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رقم الصك : 34182567 تاريخه: 1434/4/8هـ 
رقم الدعوى: 3458674

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34238146 تاريخه : 1434/10/12هـ

تعويــض عــن ســجن - املطالبــة  بالتعويــض  عــن الســجن  لقــاء دعــوى 
كيديــة - احلرمــات قصــاص - األصــل األخــذ باملثليــة يف العقوبــات وال 
يصــار لغيرهــا إال إن تعــذرت - اإلقــرار  يف احلــق العــام معتبــر يف احلــق 

اخلــاص - ال يقبــل الرجــوع عــن اإلقــرار الصحيــح يف احلــق اخلــاص .

1- قوله تعالى: »واحلرمات قصاص«. 
2- قوله تعالى: »وجزاء سيئة سيئة مثلها«.

أقــام املدعــي اخلــاص دعــواه ضــد املدعــى عليــه بأنــه ادعــى عليــه بدعــوى 
كيديــة بقيامــه بإطــاق النــار وأنهــا لــم تثبــت شــرعا ممــا تســبب يف 
إيقافــه اثنــا عشــر يومــًا وطلــب إلزامــه بتعويضــه شــرعا لقــاء هــذه الفتــرة 
،وقــد أقــر املدعــى عليــه بأنــه ادعــى عليــه بإطــاق النــار وأن املدعــي 
ســجن بســبب الدعــوى اثنــا عشــر يومــا إال أنــه أنكــر بــأن دعــواه عليــه 
بإطــاق النــار كانــت كيديــة ، لــذا جــرى ســؤال املدعــي البينــة فقــرر 
بــأن بينتــه تنازلــه عــن دعــواه ولــو كانــت صحيحــة ملــا تنــازل عنهــا، 
وجــرى الرجــوع للقــرار الشــرعي فظهــر بــأن املدعــى عليــه أقر بــأن دعواه 
ضــد املدعــي بإطــاق النــار غيــر صحيحــة ، وقــرر املدعــي طلبــه املماثلــة 
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 احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنا ........... رئيس احملكمة العامة بالعيــص وبناء 
علــى املعاملــة احملالــة لنــا برقــم 3458674 وتاريــخ 1434/02/04 هـــ 
واملقيــدة باحملكمــة برقــم 34292542 وتاريــخ 1434/02/04هـــ  ففــي 
يــوم  الثاثــاء املوافق1434/02/19هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 10  
وفيهــا حضــر املدعــي ...........ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ........... وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ........... ســعودي اجلنســية 
........... وبســؤال املدعــي عــن دعــواه قــال لقــد  بالســجل املدنــي رقــم 
أدعــى هــذا احلاضــر يف مجلــس احلكــم علــي بدعــوى كيديــة لــم تثبــت 
حيــث اتهمنــي بإطــاق النــار عليــه ممــا تســبب يف إيقــايف اثنــي عشــر 
يومــًا أطلــب إلزامــه بتعويضــي لقــاء تســببه يف إيقــايف اثنــي عشــر يومــًا - 
بغيــر حــق علمــًا بأنــه قــد حكــم عليــه فيهــا يف احلــق العــام هــذه دعــواي 
وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا : مــا ذكــره املدعــي مــن أننــي 

يف العقوبــة بحبــس املدعــى عليــه مــدة مماثلــة للمــدة التــي قضاهــا يف 
الســجن ورفــض تعويضــه ماديــا عــن املــدة التــي جــرى حبســه فيهــا ، 
وبنــاء علــى الدعــوى واإلجابــة وملــا تضمنــه القــرار الشــرعي مــن اعتــراف 
املدعــى عليــه بعــدم صحــة دعــواه ، وألن مــا فعلــه محــرم شــرعا ، ولقولــه 
تعالــى » واحلرمــات قصــاص « ، وقولــه تعالــى : » وجــزاء ســيئة ســيئة 
مثلهــا« ، فقــد قــررت احملكمــة احلكــم علــى املدعــى عليــه بإيقافــه 
اثنــا عشــر يومــًا للحــق اخلــاص ، وقــرر املدعــي القناعــة بينمــا اعتــرض 
املدعــى عليــه وقــدم الئحتــه االعتراضيــة ورفعــت القضيــة حملكمــة 

االســتئناف ، وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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ادعيــت عليــه بإطــاق النــار وأنــه ســجن بســببها اثنــي عشــر يومــًا صحيــح 
ولكــن كونهــا كيديــة غيــر صحيــح فجــرى ســؤال املدعــي عــن بينتــه 
فقــال : بينتــي تنــازل املدعــي عنــي ولــو كانــت دعــواه صحيحــة لبقــي 
عليهــا ثــم جــرى الرجــوع إلــى القــرار الصــادر منــا باحلكــم علــى املدعــى 
عليــه برقــم 21 يف 1433/9/12هـــ واملتضمــن اعتــراف املدعــى عليــه 
بــأن دعــواه غيــر صحيحــة وعليــه فقــد رفعــت اجللســة للكتابــة إلــى هيئــة 
النظــر لتقديــر التعويــض املناســب عــن األيــام التــي أوقفهــا املدعــي وهــي 
اثنــا عشــر يومــًا - ويف جلســة أخــرى  حضــر الطرفــان وقــد وردنــا خطــاب 
هيئــة النظــر رقــم ........... يف 1434/2/20هـــ واملتضمــن بعــد املقدمــة أن 
التعويــض املناســب إليقــاف املدعــى عليــه اثنــي عشــر يومــًا ســتة آالف 
ريــال حيــث يقــدر اليــوم الواحــد مببلــغ وقــدره خمســمائة ريــال أ . هـــ ويف 
هــذه اجللســة طلــب املدعــي احلكــم علــى املدعــى عليــه باإليقــاف ورفــض 
قبــول التعويــض ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد االطــاع علــى القــرار املشــار إليــه أعــاه 
واملتضمــن اعتــراف املدعــي بعــدم صحــة دعــواه ولكــون ما فعلــه املدعى 
عليــه فعــل محــرم شــرعًا ولقولــه تعالــى: ) واحلرمــات قصــاص ( ولقولــه 
ــه  ــى املدعــى علي تعالــى: »وجــزاء ســيئة ســيئة مثلهــا« فقــد حكمــت عل
بإيقافــه اثنــي عشــر يومــًا للحــق اخلــاص وبعرضــه علــى الطرفــن قنــع بــه 
املدعــي ولــم يقنــع املدعــى عليــه وطلــب رفعــه إلــى محكمــة االســتئناف 
بائحــة وأفهــم أن عليــه تقــدمي الئحتــه خــال ثاثــن يومــًا مــن تاريــخ 
اســتام الصــك وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/4/8هـــ 
ــاء املوافــق 1434/11/4هـــ ويف  ــوم الثاث احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي ي
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املعاملــة  عــادت  وقــد  اجللســة  افتتحــت  والربــع  التاســعة  الســاعة  متــام 
يف   34328146 رقــم  القــرار  بهــا  مرفقــًا  التمييــز  محكمــة  مــن 
1434/10/12هـــ املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبه وســلم. 

وبــه حــرر يف 1434/11/4هـــ. 
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد : فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثالثــة مبحكمــة االســتئناف يف 
منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الواردة مــن فضيلة رئيس 
بالعيــص برقــم 34292542 وتاريــخ 1434/9/8هـــ  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   34182568 برقــم  فضيلتــه  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق 
رد  ...........يف  ......................ضــد/    / دعــوى  املتضمــن  1434/4/8هـــ 
اعتبــار احملكــوم فيــه مبــا دون باطــن القــرار وبدراســة القــرار وصــورة 
واهلل  احلكــم  علــى  املوافقــة  تقــررت  االعتراضيــة  والائحــة  ضبطــه 

ــى آلــه وصحبــه وســلم . ــا محمــد وعل ــى نبين املوفــق وصلــى اهلل عل
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رقم الصك :33312576 تاريخه: 1433/6/23هـ 
رقم الدعوى:32605456

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
تاريخه: 1434/2/19هـ  3441082

حترير دعوى - دعوى خاصة ) حق خاص( ، قضية مشتركة ، امتناع 
املدعــي مــن حتريــر الدعــوى وطلــب االكتفــاء بالئحــة اعتراضيــة مــن 
حكــم ســابق ، مــن شــروط صحــة ســماع الدعــوى أن تكــون محــررة ، رد 

دعــوى ) صــرف نظــر (.

- املادة الثالثة والستون من نظام املرافعات الشرعية.

ورد للمحكمــة حكــم منقــوض مــن محكمــة االســتئناف - بإحالتهــا 
للجنــة أخــرى للنظــر فيهــا - حضــر وكيــل املدعــي وطلــب منــه حتريــر 
بــأن مضمونهــا  دعــواه فأبــرز مذكــرة جــرى االطــاع عليهــا فظهــر 
االعتــراض علــى احلكــم الســابق صــدق جــزء منــه واجلــزء اآلخــر نقــض 
ولــم تتضمــن حتريــرا لدعــواه - طلــب منــه أن يحــرر دعــواه فأجــاب بأنــه 
ليــس لديــه ســوى مــا قدمــه يف هــذه املذكــرة - عليــه وبنــاء علــى املــادة 
ــا التنفيذيــة ،  ــة والســتن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والئحته الثالث
وألن املدعــي لــم يحــرر دعــواه ، وإلقــراره بأنــه ليــس لديــه ســوى مــا 
قدمــه ، لــذا فقــد قــررت اللجنــة القضائيــة املشــكلة باألكثريــة صــرف 
النظــر عــن دعــوى املدعــي وكالــة حتــى يحررهــا- بعــرض احلكــم علــى 
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وكيــل املدعــي قــرر عــدم القناعــة فجــرى تســليمه صــورة مــن صــك 
احلكــم وأفهــم بالتعليمــات - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم االثنــن املوافــق 1433/06/23هـ 
لدينا نحن ........... و........... و........... القضاة باحملكمة العامة مبحافظة 
اخلــرج وبنــاًء علــى املعاملــة املقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 321628471 
احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  واحملالــة  1432/12/25هـــ  وتاريــخ 
املســاعد برقــم 32605456 وتاريــخ 1432/12/25هـــ املنقوضــة مبوجــب 
القــرار الصــادر مــن الدائــرة اخلماســية مبحكمــة االســتئناف بالريــاض 
برقــم 32297402 وتاريــخ 1432/11/6هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 55 
: 12 وفيهــا حضــر ........... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ........... بصفتــه وكيــًا عــن ................ ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم........... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
املجلــد...........  1432/12/17هـــ  ...........وتاريــخ  برقــم  بالدلــم  العــدل 
املخــول لــه فيهــا حــق املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة واملخاصمــة وحضــور 
اجللســات وســماع الدعــوى والــرد عليهــا واإلقــرار واإلنــكار والصلــح 
والتســليم  واالســتام  ونفيــه  احلكــم  وقبــول  وردهــا  اليمــن  وطلــب 
وحضــر حلضــوره املدعىعليــه ...........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
اجلنســية  ســعودي   ........... عــن  وكيــًا  بصفتــه  رقــم...........  املدنــي 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...........مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن 
املجلــد...........  1433/3/8هـــ  ...........وتاريــخ  الدملبرقــم  عــدل  كتابــة 
املخــول لــه فيهــا حــق املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة واملخاصمــة واإلقــرار 
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واإلنــكار واالســتام والتســليم ويف هــذه اجللســة جــرى ســؤال املدعــي 
باحلــق اخلــاص وكالــة عــن دعــواه فأحــال إلــى مذكرتيــه التــي ســبق وأن 
قّيــدت لدينــا األولــى برقم 33902180 وتاريــخ 1433/5/12هـ ومكونة 
ــة برقــم 331181997 وتاريــخ 1433/6/23هـــ  مــن ســبع ورقــات والثاني
ومكونــة مــن ثــاث ورقــات وباإلطــاع عليهمــا تبــن أن املذكرتــن 
الســابقتن لــم تتضمــن حتريــرًا لدعــواه وإمنــا هــي عبــارة عــن اعتــراض 
علــى احلكــم الســابق الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 2/10/ض 
مبوجــب  منــه  جــزء  يف  للقطعيــة  1431/4/18هـــواملكتسب  وتاريــخ 
قــرار مصادقــة ونقــض محكمــة االســتئناف رقــم 32297402وتاريــخ 
1432/11/6هـــ وبإفهــام املدعــي وكالــة بذلــك وأن عليــه تقــدمي دعــوى 
محــررة يف احلــق اخلــاص ضــد ........... - إن رغــب موكلــه ذلــك - فقــال 
ليــس لــدي ســوى مــا قّدمــت يف املذكرتــن الســابقتن، فبنــاء علــى مــا 
تقــدم وبنــاء علــى املــادة الثالثــة والســتن والئحتيهــا التنفيذيتــن مــن نظام 
ــم يحــرر  ــة باحلــق اخلــاص ل املرافعــات الشــرعية ولكــون املدعــي وكال
دعــواه ومبــا أن املدعــي وكالــة قــد ذكــر بأنــه ليــس لديــه ســوىما قــّدم 
يف أوراق املذكرتــن املشــار إليهــا أعــاه لــكل مــا تقــدم فقــد حكمنــا 
نحــن القاضيــان ........... و........... بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي 
وكالــة حتــى يحررهــا وبعــرض احلكــم علــى املدعــي وكالــة لــم يقنــع به 
فجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال ثاثــن 
يومــًا يســقط بعدهــا حقــه يف االســتئناف ففهــم ذلــك ختمــت يف الســاعة 
الواحــدة وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر 
يف 1433/6/23هـــ األول ...........يف احلــق اخلــاص وإفهــام املدعــي اخلــاص 
بــأن لــه احلــق يف إقامــة دعــواه ضــده عنــد رغبتــه تنظــر الدعــوى مــن جديد 
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حســب املتبــع واهلل املوفــق وبعــد اإلطــاع علــى املذكرتــن املكونــة مــن 
عشــر ورقــات - املشــار إليهــا آنفــًا - ووجودهــا يتضمــن االعتــراض علــى 
احلكــم الســابق وطلــب إعــادة األوراق إلــى التحقيــق يــرى فضيلته صرف 

النظــر عــن دعــوى املدعــي وكالــة لعــدم االختصــاص . أ. هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتمييــز 
القضايــا اخلماســية مبحكمــة االســتئناف بالرياض علــى املعاملة الواردة 
مــن فضيلــة رئيــس محكمةاخلــرج العامــة املكلــف برقــم33/902180 
أصحــاب  مــن  الصــادر  القــرار  بهــا  املرفــق  1433/12/21هـــ  وتاريــخ 
الفضيلــة القضــاة باحملكمةالشــيخ/ ...........والشــيخ/ ...........والشــيخ/ 
بدعــوى/  اخلــاص  1وتاريــخ 1433/6/23هـــ  ...........برقــم 33312576 
......................وبالوكالــة عــن ...........ضــد/ ........... وقــد تضمــن القــرار 
حكــم أصحــاب الفضيلــة علــى النحــو املفصــل فيــه وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة نقــرر املصادقــة علــى حكــم األكثريــة 
بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي وكالــة حتــى يحررهــا مــع تنبيــه 
صاحبــي الفضيلــة مســتقبا إلــى أنــه يكتفــى بتحريــر وجهــة النظــر 

واإلجابــة عليهــا يف الضبــط دون القــرار الشــرعي واهلل املوفــق
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: 33476217 تاريُخه: 1433/12/22هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33251142

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
33476217  تاريخه: 1433/12/22هـ

دعــوى غيــر محــررة - بيــع - إفــراغ عقــار - مــن شــرط قبــول الدعــوى أن 
تكــون محــررة - صــرف النظــر عــن دعــوى ألنهــا غيــر محــررة - إفهــام 

املدعــي بــأن لــه احلــق يف تقــدمي الدعــوى بعــد حتريرهــا

1. قوله صلى اهلل عليه وسلم )) إمنا أقضي على نحو ما أسمع((
2. من شروط الدعوى أن تكون محررة معلومة املدعى به

دعــوى املدعــي ضــد املدعــى عليــه وكالــة أنــه اشــترى مــن شــخصن 
قــد توفيــا عقــارًا مــن مخطــط ميلكانــه وأنــه ال يعــرف اســم املخطــط وال 
رقــم القطعــة املباعــة وال طولهــا وذلــك مببلــغ قــدره اثنــان وأربعــون ألفــًا 
ــه ســدد مــن القيمــة عشــرة آالف وســتمائة  ــااًل وان وســتمائة وســبعون ري
وســبعون ريــااًل وأن البائعــن ماتــا ولــم يفرغــا العقــار وطلــب إلــزام املدعى 
عليهــم أصالــة بإفــراغ العقــار - طلــب القاضــي مــن املدعــي بيــان األرض 
املشــتراة فذكــر أنــه ال يعرفهــا وال يســتطيع حتديدهــا - أجــاب املدعــى 
عليــه وكالــة أن الدعــوى غيــر واضحــة - قــرر ناظــر القضيــة أن الدعوى 
غيــر محــررة ومــن شــروط ســماع الدعــوى أن تكــون محــررة لــذا فقــد 
صــرف النظــر عــن الدعــوى وافهــم املدعــي بــان لــه حــق إقامــة الدعــوى 
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بعــد حتريرهــا - قــرر املدعــي عــدم القناعــة - صــدر قــرار محكمــة 
االســتئناف مبكــة املكرمــة باملوافقــة علــى احلكــم

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضي يف احملكمــة العامة مبحافظة 
جــدة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا من فضيلة رئيــس احملكمة العامة 
 1433/04/11 وتاريــخ   33251142 برقــم  جدة/املســاعد  مبحافظــة 
هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 33673433 وتاريــخ 1433/04/11 هـــ  
ــوم  األربعــاء املوافــق1433/12/22 هـــ  حضــر ............ ســعودي   ففــي ي
اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم............ وحضــر حلضــوره ......... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم .......... الوكيــل عــن 
مبوجــب  والدهــم  ورثــة  مــن  وبصفتهــم  نفســهم  عــن  أصالــة  و   ..........
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بشــمال جــدة رقــم ........يف 
1432/11/5هـــ واملخــول لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة واقامة وســماع 
الدعــاوى وادعــى األول قائــا: ان ...و... ميلــكان مخطط ال اعرف اســمه 
وقــد اشــتريت منهــم قطعــة ســكنية مســاحتها 426,79م2 مببلــغ قــدره 
اثنــان واربعــون الــف وســتمائة وتســعة وســبعون ريــال وقــد ســددت يف 
مكتــب ... للعقــار مبلغــا قــدره عشــرة االف وســت مئــة وســبعون الــف 
ريــال وقــد مــات املدعــى عليهمــا ولــم يفرغــا لــي العقــار اطلــب الــزام 
املدعــى عليهمــا بافــراغ العقــار لــي هكــذا ادعــى وبســؤاله عــن اســم 
املخطــط ورقمــه وحــدود واطــوال القطعــة التــي اشــتراها أجــاب قائــا 
ال أعلمهــا وال ميكــن ان احضرهــا يف جلســات قادمــة هكــذا أجــاب  
وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه اجــاب قائــا ان دعــوى املدعــي 
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غيــر واضحــة هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا ســلف وألن دعــوى املدعــي 
غيــر محــررة وملــا هــو متقــرر ان مــن شــروط الدعــوى ان تكــون محــررة 
معلومــة املدعــى بــه ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) امنــا اقضــي على 
نحــو مــا اســمع ( لذلــك كلــه فقــد صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي 
ــه منهــا وبذلــك حكمــت وافهمــت املدعــي  واخليــت ســبيل املدعــى علي
بــان لــه احلــق يف تقــدمي دعــوى بعــد حتريرهــا حتريــرا واضحــا وباعــان 
احلكــم عليهمــا قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم امــا املدعــي فقــرر 
املعارضــة بــدون الئحــة وأمــرت ببعــث كامــل اوراق املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف لتدقيقــه. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/12/22 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة وقــد عــادت املعاملــة 
مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة بخطــاب فضيلــة رئيســها 
رقــم 332277526 وتاريــخ 1434/01/12هـــ واملرفــق بــه قــرار الدائــرة 
ونــص  1433/12/22هـــ  وتاريــخ   33476217 رقــم  الرابعــة  احلقوقيــة 
احلاجــة منــه ) وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم ( وللبيــان جــرى إثباتــه وإحلاقــه علــى ســجله وبــاهلل التوفيــق 
يف  حــرر  وســلم  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 

. 1434/02/02هـــ 
احلمــد هلل ، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد :.فقــد جــرى 
يف  الرابعــة  احلقوقيــة  الدائــرة  وعضــوي  رئيــس  نحــن  االطــاع  منــا 
محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ .......... القاضــي باحملكمــة العامــة بجــدة واملســجل 
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 .......... دعــوى  املتضمــن  1433/12/22هـــ  وتاريــخ   33476217 بعــدد 
ضــد .......... ) وكالــة ( واحملكــوم فيــه مبــادون باطنــه وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 34385856 تاريخه: 1434/12/24هـ بكمبنلكم
رقم الدعوى: 34540354

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35105241 تاريخه: 1435/1/4هـ

عــدم حتريــر الدعــوى - قســمة تركــة- مطالبــة املدعــي بنصيبــه مــن 
اإلرث- وجــوب حتريــر الدعــوى قبــل اســتجواب املدعــى عليــه- صــرف 

النظــر عــن الدعــوى حتــى حتريرهــا .

- املادة )63 و 1( من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه بــأن املدعــى عليــه أخوه قام باالســتياء 
علــى نصيــب والدتــه مــن إرث والــده وأخيــه مــن أرض وأغنــام وغيــر ذلــك 
ويقــدر جميعــه بأربعمائــة ألــف ريــال يطلــب نصيبــه مــن إرث والدتــه 
ببيــان  بتحريــر دعــواه  املدعــي  إفهــام  ادعــى - جــرى  وأخيــه هكــذا 
نصيبــه مــن اإلرث املدعــى بــه وأســماء املورثــن وإثبــات وفاتهمــا وبيــان 
ورثتهمــا اســتنادًا للمــادة 63 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية - رفــض 
املدعــي حتريــر دعــواه - ومبــا أن املدعــي امتنــع عــن حتريــر دعــواه وبنــاء 
علــى املــادة 63 /1 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والئحتــه التنفيذيــة 
أو عجــز عنــه فعلــى  امتنــع املدعــي عــن حتريــر دعــواه  إذا   ( ونصهــا 
القاضــي أن يحكــم بصــرف النظــر عــن الدعــوى حتــى حتريرهــا..( - 
احلكــم بصــرف النظــر عــن الدعــوى حتــى حتريرهــا - قنــع املدعــى عليــه 
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العامــة  .....القاضــي يف احملكمــة  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
مبحافظــة الــرس وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   34540354 برقــم  الــرس  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   342742112 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/12/02هـــ  
1434/12/02هـــ ففــي يــوم اإلثنــن املوافق1434/12/23هـــ افتتحــت 
املدنــي  بالســجل  .....ســعودي  : 09 وفيهــا حضــر  الســاعة 00  اجللســة 
رقــم .....وادعــى علــى احلاضــر معــه .....ســعودي بالســجل املدنــي رقــم .....
قائــا يف دعــواه  ) أن املدعــى عليــه هــو أخــي وقــد قــام باالســتياء علــى 
نصيــب والدتــي مــن إرث والــدي وأخــي رحمهمــا اهلل مــن أرض وأغنــام 
وغيــر ذلــك ويقــدر جميعــه بأربعمائــة ألــف ريــال أطلــب نصيبــي مــن 
إرث والدتــي وأخــي حيــث رفــض إعطائــي أي شــيء ويدعــي أن الوالــدة 
رحمهــا اهلل أعطتــه نصيبهــا مــن اإلرث لــذا أطلــب نصيبــي مــن إرث 
ــال ( هكــذا أدعــى باللفــظ  ــف ري ــة أل ــي وأخــي واملقــدر بأربعمائ والدت
الــذي نطــق بــه املدعــي وبعــد ســماع الدعــوى وقبــل ســؤال املدعــى عليــه 
ــى املــادة رقــم 63  ــاء عل عــن الدعــوى ومبــا أن الدعــوى غيــر محــررة وبن
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ونصهــا ) علــى القاضــي أن يســأل املدعــي 
عمــا هــو الزم لتحريــر دعــواه قبــل اســتجواب املدعــى عليــه وليــس لــه 
ردهــا لتحريرهــا وال الســير فيهــا قبــل ذلــك ( أ.هـــ لــذا فقــد طلبــت مــن 
املدعــي حتريــر دعــواه وذلــك ببيــان نصيبــه مــن اإلرث املدعــى به وأســماء 

باحلكــم واعتــرض املدعــي بــدون الئحــة - صــدق احلكــم مــن دائــرة 
األحــوال الشــخصية مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة القصيــم.
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املورثــن واثبــات وفاتهمــا وبيــان ورثتهمــا فأجــاب املدعــي بقولــه دعــواي 
عنــد  األوراق  وجميــع  ذكــر  ممــا  أكثــر  حتريــر  حتتــاج  وال  محــررة 
املدعــى عليــه هكــذا أجــاب ومبــا أن املدعــي امتنــع عــن حتريــر دعــواه 
وبنــاء علــى املــادة رقــم 1/63 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه 
التنفيذيــة ونصهــا ) إذا امتنــع املدعــي عــن حتريــر دعــواه أو عجــز عنــه 
فعلــى القاضــي أن يحكــم بصــرف النظــر عــن الدعــوى حتــى حتريرهــا 
حكمــت  فقــد  لــذا  أ.هـــ   ) التمييــز  بتعليمــات  يقنــع  لــم  مــن  ويعامــل 
النطــق باحلكــم  النظــر عــن الدعــوى حتــى حتريرهــا وبعــد  بصــرف 
وتاوتــه عليهمــا أفهمتهمــا بطــرق االعتــراض املقــررة ومواعيدهــا فقــرر 
املدعــى عليــه قناعتــه وقــرر املدعــي عــدم قناعتــه وطلــب رفعــه حملكمــة 
االســتئناف بــدون مذكــرة اعتراضيــة واختتمــت اجللســة الســاعة 20 : 
09 وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/12/23هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة املختصــة 
بتدقيــق قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف 
مبنطقــة القصيــم علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامة بـمحافظة الرس برقم )342742112( وتاريخ 1434/12/29هـ؛ 
املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم )342742112( وتاريــخ 1435/1/2هـــ؛ 
ــه مــن  ــه بنصيبــه مــن إرث ــدعوى/ .....ضــد/ ..... بشــأن مطالبت اخلاصــة بـ
..... القاضــي  والدتــه؛ املنتهيــة بالصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ 
1434/12/24هـــ؛  وتاريــخ   )34385856( برقــم  املســجل  باحملكمــة؛ 
املتضمــن حكــم فضيلتــه بصــرف النظــر عــن الدعــوى؛ علــى النحــو 
املفصــل فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا 
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املصادقــة علــى ماحكــم بــه فضيلتــه. واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى 
ــه وســلم. ــه وصحب ــا محمــد وآل نبين
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: 34358756 تاريُخه: 1434/11/12هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34476708

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34374956 تاريخه: 1434/12/1هـ

حتريــر دعــوى - مطالبــة برفــع مســاحي ألرض - وجــوب حترير الدعوى 
قبــل اســتجواب املدعــى عليــه - االمتنــاع  عــن حتريــر الدعــوى يــؤدي 
إلــى احلكــم بصــرف النظــر عنهــا -  احلكــم بصــرف النظــر ال يكفــي 
إلثبــات التملــك وال يقــوم مقــام حجــة االســتحكام وال يســتند عليــه 

يف أي إفــراغ.

- املادة 63 /1 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

ــه لعمــل  ــه تعاقــد مــع املدعــى علي ــه بأن ادعــى املدعــي ضــد املدعــى علي
رفــع مســاحي علــى قطعــة أرض ميلكهــا بأجــرة قدرهــا ألــف وخمســمائة 
ريــال ليتمكــن مــن تقــدمي طلــب حجــة اســتحكام عليهــا باحملكمــة 
وأنــه قــام بعمــل الرفــع املســاحي وتقــدم بــه لــدى احملكمــة ولــم يقبــل 
ويطلــب إلــزام املدعــى عليــه بعمــل رفــع مســاحي لقطعــة األرض يقبــل 
لــدى احملكمــة - جــرى إفهــام املدعــي بتحريــر دعــواه ببيــان مواصفــات 
الرفــع املســاحي املدعــى بــه - أجــاب املدعــي بــأن دعــواه محــرره وال يعلــم 
املواصفــات املقبولــة لــدى احملكمــة هكــذا أجــاب - مبــا أن املدعــي 
امتنــع عــن حتريــر دعــواه وبنــاء علــى املــادة 63 /1 مــن نظــام املرافعــات 
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الشــرعية والئحتــه التنفيذيــة ونصهــا ) إذا امتنــع املدعــي عــن حتريــر 
دعــواه أو عجــز عنــه فعلــى القاضــي أن يحكــم بصــرف النظــر عــن 
الدعــوى حتــى حتريرهــا..( - صــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن الدعــوى 
حتــى حتريرهــا وأن هــذا احلكــم لفصــل النــزاع وال يكفــي إلثبــات 
التملــك وال يقــوم مقــام حجــة االســتحكام وال يســتند عليــه يف اإلفــراغ 
- قنــع املدعــى عليــه باحلكــم واعتــرض املدعــي بــدون الئحــة - صــدق 

ــم. احلكــم مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة القصي

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة الــرس وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   34476708 برقــم  الــرس  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   342431098 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/10/27هـــ 
1434/10/27هـــ ففــي يــوم الثاثــاء املوافق1434/11/11هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 00 : 08 وفيها حضر .......ســعودي بالســجل املدني رقم 
.......وادعــى علــى احلاضــر معــه .......ســعودي بالســجل املدنــي رقــم .......
قائــا يف دعــواه أنــه منــذ ســنة ونصــف تقريبــا مــن تاريــخ اليــوم تعاقــدت 
مــع املدعــى عليــه علــى أن يقــوم بعمل رفع مســاحي لقطعة أرض أملكها 
تقــع يف مركــز .......ألمتكــن مــن تقــدمي طلــب حجــة اســتحكام علــى 
قطعــة األرض املذكــورة للمحكمــة العامــة مبحافظــة الــرس وتعاقــدت 
مــع املدعــى عليــه أن يعمــل الرفــع املســاحي املذكــور بأجــره قدرهــا ألــف 
وخمســمائة ريــال ســلمتها للمدعــى عليــه وقــام املدعــى عليــه بعمــل رفــع 
مســاحي لقطعــة األرض املذكــورة وقدمــت الرفــع املســاحي املذكــور 
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للمحكمــة ولــم ُيقبــل لــذا أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بعمــل رفــع مســاحي 
ُيقبــل لــدى احملكمــة لقطعــة األرض املذكــورة هكــذا ادعــى وبعــد 
ســماع الدعــوى وقبــل ســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى ومبــا أن الدعــوى 
ــى املــادة رقــم 63 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية  ــاء عل غيــر محــررة وبن
ونصهــا ) علــى القاضــي أن يســأل املدعــي عمــا هــو الزم لتحريــر دعــواه 
قبــل اســتجواب املدعــى عليــه وليــس لــه ردهــا لتحريرهــا وال الســير 
فيهــا قبــل ذلــك ( أ.هـــ لــذا فقــد طلبــت مــن املدعــي حتريــر دعــواه وذلــك 
ببيــان مواصفــات الرفــع املســاحي املدعــى بــه فأجــاب املدعــي بقولــه 
دعــواي محــررة وأنــا ال أعــرف مواصفــات الرفــع املســاحي املقبــول لــدى 
احملكمــة هكــذا أجــاب ومبــا أن املدعــي امتنــع عــن حتريــر دعــواه 
وبنــاء علــى املــادة رقــم 1/63 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه 
التنفيذيــة ونصهــا ) إذا امتنــع املدعــي عــن حتريــر دعــواه أو عجــز عنــه 
فعلــى القاضــي أن يحكــم بصــرف النظــر عــن الدعــوى حتــى حتريرهــا 
ويعامــل مــن لــم يقنــع بتعليمــات التمييــز ( أ.هـــ لــذا فقــد حكمــت بصرف 
النظــر عــن الدعــوى حتــى حتريرهــا وهــذا احلكــم لفصــل النــزاع ال 
يكفــي إلثبــات التملــك وال يقــوم مقــام حجــة االســتحكام وال يســتند 
عليــه يف أي إفــراغ وبعــد النطــق باحلكــم وتاوتــه عليهمــا أفهمتهمــا 
بطــرق االعتــراض املقــررة ومواعيدهــا فقــرر املدعــى عليــه قناعتــه وقــرر 
ــب رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف بــدون  ــه وطل املدعــي عــدم قناعت
مذكــرة اعتراضيــة واختتمــت اجللســة الســاعة 20 : 08 وبــاهلل التوفيــق 
وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . وحــرر يف 
1434/11/11هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد يف هــذا اليــوم اخلميــس املوافــق 
1434/12/26هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 08 واملعاملــة قــد عــادت 
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مــن محكمــة االســتئناف بالقصيــم وقــد مت التظهيــر علــى صــك احلكــم 
بقــرار الدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة القصيــم 
الدائــرة  ) تظهيــرات  وتاريــخ 1434/12/1هـــ نصــه  رقــم 34374956 
احلقوقيــة األولــى مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة القصيــم احلمــد هلل 
وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 34358756 وتاريــخ 
1434/11/12هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ... وأصدرنــا القــرار رقــم 
34374956 وتاريــخ 1434/12/1هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم . 
وإذا حــرر املدعــي دعــواه فــإن علــى فضيلتــه إجــراء الــازم وفــق مــا جــاء 
يف املــادة 2/63 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية قاضــي اســتئناف .......
قاضــي اســتئناف .......رئيــس الدائــرة د. .......( أ. هـــ واختتمــت اجللســة 
الســاعة 05 : 08 وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/12/25هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلى آلــه وصحبه 
وبعــد... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة 
ــة رئيــس  ــواردة مــن فضيل ــة ال ــى املعامل االســتئناف مبنطقــة القصيــم عل
الــمــــحكمة الـــعـــامـــــة مبحافظــة الــرس بـــرقـــــم 342431098 وتــاريـــــخ 
1434/11/19هـ ؛ احملالة إلينا برقم 34523794 الــمرفـــق بها الــصــك 
الــمسجـــــل بـــرقـــــم 34358756 وتـــاريــــــخ 1434/11/12هـــ؛ الصــادر 
.......ضــد/  بدعــوى/  اخلــاص  .......باحملكمــة؛  الشــيخ/  فضيلــة  مــن 
.......، بشــأن املطالبــة بعمــل رفــع مســاحي لقطعــة االرض املذكــورة يف 
َـــل لــدى احملكمــة ، وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه  ُـقـبـ الدعــوى يـ
بصــرف النظــر عــن الدعــوى حتــى حتريرهــا؛ علــى النحــو املفصــل فيــه. 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
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احلكــم وإذا حــرر املدعــي دعــواه فــإن علــى فضيلتــه إجــراء الــازم وفــق 
ماجــاء يف املــادة 2/63 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية. واهلل املوفــق، 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
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: 3417867 تاريُخه: 1434/1/20هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 51152

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34185224 تاريخه:1434/4/10هـ

نظــام االتصــاالت الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/12 يف 1422/3/12هـــ 
واملــادة العاشــرة منــه ونصهــا ) تتولــى هيئــة االتصــاالت توفيــر احلمايــة 
للمســتخدمني واملشــغلني وحتــدد الالئحــة إجــراءات تســوية اخلالفــات 
بــني املشــغلني أنفســهم أو مــا بينهــم وبــني املســتخدمني مبــا يف ذلــك 
اعتــراض املســتخدمني علــى املبالــغ الــواردة يف الفواتير أو على مســتوى 

اخلدمــة (.

اختصــاص- تعويــض- طلــب رفــع اســم مــن القائمــة الســوداء- طعــن 
تعويــض  طلــب   - اتصــاالت  شــركة  مــن  مســجل  رقــم  مديونيــة  يف 
عــن مصاريــف دعــوى- دفــع بعــدم االختصــاص- صــرف النظــر لعــدم 

. االختصــاص 

بأنــه  أحــد مشــغلي شــبكة االتصــاالت  املدعــي بدعــوى ضــد  تقــدم 
تفاجــأ بــإدراج اســمه يف القائمــة الســوداء لوجــود مديونيــة مســجلة عليــه 
بغيــر حــق حيــث قــام مبراجعــة الشــركة فظهــر وجــود رقــم مســجل عليــه 
ال يعــود لــه، وأشــار يف دعــواه أنــه فقــد بطاقتــه الشــخصية قبــل ســنوات 
وبلــغ عــن فقدهــا، وقــد أقــر وكيــل املدعــى عليــه بتســجيل املديونيــة 
علــى املدعــي وإدراج اســمه يف القائمــة الســوداء، ودفــع بعــدم اختصــاص 
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احملكمــة العامــة بنظــر القضيــة وأنهــا مــن اختصــاص هيئــة االتصــاالت 
- جــرى الرجــوع لنظــام االتصــاالت الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم 
م/12 يف 1422/3/12هـــ واملــادة العاشــرة منــه ونصهــا ) تتولــى هيئــة 
االتصــاالت توفيــر احلمايــة للمســتخدمن واملشــغلن وحتــدد الائحــة 
إجــراءات تســوية اخلافــات بــن املشــغلن أنفســهم أو مــا بينهــم وبــن 
املســتخدمن مبــا يف ذلــك اعتــراض املســتخدمن علــى املبالــغ الــواردة يف 
الفواتيــر أو علــى مســتوى اخلدمــة( ، وعليــه قــررت الدائــرة صــرف النظــر 
عــن دعــوى املدعــي لعــدم االختصــاص - صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ............... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ   1431/12/02 51152وتاريــخ  برقــم  بالريــاض  العامــة 
باحملكمــة برقــم 31202452 وتاريــخ 1431/12/02 هـــ ويف يــوم االحــد 
املوافق1432/03/17هـ فتحت اجللســة وفيها حضر ..................ســعودي 
اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ................. وادعــى علــى احلاضــر معــه 
.................. حامــل الســجل املدنــي رقــم ............... بصفتــه وكيــا عــن 
.................... بصفتــه رئيــس مجلــس إدارة شــركة ................... وبصفتــه 
وكيــا عــن أعضــاء مجلــس .........................بالوكالــة الصــادرة مــن 
كتابــة العــدل الثانيــة بالريــاض برقــم 55769 وتاريــخ 1427/05/29هـــ 
جلــد 14703 املخــول لــه فيهــا باملرافعــة واملدافعــة واملطالبــة واملخاصمــة 
واالقــرار قائــا يف دعــواه إنــه يف عــام  1423هـــ فقــدت بطاقــة األحــوال 



33

فــور  منفوحــة  لــدى شــرطة  ذلــك  عــن  باإلبــاغ  وقمــت   ......... بالرقــم 
وتقدمــت  األحــوال  لبطاقــة  فاقــد  بــدل  بإصــدار  قمــت  ثــم  فقدانهــا 
فتــرة  بعــد  ثــم  جــوال  شــريحه  واســتصدرت  لشــركة...................... 
فوجئــت بقطعهــا دون ســابق علــم أو إنــذار ومبراجعــة الشــركة أفادونــي 
بــأن علــي مديونيــة علــى الرقــم الثابــت رقــم ......... مببلــغ إجمالــي قــدره 
تســعه وعشــرون ألفــا وســتمائة وخمســة وخمســون ريــال وأنــا ال عاقــة 
بطاقتــي  مــن خــال  أصــدرت  وإمنــا  املديونيــة  وهــذه  الرقــم  بهــذا  لــي 
الســداد  قوائــم  يف  اســمي  ووضــع  ذلــك  مــن  تضــررت  وقــد  املفقــودة 
املتعثــرة لــدى شــركة .... ولــدى البنــوك التجاريــة ولــم أســتطع اســتخراج 
قــرض أو نحــو ذلــك لــذا أطلــب إســقاط املديونيــة عنــي وشــطب اســمي 
مــن القوائــم املاليــة احملظــورة لــدى شــركة .... ولــدى البنــوك التجاريــة 
هــذه دعــواي، وبــرد ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب بقولــه ال 
علــم لــي بدعــوى املدعــي وأطلــب إمهالــي ملراجعــة موكلتــي واالستفســار 
مــن ذلــك لــذا رفعــت اجللســة لذلــك ثــم يف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان 
وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن الدعــوى أبــرز إجابــة هــذا نصهــا قبــل 
الدخــول يف الــرد ، وددت أن أوضــح لفضيلتكــم طبيعــة العاقــة بــن 
املدعــي وموكلتــي وأســاس العاقــة بــن طــريف الدعــوى  ، حيــث أن 
العاقــة منشــأها عقــد تقــدمي خدمــات اتصــاالت ، باعتبــار أن املدعــي 
هــو )مســتخدم اخلدمــة ( وموكلتــي هــي )مقدمــة اخلدمــة أو املشــغل ( ، 
ــي  ــب أوضــح لفضيلتكــم اآلت ــة الطل ــي ومراجع ــى موكلت وبالرجــوع إل
:-تقــدم املدعــي ملوكلتــي بطلــب تأســيس هاتــف ثابــت ، وقــد مت ذلــك 

وأســس للمذكــور هاتــف ثابــت يحمــل الرقــم ).......(.
- مبراجعــة مســوغات التأســيس اتضــح لدينــا وجــود عقــد اشــتراك يف 
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خدمــات االتصــاالت مقــدم مــن قبــل املدعــي ويحمــل توقيعــه وكافــة 
بياناتــه ومرفــق بــه نســخة مــن بطاقــة أحــوال املدعــي .- فيمــا يتعلــق 
ــه  ــه وهــو مــا مت مبوجب ــه لبطاقــة أحوال مبــا اوضحــه املدعــي مــن فقدان
تأســيس الهاتــف )حســب ادعائــه( ، تدفــع موكلتــي بــأن هــذا االدعــاء 
غيــر صحيــح ، حيــث أن موكلتــي ليســت جهــة أمنيــة أو بنكيــة تتوافــر 
لديهــا كافــة بيانــات املواطنــن ، حيــث أنــه مبجــرد تقــدم العميــل وتعبئة 
الطلبــات وإرفــاق الهويــة بعــد التأكــد منهــا مــن قبــل املوظــف املختــص 
تتــم خدمتــه . وتؤكــد موكلتــي ســامة موقفهــا النظامــي واإلجرائــي ، 
وصحــة تأســيس الهاتــف املشــار إليــه، ونوضــح لفضيلتكــم أن املدعــي 
كان يعلــم عــن تأســيس الهاتــف منــذ مــدة طويلــه )حســب إفادتــه يف 
اجللســة األولــى( إال أنــه لــم يتقــدم باعتراضــه إال بعــد مــا يقارب 8 ســنوات 
، حيــث كان حريــًا بــه يف حــال صحــة ادعــاءه التقــدم أمام احملكمة يف 
حينــه، مــع العلــم انــه ال يوجــد أي مانــع مينعــه مــن االعتــراض فســكوته 
قبــول ورضــاء منــه بصحــة اخلدمــة التــي قدمــت لــه، والقاعــدة الشــرعية 
تنــص ) الســكوت يف معــرض احلاجــة إلــى بيــان بيــان( )وال ينســب إلــى 

ســاكت قــول ( .
صاحب الفضيلة .. بناًء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم ما يلي :

1. رد دعوى املدعي لعدم صحتها بناًء على ما سبق ذكره .
2. إلــزام املدعــي بتســديد املبلــغ املتحقــق عليــه كامــًا والبالــغ قــدره 
)29.655.13( تســعة وعشــرون ألفــًا وســتمائة وخمســة وخمســون ريــااًل 

ــه لصالــح موكلتــي شــركة ................. ــة عشــر هلل وثاث
3. إلــزام املدعــي بدفــع مبلــغ وقــدره )10.000( عشــرة آالف ريــال لصالح 
موكلتــي كتعويــض عــن قيمــة مصاريــف الدعــوى ا.هـــ وبعرضهــا علــى 
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الطرفــان  حضــر  أخــرى  جلســة  يف  ثــم  اإلمهــال  أطلــب  قــال  املدعــي 
وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عمــا اســتمهل مــن أجلــه أبــرز إجابــة 
محــررة هــذا نصهــا حيــث أن العاقــة منشــأها عقــد تقــدمي خدمــات 
اتصــاالت ، باعتبــار أن املدعــي هــو )مســتخدم اخلدمــة ( وموكلتــي 
هــي )مقدمــة اخلدمــة أو املشــغل ( واجلهــة التــي تنظــم هــذه العاقــة هــي 
هيئــة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات وهــذه العاقــة منظمــة وفــق أنظمــة 
ولوائــح وهــي :- تنظيــم هيئــة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات الصــادر 
بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 74 وتاريــخ 1422/3/5هـــ ، واملعــدل بقــرار 
املجلــس رقــم 133 وتاريــخ 1424/5/21هـــ حيــث نصــت املــادة الثانيــة 
مــن هــذا التنظيــم اختصاصــات هيئــة االتصــاالت .- نظــام االتصــاالت 
الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 74 وتاريــخ 1422/3/5هـــ املقــر 
مبوجــب املرســوم امللكــي رقــم م/12وتاريــخ 1422/3/12هـــ  - الائحة 
التنفيذيــة لنظــام االتصــاالت الصــادرة بقــرار معالــي وزيــر البــرق والبريد 
والهاتــف رقــم )11( وتاريــخ 1423/5/17هـــ وعليــه تتقــدم موكلتــي 
األنظمــة  هــذه  إلــى  فيهــا  مســتندة  واملوضوعيــة  الشــكلية  بدفوعهــا 

ــي : ــل التال ــك وفــق التفصي ــي اشــرنا إليهــا وذل ــح الت واللوائ
الدفــع الشــكلي : تدفــع موكلتــي بعــدم اختصــاص القضــاء الشــرعي 

بنظــر هــذا النــوع مــن الدعــاوى وذلــك لألســباب التاليــة :
أ-. نصــت املــادة العاشــرة مــن نظــام االتصــاالت علــى أن » تتولــى الهيئــة 
إجــراءات  الائحــة  وحتــدد  واملشــغلن  للمســتخدمن  احلمايــة  توفيــر 
تســوية اخلافــات بــن املشــغلن أنفســهم أو بينهــم وبــن املســتخدمن مبــا 
يف ذلــك اعتــراض املســتخدمن علــى املبالــغ الــواردة يف الفواتيــر أو علــى 

مســتوى اخلدمــة« . . 
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وتاريــخ   ........ رقــم  بالصــك  قضائيــة  ســابقة  لفضيلتكــم  نرفــق  ب- 
مبحكمــة  السادســة  احلقوقيــة  الدائــرة  مــن  املؤيــد  1432/6/20هـــ 
االســتئناف بالريــاض بالقــرار رقــم 261/ق/أ وتاريــخ 1432/9/16 هـــ 
يؤكــد لفضيلتكــم عــدم اختصــاص احملكمــة النوعــي بنظــر مثل هذه 
الدعــاوى اســتنادًا علــى املــادة رقــم )72( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية .

الدفع املوضوعي :
أوال:  تتمســك موكلتــي مبــا ســبق تقدميــه يف مذكرتهــا املؤرخــة يف 

1432/8/2هـــ ومــا جــاء فيهــا مــن دفــوع موضوعيــة .
ثانيــًا :  بشــأن طلبــات املدعــي الــواردة يف مذكرتــه املقدمــة يف جلســة 

يــوم الثاثــاء 1432/11/20هـــ تدفــع موكلتــي باآلتــي:
نفيــد  التأســيس  عقــد  مــن  كاملــة  نســخة  املدعــي  طلــب  بشــأن   -

. الســابقة  اجللســة  يف  تقدميــه  ســبق  بأنــه  فضيلتكــم 
- بشــأن مــا افــاد بــه املدعــي مــن عــدم اعتراضــه طيلــة الســنوات املاضيــة 
لعــدم وجــود مــن يوجهــه يف ذلــك احلــن فهــذا الدفــع غيــر مقبــول اطاقــًا 
يف  الســكوت   ( تنــص  الشــرعية  والقاعــدة  بــه  االعتــداد  ميكــن  وال 
معــرض احلاجــة إلــى بيــان بيــان ( و ) ال ينســب إلــى ســاكت قــول(.
صاحــب الفضيلــة .. بنــاًء علــى مــا تقــدم أطلــب مــن فضيلتكــم مــا يلــي :

1. رد دعوى املدعي لعدم صحتها بناًء على ما سبق ذكره
ــغ قــدره  ــه كامــًا والبال ــغ املتحقــق علي ــزام املدعــي بتســديد املبل 2.  إل
)29.655.13(  تســعة وعشــرون ألفــًا وســتمائة وخمســة وخمســون ريــااًل 

وثاثــة عشــر هللــه لصالــح موكلتــي شــركة ...........................
3. إلــزام املدعــي بدفــع مبلــغ وقــدره )10.000( عشــرة آالف ريــال لصالح 

موكلتــي كتعويــض عــن قيمــة مصاريــف الدعوى ا.هـ 
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وبعرضهــا علــى املدعــي قــال إن هــذا الــرد ال يحتــوي علــى مــا طلبــت منــه 
ــخ العقــد  ــه تاري ــة وهــي عقــد التأســيس ومذكــور في يف اجللســة املاضي
يــأت بشــيء منهــا  لــم  وتأسيســه وجهــات االتصــال والفواتيــر إال أنــه 
كمــا أن عقــد االشــتراك عليــه توقيــع منســوب لــي وهــو غيــر صحيــح 
ولــم أوقــع عليــه وأطلــب رفعــه لألدلــة اجلنائيــة للتحقــق مــن ذلــك وبعرضــه 
علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال هــذا كل مــا لــدي وأكتفــي مبــا قدمــت 
وللتأمــل رفعــت اجللســة ثــم يف جلســة أخــرى يــوم الســبت 1434/1/17هـــ 
لــدي أنــا .................... القاضــي باحملكمــة العامــة بالريــاض واخللــف 
املدعــي  وفيهــا حضــر  اجللســة  فتحــت   ................... القاضــي  لفضيلــة 
واملدعــى عليــه وكالــة وقــد جــرى االطــاع علــى مــا ســبق ضبطــه وتلــي 
علــى الطرفــن فصادقــا عليــه وقــد جــرى االطــاع علــى نظــام االتصاالت 
واملــادة  1422/3/12هـــ  يف  م/12  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر 
العاشــرة منــه التــي تنــص علــى تولــي هيئــة االتصــاالت توفيــر احلمايــة 
للمســتخدمن واملشــغلن وحتدد الائحة إجراءات تســوية اخلافات بن 
املشــغلن أنفســهم أو مــا بينهــم وبــن املســتخدمن مبــا يف ذلــك اعتــراض 
ــواردة يف الفواتيــر أو علــى مســتوى اخلدمــة  ــغ ال ــى املبال املســتخدمن عل
وبعــد االطــاع علــى الئحــة النظــام وحيــث ظهــر أن احملكمــة العامــة ال 
واليــة لهــا يف نظــر هــذه الدعــوى باعتبــار وجــود جهــة تختــص بنظرهــا يف 
النظــام فقــد حكمــت بصــرف النظــر عــن الدعــوى لعــدم االختصــاص 
وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قنــع بــه املدعــى عليــه وقــرر املدعــي أنــه 
لــم يقنــع وطلــب رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف دون الئحــة وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/1/17ه
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أنــا  لــدي  1434/05/19هـــ  األحــد  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
........................ القاضــي باحملكمــة العامــة بالريــاض افتتحــت اجللســة 
وكانــت املعاملــة قــد عــادت مــن محكمــة االســتئناف بالريــاض برقــم 
34676305 يف 1434/4/16هـــ وقــد دون علــى ظهــر الصــك الصــادر يف 
القضيــة مــا نصــه ، احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك 
القاضــي  مــن فضيلــة  الصــادر  رقــم 3417867  يف 1434/01/20هـــ 
القــرار  وأصدرنــا   ..................... الشــيخ  بالريــاض  العامــة  باحملكمــة 
رقــم 34185224يف 1434/04/10هـــ املتضمــن أنــه لــم يظهــر مــا يوجــب 

ــان حــرر، واهلل املوفــق حــرر يف 1434/05/19هـــ ــراض وللبي االعت
احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة السادســة 
لتمييــز القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض املســاعد برقــم  الــواردة مــن فضيل
31/202452 وتاريــخ 1434/3/15ه املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
برقــم  املســجل  الشــيخ/.........................  القاضــي باحملكمــة  فضيلــة 
3417867 وتاريــخ 1434/1/20هـــ اخلــاص بدعــوى / ................... ضــد 
/........................وكيــًا عــن أعضــاء مجلس إدارة شــركة ...... يف مبلغ 
مالــي علــى الصفــة املوضحــة بالصــك واملتضمــن حكــم فضيلتــه بصرف 
النظــر عــن الدعــوى لعدم االختصاص، وبدراســة الصك وصورة ضبطه 
وأوراق املعاملــة قررنــا أنــه لــم يظهــر مــا يوجــب االعتــراض . واللـــه املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــــد وآلـــه وصحبـــه وســلم .
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رقم الصك : 347226 تاريخه : 1434/1/10هـ  
رقم الدعوى : 32484539

رقم قرار  التصديق من محكمة 
االستئناف:342332529 تاريخه:1434/11/10هـ

اختصاص-عقــار- أرض زراعيــة - قيــام شــركة الكهربــاء بوضــع أعمــدة 
كهربــاء علــى األرض - طلــب إزالــة األعمــدة والتعويــض عــن فتــرة 
بقــاء األعمــدة بــاألرض - الدفــع بعــدم االختصــاص الوالئــي - عــدم 
قبــول الدعــوى لعــدم االختصــاص - احلــق يف إقامــة الدعــوى لــدى 

اجلهــة املختصــة .

نظــام  مــن  الثالثــة عشــرة  املــادة  مــن  ثانيــًا  البنــد  مــن   ) أ   ( الفقــرة 
الكهربــاء الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم ) م / 56 ( يف 1426/10/20هـــ 
الكهربــاء  والتــي تقضــي باختصــاص جلنــة فــض منازعــات صناعــة 
بالفصــل يف املنازعــات والشــكاوى واملخالفــات التــي تنشــأ مــن صناعــة 

الكهربــاء.

ادعــى املدعــي أصالــة ووكالــة بأنــه وموكليــه ميلكــون قطعــة أرض 
زراعيــة ) ذكــر وصفهــا ( مبوجــب صــك حجــة اســتحكام ) ذكــر 
رقمــه وتاريخــه( وقــد قامــت شــركة الكهربــاء بوضــع ســتة أعمــدة 
كهربــاء يف اجلهــة اجلنوبيــة مــن األرض مــن عــام 1403هـــ إلــى تاريخــه ، 
وقــد طلــب املدعــى إلــزام شــركة الكهربــاء بإزالــة جميــع هــذه األعمــدة 
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مــن األرض وإلزامهــا بالتعويــض عــن جميــع الفتــرة التــي ظلــت بهــا أعمدة 
الكهرباء،وقــد دفــع وكيــل شــركة الكهربــاء بعــدم االختصــاص 
اختصــاص  مــن  الكهربــاء  مــن صناعــة  الناجتــة  األضــرار  إن  حيــث 
قــرار  مبوجــب  املشــكلة  الكهربــاء  صناعــة  منازعــات  فــض  جلنــة 
مجلــس الــوزراء رقــم 211 يف 1427/8/18هـــ ،لكــن أجــاب املدعــي 
أصالــة ووكالــة بــأن اللجنــة املذكــورة مختصــة فقــط باالشــتراكات 
ــا ورد يف الفقــرة  والرســوم وليــس لهــا اختصــاص بالتعويــض اســتنادًا مل
)أ( مــن البنــد الثانــي مــن املــادة )13( مــن نظــام الكهربــاء والتــي تقضــي 
باختصــاص جلنــة منازعــات صناعــة الكهربــاء بالفصــل يف املنازعــات 
والشــكاوى واملخالفــات التــي تنشــأ مــن صناعــة الكهربــاء ، وحيــث إن 
أعمــدة الكهربــاء املذكــورة بدعــوى املدعــي مــن املــواد الناشــئة عــن صناعة 
الكهربــاء لــذا فقــد صــدر احلكــم بعــدم قبــول دعــوى املدعــي أصالــة 
ــه حــق إقامــه  ــأن ل ــام املدعــي ب ــة لعــدم االختصــاص وجــرى إفه ووكال
الدعــوى لــدى اجلهــة املختصــة وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف

...  القاضــي يف احملكمــة العامــة  أنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بنجــران وبن
العامــة بنجــران برقــم 32484539 وتاريــخ 1432/10/29هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 321030470 وتاريــخ 1432/08/10 هـــ  ففــي يــوم  
األربعــاء املوافــق1433/03/16 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 40 : 10 
وفيهــا ...ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ...ســجل جنــران 
يف 1405/12/22هـــ  أصالــًة عــن نفســه ووكيــًا عــن ...و......و...مبوجب 
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الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل جنــران برقــم 970501011464 
يف1431/4/11هـــ كمــا حضــر املدعى عليه وكالة ...ســعودي اجلنســية 
مبوجب الســجل املدني رقم ...ســجل خميس مشــيط يف 1421/3/11هـ 
حــال كونــه وكيــًا عــن ...بصفتــه الوكيــل الشــرعي عــن أعضــاء 
مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للكهربــاء بالســجل التجــاري رقــم 
مــن  الصــادرة  الوكالــة  مبوجــب  1421/1/28هـــ  1010158683يف 
كتابــة العــدل الثانيــة بالريــاض برقــم 57577يف 1431/8/1هـ ثم ادعى 
املدعــي قائــًا إننــي وموكلــي منلــك قطعــة األرض الزراعيــة الكائنــة يف 
املعامــر بالشــرفة بنجــران ويحدهــا مــن الشــمال مجــرى مــاء يليــه مزرعــة 
ملــك ...بطــول ثمانيــة وتســعن متــرًا وعشــرة ســنتمترات 98،10م ومــن 
اجلنــوب شــارع األميــر ســلطان بعــرض ثاثــن متــرًا وبطــول مئتــن وســتة 
الشــرق  وخمســن متــرًا وخمســة وســتن ســنتمترمربع256،65 ومــن 
شــارع ترابــي بعــرض أربعــة أمتــار 4م مــن ملــك الورثــة يليــه مزرعــة ملــك 
... بطــول يبــدأ مــن الشــمال ســتة عشــر متــرًا وثاثــن ســنتمترًا 16،30م 
ثــم ينكســر للخــارج بزاويــة مئــة وإحــدى وثاثــن درجــة 131 بطــول مئــة 
وســتة عشــر مترًا وخمســة عشــر ســنتمترًا 116،15 ثم ينكســر للداخل 
بزاويــة مئــة وســتة وســتن درجــة 166 بطــول مئــة وثمانيــة أمتــار وخمســة 
عشــر ســنتمترًا 108،15م ثــم ينكســر للداخــل بزاويــة مئــة وإحــدى 
وســبعن درجــة 171وبطــول ســبعن متــرًا وخمســة ســنتمترًا 70،05م ثــم 
ينكســر للخــارج بزاويــة مئــة وســبع وســبعن درجــة 177 وبطــول مئــة 
وثاثــة وثاثــن متــرًا وســبعن ســنتمترًا 133.70م ثــم ينكســر للخــارج 
بزاويــة مئــة وثاثــة وســبعن درجــة 173 وبطــول مئــة واثنــن وســتن 
متــر وخمســة وثمانــن ســنتمتر162 بزاويــة مئــة وســت وســتن درجــة 
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ــرًا وخمســة وخمســن ســنتمترًا  ــن مت ــن وثاث ــن واثن 166 وبطــول مئت
درجــة  وتســعة وســبعن  مئــة  بزوايــة  للداخــل  ثــم ينكســر  232،55م 
ــرًا وخمســة وثمانــن ســنتمترًا  179 وبطــول مئتــن وخمســة وثاثــن مت
درجــة  وســبعن  وثمــان  مئــة  بزاويــة  للداخــل  ينكســر  ثــم  235،85م 
178 وبطــول مئتــن وأربعــة وســبعن متــرًا وخمســة وخمســن ســنتمترًا 
274،55م بطــول إجمالــي للحــد الثالــث ســبعمائة واثنــن وأربعــن متــرًا 
وخمســة وتســعن ســنتمترًا 742،95م بطــول إجمالــي للحــد الغربــي ألف 
ومئتــن وثمانيــة عشــر متــرًا وأربعــن ســنتمترًا 1218،40م واملســاحة 
ــرًا مربعــًا وعشــرون  ــة وعشــرون مت ــان وســتة ألــف وثماني ــة مئت اإلجمالي
ســنتمترًا 206028،20م2 مبوجــب صــك حجــة االســتحكام الصــادر 
مــن هــذه احملكمــة برقــم 1/256 يف 1428/1/1هـــ وقــد قامــت موكلــة 
املدعــى عليــه شــركة الكهربــاء بوضــع ســتة أعمــدة كهربــاء يف اجلهــة 
اجلنوبيــة مــن عــام 1403هـــ إلــى تاريخــه أطلــب إلــزام شــركة الكهربــاء 
موكلــة املدعــى عليــه  بإزالــة جميــع هــذه األعمــدة مــن أرضنــا وإلزامهــا 
بتعويضنــا عــن جميــع الفتــرة التــي ظلــت بهــا أعمــدة الكهربــاء بأرضنــا 
ــًا  ــة أجــاب قائ ــى املدعــى عليــه وكال هكــذا ادعــى وبعــرض ذلــك عل
إن موكلتــي تدفــع بعــدم اختصــاص احملاكــم العامــة بالنظــر يف هــذه 
الدعــوى إذ يقــول املدعــي يف دعــواه أنهــم متضرريــن مــن وضــع موكلتــي 
لســتة أعمــدة كهربــاء بأرضهمــا وحيــث أن هــذه األضــرار  ناجتــة مــن 
صناعــة الكهربــاء فــإن اجلهــة املنعقــد لهــا االختصــاص هــي جلنــة فــض 
منازعــات صناعــة الكهربــاء املشــكلة مبوجــب قــرار مجلــس  الــوزراء 
211 يف 1427/8/18هـــ اســتنادًا إلــى املــادة الثالثــة عشــرة مــن نظــام 
1426/10/20هـــ  يف  امللكــي)م/56(  باملرســوم  الصــادر  الكهربــاء 
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هكــذا أجــاب ويف جلســة أخــرى  حضــر الطرفــان وبســؤالهما هــل لــدى 
أحدكمــا مــا يريــد إضافتــه فأجــاب املدعــي  قائــًا إن املدعــى عليــه 
وكالــة دفــع بعــدم اختصــاص احملكمــة العامــة بنظــر هــذه الدعــوى 
وأن املختــص بذلــك هــي جلنــة فــض منازعــات الكهربــاء وبحســب علمــي 
فــإن هــذه اللجنــة مختصــة فقــط باالشــتراكات والرســوم وليــس لهــا 
ــه  ــى املدعــى علي أي اختصــاص بالتعويــض هكــذا أجــاب وبعرضــه عل
وكالــة أجــاب قائــًا إن اللجنــة مخولــة نظامــًا بجميــع املنازعــات مبــا 
يف ذلــك طلبــات التعويــض وطلبــات اإلزالــة وللمدعــي حــق االعتــراض 
علــى القــرارات الصــادرة مــن هــذه اللجنــة أمــام ديــوان املظالــم هكــذا 
أجــاب فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واســتنادًا ملــا ورد يف الفقــرة 
)أ( البنــد ثانيــًا مــن املــادة الثالثــة عشــرة  مــن نظــام الكهربــاء والتــي 
تقضــي باختصــاص جلنــة فــض منازعــات صناعــة الكهربــاء بالفصــل يف 
املنازعــات والشــكاوي واملخالفــات التــي تنشــأ مــن صناعــة الكهربــاء 
املــواد  مــن  وحيــث أن أعمــدة الكهربــاء املذكــورة بدعــوى املدعــي 
الناشــئة عــن صناعــة الكهربــاء فقــد قــررت عــدم قبــول دعــوى املدعــي 
ــة  ــة ووكال ــة لعــدم االختصــاص وأفهمــت املدعــي أصال ــة ووكال أصال
بــأن لــه حــق إقامــة الدعــوى لــدى اجلهــة املختصــة وبعــرض ذلــك علــى 
الطرفــن قــرر املدعــي أصالــة ووكالــة اعتراضــه علــى احلكــم بائحــة 
وقــد  املدعــى عليــه وكالــة قناعتــه باحلكــم  قــرر  اعتراضيــة كمــا 
أفهمــت املدعــي أصالــة ووكالــة بــأن عليــه تقــدمي الئحتــه االعتراضيــة 
خــال مــدة قدرهــا ثاثــون يومــًا مــن تاريــخ اســتامه صــورة القــرار ففهــم 
ذلــك ورفعــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/6/15هـــ.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
مبوجــب خطابهــم رقــم 34117692 وتاريــخ 1434/06/12هـــ ومرفــق 
بهــا قــرار املاحظــة رقــم 34223557 وتاريــخ 1434/05/27هـــ ونــص 
احلاجــة منــه »وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
ــة لوحــظ مــا يلــي : أوال / فضيلتــه نظــر يف الدعــوى قبــل  وأوراق املعامل
االســتئذان يف نظرهــا مــن املقــام الســامي كــون اجلهــة املدعــى عليهــا 
تتبــع جهــة حكوميــة ثانيــا / باالطــاع علــى صــورة حجــة االســتحكام 
رقــم 1/256 يف 1428/1/1هـــ املرفقــة واملتعلقــة بتملــك املدعــن لم جند 
أنهــا مســتكملة لإلجــراءات النظاميــة حيــث لــم يتــم الكتابــة لشــركة 
الكهربــاء متشــيا مــع املــادة )1/254( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولــم 
جنــد أن فضيلتــه قــد خاطــب الســجات للتأكــد مــن ســريان مفعــول 
الصــك وأنــه صالــح لاعتمــاد عليــه وعلــى فضيلتــه رصــد قررانــا هــذا 
بالضبــط واإلجابــة عليــه وملخصــه بالصــك وســجله ملاحظــة مــا ذكــر 
وإكمــال الــازم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم ، وعليــه فإنــي أجيــب أصحــاب الفضيلــة بــأن مــا ذكــر 
مــن ماحظــات محــل نظــر واعتبــار فيمــا لــو لــم تــرد دعــوى املدعــي أمــا 
وقــد ردت دعــوى املدعــي فــإن يف التقيــد بتلــك املاحظــات إطالــة ألمــد 
التقاضــي واملخــول بالعمــل مبــا ورد مــن ماحظــات هــي اجلهــة املنعقــد 
إلــى محكمــة  املعاملــة  بإعــادة  أمــرت  فقــد  لهــا االختصــاص وعليــه 
االســتئناف إلكمــال الزمهــا واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/08/16هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد 
فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير برقــم 



45

مــن  الصــادر  القــرار  برفقهــا  1434/11/10هـــ  يف   342332529
الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة برقــم 34341640 يف 1434/10/27هـــ ونــص 
ــه : ) وحيــث ســبق دراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة  احلاجــة من
بــه فضيلتــه  االعتراضيــة وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب 
وأحلقــه بالضبــط وصــك احلكــم بنــاء علــى قرارنــا رقــم 34223557 
ــر  ــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخي ــا املوافقــة عل يف 1434/5/27هـــ قررن
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم ، وحتــى 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل عل ــره وبــاهلل التوفيــق وصل ال يخفــى جــرى حتري

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/12/18هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامة بنجــران برقم 341480661 
وتاريــخ 1434/9/21هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ 
/ ...برقــم 347226 يف 1434/1/10هـــ اخلــاص بدعــوى / ... و... و... و... 
أبنــاء ...ضــد / الشــركة الســعودية للكهربــاء بنجــران بشــأن ملكيــة 
عقــار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون بالصــك ومفصــل فيــه، 
وحيــث ســبق دراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بالضبــط 
ــا رقــم 34223557 يف 1434/5/27هـــ  ــى قرارن ــاًء عل وصــك احلكــم بن
 . املوفــق  األخيــر ، واهلل  اإلجــراء  بعــد  علــى احلكــم  املوافقــة  قررنــا 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 3410054 تاريخه: 1434/1/12هـ  
رقم الدعوى: 33655933

رقم قرار  التصديق من محكمة االستئناف:  
34256751 تاريخه: 1434/7/2هـ

اختصــاص - تداخــل أراضــي - أســاس ملكيــة األرض منحــة - املختــص 
مــن  مشــّكلة  جلنــة  األراضــي  توزيــع  عــن  الناشــئة  النزاعــات  بنظــر 
 - والكهربــاء  وامليــاه  والداخليــة  والعــدل  الزراعــة  وزارة  عــن  ممثلــني 

احلكــم بصــرف النظــر عــن الدعــوى لعــدم االختصــاص .

1. املادة العاشرة من نظام توزيع األراضي البور .
2. تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/2254 يف 1424/6/4هـ .

ادعــى املدعــي وكالــة ضــد املدعــى عليــه وكالــة بأنــه وضــع يــده علــى 
جــزء مــن أرضــه وطلــب رفــع يــده عــن هــذه األرض ،واألرض املدعــى 
بهــا أرض زراعيــة آلــت للمدعــي وللمدعــى عليــه مبوجــب نظــام توزيــع 
األراضــي البــور ،وبنــاء علــى املــادة العاشــرة املعدلــة مــن نظــام توزيــع 
األرضــي البــور والتــي جعلــت االختصــاص بنظــر املنازعــات الناشــئة عــن 
تطبيــق أحــكام هــذا النظــام للجنــة أوضحــت تشــكيلها هــذه املــادة، 
علــى أنــه يجــوز التظلــم مــن قــرارات هــذه اللجنــة أمــام ديــوان املظالــم 
خــال ســتن يومــًا مــن تاريــخ اإلبــاغ بالقــرار، وجــرى إفهــام طــريف 
القضيــة بعــدم اختصــاص هــذه احملكمــة بنظــر هــذه القضيــة وأنهــا مــن 
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اختصــاص اللجنــة املشــّكلة بأمــر املقــام الســامي املشــار إليــه يف تعميــم 
معالــي وزيــر العــدل ، لــذا قضــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن الدعــوى 
لعــدم االختصــاص وقنــع املدعــى عليــه واعترض املدعــي بائحة،وصدق 
احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة 

حائــل .

ــا ......... القاضــي يف احملكمــة العامــة  ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
بحائــل وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
1433/11/15هـــ   وتاريــخ   33655933 برقــم  بحائل/املســاعد  العامــة 
هـــ    1433/11/01 وتاريــخ   331923832 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
ففــي يــوم  االثنــن املوافــق 1433/11/29 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
33 : 8 بشــأن دعــوى ......... ســجل مدنــي رقــم .........ضــد .........بشــأن 
تداخــل صكــوك والتــي حتــدد للقضيــة موعــدا هــذا اليــوم الســاعة 
ــم  ــه وال مــن ميثلهمــا ول ــم يحضــر املدعــي وال املدعــى علي ــه ل 00 : 8 علي
يقدمــا عــذرا لــذا قــررت شــطب القضيــة للمــرة األولــى ورفعــت اجللســة 
يف الســاعة 37 : 8 وعليــه حصــل التوقيــع احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف 
يــوم االثنــن املوافــق 1434/1/12هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة 29 
: 10 وفيهــا حضــر .........ســعودي بالســجل املدنــي رقــم .........بصفتــه 
وكيــًا عــن .........وبســؤاله عــن الوكالــة قــال أن صورتهــا يف املعاملــة 
وباالطــاع علــى صورتهــا يف املعاملــة وجدتهــا تتضمــن انــه وكيــا عــن 
.........مبوجــب صــورة الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل حائــل الثانيــة 
فيهــا  لــه  واملخــول   2528 اجللــد  1431/3/24هـــ  وتاريــخ   8988 برقــم 
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يف بيــع االرض الزراعيــة اخلاصــة بــي ذات الرقــم 168 - 169 الواقعــة 
بالقاعــد باملخطــط رقــم 100 واململوكــة لــي بالصــك رقــم 470-17 
تاريــخ 1426/4/6هـــ الصــادر مــن كتابــة عــدل حائــل األولــى واإلفــراغ 
للمشــتري واســتام القيمــة بشــيكات مصدقــة بإســمي ومراجعــة فــرع 
حــق  لــه  كمــا  األولــى  العــدل  .........وكتابــة  والبنــك  الزراعــة  وزارة 
واســتامها  مســتقلة  بصكــوك  وجتزئتهــا  وفرزهــا  األرض  تخطيــط 
وانهــاء  لذلــك  الازمــة  احلكوميــة  الدوائــر  جميــع  ومراجعــة  وبيعهــا 
كافــة االجــراءات املتعلقــة بذلــك ولــه حــق توكيــل الغيــر والتوقيــع نيابــة 
عنــي مبــا ذكــر وحضــر حلضــوره .........ســعودي بالســجل املدنــي رقــم 
.........وقــال إننــي وكيــًا عــن .........وقــدم صــورة وكالــة صــادرة مــن 
كتابــة عــدل حائــل الثانيــة برقــم 29144 وتاريــخ 1432/9/8هـــ جلــد 
3079 ثــم جــرى إفهــام املدعــي وكالــة بأنــه البــد مــن إحضــار اصــل 
ــه إقامــة الدعــوى واملرافعــة واملدافعــة حتــى نتمكــن مــن  ــة تخول وكال
ســماع دعــواه فقــال أننــي ال أســتطيع حيــث أن موكلــي مريضــًا ومنــوم 
ــم لــذا فقــد  ــوان املظال ــة ســبق أن قبلهــا دي يف املستشــفى وهــذه الوكال
صرفــت النظــر عــن دعــواه لعــدم تخويلــه بإقامــة الدعــوى وبــه حكمــت 
وبإعــان احلكــم قــرر عــدم القناعــة واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة 
1434/1/13هـــ   املوافــق  الثاثــاء  غــدًا  املراجعــة  عليــه  بــأن  فأفهــم 
الســاعة 30 : 11 الســتام صــورة الصــك وتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال 
مــدة قدرهــا ثاثــون يومــا تبــدأ مــن تاريــخ اســتامه يف 1434/1/13هـــ 
واذا مضــت املــدة ولــم يقــدم اعتراضــه خالهــا فــإن احلكــم يكتســب 
القطعيــة ففهــم ذلــك ورفعــت اجللســة يف الســاعة 37 : 10 وعليــه حصــل 
التوقيــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه اجمعــن 
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حــرر يف 1434/1/12هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم األحــد املوافــق 
1434/2/3هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة 00 : 11 وحضــر املدعــي 
وكالــة كمــا حضــر .........ســعودي بالســجل املدنــي رقــم .........الوكيــل 
الوكالــة  .........مبوجــب  رقــم  املدنــي  بالســجل  .........ســعودي  عــن 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل حائــل الثانيــة برقــم 2524 يف 1434/1/20هـ 
اجللــد 3676  وقــال املدعــي وكالــة إننــي قانــع باحلكــم الســابق وقــد 
أحضــرت وكالــة فوجدتهــا متضمنــه توكيلــه مــن قبــل املدعــي اصالــة 
يف مراجعــة كافــة الدوائــر احلكوميــة الشــرعية واإلداريــة واحملاكــم 
بخصــوص رفــع الدعــوى ضــد فــرع وزارة التجــارة بحائــل أو أي جهــة 
أخــرى لهــا عاقــة بالقضيــة التــي يــود املدعــي اصالــة رفعهــا بخصــوص 
قطعتــي األرض رقــم 168 ورقــم 169 واململوكتــان للمدعــي أصالــة 
مبوجــب الصــك رقــم 87/470/17 وتاريــخ 1426/4/6هـــ الصــادرة مــن 
عــدل حائــل والواقعتــان يف مخطــط رقــم 100 غــرب القاعــد بحائــل ولــه 
احلــق يف إقامــة الدعــوى وحضــور اجللســات واملدافعــة واملرافعــة واجلــرح 
والتعديــل واإلقــرار و اإلنــكار وإحضــار الشــهود وتقــدمي البينــات وطلــب 
اليمــن وردهــا وقبولهــا والصلــح والتنــازل وســماع احلكــم وقبولــه ونفيــه 
واالســتام والتســليم وذلــك مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
عــدل املدينــة املنــورة الثانيــة برقــم 41937 يف 1432/7/5هـــ اجللــد 7117 
وحــرر املدعــي دعــواه قائــا إن مــن اجلــاري يف ملــك موكلــي وحتــت 
تصرفــه قطعتــي األرض رقــم 168 ورقــم 169 واململوكتــان للمدعــي 
1426/4/6هـــ  وتاريــخ   87/470/17 رقــم  الصــك  مبوجــب  أصالــة 
غــرب   100 رقــم  مخطــط  يف  والواقعتــان  حائــل  عــدل  مــن  الصــادرة 
القاعــد بحائــل واحملــدودة شــمااًل شــارع وجنوبــا شــارع وشــرقا قطعــة 
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رقــم 167 وغربــًا رأس مثلــث وهــذا العقــار مــن ضمــن مخطــط زراعــي 
املدعــى  قــام  وقــد  البــور  األراضــي  نظــام  توزيعــه مبوجــب  معتمــد مت 
عليــه أصالــة وهــو يحدنــا مــن جهــة الشــمال بتخطيــط ملكــه الزراعــي 
وقســمه إلــى عشــرين قطعــة وقــد اســتدخل جــزء مــن ملــك موكلــي مــن 
جهــة الشــمال يف املخطــط الزراعــي الــذي يخصــه ولــذا فإنــي  أطلــب رفع 
يــد املدعــى عليــه أصالــة مــن ملــك موكلــي هــذه دعــواي وجــرى ســؤال 
املدعــى عليــه عــن ملــك موكلــه فقــال إن املدعــى عليــه أصالــة يحــد 
موكلــي مــن اجلهــة اجلنوبيــة الشــرقية وموكلــي ميلــك أرضــه الزراعيــة 
رقــم 91 الواقعــة يف 37 كــم شــمال حائــل اململوكــه مبوجــب الصــك 
الصــادر مــن كتابــة عــدل حائــل برقــم 320/28 يف 1419/8/23هـــ 
واســاس امللــك مت منحــه ل......... مبوجــب نظــام توزيــع األراضــي البــور 
إلــى موكلــي بالشــراء وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة  وجــد  ثــم آل 
أن املدعــي يطالــب املدعــى عليــه حســب مــا جــاء يف دعــواه تفصيــًا 
ــى قــرار  ــي عل ــة صــادرة مــن وزارة الزراعــة  املبن بخصــوص أرض زراعي
توزيــع أرض زراعيــة  مبوجــب نظــام توزيــع األراضــي البــور بنــاء علــى 
قــرار التمليــك رقــم 14973 يف 1425/3/8هـــ واملصــادق عليــه مــن املقــام 
الســامي رقــم 107/4/م يف 1425/3/17هـــ وقــرار التوزيــع رقــم 34234 
يف 1409/5/19هـــ واملشــار إليــه يف الصــك الصــادر مــن كتابــة العــدل 
وهــذا اخلــاف نــاجت مــن التطبيــق وقــد ســبق أن تلقــت احملكمــة تعميــم 
معالــي وزيــر العــدل رقــم 13/ت/2254 وتاريــخ 1424/6/4هـــ ونصــه 
) تعميــم قضائــي علــى كافــة احملاكــم و كتابــات العــدل الســام 
عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه وبعــد لقــد تلقينــا نســخة مــن برقيــة 
رقــم  الــوزراء  رئاســة مجلــس  ديــوان  رئيــس  امللكــي  الســمو  صاحــب 
12148 وتاريــخ 1424/3/13هـــ ومشــفوعها 1- نســخة مــن قــرار مجلس 
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الــوزراء املوقــر رقــم )37( وتاريــخ 1424/2/12هـــ القاضــي بتعديــل املادة 
)العاشــرة( مــن نظــام توزيــع األراضــي البــور الصــادر باملرســوم امللكــي 
رقــم )م/66( وتاريــخ 1388/7/6هـــ لتكــون بالنــص اآلتــي ) تشــكيل 
جلنــة يف وزارة الزراعــة مــن ممثلــن لهــذه الــوزارة ووزارة العــدل ووزارة 
ــًا  ــاء يكــون أحدهــم مستشــارًا نظامي ــاه والكهرب ــة ووزارة املي الداخلي
للنظــر يف جميــع املنازعــات الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام هــذا النظــام 
وتعتمــد قــرارات هــذه اللجنــة مــن وزيــر الزراعــة ويجــوز ملــن صــدر ضــده 
قــرار مــن هــذه اللجنــة التظلــم منــه أمــام ديــوان املظالــم خــال ســنن 
يومــًا مــن تاريــخ إباغــه بالقــرار ( 2- نســخة مــن املرســوم امللكــي رقــم 
)م/10( وتاريــخ 1424/3/10هـــ الصــادر باملرافقــة علــى ذلــك ... الــخ 
لــذا نرغــب أليكــم االطــاع واعتمــاد موجبــه وجتــدون برفقــه صــورًا 
ممــا أشــير إليــه واهلل يحفظكــم وزيــر العــدل .........( أ . هـــ لــذا أفهمــت 
طــريف القضيــة بعــدم اختصــاص هــذه احملكمــة بنظــر هــذه القضيــة 
وأنهــا مــن اختصــاص اللجنــة املشــكلة بأمــر املقــام الســامي املشــار 
إليــه يف تعميــم معالــي وزيــر العــدل وصرفــت النظــر عــن الدعــوى لعــدم 
عليــه  املدعــى  بــه  قنــع  وبإعــان احلكــم  وبــه حكمــت  االختصــاص 
وكالــة أمــا املدعــي وكالــة فقــرر عــدم القناعــة واســتعد بتقــدمي الئحــة 
فأفهــم بــأن عليــه املراجعــة يــوم الســبت املوافــق 1434/2/9هـــ الســاعة 
الواحــدة ظهــرًا الســتام صــورة الصــك ولــه حــق املعارضــة خــال مــدة 
قدرهــا ثاثــون يومــًا مــن تاريــخ 1434/2/9هـــ اذا مضــت املــدة ولــم يقــدم 
اعتراضــه خالهــا فــإن حقــه يف االعتــراض يســقط ويكتســب احلكــم 
القطعيــة ورفعــت اجللســة يف الســاعة 10 : 11 وعليــه حصــل التوقيــع 

ــه اجمعــن . ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل وســلم عل وصل
ص	 
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رقم الصك:3428954 تاريخه: 1434/2/4هـ     
رقم الدعوى: 3426194

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34237829 تاريخه: 1434/6/12هـ

اختصــاص - التلفــظ علــى رجــل األمــن وتهديــده - عــدم اختصــاص 
احملكمــة بقضايــا االعتــداء علــى رجــل األمــن أثنــاء عملــه - اختصــاص 

ديــوان املظالــم بنظــر هــذه القضايــا

1 - املادة السابعة والثامنة من نظام مكافحة الرشوة.
2 - قرار جلنة تنازع االختصاص رقم 147/ت يف 1431/12/23هـ

اتهــام املدعــي العــام للمدعــى عليــه األول بقيامــه بالتلفــظ علــى رجــل 
األمــن وتهديــده وللمدعــى عليــه الثانــي بتهديــد رجــل األمــن ، يطلــب 
إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بعقوبــة تعزيريــة زاجــرة لهمــا 
ورادعــة لغيرهمــا ،وقــد أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى ،لكــن 
مت احلكــم بصــرف النظــر عــن الدعــوى لعــدم االختصــاص ،و قــرر 
املدعــي العــام االعتــراض وطلــب االســتئناف بائحــة وقــرر املدعــى عليــه 

القناعــة ، وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..........رئيــس احملكمــة العامــة بشــرورة 
فلقــد وردتنــا املعاملــة احملالــة لنــا برقــم 3426194 الــواردة مــن دائــرة 
التحقيــق واالدعــاء العــام بشــرورة وبرفقهــا الئحــة الدعــوى العامــة مــن 
املدعــي العــام.......... وادعــى فيهــا قائــا بصفتــي مدعيــا عامــا بدائــرة 
ــى : 1-...............  التحقيــق واالدعــاء العــام مبحافظــة شــرورة أدعــي عل
يبلــغ مــن العمــر 27عــام ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم 
بتاريــخ 1433/9/2هـــ  املقبــوض عليــه  بشــرورة  يقيــم  متــزوج   ).........(
واملفــرج عنــه بالكفالــة احلضوريــة بتاريــخ 1433/9/3هـــ اســتنادا للمــادة 
120 مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة.2-............ يبلــغ مــن العمــر 25عــام 
يقيــم  متــزوج   ).......( رقــم  الوطنيــة  الهويــة  اجلنســية مبوجــب  ســعودي 
بشــرورة املقبــوض عليــه بتاريــخ 1433/9/2هـــ  واملفــرج عنــه بالكفالــة 
احلضورية بتاريخ1433/9/3هـ استنادا للمادة 120 من نظام اإلجراءات 
اجلزائيــة .انــه بتاريــخ 1433/9/2هـــ وأثنــاء قيــام أمــن الطــرق بالتفتيــش 
يف طريــق ...... مت اســتيقاف ..... موديــل 2012م وعنــد طلــب إثباتــات 
األشــخاص رفــض املرافــق املدعــى عليــه األول النــزول مــن املركبــة 
وقــام بالتلفــظ علــى رجــل األمــن بقولــه )يــا ورع بــدري عليــك تفتــش ..... ( 
وقامــوا كا منهمــا بتهديــد رجــل األمــن بقولهــم )علــي الطــاق أتوطــأ 
يف بطنــك( و)أكســر ضروســك( حيــث هربــوا مــن النقطــة ملــدة عشــر 
دقائــق ثــم عــادوا للنقطــة وقامــوا بالتهديــد والتفحيــط ثــم مت القبــض 
عليهــم .وباســتجواب املدعــى عليــه األول أفــاد بأنــه قــال للعســكري 
وباســتجواب   . تســتفزني  ال  ســنونك  وغطــي   ........... حتتــرم  ال  أنــت 
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ــد العســكري عندمــا أراد أن  ــه مســك ي ــي أفــاد بأن ــه الثان املدعــى علي
يطفــي ســيارته. وانتهــى التحقيــق إلــى توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه 
األول بالتلفــظ علــى رجــل األمــن بقوله)بــدري عليــك تفتــش .....( وقولــه 
)علــي الطــاق أتوطــأ يف بطنــك( وللمدعــى عليــه الثانــي بتهديــد رجــل 
وأكســر ضروســك(  بطنــك  أتوطــأ يف  الطــاق  )علــي  بقولــه  األمــن 
محضــر  يف  أقوالهمــا  يف  جــاء  التالية:1-مــا  والقرائــن  لألدلــة  وذلــك 
االســتجواب املرفــق لفــة رقــم)12( -  2- مــا جــاء يف محضــر القبــض 
ــه واملرفــق لفــه رقــم )5( -  3- مــا جــاء يف أقــوال الشــاهد يف  ــوه عن املن
محضــر االســتجواب املرفــق لفــه رقــم )12(. - وبالبحــث عــن ســوابقهما 
لــم يعثــر لهمــا علــى ســوابق جنائيــة . وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى 
عليهمــا وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعا فعــل محــرم ومعاقــب 
عليــه شــرعا أطلــب إثبــات مــا أســند إليهمــا واحلكــم عليهمــا بعقوبــة 
تعزيريــة زاجــرة لهمــا ورادعــة لغيرهمــا. وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى 
عليــه  املدعــى  أجــاب   ......... الثانــي  عليــه  واملدعــى  األول..........  عليــه 
: مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه بأننــي قمــت باملــرور  األول قائــاً
علــى نقطــة التفتيــش يف طريــق ...... وأننــي تلفظــت علــى رجــل األمــن 
بقولــي لــه )بــدري عليــك تفتــش .....( وأننــي قلــت لــه ) علــي الطــاق 
أتوطــأ يف بطنــك وأكســر ضروســك( فهــذا غيــر صحيــح والصحيــح 
الثانــي  عليــه  واملدعــى  أنــا  إثباتــي  وطلــب  التفتيــش  يف  وقفــت  أننــي 
فأعطينــاه ولــم نتلفــظ علــى أحــد أبــدا كمــا ورد يف الدعــوى وأجــاب 
املدعــى عليــه الثانــي قائــا مــا ذكــره املدعــي العــام بأننــي كنــت مــع 
املدعــى عليــه األول يف الســيارة ووقفنــا يف التفتيــش علــى طريــق الوديعــة 
وأننــي قمــت بالتلفــظ علــى رجــل األمــن بقولــي )علــي الطــاق أتوطــأ يف 
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بطنــك وأكســر ضروســك ( فهــذا غيــر صحيــح والصحيــح أننــا وقفنــا 
بالســيارة وكنــت أنــا الســائق وطلــب اإلثباتــات وأعطينــاه مــا طلــب وقــام 
بالدخــول للســيارة يريــد إطفــاء الســيارة ولــم نقــم بالتلفــظ علــى أحــد 
بنفــس األلفــاظ الــذي ذكرهــا املدعــي العــام يف الدعــوى هكــذا أجــاب 
وبدراســة املعاملــة والدعــوى تبــن أن دعــوى املدعــي العــام تتعلــق بالتلفــظ 
علــى رجــل األمــن أثنــاء مزاولتــه لعملــه ولقــد نصــت املــادة الســابعة مــن 
ــة املنصــوص عليهــا يف املــادة  نظــام مكافحــة الرشــوة )يعاقــب بالعقوب
األولــى مــن هــذا النظــام مــن يســتعمل القــوة أو العنــف أو التهديــد يف حــق 
موظــف عــام ليحصــل منــه علــى قضــاء أمــر غيــر مشــروع أو ليحملــه علــى 
اجتنــاب أداء عمــل مــن األعمــال املكلــف بهــا ( وبينــت املــادة الثامنــة مــن 
ــق أحــكام  ــام يف تطبي ــه ) يعــد يف حكــم املوظــف الع نفــس النظــام أن
هــذا النظــام 1-كل مــن يعمــل لــدى الدولــة أو لــدى أحــد األجهــزة ذات 
الشــخصية املعنويــة العامة...الــخ( وحيــث أن تلفــظ املدعــى عليهــم علــى 
رجــل األمــن باأللفــاظ الــواردة يف الدعــوى عبــارة عــن تهديــد وحيــث أن 
ــة لــذا  املخــول بتطبيــق نظــام مكافحــة الرشــوة هــي احملكمــة اإلداري
فقــد قــررت صــرف النظــر عــن الدعــوى لعــدم االختصــاص وأفهمــت 
املدعــي العــام بــأن عليــه إقامــة الدعــوى يف احملكمــة اإلداريــة يف مدينــة 
جنــران ومبــا تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليهمــا 
قــررا القناعــة وأمــا املدعــي العــام ........قــرر االعتــراض علــى احلكــم 
بنفــس الائحــة وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم حــرر يف 1434/1/17هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم األحــد املوافــق 1434/3/29هـــ افتتحــت 
اجللســة وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا القــرار 
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وبدراســة   ( منــه  احلاجــة  ونــص  1434/3/4هـــ  يف   )3455890( رقــم 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ مــا يلــي أوال: لــم يذكــر 
فضيلــة ناظــر القضيــة رقــم وتاريــخ األمــر الــذي أســتند عليــه املدعــي 
العــام مــن مرجعــه يف إقامــة الدعــوى ثانيــا : مــا أشــير إليــه باحلكــم 
مــن عــدم االختصــاص يف نظــر هــذه القضيــة يف غيــر محلــه فــا ينطبــق 
علــى الفعــل الصــادر مــن املدعــى عليهمــا نظــام مكافحــة الرشــوة فعلــى 
فضيلتــه االســتعانة بــاهلل وإكمــال نظــر القضيــة واهلل املوفــق  ( وجوابــا 
علــى مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة يف أوال: فــإن املدعــي العــام ..........
ــق واالدعــاء العــام مبوجــب اخلطــاب رقــم هـــ  ــة التحقي ــف مــن هيئ مكل
ن2128/1/2 يف 1433/8/28هـــ وأمــا املاحظــة ثانيــا فجوابــًا علــى مــا 
ذكــره أصحــاب الفضيلــة فــإن هــذه الدعــوى وأمثالهــا مــن اختصــاص 
القضــاء اإلداري )ديــوان املظالــم( لكونهــا تهديــد موظــف عــام وأرفــق 
بــن يــدي فضيلتكــم قــرار جلنــة تنــازع االختصــاص رقــم 147/ت يف 
1431/12/23هـــ وهــذا اجتهــادي ومــا توصــل إليــه فهمــي واالجتهــاد 
ال ينقــض باالجتهــاد وعليــه فقــد قــررت رفــع اجللســة وإرســال املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف للتمييــز علــى احلكــم حســب التعليمــات وصلــى 

اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/3/29هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بشــرورة  الشــيخ/ ..............
رقــم 341054909 وتاريــخ 1434/5/13هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
بدعــوى  اخلــاص  وتاريــخ 1434/2/4هـــ  رقــم 3428954  مــن فضيلتــه 
املدعــي العــام ضــد كل مــن /  ........ و............) ســعوّديي اجلنســية (  
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ــى الصفــة املوضحــة يف القــرار املتضمــن  ــة ) تهديــد الغيــر ( عل يف قضي
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وحيــث ســبق دراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه 
وأحلقــه بالقــرار وصــورة ضبطــه بنــاًء علــى قرارنــا رقــم 3455890 وتاريــخ 
1434/3/4هـــ تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعد اإلجــراء األخير . واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 34173795 تاريُخه: 1434/3/28هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
عَوى: 3432216 َرْقُم الدَّ

َرْقُم قراِر التَّصديِق من محكمِة االستئناِف: 
34179539 تاريُخه: 1434/4/6هـ

اختصــاص - اســترَداد - ُمطالبــٌة باســترَداِد حيــازِة منقــوٍل - ُمطالبــٌة 
مبســتنداٍت - اســترداُد احليــازِة يف املنقــوِل ِمــن اخِتصــاِص احملاكــِم 
ــُق التدافــِع يف االخِتصــاِص - االســتناُد إلــى َســوابَق  اجلزائيــِة -  حتقُّ

. وعــيِّ عــَوى لعــدِم االخِتصــاِص النَّ ظــِر عــِن الدَّ ــٍة - َصــرُف النَّ قضائيَّ

ِة  للمــادَّ التنفيذيــِة  الالئحــِة  مــَن  والسادســُة  الِفْقرتــاِن اخلامســُة   -1
ــرعيِة. املرافعــاِت الشَّ ِمــن ِنظــاِم  احلاديــِة والثالثــنَي 

رعيِة. ُة الرابعُة والسبعوَن ِمن ِنظاِم املرافعاِت الشَّ 2- املادَّ
فِر. ُة العشروَن لالئحِة التنفيذيِة لنظاِم وثائِق السَّ 3- املادَّ

ــرعيِة:  الشَّ املرافعــاِت  ِنظــاِم  َشــرِح  167/1( يف  )الَكاشــف:  جــاَء يف   -4
ــْت  َعــى عليــِه ِمــن غيــِر ِحيلــٍة اختصَّ َمها احلائــُز باختيــاِره للمدَّ »فــإْن ســلَّ
هــا  ألنَّ موضوعيــٍة؛  كَدعــوى  باملوضــوِع  ــُة  املختصَّ احملكمــُة  بنظِرهــا 

عــاَوى املوضوعيــِة«. حينئــٍذ تكــوُن مــَن الدَّ

َعــى عليَهــا مبطالبِتهــا بتســليِم جــواِز  ِعــي بَدعــوى ِضــدَّ املدَّ َم املدَّ تقــدَّ
هــا اســترداُد  ــِة؛ ألنَّ ــِة إلــى احملكمــِة اجلزائي َســفرِه، وجــَرى بعــُث املعامل
ــرعيِة،  ِة 31 ِمــن ِنظاِم املرافَعاِت الشَّ ِحيــازٍة متعلِّقــٍة مبنُقــوٍل مبوَجــِب املــادَّ
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ــُه ليــَس يف صحيفــِة  وقــد عــادِت املعاملــُة مــَن احملكمــِة اجلزائيــِة بأنَّ
 ، ــا يفيــُد بــأنَّ األوراَق ُأخــَذْت بغيــِر َحــقٍّ ِعــي َم عــَوى أْو يف إقــراِر املدَّ الدَّ
ِمــن اخِتصــاِص احملكمــِة اجلزائيــِة  عــَوى ال تكــوُن  وعليــِه فهــذِه الدَّ
ِة املشــاِر إليَهــا نفِســها، وحيــُث إنَّ  ابعــِة مــَن املــادَّ بنــاًء عَلــى الِفقــرِة الرَّ
ذكــَر الغصــِب واحليلــِة كَمــا يف الِفقــرِة الرابعــِة مــَن الائحــِة التنفيذيــِة 
ِة احلاديــِة والثاثــَن هــَو للتشــبيِه ال للحصــِر؛ فحــرُف الــكاِف يف  للمــادَّ
ُلغــِة العــرِب ال يــِرُد يف اســتعَماِل احلصــِر، كَمــا أنَّ الِفقــرَة اخلامســَة مــَن 
نــْت: )ُيشــترُط لَســماِع َدعــَوى اســترَداِد احِليــازِة  الائحــِة التنفيذيــِة تضمَّ
عــَوى وَلــْو بغيــِر  ِعــي قبــَل قيــاِم ســبِب الدَّ ثبــوُت حيــازِة الَعــِن مــَن املدَّ
ــِت الِفقــرُة السادســُة مــَن الائحــِة التنفيذيــِة أيًضــا عَلــى  امللــِك(. ونصَّ
ِض للحيــازِة ودعــَوى اســترداِدها املتعلِّقــِة باملنُقــوِل إَذا  عــرُّ )دعــَوى منــِع التَّ
عــَوى األصليِة يف املوضــوِع تختصُّ  ُرفعــت بــِه دعــَوى ُمســتقلٌة قبــَل رفــِع الدَّ
ِعــي ال  ِة )31(، ومَبــا أنَّ طلــَب املدَّ بنظِرهــا احملكمــُة اجلزائيــُة َوْفــَق املــادَّ
ُــحاِز  ميكــُن تقديــُره حَســَب االخِتصــاِص الِقيمــيِّ للمحاكــِم لكــْوِن املــ
ال ميكــنُ تقديــُره، فعــاَد إَلــى األصــِل وهــَو اخِتصــاُص احملاكــِم اجلزائيــِة 
بدعــاَوى اســترَداِد وحيــازِة املنقــوِل، انُظِر]الكاشــف 167/1[.. وحيــازُة 
هــا حيــازٌة بغيــِر َحــقٍّ يف  ــْو ثبتــْت فإنَّ ِعــي ل ــا جلــواِز َســفِر املدَّ َعــى عليَه املدَّ
ُة العشــروَن مــَن الائحــِة التنفيذيــِة لِنظــاِم  ــِت املــادَّ ُكلِّ األحــواِل؛ إْذ نصَّ
ــوابِق الَقضائيــِة واملؤيــدِة  ــُه َصــَدَر عــدٌد مــَن السَّ ــفِر، كَمــا أنَّ َوثائــِق السَّ
ــازِة  ــِة بَدعــاَوى اســترَداِد ِحي ــن مرجِعهــا باخِتصــاِص احملاكــِم اجلزائي ِم
َقــد صــَدرْت  هــا  إنَّ وحيــُث  عــَوى،  الدَّ محــلِّ  الَقضيــِة  ِمثــِل  املنُقــوِل يف 
نــاُزِع حــوَل االخِتصــاِص النَّوعــيِّ  ــٍة فاِصَلــٍة يف التَّ ِمــن محكمــٍة مختصَّ
ِة )74(  عــاَوى مثياِتهــا، وبنــاًء عَلــى املــادَّ ومحــدٍد لاخِتصــاِص يف الدَّ
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عــَوى  ــرعيِة، متَّ احلكــُم بصــرِف النَّظــِر عــِن الدَّ ِمــن ِنظــاِم املرافعــاِت الشَّ
لعــدِم االخِتصــاِص، وصــّدَق احلكــُم مــَن الدائــرِة احلقوقيــِة السادســِة 

ــَة املكرمــِة. ــِة َمكَّ مبحكمــِة االســتئناِف مِبنطق

احلمــد هلل وحــده وبعــد، فلــديَّ أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبكــة املكرمــة، وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن ِقبــل فضيلــة 
وتاريــخ   ......... برقــم  املكرمــة  مبكــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
1434/01/19هـ املقيدة باحملكمة برقم ......... وتاريخ 1434/01/19 
هـــ.. فإنــه يف يــوم  الســبت املوافــق 1434/03/28هـــ افتتحــت اجللســة يف 
متــام الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف صباًحــا للنظــر يف ... ضــد ... بشــأن 

طلبــه املــدون بصحيفــة دعــواه لفــة )2( املتضمــن:
جــواز  تســليمي  وأطلــب  أعــاه  املذكــورة  إحضــار  يلــي:  مــا  )أطلــب 
الســفر(، ومبــا أن طلــب املدعــي هــو اســترداد حيــازة متعلــق مبنقــول 
فقــد جــرى منــي بعثهــا بالكتــاب رقــم 34155967 يف 1434/02/11هـــ 
للمحكمــة اجلزئيــة مبكــة املكرمــة كونهــا جهــة االختصــاص حســب 
مــا اقتضــاه نظــام املرافعــات الشــرعية والئحته التنفيذيــة، مبوجب املادة 
احلاديــة والثاثــن منــه املتضمنــة أنــه: )مــن غيــر إخــال مبــا يقضــي بــه 
نظــام ديــوان املظالــم، ومبــا للمحاكــم العامــة مــن اختصــاص يف نظــر 
الدعــوى العقاريــة ـــــ تختــص احملاكــم اجلزئيــة باحلكــم يف الدعــاوى 
اآلتيــة ا/ دعــوى منــع التعــرض للحيــازة ودعــوى اســتردادها(.. فأعادهــا 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزئيــة مبكــة املكرمــة مبوجــب كتابــه 
رقــم .........  يف 1434/03/15هـــ واملتضمــن إشــارة فضيلــة القاضــي/ 
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ــا مــن نظــام املرافعــات الشــرعية يف الفقــرة  ــادة املشــار إليه ــأن امل ...: »ب
الرابعــة نصــت علــى اآلتــي: )دعــوى اســترداد احليــازة هــي: طلــب مــن 
كانــت العــن بيــده، وُأخــذت منــه بغيــر حــق كغصــب وحيلــة، إعــادة 
حيازتهــا إليــه حتــى صــدور حكــم يف املوضوع بشــأن املســتحق لها(، وال 
يوجــد بصحيفــة الدعــوى أو إقــرار املدعــي مــا يفيــد بــأن األوراق ُأخــذت 
بغيــر حــق. وعليــه، فــا تكــون هــذه الدعــوى مــن اختصــاص احملكمــة 
اجلزئيــة«، وحيــث إن ذكــر الغصــب واحليلــة كمــا يف الفقــرة الرابعــة 
مــن الائحــة التنفيذيــة للمــادة احلاديــة والثاثــن مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية املتضمنــة: )دعــوى اســترداد احليــازة هــي طلــب مــن كانــت 
العــن بيــده وُأخــذت منــه بغيــر حــق كغصــب وحيلــه إعــادة حيازتهــا لــه 
حتــى صــدور حكــم يف املوضــوع بشــأن املســتحق لهــا( ــــ هــو للتشــبيه ال 
للحصــر، فحــرف الــكاف يف لغــة العــرب ال يــرد يف اســتعمال احلصــر، 
كمــا أن الفقــرة اخلامســة مــن الائحــة التنفيذيــة تضمنــت )ُيشــترط 
لســماع دعــوى اســترداد احليــازة ثبــوت حيــازة العــن مــن املدعــي قبــل قيام 
ســبب الدعــوى ولــو بغيــر امللــك(.. ونصــت الفقــرة السادســة مــن الائحــة 
التنفيذيــة أيًضــا علــى »دعــوى منــع التعــرض للحيــازة ودعــوى اســتردادها 
املتعلقــة باملنقــول إذا رفعــت بــه دعــوى مســتقلة قبــل رفع الدعــوى األصلية 
يف املوضــوع تختــص بنظرهــا احملكمــة اجلزئيــة وفــق املــادة )31(«، ولــو 
ســلمنا لفضيلته بأن التســليم كان بوجه حق فإنها حينئٍذ تصبح دعوى 
موضوعيــة تختــص بهــا احملكمــة املختصــة، ومعلــوم أن طلــب املدعــي ال 
ميكــن تقديــره حســب االختصــاص القيمــي للمحاكــم لكــون احملــاز 
ال ميكــن تقديــره، فعــاد إلــى األصــل وهــو اختصــاص احملاكــم اجلزئيــة 
بدعــاوى اســترداد وحيــازة املنقــول.. قيــل يف )الكاشــف يف شــرح نظــام 



62

املرافعــات الشــرعية(: »فــإن ســلمها احلائــز باختيــاره للمدعــى عليــه مــن 
غيــر حيلــة اختصــت بنظرهــا احملكمــة املختصــة باملوضــوع كدعــوى 
موضوعيــة؛ ألنهــا حينئــذ تكــون مــن الدعــاوى املوضوعيــة« ] الكاشــف 
167/1[ ، كمــا أنــه لــو ســلمنا بــرأي فضيلتــه فــإن حيــازة املدعــى عليهــا 
جلــواز ســفر املدعــي لــو ثبتــت فإنهــا حيــازة بغيــر حــق يف كل األحــوال؛ إذ 
نصــت املــادة العشــرون مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام وثائــق الســفر علــى 
أن: »جواز الســفر وثيقة رســمية ملن صدر باســمه، ويلزم احملافظة عليه 
وعــدم تســليمه للغيــر«،  كمــا أنــه صــدر عــدد مــن الســوابق القضائيــة 
واملؤيــدة مــن مرجعهــا باختصــاص احملاكــم اجلزئيــة بدعــاوى اســترداد 
حيــازة املنقــول يف مثــل القضيــة محــل الدعــوى؛ كالقــرار الصــادر عــن 
هــذه احملكمــة برقــم ......... يف 1433/12/22هـــ واملؤيــد بقــرار الدائــرة 
احلقوقيــة الرابعــة مبحكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة رقــم ......... يف 
1434/01/07هـــ، وحيــث إن مثــل هــذا القرار آنف الذكر الصادر عن 
محكمــة مختصــة فاصلــة يف التنــازع حــول االختصــاص النوعــي محــدد 
لاختصــاص يف الدعــاوى مثياتهــا. وعليــه، وحيــث إن جميــع مــا ســبق 
يــدل داللــة واضحــة علــى اختصــاص احملكمــة اجلزئيــة بنظــر الدعــوى، 
واســتناًدا إلــى املــادة الرابعــة والســبعن مــن النظــام املذكــور بعاليــه، 
ولتحقــق التدافــع الــوارد فيهــا فقــد صــرف النظــر عــن هــذه الدعــوى 
ــه  ــك ورفع ــُت وأمــرُت بإصــدار قــرار بذل ــه قضي لعــدم االختصــاص، وب
حملكمــة االســتئناف للفصــل يف ذلــك.. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر يف  1434/03/28هـــ.
فقـــد جـــرى  وبعــد..  والســام علــى رســول اهلل،  والصــاة  احلمــد هلل 
مّنــا نحـــن رئيــس وأعضــاء الدائـــرة احلقوقيـــة السادســة يف محكمــة 
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ــى القــرار الشــرعي  ــاُع علـ ــة االطِّ ــة املكرمـ االســتئناف مبنطقــة مكـ
الصــادر عــن فضيلــة الشــيخ/ ... القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة 
املكرمــة برقــم ......... وتاريــخ 1434/3/28هـــ، املتضمــن دعــوى ... ضــد 
... احملكــوم فيـــه مبــا دون باطنــه.. وبدراســـة احلكــم وصـــورة ضبطـــه، 
تقـــررت املوافقـــة عليــه. واهلل املوفــق، وصلـــى اهلل علـــى نبينــا محمــد 

وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم.
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رقم الصك: 3436726 تاريخه:1434/2/13هـ   
رقم الدعوى: 33503972

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3436726 تاريخه:1434/2/13هـ

اختصــاص - مطالبــة بصــرف مســتحقات إيجــار محــل كهربــاء- ســبق 
احلكــم يف ذات الدعــوى- املختــص بنظــر الدعــوى مصــدر احلكــم أو 
خلفــه )تكييــف الدعــوى(- مطالبــة ببيــع احملــل باملــزاد العلنــي وتقاضي 

اإليجــارات الســابقة- صــرف النظــر لعــدم االختصــاص .

1. املادة 7/11 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

2. املادة 2/71 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

3. املادة 2/74 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

قــدم أحــد الورثــة الئحــة دعــوى يدعــي فيهــا باملطالبة بصرف مســتحقات 
محــل كهربــاء ، وباطــاع ناظــر القضيــة علــى املعاملــة تبــن وجــود صورة 
صــك صــادر مــن أحــد قضــاة احملكمــة بــن طــريف الدعــوى ويتضمــن 
إثبــات محــل الكهربــاء ملورثهمــا ، ومبــا أن هــذه الدعــوى ناشــئة عــن 
احلكــم الســابق ، ومبــا أن فضيلــة مصــدر احلكــم علــى رأس العمــل يف 
احملكمــة نفســها وبنــاء علــى املــادة 7/11 جــرى بعــث املعاملــة حلاكــم 
القضيــة ، لكــن عــادت املعاملــة منــه بعــدم وجــود عاقــة لهــذه الدعــوى 
ــذي  ــال ال ــه ، ومبــا أن املدعــي يدعــي أن امل ــت لدي ــي كان بالدعــوى الت
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يطلبــه مــن املدعــى عليــه هــو مــن احملــل الــذي أثبتــه مصــدر احلكــم 
الســابق أنــه ملــورث املدعــى عليهــم وملكيتــه كان مــن قبلــه ، كمــا 
أن املدعــي يطلــب بيعــه باملــزاد العلنــي مــع أخــذ اإليجــارات ، وهــذا 
ناشــئ مــن احلكــم الســابق ، وبنــاء علــى املــادة  2/71 واملــادة 2/74 
مت  التنفيذيــة  والئحتــه  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن  واملــادة7/11 
احلكــم بصــرف النظــر لعــدم االختصــاص وأن املختــص بنظرهــا هــو 
فضيلــة مصــدر احلكــم الســابق وجــرى إعــام املدعــي باحلكــم  وصــدق 
احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة 

مكــة املكرمــة .

احملكمــة  يف  .........القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد   
مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  وبنــاء علــى  العامــة مبحافظــة جــدة 
 ......... برقــم  جدة/املســاعد  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   ......... برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/08/04هـــ  وتاريــخ 
1433/08/04هـــ ففــي يــوم اإلثنن1433/12/20هـــ افتتحــت اجللســة يف 
الســاعة الثامنــة والربــع وباالطــاع علــى املعاملــة وجــد بهــا علــى لفــة رقــم 
: )1( صــورة الصــك رقــم ......... وتاريــخ 1433/05/23هـــ الصــادر مــن 
ــة الشــيخ ......... القاضــي بهــذه احملكمــة بدعــوى بــن الطرفــن  فضيل
نفســيهما ويتضمــن إثبــات أن محــل الكهربــاء املذكــور يف الدعــوى هــو 
ملورثهمــا ومبــا أن هــذه الدعــوى تتضمــن املطالبــة مــن املدعــي للمدعــى 
مــن  يظهــر  كمــا  ماضيــة  فتــرة  خــال  املســتحقات  بصــرف  عليهــا 
صحيفــة الدعــوى املرفــق باملعاملــة كمــا علــى لفــة رقــم : ) 3 (، وعليــه 
فهــذه الدعــوى ناشــئة مــن ذلــك احلكــم، وعليــه فهــي مــن اختصــاص 
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ــة الشــيخ .........؛ وفقــا للمــادة 7/11 والتــي تنــص : ) كل دعــوى  فضيل
نشــأت عــن حكــم يف قضيــة ســابقة فينظرهــا مصــدر احلكــم الســابق 
نفســها وكانــت مشــمولة  العمــل يف احملكمــة  إذا كان علــى رأس 
بواليتــه (، وفضيلــة الشــيخ .........مــا زال بهــذه احملكمــة وعليــه فقــد 
ــاء  ــوم الثاث ــم يف ي ــه، واختتمــت اجللســة ث ــة لفضيلت قــررت بعــث املعامل
1434/02/12هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة التاســعة والربــع وفيهــا 
حضــر املدعــي أصالة.........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
تركــة  قســمة  دعــوى  بشــأن   ......... علــى  دعــواه  .........لســماع  رقــم 
إجبــار / عقاريــة وعليــه مت بعــث املعاملــة لفضيلتــه باخلطــاب رقــم ......... 
وباالطــاع  واملتضمــن:)  ســابقا  ذكــر  ملــا  1433/12/20هـــ  وتاريــخ 
علــى املعاملــة وجــد بهــا علــى لفــة رقــم: )1( صــورة الصــك رقــم ......... 
وتاريــخ 1433/05/23هـــ الصــادرة مــن فضيلــة الشــيخ .........القاضــي 
ويتضمــن  نفســيهما  الطرفــن  بــن  بدعــوى  واملتعلــق  بهــذه احملكمــة 
إثبــات أن محــل الكهربــاء املذكــور يف الدعــوى هــو ملورثهمــا، ومبــا 
أن هــذه الدعــوى تتضمــن املطالبــة مــن املدعــي للمدعــى عليهمــا بصــرف 
املســتحقات خــال فتــرة ماضيــة كمــا يظهــر يف صحيفــة الدعــوى كما 
علــى لفــة رقــم:)3(، وعليــه فهــذه دعــوى ناشــئة مــن ذلــك احلكــم، وعليــه 
فهــي مــن اختصــاص فضيلــة الشــيخ .........؛ وفقــا للمــادة 7/11 والتــي 
تنــص:) كل دعــوى نشــأت عــن حكــم يف قضيــة ســابقة فينظرهــا 
احملكمــة  يف  العمــل  رأس  علــى  كان  إذا  الســابق  احلكــم  مصــدر 
نفســها وكانــت مشــمولة بوالية(،وفضيلــة الشــيخ .........مــازال بهــذه 
احملكمــة، آمــل بعــث املعاملــة لفضيلتــه( ا.هـــ ومــن ثــم عــادت املعاملــة 
باخلطــاب رقــم ......... وتاريــخ 1434/02/02هـــ مــن فضيلــة الشــيخ .........
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واملتضمــن:) عــدم وجــود عاقــة لهــذه الدعــوى بالدعــوى التــي لدينــا( 
أ.هـــ وباالطــاع علــى صحيفــة الدعــوى وجــد أنهــا تتضمــن مــا يلي)أقــدم 
ــه وموضــوع الدعــوى  دعــواي ضــد املدعــى عليهــا املوضــح اســمها بعالي
بالتفصيــل مــا يلــي: اســتخراج مســتحقاتي مــن املبالــغ التــي صرفــت 
خــال الفتــرة والبالــغ )104000(مائــة وأربعــة أالف ريــال والتــي كانــت 
تســلم لهــا إضافــة إلــى عــرض محــل الكهربــاء يف املــزاد العلنــي وصــرف 
حقوقــي ومســتنداتي مــا يلــي: صــك شــرعي الصــادر مــن احملكمــة 
العامــة مبحافظــة جــدة برقــم ......... وتاريــخ 1433/05/23هـــ وأطلــب 
مــا يلــي: محاســبتها عــن املبالــغ التــي كانــت تســتلمها واســتخراج حقــي 
ــذ وفــاة زوجهــا وعــرض  ــرة ومن ــه طــوال الفت الشــرعي التــي تســتفيد من
احملــل للبيــع يف املــزاد العلني(ا.هـــ نقــل نصــا وعليــه فــا يظهر لــي أن هذه 
الدعــوى داخلــة يف واليتــي وقــد قــرر أهــل العلــم أن مــن ال واليــة لــه فــا 
ينفــذ حكمــه فاملدعــي يدعــي أن املــال الــذي يطلبــه مــن املدعــى عليهــا 
هــو مــن احملــل الــذي أثبتــه فضيلتــه أنــه ملــورث املدعــى عليهــم وملكيتــه 
كان مــن قبلــه كمــا أن املدعــي يطلــب بيعــه يف املــزاد العلنــي مــع أخــذ 
اإلجــارات وهــذا كلــه نشــأ مــن حكــم فضيلــة الشــيخ .........وعليــه 
فالنظــر لفضيلتــه وبعــد االطــاع علــى املــادة )71(احلاديــة والســبعن مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية ونصهــا :) الدفــع ببطــان صحيفــة الدعــوى 
أو بعــدم االختصــاص احمللــي أو بإحالــة الدعــوى إلــى محكمــة أخــرى 
لقيــام النــزاع ذاتــه أمامهــا أو لقيــام دعــوى أخــرى مرتبطــة بهــا يجــب 
إبــداؤه قبــل أي طلــب أو دفــاع يف الدعــوى وإال ســقط احلــق فيمــا لــم يبــد 
ــة ...لــه تابــع  منهــا ( كمــا جــاء يف الفقــرة الثانيــة مــن الائحــة التنفيذي
لهــذه املــادة  ونصهــا :)اإلرتبــاط يف هــذه املــادة هــو: اتصــال الدعــوى 



68

يف  احتادهمــا  يلــزم  وال  الســبب  أو  املوضــوع  يف  بالســابقة  الاحقــة 
املقــدار( وبعــد االطــاع علــى املــادة )74(الرابعــة والســبعن مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية ونصهــا :) يجــب علــى احملكمــة إذا حكمــت بعــدم 
اختصاصهــا أن حتيــل الدعــوى إلــى احملكمــة املختصــة وتعلــم اخلصــوم 
بذلــك( والفقــرة الثانيــة مــن الائحــة التنفيذيــة للمــادة نفســها ونصهــا:) 
إذا حتقــق التدافــع يف نظــر الدعــوى فعلى التفصيل التالي:ـ )أ( إذا كان 
التدافــع بــن قضــاة احملكمــة الواحــدة أو بــن رئيــس احملكمــة وأحــد 
قضاتهــا أو بــن محكمتــن تابعتــن جلهــة قضائيــة واحــدة فعلــى مــن 
أحيلــت إليــه أوال ثــم أعيــدت إليــه ثانيــا ولــم يقتنــع باختصاصــه بهــا أن 
يصــدر قــرارا بصــرف النظــر بعــدم اختصاصــه، وعليــه أن يرافــع القــرار 
يف  للفصــل  التمييــز  محكمــة  إلــى  املعاملــة  وأوراق  ضبطــه  وصــورة 
ذلــك، ومــا تقــرره يلــزم العمــل بــه ويعلــم القاضــي اخلصــوم بذلــك( وعليــه 
وحلصــول التدافــع فقــد قــررت صــرف النظــر عــن هــذه الدعــوى لعــدم 
االختصــاص وأن املختــص بهــا فضيلــة الشــيخ .........وبــه حكمــت وقــد 
أعلمــت املدعــي بذلــك وقــررت إصــدار قــرار بذلــك ورفعــه مــع صــورة 
الضبــط وكامــل املعاملــة حملكمــة االســتئناف، واختتمــت اجللســة يف 
الســاعة التاســعة والنصــف، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وســلم. حــرر يف 1434/02/12هـــ ــه وصحب ــى آل محمــد وعل
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ، فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جــده املســاعد برقــم ......... وتاريــخ 
1434/2/19هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ......... 
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وتاريــخ   ......... برقــم  جــده  مبحافظــة  العامــة  باحملكمــة  القاضــي 
1434/2/13هـــ ، املتضمــن دعوى.........ضــد .........، وبدراســة القــرار 
وصــورة ضبطــه تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم بصــرف النظــر 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل لعــدم االختصــاص . واهلل املوفــق وصل

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 3453923 تاريخه: 1434/3/2هـ    
رقم الدعوى: 33179841

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34216888 تاريخه: 1434/5/20هـ

اختصــاص - قســمة تركــة- وفــاة مــورث تــرك عقــارًا جتاريــًا وآخــر 
ســكنيًا- قيــام بعــض الورثــة باالســتيالء ووضــع اليــد علــى العقاريــن 
وأخــذ ريعهمــا- مطالبــة املدعــي بأخــذ نصيبــه مــن ريــع العقاريــن- 
وجــود دعــوى منظــورة بخصــوص قســمة العقــار محــل الدعــوى- عــدم 
جــواز نظــر أكثــر مــن دعــوى يف قســمة تركــة واحــدة يف آن واحــد- 

حتقــق التدافــع- صــرف النظــر عــن الدعــوى لعــدم االختصــاص .

1. املادة 6/11 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.
2. املادة 74 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

مورثــه  بــأن  عليهمــا  املدعــى  ضــد  ووكالــة  أصالــة  املدعــي  ادعــى 
ومورثهــم، خّلــف مــن ضمــن تركتــه عقــارًا جتاريــًا مكونــًا مــن شــقق 
ســكنية ومحــات جتاريــة، وكذلــك عقــارًا آخــر ســكنيًا مكونــًا مــن 
ســت شــقق ســكنية، وقــد قــام املدعــى عليــه احلاضــر باالســتياء ووضع 
اليــد علــى العقــار األول مــن تاريــخ 1425/3/15هـــ وأخــذ ريعهــا وســكن 
اللتــن ســكن فيهمــا،  للورثــة أجــرة الشــقتن  بــدون أن يســلم  فيهــا 
كمــا قــام املدعــى عليــه الثانــي الغائــب  باالســتياء ووضــع اليــد علــى 
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ــب  ــه ويطل العقــار الثانــي وأخــذ ريعــه مــن حــن وفــاة مورثهــم حتــى حين
إلــزام املدعــى عليهمــا بتســليمه وموكليــه نصيبهــم مــن إرث مورثهــم 
مــن ريــع هذيــن العقاريــن مــن حــن اســتام كل واحــد منهمــا للعقــار 
، وأمــا قســمة العقــار فلديهــم دعــوى منظــورة لــدى املكتــب القضائــي 
الثالــث باحملكمــة العامــة بنجــران ولــم يصــدر فيهــا أي حكــم حتــى 
حينــه هكــذا ادعــى - أجــاب املدعــى عليــه األول باملصادقــة علــى دعــوى 
املدعــي وأن ســكنه برضــا كل الورثــة هكــذا أجــاب ، وبنــاء علــى 
أن هــذه الدعــوى وهــي دعــوى يف ريــع عقــار وهــو جــزء مــن التركــة، 
ومبــا أن دعــوى التركــة ال تــزال منظــورة لــدى قــاض آخــر، ومبــا أن 
ــه فهــذه  ــه أواًل، لذلــك كل ــة قســمة التركــة أحليــت إلــى فضيلت معامل
القضيــة هــي مــن اختصاصــه، وجــرى بعــث املعاملــة لــه، حســب املــادة 
)6/11( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والئحتــه التنفيذيــة، ثــم عــادت 
مــن فضيلتــه، وحيــث حتقــق التدافــع املنصــوص عليــه يف املــادة الرابعــة 
وملــا  التنفيذيــة-  والئحتــه  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن  والســبعن 
تقــدم كلــه صــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن هــذه الدعــوى لعــدم 
للفصــل يف  إلــى محكمــة االســتئناف  املعاملــة  وبعــث  االختصــاص، 
ذلــك، وجــرى إعــام الطرفــن بذلــك ، وصــدق احلكــم مــن الدائــرة 

احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير.

ــا ........  القاضــي يف احملكمــة العامــة  ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
بنجــران حضــر ........  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم    
........  أصالــة عــن نفســه، وبالوكالــة عــن ........  حامــل الســجل املدنــي 
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ــة عــدل جنــران رقــم  ــة الصــادرة مــن كتاب رقــم ........  مبوجــب الوكال
يخصــه  مــا  اســتام  حــق  تخولــه  والتــي  1433/5/16هـــ،  يف   .........
مــن تركــة مورثــه ........  واملطالبــة باملبالــغ املاليــة لــدى الغيــر وإقامــة 
ــه  ــك. وبصفت ــر ذل ــح، وغي ــة والصل ــة واملدافع ــا واملرافع الدعــاوى ودفعه
وكيــًا عــن ........  و........  و........  و........  بنــات ........  مبوجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل جنــران برقــم ......... يف 1433/3/12هـ والتي 
تخولــه حــق اســتام جميــع مــا لهــن مــن حقــوق واملطالبــة بهــا واملداعــاة 
واملخاصمــة وســماع الدعــاوى والــرد عليهــا وإقامــة البينــة والدفــع وقبــول 
احلكــم واالعتــراض عليــه يف أي قضيــة تقــام منهــن أو ضدهــن، وغيــر 
ذلــك. وبالوكالــة عــن ........  - ســعودي- مبوجــب ســجل مدنــي رقــم 
........  أصالــة عــن نفســه وبصفتــه الولــي الشــرعي علــى أختــه القاصــر 
........  املولــودة يف 1420/7/15هـــ مبوجــب صــك الواليــة رقــم 8/13 
وتاريــخ 1422/8/6هـــ الصــادر مــن احملكمــة العامــة بنجــران مبوجــب 
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب جــدة رقــم  ......... 
تاريــخ 1433/5/24هـــ  والتــي تخولــه حــق اســتام جميــع مالهمــا مــن 
الدعــاوى والــرد  بهــا واملداعــاة واملخاصمــة وســماع  حقــوق واملطالبــة 
عليهــا وإقامــة البينــة والدفــع وقبــول احلكــم واالعتــراض عليــه وذلــك يف 
أي قضيــة تقــام منهــم أو ضدهــم أمــام أي محكمــة ويف أي جهــة وإنهــاء 
ذلــك. وبالوكالــة عــن  الشــرعية واإلداريــة وغيــر  كافــة اإلجــراءات 
........  و........   ابنتــا ........   مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل 
محافظــة اجلبيــل رقــم ......... تاريــخ 1433/3/16هـــ والتــي تخولــه حــق 
املطالبــة باملبالــغ املاليــة لــدى الغيــر وإقامــة الدعــاوى ودفعهــا واملرافعــة 
حلــف  وطلــب  عليــه  واالعتــراض  احلكــم  وقبــول  والصلــح  واملدافعــة 
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اليمــن واالســتام فيمــا يخــص إرثهــم مــن  مورثهــم ........  وغيــر ذلــك. 
ــه  ــة عــن ........  ســعودي ســجل مدنــي رقــم ........  والتــي تخول وبالوكال
املطالبــة وإقامــة الدعــاوى واملرافعــة واملدافعــة وســماع الدعــاوى والــرد 
عليهــا واإلقــرار واإلنــكار والصلــح والتنــازل واإلبــراء وطلــب اليمــن 
ورده واالمتنــاع عنــه وإحضــار الشــهود والبينــات والطعــن فيهــا واإلجابــة 
واجلــرح والتعديــل والطعــن بالتزويــر وطلــب التحكيــم واملطالبــة بتنفيــذ 
األحــكام واالعتــراض علــى األحــكام وطلــب االســتئناف والتمــاس 
الوكالــة  مبوجــب   ........ عــن  وبالوكالــة  ذلــك.  وغيــر  النظــر  إعــادة 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل جنــران رقــم ......... وتاريــخ 1433/3/23هـــ 
وإقامــة  واملخاصمــة  واملدافعــة  واملرافعــة  املطالبــة  حــق  تخولــه  والتــي 
الدعاوى ضد الغير وإنهاء ما يلزم حضور موكلته يف كل دعوى تقام 
منهــا أو ضدهــا وغيــر ذلــك. وبالوكالــة عــن ........  مبوجــب الصــادرة مــن 
كتابــة عــدل جنــران رقــم ......... وتاريــخ 1433/3/23هـــ والتــي تخولــه 
حــق املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة واملخاصمــة وإقامــة الدعــاوى وغيــر 
ذلــك. وبالوكالــة عــن ........  ســجل مدنــي رقــم ........  مبوجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل جنــران رقــم ......... وتاريــخ 1433/3/23هـــ 
وإقامــة  واملخاصمــة  واملدافعــة  واملرافعــة  املطالبــة  حــق  تخولــه  والتــي 
الدعــاوى واســتخراج حجــج االســتحكام  وصكــوك التملــك والقســمة 
وفــرز النصيــب واإلفــراغ للورثــة يف نصيبهــم وغيــر ذلــك.  وبالوكالــة عن 
........  الصــادرة مــن كتابــة عــدل بقيــق رقــم .... وتاريــخ 1433/3/15هـــ 
والتــي تخولــه حــق املطالبــة واملداعــاة واملخاصمة وســماع الدعــاوي والرد 
عليهــا وإقامــة البينــة والدفــع وقبــول احلكــم واالعتــراض عليــه وغيــر 
ذلــك. وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ........  حامــل الســجل املدنــي رقــم 
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........  ، ولــم يحضــر املدعــى عليــه الثانــي ........   حامــل الســجل املدنــي 
رقــم ........  ، ولــم يردنــي مــن محضــري اخلصــوم مــا يفيــد تبلغــه مبوعــد 
هــذه اجللســة، وقــد ادعــى املدعــي أصالــة ووكالــة قائــًا يف دعــواه: 
إن مورثــي ومــورث املدعــى عليــه تــويف يف 1422/1/15هـــ، وخلــف مــن 
ضمــن تركتــه عقــار جتــاري مكــون مــن شــقق ســكنية ومحــات 
جنــران  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادر  بالصــك  مملــوك  وهــو  جتاريــة، 
برقــم )298( وتأريــخ 1399/1/18هـــ، وكذلــك عقــار آخــر ســكني 
ــوك بالصــك الصــادر مــن  مكــون مــن ســت شــقق ســكنية، وهــو ممل
كتابــة عــدل جنــران رقــم )125( وتأريــخ بــدون، وقــد قــام املدعــى عليــه 
احلاضــر أخــي ........  باالســتياء ووضــع اليــد علــى العقــار األول مــن 
تأريــخ 1425/3/15هـــ وقــام بأخــذ ريعهــا وســكن فيهــا بــدون أن يســلم 
للورثــة أجــرة الشــقتن اللتــن ســكن فيهمــا، كمــا قــام املدعــى عليــه 
الثانــي الغائــب أخــي ........   باالســتياء ووضــع اليــد علــى العقــار الثانــي 
وأخــذ ريعــه مــن حــن وفــاة مورثنــا، حتــى حينــه. وأطلــب إلــزام املدعــى 
عليهمــا بتســليمي وموكلــي نصيبنــا مــن إرث مورثنــا مــن ريــع هذيــن 
وأمــا  للعقــار فقــط،  اســتام كل واحــد منهمــا  مــن حــن  العقاريــن 
قســمة العقــار فلدينــا دعــوى منظــورة حاليــًا لــدى املكتــب القضائــي 
الثالــث باحملكمــة العامــة بنجــران أمــام فضيلــة القاضــي ........  ، ولــم 
يصــدر فيهــا أي حكــم حتــى حينــه. هكــذا ادعــى كمــا أبــرز صــورة 
مصدقــة مــن صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم .....
   ........ وفــاة  تتضمــن  وجدتهــا  عليهــا  وباطاعــي  يف 1422/2/14هـــ، 
بتاريــخ 1422/1/15هـــ، وانحصــار إرثــه يف زوجاتــه ........  ، و........  ، 
و........   ويف أوالده البالغــن وهــم: ... و... و... و... و... و... و... و... و... و... 
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و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و... و...، ويف أوالده 
و...  املولــود يف 1409/8/13ه،   ... ... ، وهــم:  القاصريــن مــن زوجتــه 
املولــود بتأريــخ 1415/2/9هـــ، و...  املولــود بتاريــخ 1418/6/15هـــ، ... 
املولــودة بتأريــخ 1408/5/27هـــ، و... املولودة بتأريخ 1421/12/21هـ، 
و...  املولــودة بتاريــخ 1420/7/4هـــ. وبعــرض دعــواه علــى املدعــى عليــه 
األول أجــاب بقولــه: إن مــا ذكــره املدعــي أصالــة ووكالــة يف دعــواه 
ضــدي مــن أن العقــار املذكــور يف دعــواه حتــت حيازتــي وتصــريف مــن 
تأريــخ 1425/3/15هـــ، وأننــي أســكن يف شــقتن منــه، وأننــي أســتلم 
ريــع هــذا العقــار فهــذا كلــه صحيــح، وســكني هــو برضــا كل الورثــة. 
هكــذا أجــاب. فعليــه، وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة، 
وبنــاء علــى أن هــذه الدعــوى هــي دعــوى يف ريــع عقــار هــو جــزء مــن 
التركــة، ومبــا أن دعــوى التركــة ال تــزال منظــورة لــدى فضيلــة الشــيخ 
... ، وال يصــح أن تنظــر أكثــر مــن دعــوى يف قســمة تركــة واحــدة يف 
آن واحــد، حيــث أن يف هــذا تشــتيت للخصــوم وللمحكمــة كذلــك، 
ويف نظرهــا مــن قــاٍض واحــد توحيــد للعمــل واإلجــراء، ومبــا أن معاملــة 
قســمة التركــة أحليــت إلــى فضيلتــه أواًل، لذلــك كلــه فقــد رأيــت أن 
هــذه القضيــة هــي مــن اختصــاص فضيلــة الشــيخ ... ، وجــرت الكتابــة 
منــا إلــى فضيلــة رئيــس احملكمــة إلحالــة املعاملــة إلــى فضيلتــه بخطابنــا 
مــن   )6/11( املــادة  حســب  1433/7/29هـــ،  يف   33473260 رقــم 
ــة  ــا املعامل ــم عــادت لن ــة، ث ــه التنفيذي نظــام املرافعــات الشــرعية والئحت
بخطــاب فضيلــة ... رقــم ......... وتأريــخ 1433/9/5هـــ املتضمــن طلــب 
إعــادة املعاملــة إلــى املكتــب القضائــي التاســع، وحيــث حتقــق التدافــع 
املرافعــات  نظــام  مــن  والســبعن  الرابعــة  املــادة  يف  عليــه  املنصــوص 
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الشــرعية والئحتــه التنفيذيــة، وملــا تقــدم كلــه فقــد حكمــت بصــرف 
النظــر عــن هــذه الدعــوى لعــدم االختصــاص، وقــررت بعــث املعاملــة 
إلــى محكمــة االســتئناف للفصــل يف ذلــك، وأعلمــت الطرفــن بذلــك، 
وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم. حــرر يف  1434/03/02هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
 ......... برقــم  بنجــران   العامــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  الــواردة 
وتاريــخ  1434/3/3هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ / 
... برقــم ......... يف 1434/3/2هـــ اخلــاص بدعــوى / ورثــة ... ضــد / ... و...  
ابنــي ... بشــأن عقــار املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون بالقــرار 
ومفصــل فيــه ، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا 
املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم.
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:3445903 تاريُخه: 1434/2/24هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
عَوى:3459534 َرْقُم الدَّ

َرْقُم قراِر التَّصديِق من محكمِة 
االستئناِف:34186029 تاريُخه:1434/4/13هـ 

ظــِر  اختصــاص - عَقــاٌر- املَُطالبــُة بَعــني عَقــار خــارَج اململكــِة - َصــْرُف النَّ
عــَوى لعــدِم الواليــِة الَقضائيــِة.   عــِن الدَّ

تــي تنــصُّ عَلــى أنَّ  ــرعيِة الَّ املــوادُّ )26،25،24( ِمــن ِنظــاِم املُرافعــاِت الشَّ
للمحاكــِم  ليــَس  املَملكــِة  خــارَج  بَعقــاٍر  قــَة  املتعلِّ الَعينيــَة  عــاَوى  الدَّ

الســعوديِة واليــٌة عليَهــا.

َعى عليَها وهَي  ِعــي وكالــًة أنَّ موّكَلــُه كاَن متزوًجــا مــَن املدَّ َعــى املدَّ ادَّ
ٍن ِمــن  َعــى عليَهــا بشــراِء َمنــزٍل مكــوَّ ُأمُّ أوالده ، ولَقــد قــاَم هــَو ووالــُد املدَّ
ــه اشــتَرى خمســَة  َدورْيــِن، ثــمَّ قــاَم ببنــاِء ثاثــِة أدواٍر فوَقــه، كَمــا أنَّ
َعــى عليهــا، ولَقــد  أفدنــٍة ونصــَف الفــداِن، وســجَلها جميَعهــا باســِم املدَّ
ــى  َع ــْم حتضــِر املدَّ ــًة، ول ــي وكال ِع ــَك، وقــد حضــَر املدَّ ــَد ذل ــا بع طلَقه
َعــى عليَهــا بإعــادِة األرِض الزراعيــِة  ِعــي إلــزاَم املدَّ عليَهــا، وطلــَب املدَّ
ــرعيِة  واملنــزِل ، مُبوجــِب املــوادِّ )24، 25، 26( ِمــن ِنظــاِم امُلرافعــاِت الشَّ
عــاَوى الَعينيــَة املتعلِّقــَة بعَقــاٍر خــارَج اململكــِة  تــي تنــصُّ عَلــى أنَّ الدَّ الَّ
ليــَس للمحاكــِم الســعوديِة واليــٌة عليَهــا؛ لــذا صــدَر احلكــُم بــردِّ دعــَوى 
ِعــي وكالــًة عَلــى احُلْكــِم وصــدَق احُلكــُم مــن  ِعــي ، واعتــرَض املدَّ املدَّ
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محكمــِة االســتئناِف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد، فلــديَّ أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة، وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن ِقبــل فضيلــة 
 ......... برقــم  جدة/املســاعد  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   ......... برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/02/05هـــ  وتاريــخ 
1434/02/05هـــ، ففــي يــوم الســبت 1434/02/23هـــ افتتحــت اجللســة 
يف الســاعة 15 : 10 وفيهــا حضــر ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ... بصفتــه وكيــًا عــن ... بصــك الوكالــة ذي الرقــم ......... 
والتاريــخ 1433/10/22هـــ املجلــد ......... الصــادر عــن كتابــة العــدل 
... بشــأن دعــوى  الثانيــة بجنــوب محافظــة جــدة لســماع دعــواه علــى 
ملكيــة عقــار، ولــم حتضــر املدعــى عليهــا وال مــن ميثلهــا.. وباالطــاع 
علــى صحيفــة الدعــوى املرفقــة باملعاملــة ُوجــد أن نصهــا مــا يلــي: »إن 
املدعــى عليهــا كانــت زوجتــي وهــي ال تــزال ُأمَّ عيالــي، وهــي مصريــة 
اجلنســية، وكانــت تــزور أهلهــا.. وعندمــا كبــرت أســرتي طلبــت منــي 

)1( بنــاء دور علــوي علــى منــزل والدهــا بعــد موافقتــه علــى ذلــك.
)2( قمــت مبشــاركة والدهــا يف شــراء منــزل مــن دوريــن مجــاور ملنزلــه. 
)3( ثــم قمــت ببنــاء ثاثــة أدوار عليــه لطلبهــا. )4( وأخيــًرا، شــراء أرض 
بتأجيرهــا  تقــوم  الفــدان،  ونصــف  أفدنــة  خمســة  مســاحتها  زراعيــة 
بتســجيل  قمــت  ثــم   )5( ســنوات.   5 منــذ  اهلل  توفــاه  حتــى  لوالدهــا 
جميــع مــا قمــت ببنائــه وشــرائه باســمها لكونهــا ُأمَّ عيالــي وشــريكة 
حياتــي، وألن النظــام يف مصــر ال يســمح بتســجيله باســمي وليــس لــديَّ 
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أي مســتند عليهــا أو أي بينــة مكتوبــة لكونهــا كانــت يف عصمتــي 
ــب احلكــم  ــا، أطل ــة بعــد انفصالن ــي الثماني وشــريكة حياتــي وُأمَّ عيال
عليهــا بإعــادة األرض الزراعيــة )خمســة أفدنــة ونصــف الفــدان( واملنــزل 
ــا. وبســؤال املدعــي وكالًة  ( ا.هـــ. نقــل نّصً املكــون مــن خمســة أدوار إلــيَّ
عــن مــكان العقــار املذكــور يف الدعــوى أجــاب قائــًا إنــه يقــع بدولــة 
م مــن دعــوى املدعــي وكالــًة  مصــر؛ هكــذا أجــاب. وبنــاًء علــى مــا تقــدَّ
ــى  ــه بعــن عقــار خــارج اململكــة، وبعــد االطــاع عل ــة مطالبت واملتضمن
واخلامســة  والعشــرين  )الرابعــة  املــواد  يف  الشــرعية  املرافعــات  نظــام 
والعشــرين والسادســة والعشــرين( التــي تنــص علــى أن الدعــاوى العينيــة 
املتعلقــة بعقــار خــارج اململكــة ليــس للمحاكــم الســعودية واليــة عليهــا، 
فلــم يثبــت لــديَّ أن للمدعــي وكالــًة املطالبــة بعقــار خــارج اململكــة يف 
محاكــم اململكــة، وعليــه فقــد رددُت دعــواه وبــه حكمــت، وبإعانــه 
عليــه اعتــرض وطلــب التمييــز واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة، فأفهــم 
بــأن عليــه مراجعــة احملكمــة يــوم اإلثنــن 1434/02/25هـــ الســتام 
نســخة احلكــم وإذا فــات علــى ميعــاد االعتــراض ثاثــون يوًمــا ولــم يقــدم 
الئحتــه االعتراضيــة فسيســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم 
وأربعــن  وخمــس  العاشــرة  الســاعة  يف  اجللســة  واختتمــت  القطعيــة، 
آلــه  وعلــى  نبينــا محمــد  علــى  اهلل  التوفيــق، وصلــى  وبــاهلل  دقيقــة، 

وصحبــه وســلم. ُحــرر يف 1434/02/23هـــ.
افتتحــت  األحــد 1434/03/01هـــ  يــوم  ففــي  بعــد،  وحــده  احلمــد هلل 
اجللســة يف الســاعة الواحــدة، وفيهــا حضــر املدعــي وكالــًة ... املثبتــة 
بتعليمــات  وأفهــم  احلكــم،  نســخة  واســتلم  ســابًقا  ووكالتــه  هويتــه 
التمييــز كمــا يف اجللســة املاضيــة فتفهــم ذلــك، واختتمــت اجللســة.. ثــم 
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ــم بعمــل  ــا ... القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة القائ ــديَّ أن ل
فضيلــة الشــيخ ... خــال فتــرة انتدابــه لــدورة وســائل اإلثبــات، واملقامــة 
مبدينــة الريــاض التــي تبــدأ بتاريــخ 1434/03/14هـــ وتنتهــي بتاريــخ 
1434/03/18هـــ.. ففــي يــوم الثاثــاء 1434/03/17هـــ افتتحــت اجللســة 
يف الســاعة احلاديــة عشــرة وخمــس وأربعــن دقيقــة؛ وفيهــا حضــر املدعــي 
وكالــًة ... املثبتــة هويتــه ووكالتــه ســابًقا، وقــدم الئحتــه االعتراضيــة 
املقيــدة يف احملكمــة برقــم ......... وتاريــخ 1434/03/17هـــ واملكونــة 
مــن ورقتــن مبرفقاتهــا، وُرفعــت اجللســة لدراســتها، واختتمــت.. ثــمَّ لــديَّ 
أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة. ففــي يــوم الثاثــاء 
1434/04/02هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة التاســعة وخمــس وأربعــن 
دقيقــة، وباالطــاع علــى الائحــة االعتراضيــة امُلقدمــة مــن ِقبــل وكيــل 
املدعــي لــم أجــد بهــا مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه؛ لــذا قــررت رفــع 
كامــل املعاملــة مــع الصــك وصــورة مصدقــة مــن الضبــط إلــى محكمــة 
االســتئناف، واختتمــت اجللســة يف الســاعة العاشــرة، وبــاهلل التوفيــق، 
يف  ُحــرر  وســلم.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 

1434/04/06هـــ.
احلمــد هلل وحــده، والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد: فقــد 
جــرى منــا نحــن ُقضــاَة الدائــرة احلقوقيــة الســابعة مبحكمــة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن ِقبــل فضيلــة 
ــخ  رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة املســاعد برقــم .........وتاري
 ... 1434/04/08هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر عــن فضيلــة الشــيخ 
 ......... برقــم  املســجل  جــدة  مبحافظــة  العامــة  باحملكمــة  القاضــي 
وتاريــخ 1434/02/24هـــ املتضمــن دعــوى ... ضــد...، وبدراســة الصــك 
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وصـــورة ضبطـــه والئحتــه االعتراضيــة ـ مت إقــرار املوافقـــة علـــى احلكــم. 
واهلل املوفــق، وصلـــى اهلل علـــى نبينــا محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم.
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: 3430162  تاريُخه: 1434/8/21هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3473010

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34301627  تاريخه: 1434/8/21هـ 

اخِتَصــاص - ِدَيــُة َأْرِش إَصابــٍة - تنــاُزٌع يف االخِتصــاِص بــنَي احملكمــِة 
ــِة ـ احلــقُّ اخلــاصُّ ُينَظــُر مــَع احلــقِّ الَعــام  ــِة واحملكمــِة اجلزائيَّ العامَّ
ظــِر إلــى ِمقــداِر املبلــِغ  عــَوى دوَن النَّ يف أيِّ مرحلــةٍ كاَنــْت عليَهــا الدَّ
املُطالــِب بــِه ـ ُصــدوُر ُحكــٍم ِنهائــيٍّ يف احلــقِّ الَعــام ال مينــُع االســتمراَر 
ــه  ــزُم ِمن ــازِع االخِتصــاِص ال يل يف َدعــَوى احلــقِّ اخلــاصِّ ـ احُلكــُم يف تن
ِمــن ُشــروِط احُلكــِم يِف تنــاُزِع االخِتصــاِص  ـ  عــَوى  ُحضــوُر َطــريَف الدَّ

ظــِر لعــدِم االخِتصــاِص. حصــوُل التدافــِع ـ احلكــُم بصــرِف النَّ

ُة )148( ِمن ِنظاِم اإلجراءاِت اجلزائيِة. 1- املادَّ
ُة )22( ِمن ِنظاِم اإلجراءاِت اجلزائيِة. 2- املادَّ

رعيِة. ُة )74( ِمن ِنظاِم املُرافعاِت الشَّ 3- املادَّ

ِضــدَّ  ِعــي  املدَّ َدعــَوى  للنَّظــِر يف  ــِة  العامَّ اجَللســُة يف احمَلكمــِة  ُفتحــِت 
بــَأْرِش  ــُق  يتعلَّ فيَمــا  اخَلــاصِّ  باحلــقِّ  امُلطالبــِة  بُخصــوِص  عليــِه  َعــى  املدَّ
ِعــي؛ حيــُث إنَّ احلــقَّ الَعــام متَّ نظــُرُه واحُلكــُم  تــي حلقــِت املدَّ اإلصابــِة الَّ
فيــِه ِمــن ِقبــِل احملكمــِة اجلزائيــِة؛ لــَذا جــَرى بعــُث املعاملــِة للمحكمــِة 
اجلزائيــِة بُحكــِم االخِتصــاِص ـ لكــن عــاَدْت مــَن احملكمــِة اجلزائيــِة 
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بــأنَّ امُلعاملــَة خارجــٌة عــِن اخِتصاِصهــم َوْفًقــا للمــوادِّ )22و128و148( ِمــن 
َة  ــُة مَبــا أنَّ املــادَّ رِت احملكمــُة العامَّ ِنظــاِم اإلجــراءاِت اجلزائيــِة. ، وقــرَّ
ــرُر  ــُه الضَّ ــى أنَّ مَلــن حلَق ــْت عَل )148( ِمــن ِنظــاِم اإلجــراءاِت اجلزائيــِة نصَّ
ــه اخلــاصِّ مهَمــا بلــَغ ِمقــداُره  مــَن اجلرميــِة ولَواِرِثــه ِمــن بعــِده أْن ُيطالــَب بحقِّ
ــْت  ــِة يف أيِّ حــاٍل كاَن عــَوى اجلزائي أمــاَم احملكمــِة املنظــوِر أماَمهــا الدَّ
ِة )22(  ِمــن ِنظــاِم اإلجــراءاِت اجلزائيــِة  عــَوى ، وبنــاًء عَلــى املــادَّ عليَهــا الدَّ
ــُع مــَن  ــِة ال مين عــَوى العامَّ ــت أنَّ ُصــدوَر ُحْكــٍم ِنهائــيٍّ يف الدَّ َن التــي تضمَّ
ِة )74( مــن ِنظــاِم  ، وبنــاًء علــى املــادَّ االســتمراِر يف َدْعــَوى احلــقِّ اخلــاصِّ
ــِق التداُفــِع؛ لــَذا َصــَدَر احُلْكــُم بَصــرِف  ــرعيِة، ولتحقُّ امُلرافعــاِت الشَّ
هــا ِمــن اخِتصــاِص  عــَوى لعــدِم االخِتصــاِص، وأنَّ النَّظــِر َعــن هــذِه الدَّ
عــَوى  فضيلــِة الَقاِضــي باحملكمــِة اجلزائيــِة ُمصــدِر َقــَرار احُلْكــِم يف الدَّ

ــِة ، وصــدق احُلكــَم  مــن محكمــُة االســتئناِف. العامَّ

احلمــد هلل وحــده وبعــد، فلــديَّ أنا... القاضي يف احملكمة العامة مبكة 
املكرمــة، وبنــاًء علــى املعاملــة احمُلالــة إلينــا مــن ِقبــل فضيلــة رئيــس 
احملكمة العامة مبكة املكرمة برقم ......... وتاريخ 1434/02/13هـ  
يــوم  ويف  1434/02/12هـــ..  وتاريــخ   ......... برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
األحــد املوافق1434/08/21هـــ ُفتحــت اجللســة بشــأن دعــوى... ضــد... 
ــات.. وحيــث  ــة إصاب ــق بدي ــة باحلــق اخلــاص فيمــا يتعل بخصــوص املطالب
ِقبــل الشــيخ...  إن هــذه املعاملــة ســبق احلكــم فيهــا باحلــق العــام مــن 
قــراره  مبوجــب  املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي 
إلــى  لــذا فقــد جــرى بعــث املعاملــة  ......... يف 1433/07/30هـــ؛  رقــم 
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احملكمــة اجلزائيــة بحكــم االختصــاص إال أنهــا عــادت بخطابهــم رقــم 
......... يف 1434/07/30هـــ واملتضمــن اإلفــادة بــأن املعاملــة خارجــة عــن 
دائــرة اختصاصهــم وفًقــا للمــواد )22و128و148( مــن نظــام اإلجــراءات 
اجلزائيــة وفًقــا خلطــاب وكيــل وزارة العــدل للشــؤون القضائيــة املــؤرخ 
يف 1425/01/18هـــ فبنــاًء علــى مــا تقــدم ولصــدور حكــم يف الدعــوى 
العامــة املتعلقــة بهــذه الدعــوى، كمــا يف القــرار املشــار إليــه أعــاه، 
ومبــا أن املــادة )148( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة نصــت علــى أن ملــن 
حلقــه ضــرر مــن اجلرميــة ولوارثــه مــن بعــده أن يطالــب بحقــه اخلــاص مهمــا 
بلــغ مقــداره أمــام احملكمــة املنظــورة أمامهــا الدعــوى اجلزائيــة يف أي 
حــال كانــت عليهــا الدعــوى، ولكــون هــذه املــادة لــم حتــدد مقــداًرا 
بعينــه للمطالبــة، ولكــون انتهــاء الدعــوى حالــة مــن أحــوال الدعــوى، 
ولكــون املــادة )22( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة تضمنــت أن صــدور 
دعــوى  االســتمرار يف  مــن  مينــع  ال  العامــة  الدعــوى  نهائــي يف  حكــم 
احلــق اخلــاص، وبنــاًء علــى املــادة الرابعــة والســبعن مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية ولتحقــق التدافــع؛ لذلــك كلــه فقــد صرفــت النظــر عــن هــذه 
ُمصــدر  فضيلــة  اختصــاص  مــن  وأنهــا  االختصــاص،  لعــدم  الدعــوى 
ــه حكمــت وأمــرت بإصــدار قــرار  قــرار الدعــوى العامــة، وبذلــك كل
ــرر  ــع. ُح ــى محكمــة االســتئناف لتدقيقــه حســب املتب ــه إل بهــذا، ورفع
ــه  ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل وســلم عل يف 1434/08/21هـــ، وصل

وصحبــه أجمعــن.
احلمــد هلل وحــده وبعــد، يف يــوم األحــد املوافق1434/10/11هـــ ُفتحــت 
اجللســة وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 
......... يف  رقــم  القــرار  بهــا  وُمرفــق  ......... يف 1434/09/17هـــ  برقــم 
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1434/08/21هـــ ألصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة 
مبحكمــة االســتئناف مبكة املكرمــة، واملتضمن املوافقة باألكثرية 
علــى احلكــم أعــاه، وللبيــان جــرى إحلاقــه.. ُحــرر يف 1434/10/11هـــ، 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد، نحــن رئيس وقضاة 
مكــة  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  الرابعــة  اجلزائيــة  الدائــرة 
املكرمــة، جــرى مــن ِقبِلنــا االطــاع علــى القــرار رقــم ......... وتاريــخ 
1434/8/21هـــ الصــادر عــن فضيلــة الشــيخ/... القاضــي باحملكمــة 
العامــة مبكــة املكرمــة، املتضمــن دعــوى املدعــي/... ضــد/... ســوداني 
اجلنســية يف قضيــة حــادث مــروري، احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه.. 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكم 
بعــدم االختصــاص، واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم.
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: 3436706 تاريُخه: 1434/2/13هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32116520

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34192965 تاريخه:1434/4/2هـ

ــٌة ـ َعقــُد ائتمــاٍن َمصــريِف ـ  اخِتَصــاص - َضمــاٌن َبنكــيٍّ ـ َتســهيالٌت َبنكيَّ
رهــُن أســهٍم ـ ُيشــتَرُط يف الَعــنِي املَرهونــِة َمــا ُيشــتَرُط يف الَعــنْيِ املَبيَعــِة 
َدعــَوى  ـ  َضَمــاٍن  ِخطــاُب  ـ  ســليِم  التَّ عَلــى  والُقــدرِة  املِلــِك  متــاِم  ِمــن 

ظــِر لعــدِم االخِتصــاِص الَوالِئــي . مصرفيــٌة ـ َصــرُف النَّ

ــُن: اختصــاَص  َرْقــُم 37441 يف 1433/8/11هـــ، املتضمِّ ــاِمي  األمــُر السَّ
جلنــِة املُنازعــاِت املَصرفيــِة بالنظــِر يف القضاَيــا املصرفيــِة األصليــِة، 

ــِة. بالتبعيَّ املصرفيــِة  والقضاَيــا 

َعــى َوكيــُل شــركٍة ِضــدَّ َوكيــِل َمصــرٍف بــأنَّ موِكلَتــُه أبرَمــْت مــَع  ادَّ
ــا وتســهياٍت ُأخــَرى  َعــى عليــِه َعقــًدا ميَنُحهــا مبوجِبــه َضماًنــا بنكّيً املدَّ
ــَن العقــُد أْن تقــوَم الشــركُة املدعيــُة ِبرهــِن البنــِك أســُهَمها  وقــد تضمَّ
َة باملؤسســنَ يف شــركٍة ُمزمٍع إنشــاُؤها ـ َتراَجَع البنُك َعن َوعِده  اخلاصَّ
تــي التــزَم بَهــا، وهــَو َمــا اضطــرَّ موكلَتــُه للُجــوِء إلــى  داِتــه الَّ بإكمــاِل تعهُّ
َعــى عليــِه عــِن الَوفــاِء بَهــا  تــي َتراجــَع املدَّ ِجهــاٍت ُأخــَرى لتدبيــِر امَلبالــِغ الَّ
اِلــي يكــوُن إخاُلــُه بالتزاماِتــه َســبًبا يف عــدِم ُحصوِلهــا عَلــى رهــِن  وبالتَّ
هــذِه األســُهِم ِمــن حيــُث الَعاقــُة التَّعاُقديــُة، إضافًة إلى أنَّ شــرَط الرهِن 
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ِعــي أنَّ  امَلذُكــور وقــَع علــى معــدوٍم لــْم ُيوَجــْد ولــْم ميِلــْك بعــُد. وأضــاَف املدَّ
املصــرَف منــَح موكلَتــُه خطــاَب َضمــاٍن، وَوَعــَد بتقــدمِي تســهياٍت ُأخــَرى 
ــه علــى ُرخصــٍة مــن شــركِة االتصــاالِت، ثــمَّ  ِمــن أجــِل ُحصــوِل موكلِت
رْت موكلُتــُه للبنــِك َســنداٍت..  تراجــَع َعــن إكمــاِل مــا َوَعــَد بــِه، وَقــد حــرَّ
ــُد  ــذي اشــتمَل عليــِه الَعْق هــِن الَّ ِعــي وكالــًة إبطــاَل َشــرِط الرَّ طلــَب املدَّ
ِض ألســُهِم موكلِتــه،  عــرُّ يف مواجهــِة املصــرِف، ومنــِع املصــرِف مــَن التَّ
تــي  َعــى عليــِه بــأْن يعيــَد ملوكلِتــه جميــَع الســنداِت ألْمــر الَّ وإلــزاَم املدَّ
َعــى  املدَّ َم  وقــدَّ البديلــُة ،  أِو  ـــــ ســواٌء األصليــُة  ِمــن موكلِتــه  تســلََّمها 
فــَع بعــدِم االخِتصــاِص  ــُن الدَّ عليــِه وكالــًة جواَبــُه يف ُمذكــرٍة تتضمَّ
عــَوى جلنــُة تســويِة امُلنازعــاِت  الَوالِئــي؛ حيــُث إنَّ امُلختــصَّ بنظــِر هــذِه الدَّ
هــَن  َعــى بــِه فيَمــا يخــصُّ الرَّ رفــاِن أنَّ التعاُمــَل املدَّ َر الطَّ ــةِ - قــرَّ امَلصرفيَّ
َعــى عليــِه  َمــُه املدَّ ــندات ألْمــر( يتعلَّــُق بِخطــاِب َضمــاٍن بنكــيٍّ قدَّ )السَّ
ــِم 37441 يف  ــاِمي َرْق ــى األمــِر السَّ ــاًء عَل ــِه وبن ــِة، وعلي للشــركِة امُلدعي
َدعــَوى املدِعــي  َعــن  النَّظــِر  بَصــْرِف  1433/8/11هـــ، صــَدَر احُلكــُم 
عــَوى جلنــُة  لعــدِم االخِتصــاِص الَوالِئــي؛ حيــُث إنَّ امُلختــصَّ بنظــِر هــذِه الدَّ
ــًة ، صــدق  ِعــي وكال ــَرَض امُلدَّ ــِة ، وفــد اعت تســويِة امُلنازعــاِت امَلصرفي

احُلْكــَم مــن محكمــُة االســتئناِف.

العامــة  القاضــي يف احملكمــة  أنــا...  فلــديَّ  احلمــد هلل وحــده وبعــد، 
بالريــاض، وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن ِقبــِل فضيلــة رئيــس 
1432/04/09هـــ  وتاريــخ   ......... برقــم  بالريــاض  العامــة  احملكمــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم ......... وتاريــخ 1432/04/09هـــ.. ففــي يــوم  
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حضــر...  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  املوافق1433/04/14هـــ  األربعــاء 
يف  ًضــا  مفوَّ مديــًرا  بصفتــه  عــن...  وكيــًا  بصفتــه  رقــم...  بالســجل 
 ......... مجلــد  1432/5/19هـــ  يف   ......... رقــم  بالوكالــة  شــركة... 
لــه  املخّولــة  والصناعــة  التجــارة  بــوزارة  العــدل املكلــف  مــن كاتــب 
باملرافعــة، وحضــور اجللســات، واإلجابــة والــرد، واإلنــكار، وقبــول 
احلكــم واالعتــراض عليــه يف كل دعــوى ُترفــع مــن... أو رفعهــا ضــد... 
وحضــر... بالســجل رقــم... بصفتــه وكيــًا عــن... و... و... و... و... و... و... 
و... رقــم ......... يف 1432/12/24هـــ مجلــد ......... مــن كاتــب العــدل 
املرافعــة واملدافعــة واملخاصمــة  لــه  التجــارة املخولــة  بــوزارة  املكلــف 
واالعتــراض علــى احلكــم.. وبســؤال املدعــي عــن الدعــوى أبــرز دعــواه 
محــررة ضمــت مبلــف الدعــوى، وكان املدعــى عليــه قــد تســلم صــورة 
منهــا، ويف هــذه اجللســة أبــرز إجابــة محــررة ضمــت مبلــف الدعــوى وزود 
املدعــي، وكالــًة، بصــورة منهــا وطلــب اإلمهــال إلحضــار اإلجابــة.. 
ويف جلســة أخــرى، حضــر الطرفــان وباالطــاع علــى دعــوى املدعــي 
وجــدت أن موكلتــي أبرمــت مــع املدعــى عليــه عقــًدا مينحهــا مبوجبــه 
ــا وتســهيات أخــرى، وقــد تضمــن هــذا العقــد اشــتراًطا  ــا بنكّيً ضماًن
مــن املدعــى عليــه أن تقــوم موكلتــي برهــن األســهم اخلاصــة باملؤسســن 
يف شــركة )...( املزمــع إنشــاؤها لصالــح البنــك، وقــد تراجــع البنــك 
املدعــى عليــه عــن وعــده بإكمــال تعهداتــه التــي التــزم بهــا وهــو مــا 
اضطــر موكلتــي للجــوء إلــى جهــات أخــرى لتدبيــر املبالــغ التــي تراجــع 
املدعــى عليــه عــن الوفــاء بهــا، وبالتالــي يكــون إخالــه بالتزاماتــه ســبًبا 
يف عــدم حصولــه علــى رهــن هــذه األســهم مــن حيــث العاقــة التعاقديــة، 
كمــا أن شــرط الرهــن املذكــور قــد وقــع علــى معــدوم لــم يوجــد ولــم 
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ميلــك بعــد.. وإذ إنــه يشــترط يف العــن املرهونــة مــا يشــترط يف العــن 
املبيعــة مــن حيــث متــام امللــك والقــدرة علــى التســليم واملعــدوم غيــر مملوك 
وغيــر مقــدور علــى تســليمه، كمــا أن مــن شــروط الرهــن عنــد احلنابلــة 
وهــو املفَتــى بــه أن يكــون الرهــن مقبوًضــا، ومتــى لــم يقبــض أو قبــض 
وخــرج مــن القبــض بُطــل الرهــن، ال ســيما أن املدعــى عليــه قــد صــرح 
ملوكلتــي أكثــر مــن مــرة بعــدم رغبتــه يف رهــن هــذه األســهم.. وتتلخــص 
طلبــات املدعــي يف: إبطــال شــرط الرهــن الــذي اشــتمل عليــه العقــد يف 
مواجهــة املصــرف، ومنــع املدعــى عليــه مــن التعــرض ألســهم موكلتــي 
ضمــان  خطــاب  موكلتــي  مبنــح  عليــه  املدعــى  قــام  أن  ســبق  كمــا 
ووعدهــا بتقــدمي تســهيات أخــرى مــن أجــل احلصــول علــى رخصــة مــن 
شــركة... ثــم تراجــع عــن إكمــال مــا وعدهــا بــه، وكانــت موكلتــي 
قــد حــررت لــه عــدًدا مــن الســندات ألمــر؛ بعضها ألجل الضمــان وبعضها 
لتجديــد الســندات.. وبديــًا عنهــا أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بــأن يعيــد 
ملوكلتــي جميــع الســندات ألمــر التــي ســحبتها لــه ســواء األصليــة أو 
البديلــة، كمــا جــرى االطــاع علــى رد املدعــى عليــه ووجــد نصــه ملــا 
كانــت البنــوك تقــوم بأعمــال مصرفيــة، وملــا كان االختصــاص يف 
كل الدعــاوى الناشــئة عــن قيــام البنــك بأعمالــه املصرفيــة منعقــًدا 
للجنــة تســوية املنازعــات املصرفيــة، وذلــك اســتناًدا لألمــر الســامي رقــم 
...... بتاريــخ 1407/7/10هـــ يف الفقــرة األولــى منــه التــي جــاء فيهــا منــع 
احملاكــم مــن ســماع الدعــاوى التــي تقــام ضــد البنــوك إال بعــد أخــذ 
املوافقــة علــى ذلــك مــن املقــام الســامي، كمــا جــاء يف الفقــرة الثانيــة 
التخصــص  ذوي  مــن  النقــد  مؤسســة  يف  جلنــة  بتشــكيل  األمــر  منــه 
لدراســة القضايــا بــن البنــوك وعمائهــا، واســتناًدا إلــى األمــر الســامي 
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ــى أن  ــه عل ــه التنبي ــذي جــاء في ــخ 1409/1/2هـــ، وال رقــم 4/110 بتاري
املقصــود بالدعــاوى الــواردة يف الفقرتــن األولــى والثانيــة مــن األمــر 
الدعــاوى ذات الصفــة املصرفيــة  الســابق رقــم 8/729 هــي  الســامي 
التــي تنشــأ عــن ممارســة البنــك ألعمالــه املصرفيــة البحتــة، وملــا كانــت 
دعــوى املدعــي قائمــة علــى أســاس عقــد تســهيات ائتمانيــة مصرفيــة، 
محلــه خطابــا ضمــان بقيمــة 1.014.638.952 ريــااًل )مليــار، وأربعــة 
واثنــان  وتســعمائة  ألًفــا،  وثاثــون  وثمانيــة  وســتمائة  مليوًنــا،  عشــر 
دعواهــا  فــإن  للمدعيــة،  املصــرف  منحهــا  فقــط(،  ريــااًل  وخمســون 
بــا شــك مــن الدعــاوى املصرفيــة التــي نــص األمــر الســامي الســالف 
علــى عــدم اختصــاص هــذه احملكمــة بنظرهــا، ومــا أقامتهــا مــن قبــل 
املدعــي الــذي ال يجهــل االختصاصــات إال مماطلــة منــه ومحاولــة نيــل 
الســبق بإقامــة الدعــوى؛ ليواجــه الدعــوى مبثلهــا حــن يطالبــه املصــرف 
بالوفــاء بااللتزامــات التــي التــزم بهــا مبوجــب عقــد التســهيات؛ حيــث 
أقامــت موكلتــي ضــد املدعيــة دعــوى بخصــوص هــذا املوضــوع أمــام 

جلنــة تســوية املنازعــات املصرفيــة.
وتأسيًســا علــى مــا تقــدم، وحيــث تبــن عــدم اختصــاص هــذه احملكمــة 
ــا بنظــر هــذه الدعــوى ــــ فإننــا نطلــب إلــى فضيلتكــم ردهــا لعــدم  والئّيً
البــت يف  االختصــاص.. كمــا ال يخفــى علــى فضيلتكــم أن تأجيــل 
هــذه الدعــوى وتأجيــل ردهــا لعــدم االختصــاص يؤخــر حــق موكلتــي يف 
الترافــع أمــام اجلهــة املختصــة )جلنــة تســوية املنازعــات املصرفيــة(، وهــو 
مــا يحقــق رغبــة املدعيــة يف إقامــة هــذه الدعــوى ا.هـــ، وبســؤال املدعــي 
وكالــًة عمــا اســتمهل مــن أجلــه أبــرز ورقتــن ُضمتــا مللــف الدعــوى. 
وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه وكالــًة قــال أكتفــي مبــا ســبق، ويف 
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جلســة أخــرى لــديَّ أنــا... القاضــي باحملكمــة العامــة بالريــاض واخللــف 
لفضيلــة... حضــر املدعــي وكالــًة... واملدعــى عليــه وكالــًة... وقــد جــرى 
عــرض مــا ســبق ضبطــه علــى الطرفــن فصادقــا عليــه، ويف جلســة 
يــوم األحــد املوافق1434/02/10هـــ حضــر املدعــي وكالــًة...  أخــرى 
واملدعــى عليــه وكالــًة... وقــد قــرر الطرفــان أن التعامــل املدعــى بــه 
فيمــا يخــص الرهــن والســندات ألمــر يتعلــق بخطــاب ضمــان بنكــي 
قدمــه املدعــى عليــه شــركة... ) مصــرف...( للشــركة املدعيــة. عليــه 
وبعــد النظــر يف األمــر الســامي رقــم 37441 يف 1433/08/11هـــ بشــأن 
جلنــة املنازعــات املصرفيــة املبــن اختصاصهــا بالفصــل يف املنازعــات 
املصرفيــة األصليــة واملنازعــات املصرفيــة بالتبعيــة، وحيــث إن املنازعــة 
ــة لهــا جهــة تختــص بنظرهــا فــا يكــون  القائمــة هــي منازعــة مصرفي
للمحكمــة العامــة واليــة يف نظرهــا، فقــد قــررت عــدم االختصــاص 
بنظــر هــذا املنازعــة، وأن اجلهــة القضائيــة املختصــة بالفصــل فيهــا هــي 
جلنــة املنازعــات املصرفيــة؛ وبذلــك حكمــت. وبعرضــه علــى الطرفــن، 
قــرر املدعــي وكالــًة عــدم قناعتــه باحلكــم، وقــرر املدعــى عليــه وكالًة 
قناعتــه بــه فأفهــم املدعــي وكالــًة باملراجعــة لتســلُّم نســخة مــن احلكــم 
يــوم اإلثنــن 1434/02/11هـــ، وأن مهلــة االعتــراض عليــه ثاثــون يوًمــا 
مــن ذلــك التاريــخ إذا لــم يقــدم االعتــراض خالهــا فسيســقط حقــه يف 
االعتــراض، ويكتســب احلكــم القطعيــة، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . ُحــرر يف  1434/02/10هـ.
لــديَّ  األحــد 1434/05/19هـــ   يــوم  إنــه يف  وبعــد..  وحــده  احلمــد هلل 
ــا... القاضــي باحملكمــة العامــة بالريــاض افتتحــت اجللســة وكانــت  أن
املعاملــة قــد عــادت مــن محكمــة االســتئناف بالريــاض برقــم ......... يف 
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1434/05/01هـــ،  وقــد دّون علــى ظهــر الصــك الصــادر يف القضيــة مــا 
نصــه: احلمــد هلل وحــده وبعــد، فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم ......... 
ــة القاضــي باحملكمــة العامــة  يف 1434/02/13هـــ الصــادر عــن فضيل
بالريــاض الشــيخ... وأصدرنــا القــرار رقــم ......... يف 1434/04/21هـــ 
ووقعــه  ختمــه  احلكــم...  علــى  اســتئناف  قاضــي  مصادقــة  املتضمــن 
قاضــي اســتئناف، ختمــه ووقعــه رئيــس الدائــرة، واهلل املوفــق، ُحــرر 

1434/01/04هـــ. يف 
الرابعــة يف  احلقوقيــة  الدائــرة  اطلعــت  فقــد  وبعــد،  وحــده  احلمــد هلل 
ِقبــِل  مــن  لهــا  الــواردة  املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  محكمــة 
رقــم  باخلطــاب  املســاعد  بالريــاض  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة 
......... بتاريــخ 1434/03/24هـــ املرفــق بهــا الصــك رقــم ......... بتاريــخ 
1434/02/13هـــ الصــادر عــن فضيلــة القاضــي/... املتضمــن احلكــم يف 
الدعــوى املقامــة مــن شــركة... ضــد شــركة... لاســتثمار. وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة، قــررت 
الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 33477015 تاريُخه: 1433/12/25هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
عَوى: 32227719 َرْقُم الدَّ

َرْقُم قراِر التَّصديِق من محكمِة االستئناِف: 
34187876 تاريُخه: 1434/4/15هـ

اختصــاص - اســترَداٌد - ُمطالبــٌة بــردِّ ِشــيكاٍت- الَفْصــُل يف االخِتصــاِص 
لَعــدِم  عــَوى  الدَّ َردُّ   - عــَوى  الدَّ وَموضــوِع  َشــكِل  بحــِث  عَلــى  ســاِبٌق 

. وعــيِّ النَّ االخِتصــاِص 

رعيِة. ِة احلاديِة والثالثنَي ِمن ِنظاِم املرافَعاِت الشَّ الِفْقرُة )أ( مَن املادَّ

ــٌف  َصــَل موظَّ ــُه اتَّ ــِه الغائــِب بأنَّ َعــى علي ــًة ِضــدَّ املدَّ ِعــي وكال َعــى املدَّ ادَّ
َعــى عليــِه عَلــى مــوكِل موكِلــه ُيطالُبــه بتســليِمه مبلًغــا  مــَن املصنــِع املدَّ
قــدُره مليــوٌن ومائَتــا ألــِف ريــاٍل مبوَجــِب شــيكاٍت محــرَرٍة ألَمــِر املصنــِع، 
ــُه متَّ حتريــُر اثنــْنِ وأربعــَن شــيًكا باملبلــِغ ألمــِر املصنــِع،  ثــمَّ تبــنََّ أنَّ
ــاٍض،  ــى بَي عــًة عَل ــْت موقَّ ــه شــيكاٍت كاَن بعــَد أْن فقــَد مــوكُل موكِل
ــُب  ــٌم ســوريٌّ هــَرَب مــَن البــاِد ويطال ــِع ُمقي ــد قــاَم بتحريِرهــا للَمصن وَق
ِة احلاديــِة  بإلزاِمــه بإعــاَدِة الشــيكاِت، واســتناًدا إَلــى الِفقــرِة )أ( مــَن املــادَّ
عــَوى  ــرعيِة صــدر احُلكــُم بــردِّ الدَّ والثاثــنَ ِمــن ِنظــاِم املرافعــاِت الشَّ
ِعــي وكالــًة بائحــٍة، وصدق  ، واعتــرَض املدَّ لَعــدِم االخِتصــاِص النَّوعــيِّ
يــاِض. احلكــُم مــَن الدائــرِة احلقوقيــِة اخلامســِة مبحكمــِة االســتئناِف بالرِّ
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احلمــد هلل وحــده وبعــد، فلــديَّ أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض، وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن ِقبــل فضيلــة رئيــس 
1432/06/14هـــ  وتاريــخ   ......... برقــم  بالريــاض  العامــة  احملكمــة 
املتعلقــة  1432/06/14هـــ  وتاريــخ   ......... برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
... إنــه يف  ... للغــراء  ... ضــد شــركة  ... حامــل الســجل رقــم  بدعــوى 
ــوم الســبت املوافق1433/12/25هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر ...  ي
حامــل البطاقــة رقــم ... الوكيــل مبوجــب صــك الوكالــة الصــادرة عــن 
كتابــة العــدل الثانيــة بشــرق الريــاض برقــم ......... يف 1432/6/6هـــ عن 
........  بصفتــه وكيــًا عــن...   واملخــول للوكيــل حــق املطالبــة واملرافعــة 
ــل عــن الشــركة..  ــم يحضــر ممث واملدافعــة واملخاصمــة واالســتام، ول
ــى  ــه، قــال: لقــد اتصــل عل ــًة عــن دعــوى موكل وبســؤال املدعــي وكال
مــوكل موكلــي موظــف مــن املصنــع املدعــى عليــه يطالبــه يف هــذا 
مبوجــب  ريــال  ألــف  ومائتــا  مليــون  وقــدره  مبلًغــا  بتســليمه  االتصــال 
شــيكات محــررة مــن مــوكل موكلــي ألمــر املصنــع املدعــى عليــه، 
شــيًكا  وأربعــون  اثنــان  وعددهــا  املذكــورة  الشــيكات  ألن  ونظــًرا 
كانــت لــدى مــوكل موكلــي يف حوزتــه وموقعــه علــى بيــاض منــُذ 
زمــٍن بعيــد ثــم فقدهــا وتبــن الحًقــا أنهــا بحــوزة املدعــى عليــه، ومــوكل 
موكلــي لــم يقــم بتحريرهــا ألمــر أحــد إذ تبــن الحًقــا أن الــذي حررهــا 
هــو مقيــم ســوري ُيدعــى ... وقــد هــرب مــن البــاد ــــ أطلــب احلكــم علــى 
املصنــع املدعــى عليــه بإلزامــه بــرد هــذه الشــيكات ملــوكل موكلــي؛ 
هــذه دعــواي. وبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى وحيــث إن النظــر يف 
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االختصاص يبدأ به قبل الســير يف الدعوى، واســتناًدا إلى املادة احلادية 
والثاثــن فقــرة )ا( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية، ولعــدم االختصــاص 
النوعــي فقــد رددت دعــوى املدعــي وبــه حكمــت، وبعــرض احلكــم 
علــى املدعــي وكالــًة قــرر عــدم القناعــة وطلــب رفعــه إلــى محكمــة 
وبــاهلل  التمييــز،  بتعليمــات  فأفهمتــه  اعتراضيــة  بائحــة  االســتئناف 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر 

يف  1433/12/25هـــ.
لعنــا نحــن قضاة الدائرة اخلامســة لتمييز  احلمــد هلل وحــده وبعــد، فقــد اطَّ
القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض على املعاملــة الواردة 
مــن ِقبــل فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالرياض املســاعد برقــم ......... 
وتاريــخ 1434/4/7هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر عــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ/... واملســجل برقــم ......... وتاريــخ 1433/12/25هـــ 
اخلــاص بدعــوى/... وكالــًة ضــد/... بشــأن إعــادة شــيكات علــى الصفــة 
املوضحــة بالصــك واملتضمــن حكــم فضيلتــه كمــا هــو موضــح يف 
الصــك، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضية وأوراق 
املعاملــة لــم يظهــر مــا يســتوجب االعتــراض علــى احلكــم، مــع تنبيــه 
فضيلتــه إلــى التنويــه بــأن ذلــك مــن اختصــاص احملكمــة اجلزائيــة.. واهلل 

املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
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: 34178278 تاريُخه: 1434/4/3هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
عَوى: 32276215 َرْقُم الدَّ

َرْقُم قراِر التَّصديِق من محكمِة االستئناِف: 
3422162 تاريُخه: 1434/5/25هـ

يف  الَفْصــُل  ِشــيٍك-  بــردِّ  ُمطالبــٌة   - ِحيــازٍة  اســترَداُد   - اختصــاص 
عــَوى - االســِتناُد  االخِتصــاِص ســاَبٌق عَلــى بحــِث شــكِل وموضــوِع الدَّ
قــة مــَن االســتئناِف -  ــَرة مصدَّ ــٍة نظي ــى ســواِبَق َقضائي يف التســبيِب إَل

. وعــيِّ النَّ ظــِر لعــدِم االخِتصــاِص  النَّ َصــرُف 

رعيِة والئحِته التنفيذيِة. 4/31 ِمن ِنظاِم املرافعاِت الشَّ

ــَل لــَدى أحــِد األشــخاِص يف  ــُه َعِم َعــى عليــِه بأنَّ ِعــي ِضــدَّ املدَّ َعــى املدَّ ادَّ
وظيفــِة مهنــِدس يف أحــِد املَشــاريِع، وَقــد قــاَم املذكــوُر بتحريــِر ِشــيٍك 
ِعــي مببلــٍغ قــدُره مائتــاِن وخمســوَن ألــَف  بَرْقــِم 617 مســحوٍب لصالــِح املدَّ
ريــاٍل مقاِبــل رواتــَب ونســبٍة ِمــن أربــاِح العمــِل، وطلــَب ُمصــدُر الشــيِك 
َعــى عليــِه  ــَط املدَّ عــدَم َصرِفــه يف حيِنــه؛ لعــدِم تواُفــِر املبلــِغ لَدْيــِه، وتوسَّ
َعــى عليــِه  ــيِك للمدَّ ِعــي بتســليِم الشِّ فَقــا عَلــى أْن يقــوَم املدَّ بيَنُهمــا واتَّ
ــَر املبلــَغ، وَقــد  ــيِك كــي يوفِّ وحفِظــه ملــدِة شــهرْيِن؛ إلْمهــاِل ُمصــِدِر الشِّ
ِعــي  َعــى عليــِه بَتســليِم املدَّ مَضــْت ســنتاِن ولــْم يدفــِع املبلــَغ، ولــْم يُقــِم املدَّ
َعــى عليــِه بــردِّ الشــيِك املذكــوِر؛ هكــَذا  ــيَك، ويطلــُب إلــزاَم املدَّ الشِّ
عــَوى فَقــد  ٌم عَلــى نظــِر الدَّ عــى، ومَبــا أنَّ النَّظــَر يف االخِتصــاِص ُمقــدَّ ادَّ
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ِعــي  ــِة بنــاًء عَلــى إقــراِر املدَّ جــَرى بعــُث املعاملــِة إَلــى احملكمــِة العامَّ
َعــى عليــِه برَضــاُه واختيــاِره، وعــادِت املعاملــُة  ــُه ســلََّم الشــيَك للمدَّ بأنَّ
ــرعيِة  بعــدِم االخِتصــاِص، وبنــاًء عَلــى4/31 ِمــن ِنظــاِم املرافعــاِت الشَّ
قــٍة  والئحِتــِه التنفيذيــِة، ولوجــوِد نظائــَر قضائيــٍة لهــذِه الَقضيــِة ُمصدَّ
ِمــن محكمــِة االســتئناِف ، لذلــك صــدر احلكــُم بَصــرِف النَّظــِر لعــدِم 
، وُرفــَع احلكــُم إَلــى محكمــِة االســتئناِف لتدقيــِق  االخِتصــاِص النَّوعــيِّ
مبحكمــِة  الثالثــِة  احلقوقيــِة  الدائــرِة  مــَن  احلكــُم  وصــّدَق  احلكــِم، 

ــَة املكرمــِة. االســتئناِف مبنطقــِة َمكَّ

احلمــد هلل وحــده وبعــد، فلــديَّ أنــا ... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبحافظــة جــدة، وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن ِقبــل فضيلــة 
 ......... برقــم  املســاعد  جــدة  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   ......... برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1432/07/10هـــ  وتاريــخ 
1432/07/10هـــ. أنــــــه يف يــــــوم الثاثـــــــاء املوافـــــــق1434/04/02هـ 
افتتحــــــت اجللســـــــة الســـــاعــــــة 30: 09 وفيها ... مصري اجلنسية رخصة 
إقامــة رقــم )...( وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه/ ... مصــري اجلنســية 
إننــي  )...(، وقــرر املدعــي دعــواه قائــًا  حامــل رخصــة اإلقامــة رقــم 
عملــت لــدى املدعــو ... بوظيفــة مهنــدس يف مشــروع .........، وقــد قــام 
املذكــور بتحريــر الشــيك رقــم ......... بتاريــخ 2010/3/14م املســحوب 
لصاحلــي مــن حســابه يف بنــك ... مببلــغ قــدره مائتــان وخمســون ألــف 
ــاح  ــل )مســتحقات ورواتــب ونســبة مــن أرب ــه مقاب ــه أن ــال، وحــرر علي ري
األعمــال( وطلــب منــي ُمصــدر الشــيك عــدم صرفــه يف حينــه؛ نظــًرا لعدم 
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توافــر املبلــغ لديــه.. وقــد قــام املدعــى عليــه احلاضــر بالتوســط بينــي وبــن 
املدعــو/ ... فاتفقنــا طواعيــًة وباختيارنــا علــى أن أقــوم بتســليم الشــيك 
ملــدة شــهرين؛  لديــه  للمدعــى عليــه احلاضــر حلفظــه  أعــاه  املذكــور 
إلمهــال املدعــو/... يف أن يوفــر املبلــغ بحســابه ويــرد املدعــى عليــه الشــيك 
لــي ألجــل صرفــه أو أن يقــوم ... بدفــع املبلــغ نقــًدا، ويعيــد املدعــى عليــه 
ُــصدره املدعــو/ ... وقــد مضــى علــى اتفاقنــا  احلاضــر الشــيك املذكــور ملــ
مــا يزيــد علــى ســنتن، ولــم يقــم املدعــى عليــه بــرد الشــيك إلــيَّ ولــم يدفــع 
... مــا بذمتــه لــي حتــى اآلن؛ لــذا أطلــب إلــزام املدعــى عليــه احلاضــر بــرد 
الشــيك املذكــور، وقــد وضعــت صــورة منــه يف ملــف القضيــة؛ هــذه 
دعــواي.. هكــذا أدعــى. ومبــا أن النظــر يف االختصــاص مقــدم علــى 
نظــر الدعــوى؛ فقــد جــرى منــي إحالــة املعاملــة للمحكمــة العامــة بجــدة 
حتقيًقــا للتدافــع، وذلــك باخلطــاب رقــم ......... وتاريــخ 1433/4/4هـ بناًء 
علــى إقــرار املدعــي بأنــه ســلم الشــيك للمدعــى عليــه برضــاه واختيــاره، 
وعــادت املعاملــة مــن احملكمــة العامــة بجــدة مرفًقــا بهــا خطــاب فضيلــة 
القاضــي/ ... املتضمــن محــل الشــاهد منــه )أن املــادة رقــم )4/31( مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية والئحتــه التنفيذيــة قــد نصــت علــى أن دعــوى 
اســترداد احليــازة هــي طلــب مــن كانــت العــن بيــده وُأخــذت منــه بغيــر 
حــق كغصــب وحيلــة، وأن هــذه الدعــوى داخلــة يف مضمــون هــذه املــادة؛ 
ألن امتنــاع املدعــى عليــه مــن إعــادة مــا لديــه للمدعــي وكان ذلــك بوجــه 
غيــر حــق يكــون ذلــك يف حكــم الغصــب واحليلــة ( ا.هـــ. وعليــه، فإننــي 
أقــرر أن املــادة املشــار إليهــا أعــاه )4/31( قــد نصــت صراحًة على أن ما 
يخــص احملكمــة اجلزائيــة مــا كان قــد أخــذ بطريــق الغصــب أو احليلــة 
ــى أن مــا  ــدل عل ــدة، وهــو مــا ي ــا كان لذكرهمــا فائ ونحوهمــا وإال مل
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ُأخــذ بالرضــا ال تختــص بــه احملكمــة اجلزائيــة وإمنــا هــو مــن اختصــاص 
احملكمــة العامــة، وأن مــا قــرره فضيلــة الشــيخ مــن أن امتنــاع املدعــى 
عليــه عــن الــرد يجعلــه مــن بــاب الغصــب واحليلــة ويكــون مــن اختصــاص 
ــرد ال  ــاع عــن ال ــه ذلــك، وذلــك ألن االمتن ــة ال يســلم ل احملكمــة اجلزائي
يعلــم كونــه بحــق أو بغيــر حــق إال بعــد نظــر الدعــوى واحلكــم بهــا؛ 
فكيــف يكــون ذلــك محــدًدا لاختصــاص الســابق للحكــم، فضــًا 
ــر مصدقــة مــن محكمــة االســتئناف.. وملــا  ــة نظائ عــن أن لهــذه القضي
ســبق، فإننــي أقــرر أن نظــر هــذه القضيــة مــن اختصــاص احملكمــة 
العامــة بجــدة، وصرفــت النظــر عــن هــذه الدعــوى لعــدم االختصــاص 
النوعــي؛ وبــه حكمــت وأمــرت برفــع احلكــم بعــد تنظيمــه حملكمــة 
االســتئناف مبكــة املكرمــة، ومــا تقــرره يلــزم العمــل بــه.. وكان ختــام 
هــذه اجللســة يف الســاعة العاشــرة صباًحــا، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر يف 1434/04/02هـــ.
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل، وبعــد.. فقـــد جـــرى مّنــا 
نحـــن رئيس وأعضاء الدائـــرة احلقوقيـــة الثالثة يف محكمـــة االستئناف 
ــاُع علـــى هـــذا الصــك الصـــادر عــن  مبنطقــة مكـــة املكرمـــة االطِّ
فضيـــلة الشــيخ ... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة املســجل 
بعــدد ................. وتاريــخ 1434/4/3هــــ املتضمــن دعــوى ... )مصــري 
اجلنســية( ضــد ... )مصــري اجلنســية( يف املبلــغ املالــي احملكــوم فيــه مبــا 
دون باطنــه.. وبــدراســـة احلكــم وصــورة ضبطــه، تقــــــــــررت املــــوافقــــــــة 
ــد  ــنا محمـ ــى نبيـ ــى اهلل علـ علــى احلكــم، وبــاهلل تعالــى التوفيــق، وصلـ

وعلـــى آلـــه وصحبـــه وسـلم.
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: 3444382   تاريُخه: 1434/2/23هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
عَوى: 32328746 َرْقُم الدَّ

َرْقُم قراِر التَّصديِق من محكمِة االستئناِف: 
34368736  تاريُخه: 1434/11/24هـ

ــُر يف تنفيــِذ املشــروِع- املَطالبــُة  اختصــاص - ُمَقــاَوالت - حتِكيــٌم - التأخُّ
عويــِض عــِن اخلَســائِر نتيجــَة فــَواِت  بأتَعــاِب االسِتشــاِري-  املَطالبــُة بالتَّ
ــكليُة-  عــَدُم َرجعيــِة َســرياِن الَقانــوِن-  ال يجــوُز أْن  فــوُع الشَّ املنفَعــِة- الدُّ
فــُع بَعــدِم اخِتصــاِص احملكمــِة-   يخاِلــَف التحكيــُم ِنظــاَم البــالِد-  الدَّ
الَعْقــِد  ُشــروِط  ِمــن  إنَّ  حيــُث  عــَوى  الدَّ عــِن  ظــِر  النَّ بَصــرِف  احُلكــُم 

حكيــِم. اللُّجــوُء إلــى التَّ

ــِم م/34  ــادِر باملرُســوِم امللكــيِّ َرْق حكيــِم الصَّ ُة )11( ِمــن ِنظــاِم التَّ 1- املــادَّ
تــي  ــى احملكمــِة الَّ ــُه: »يِجــُب عَل ــى أنَّ تــي تُنــصُّ عَل يف 1433/5/24هـــ، والَّ
فــاُق حتِكيــٍم أْن حتُكــَم بَعــَدِم َجــواِز  ُيرَفــُع إليَهــا ِنــزاٌع يوَجــُد يف شــأِنِه اتِّ
َعــى عليــِه بذلــَك قبــَل أيِّ َطلــٍب أْو ِدفــاٍع يف  ــَع املدَّ عــَوى إَذا َدَف نَظــِر الدَّ

عــَوى«.  الدَّ
فــاُق  حكيــِم االتِّ هــا: »ِلَطــريَف التَّ حكيــِم، ونصُّ ُة )25( ِمــن ِنظــاِم التَّ 2- املــادَّ
ُهمــا يف  حكيــِم مَبــا يف َذلــَك حقُّ تــي تتِبُعهــا َهيئــُة التَّ عَلــى اإلجــراءاِت الَّ
افــذِة يف أيِّ ُمنظَمــٍة أْو َهيئــٍة أْو  إْخَضــاِع هــذِه اإلجــراءاِت للَقواعــِد النَّ
َمركــِز حتِكيــٍم يف اململكــِة أْو َخارِجَهــا بَشــرِط َعــَدِم ُمخالفِتهــا أحــكاَم 

ِة«. ــريعِة اإلســالميَّ الشَّ
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ــُه متَّ  ــٍة بأنَّ ــٍة ِضــدَّ َشــركِة ُمقــاَوالٍت أجنبيَّ َعــى َوكيــُل َجامعــٍة أهليَّ ادَّ
َعــى عليَهــا عَلــى إنشــاِء وتنفيــِذ  التَّعاُقــُد بــَن موّكِلــه والشــركِة املدَّ
ــْنِ ، بــن ُكلَّ َمرحلــٍة وقيمَتهــا ووقــَت اســتاِمها،  اجَلامعــِة علــى مرحَلَت
َعــى عليَهــا فشــِلْت يف تنفيــِذ  ِعــي وكالــًة أنَّ الشــركَة املدَّ ذَكــَر املدَّ
أنَّ  وكالــًة  ِعــي  املدَّ وذكــَر  بالَعقــِد..  دِة  احملــدَّ املواعيــِد  يف  األعَمــاِل 
ــى َمــا نســبُته  ــِة األوَل ــا اســتلمْت ِمــن قيمــِة املرحل َعــى عليَه الشــركَة املدَّ
ِمــن قيمــِة املرحلــِة  88%، وأنَّ ِنســبَة األعَمــاِل املنفــَذِة 80% واســتلمْت 
تتجــاَوْز  لــْم  املنفــذِة  األعَمــاِل  ِنســبَة  وأنَّ   ،%56 ِنســبُته  َمــا  انيــِة  الثَّ
َعــى عليَهــا بَدْفــِع  ِعــي وكالــًة إلــزاَم الشــركِة املدَّ الـــ47%.. وطَلــَب املدَّ
زمــِة الســتكَماِل أعَمــاِل املشــروِع، باإلَضافــِة إَلــى  ــَة املَباِلــِغ الاَّ كافَّ
ِعــي  ــْت باملدَّ ــي حِلَق ت ــائِر الَّ ــاِري املشــروِع، فضــًا عــِن اخلَس ــاِب اسِتَش أْتَع
ــى ِقيمــِة  ــِة ِمــن َعــَدِم اســتغاِل املَباِنــي، باإلَضافــِة إَل نتيجــَة فــَواِت املنفَع
َعــى بِه )69.600.419  تــي متَّ تســليمها ، إجماِلــي املبلــِغ املدَّ الضَمانــاِت الَّ
؛  َعــى عليــِه وكالــًة بَعــدِم اخِتصــاِص احملكَمــِة الوالئيِّ ريــااًل( ، دفــَع املدَّ
ِر  ألنَّ ِمــن ُشــروِط الَعْقــِد عنــَد االخِتــاِف اللُّجــوَء إَلــى التَّحكيــِم بعــَد تعــذُّ
َعــى عليــِه  فــِع، وأَصــرَّ املدَّ ِعــي وكالــًة َعــن هــَذا الدَّ لــِح ، أجــاَب املدَّ الصُّ
تــِن )11، 25(  ــى املادَّ ــاًء عَل ــِم؛ ِبن ــِه يف التَّحكي ــِكه بحقِّ ــًة بتمسُّ وكال
ِبتاريــِخ  َرْقــِم م/34  ــادِر باملرُســوِم امللكــيِّ  ِنظــاِم التحكيــِم الصَّ ِمــن 
َدعــَوى  َعــن  النَّظــِر  بَصــرِف  احلكــُم  صــدَر  وعليــه  1433/5/24هـــ، 
ِة  ِعــي وكالــًة لَعــَدِم االخِتَصــاِص، وأنَّ عَلــى موّكِلــه تطبيــَق املــادَّ املدَّ
لــِت اإلجــراءاِت  تــي فصَّ والَّ بالتَّحكيــِم،  املتعلِّقــِة  الَعْقــِد  مــَن   )15-9(
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ِعــي وكالــًة عَلــى احُلكــِم ، وصــدَق  املتبعــَة يف ذلــَك ، وقــد اعتــَرَض املدَّ
احُلكــُم مــن محكمــِة االســتئناِف.

العامــة  القاضــي يف احملكمــة  أنــا...  فلــديَّ  احلمــد هلل وحــده وبعــد، 
بالريــاض، وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن ِقبــِل فضيلــة رئيــس 
1432/08/04هـــ  وبتاريــخ   ......... برقــم  بالريــاض  العامــة  احملكمــة 
يــوم   يف  1432/08/04ه.ـ  وبتاريــخ   ......... برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
 :  43 الســاعة  يف  اجللســة  افتتحــت  املوافق1432/11/07هـــ  األربعــاء 
11، وفيهــا حضــر... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
... الوكيــل الشــرعي عــن ... بصفتــه رئيًســا ملجلــس أمنــاء جامعــة ... 
مبوجــب الوكالــة الصــادرة عــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة 
جــدة وكالتــه تخــول لــه حــق املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار واإلنــكار 
والصلــح، وحضــر حلضــوره ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ... الوكيــل عــن شــركة ... شــركة مســاهمة ماليزيــة مبوجــب 
التوكيــل الصــادر عــن كاتــب العــدل يف كواالملبــور مباليزيــا رقــم ... 
ــِل اجلهــات الرســمية ُأخراهــا  واملــؤرخ يف 2011/5/3م واملصــدق مــن ِقب
وزارة العــدل بتاريــخ 1432/7/5هـــ، واتضــح أن املدعــي لــم يحرر دعواه؛ 
لــذا فقــد جــرى حتديــد موعــد آخــر لتحريــر الدعــوى، ويف جلســة أخــرى 
اجلنســية  ســعودي   ... وكالــًة  عليــه  واملدعــى  وكالــًة  املدعــي  حضــر 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... مبوجــب الوكالــة الســابقة، وطلبــت مــن 
املدعــي وكالــًة حتريــر دعــواه فقــال: »1- تعاقــدت موكلتــي جامعــة 
2005/6/28م  يف   ... جامعــة  وتنفيــذ  إنشــاء  علــى   ... شــركة  مــع   ...
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املوافــق 1426/5/22هـــ؛ بحيــث يتــم تنفيــذ األعمــال الفعليــة للعقــد علــى 
مرحلتــن بقيمــة إجماليــة قدرهــا )332.696.622( ريــااًل علــى النحــو 

التالــي:
- املرحلــة األولــى: بقيمــة قدرهــا )146.419.098( ريــااًل، تنتهــي وُتســلم 
أعمالهــا يف 2006/9/12م، تســلمت املدعــى عليهــا دفعــة مقدمة قدرها 

)14.641.910( ريــاالت، وذلــك قبــل البــدء يف أعمــال تلــك املرحلــة.
- املرحلــة الثانيــة: بقيمــة قدرهــا )186.277.524( ريــااًل، تنتهــي وُتســلم 
أعمالهــا يف 2007/6/27م، تســلمت املدعــى عليهــا دفعــة مقدمة قدرها 

)18.627.752( ريــااًل، وذلــك قبــل البــدء يف أعمــال تلــك املرحلــة. 
وقد استلمت املدعى عليها موقع املشروع يف تاريخ العقد. 

2- فشلت املدعى عليها يف تنفيذ األعمال يف املواعيد احملددة بالعقد، 
وبحلــول تاريــخ انتهــاء املرحلــة األولــى يف 2006/9/12م لم تكن املدعى 
عليهــا قــد نفــذت ســوى )36%( مــن جملــة أعمــال تلــك املرحلــة، مقابــل 

تســلُّمها مــا نســبته )43%( مــن قيمتهــا بواقــع )63.450.447( ريــااًل. 
تكــن  لــم  2007/6/27م  يف  الثانيــة  املرحلــة  انتهــاء  تاريــخ  وبحلــول 
مبلــغ  تســلُّمها  مقابــل  األعمــال،  مــن جملــة   )%30( نفــذت ســوى  قــد 
املنفــذة.  تلــك األعمــال  والــذي يســاوي قيمــة  ريــااًل،   )53.592.711(
علــى  املدعــى عليهــا  بذلــت موكلتــي قصــارى جهدهــا ملســاعدة   -3
القيــام بالتزاماتهــا وتنفيــذ األعمــال، بــل أعطتهــا فرصــة تلــو أخــرى 
الســتكمالها، إال أنهــا فشــلت يف ذلــك كلــه، وهــو مــا اضطــرت معــه 
موكلتــي إلــى توجيــه إنــذار للمدعــى عليهــا يف تاريــخ 2010/3/16م 
مبخالفــة شــروط العقــد وســحب األعمــال منهــا الســتكمال التنفيــذ 
علــى حســابها حســب نصــوص العقــد، علًمــا بــأن هــذا اإلنــذار جــاء بعــد 
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مــرور أكثــر مــن ثــاث ســنوات ونصــف الســنة مــن تاريــخ تســليم أعمــال 
املرحلــة األولــى، ولــم تكــن نســبة اإلجنــاز تتجــاوز الـ)80%( مــن األعمال 
مقابــل اســتام املدعــى عليهــا حوالــي )88%( مــن قيمــة األعمــال عــن 
ــة، وبعــد مــرور )ثاثــة وثاثــن شــهًرا( علــى تاريــخ اســتام  تلــك املرحل
املرحلــة الثانيــة، وكانــت نســبة اإلجنــاز )47%( مــن جملــة أعمــال تلــك 
ــه، فقــد قــررت  ــا. 4- وعلي ــل اســتامها )56%( مــن قيمته ــة مقاب املرحل
موكلتــي اســتعمال حقهــا العقــدي الــذي نصــت عليــه املــادة )9( مــن 
الشــروط العامــة للعقــد، وســحبت املشــروع مــن املدعــى عليهــا بتاريــخ 
ــغ  ــى حســابها؛ حيــث بل 2010/8/23م؛ لتنفــذ املتبقــي مــن األعمــال عل

ــي:  ــخ الســحب كالتال ــي مــا اســتلمته املدعــى عليهــا يف تاري إجمال
ا- عــن املرحلــة األولــى: مبلــغ )129.559.557( ريــااًل، وميثــل )%88( 
مــن قيمــة أعمــال تلــك املرحلــة، يف حــن أن نســبة األعمــال املنفــذة لــم 

تتجــاوز الـــ)80%( منهــا. 
ب- عــن املرحلــة الثانيــة: مبلــغ )105.619.086( ريــااًل، وميثــل )%56( 
مــن قيمــة أعمــال تلــك املرحلــة، يف حــن أن نســبة األعمــال املنفــذة لــم 

تتجــاوز الـــ)47%( منهــا. 
ومــن ثــم يتضــح أن املدعــى عليهــا ليــس لهــا أية مســتحقات لــدى املدعية، 

ا.  ــا يزيــد علــى نســبة األعمــال املنفــذة فعلّيً بــل إن مــا اســتلمته واقعّيً
الطلبات:

الازمــة  املبالــغ  بدفــع كافــة  املدعــى عليهــا  بإلــزام  املدعيــة  تطالــب 
الســتكمال أعمــال املشــروع البالغــة )132.000.000(، باإلضافــة إلــى 
ريــال.. واخلســائر  البالغــة )25.690.000(  املشــروع  أتعــاب استشــاري 
التــي حلقــت باملدعيــة نتيجــة فــوات املنفعــة مــن عــدم اســتغال املبانــي 
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مببلــغ )87.585.484( ريــااًل، بعــد خصــم املتبقــي من قيمــة العقد وقيمة 
الضمانــات التــي مت تســييلها، وذلــك علــى التفصيــل اآلتــي: 1- عقــد 
املقــاول اجلديــد )...( لتنفيــذ املتبقــي مــن األعمــال والتكاليــف واخلســائرـ 
الستشــاري  اإلضافيــة  التكاليــف   -2 ريــال(.   132000.000( مببلــغ 

املشــروع - التكاليــف واخلســائر - مببلــغ   )25.690.000ريــال(.
3- فــوات منفعــة اســتخدام مبانــي املرحلتن األولــى والثانية والتكاليف 
واخلســائر مببلــغ )78.585.484 ريــااًل(. 4- املتبقــي مــن قيمــة العقــد 
تســييلها  مت  التــي  الضمانــات  قيمــة   -5 ريــااًل(.   87.988.755(
)53.000.000 ريال(. 6- إجمالي املبالغ املتوافرة )140988.755ريااًل( 
املبلــغ  وإجمالــي  ريــااًل(،   210.611.174( واخلســائر  والتكاليــف 
املدعــى بــه قــدره )69.600.419 ريــااًل(، وحتتفــظ املدعيــة بحقهــا يف 
املطالبــة بقيمــة أيــة خســائر أو تكاليــف قــد تطــرأ حتــى انتهــاء الدعــوى 
املاثلــة؛ هــذه دعــواي. ويف يــوم الســبت املوافــق 1434/2/23هـــ  افتتحــت 
اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــًة ... واملدعــى عليــه وكالــًة ... وقــدم 
املدعــى عليــه وكالــًة جوابــه علــى الدعــوى يف مذكــرة مــن ورقتــن 
جــرى ضمهــا باملعاملــة، وممــا جــاء فيهــا قولــه: )نتقــدم لفضيلتكــم 
الشــكلي  الدفــع  بهــذا   ...... شــركة  عليهــا  املدعــى  عــن  بالوكالــة 
بعــدم اختصــاص احملكمــة للنظــر بهــذه الدعــوى، بنــاًء علــى أحــكام 
 )11( واملــادة  الشــرعية،  املرافعــات  نظــام  مــن  و)72(   )71( املادتــن 
مــن نظــام التحكيــم الصــادر باملرســوم امللكــي الكــرمي رقــم م/34 
بتاريــخ 1433/5/24هـــ، وذلــك وفًقــا ملــا يلــي: يتبــن مــن الئحــة الدعــوى 
املرفوعــة مــن ِقبــل كيــل املدعيــة ملقــام احملكمــة حتــت رقــم املرجــع 
)006( بتاريــخ 1433/3/13هـــ املوافــق 2012/1/7م أن املدعيــة تســند 
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مطالباتهــا إلــى عقــد تطويــر حــرم جامعــة ... املرحلــة »1« واملرحلــة »2«، 
املوقــع بــن الطرفــن بتاريــخ 1426/5/22هـــ املوافــق 2005/6/28م، 
والــذي قــدم وكيــل املدعيــة نســخة منــه ملقــام احملكمــة.. تنــص املــادة 
17 مــن العقــد املذكــور علــى طريقــة حــل خافــات الطرفــن، بالنــص 
اخلافــات  كل  حــل  يتــم  اخلافــات..  حــل   )17( رقــم  التالي:«املــادة 
و15-9  املادتــن 14-9  وفًقــا ألحــكام  العقــد  هــذا  عــن  تنشــأ  التــي 
مــن الشــروط العامــة للعقــد«. تنــص املــادة 9-14 مــن الشــروط العامــة 
للعقــد علــى محاولــة حــل خافــات الطرفــن بالصلــح قبــل اللجــوء إلــى 
التحكيــم، إال أن خافــات الطرفــن أصبــح مــن املتعــذر حلهــا ُصلًحــا، 
حســبما يثبــت مــن مبــادرة جامعــة ... إلــى تقــدمي هــذه الدعــوى.. وتنــص 
ــى حــل خافــات الطرفــن  املــادة 9-15 مــن الشــروط العامــة للعقــد عل
بالتحكيــم؛ بالنــص التالــي: »املــادة رقــم 9-15 التحكيــم.. يتــم حــل 
كل املطالبــات واخلافــات واألمــور األخــرى بــن الطرفــن الناشــئة عــن 
هــذا العقــد او املتعلقــة بــه أو مبخالفــة أحكامــه، بعــد إنهــاء الصلــح 
قواعــد  مبوجــب  بالتحكيــم،  ــا  نهائّيً حــّاً  فيــه،  عليــه  املنصــوص 
محكمــة التحكيــم التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة املنطبقــة يف حينــه 
ــم واحــد يتــم تعيينــه وفًقــا للقواعــد املذكــورة ويكــون  مــن ِقبــل محكِّ
مقبــواًل مــن الطرفــن.. ويف حــال لــم يتمكــن الطرفــان مــن االتفــاق علــى 
ــم خــال تســعن يوًمــا مــن تاريــخ إرســال أحــد الطرفــن إشــعاًرا  محكِّ
ــا بنيتــه إحالــة اخلــاف للتحكيــم، يجــوز ألي مــن الطرفــن أن  خطّيً
ــم محايــد ال يكــون مــن  يطلــب مــن غرفــة التجــارة الدوليــة تعيــن محكِّ
جنســية أي مــن طــريف هــذا العقــد، ويكــون محامًيــا ذا خبــرة يف عقــود 
تصميــم وتطويــر وبنــاء العقــارات التجاريــة، كمــا يكــون لــه علــى األقل 
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عشــر ســنوات مــن اخلبــرة يف هــذا املجــال القانونــي.. يتوجــب إرســال طلب 
التحكيــم اخلطــي للطــرف اآلخــر ولغرفــة التجــارة الدوليــة، ويتوجــب أن 
يعقــد أي حتكيــم مبوجــب هــذا العقــد يف الريــاض، باململكــة العربيــة 
ــة وحتــت إشــرافها،  الســعودية، مبوجــب قواعــد غرفــة التجــارة الدولي
النــزاع وفًقــا ألنظمــة وقوانــن األســاس الســعودية..  ويتــم الفصــل يف 
كمــا يتوجــب تقــدمي طلــب التحكيــم خــال وقــت معقــول مــن نشــوء 
املطالبــة أو اخلــاف أو األمــور األخــرى، وإنهــاء الصلــح.. وال يجــوز أن 
يشــمل التحكيــم الناشــئ عــن هــذا العقــد أو املتعلــق بــه، ســواء بالضــم  
أو اإلدخــال أو أي شــكل آخــر أي شــخص أو كيــان إضــايف ال يكــون 
طرًفــا يف هــذا العقــد إال مبوافقــة خطيــة تشــير إلــى هــذا العقــد صراحــًة 
يوقعهــا املالــك واملقــاول وذلــك الشــخص أو الكيــان املطلــوب إدخالــه.. 
الــذي يدمــج شــخًصا أو  كمــا ال تشــكل املوافقــة علــى التحكيــم 
ــا موافقــة علــى التحكيــم يف أيــة مطالبــة أو دعــوى أو أمــر  كياًنــا إضافّيً
آخــر لــم يــرد ذكــره يف املوافقــة اخلطيــة أو مــع شــخص أو كيــان لــم يــرد 
ذكــره فيهــا، وتكــون املوافقــة علــى التحكيــم املذكــورة أعــاه وأيــة 
موافقــات أخــرى علــى التحكيــم مــع شــخص أو كيــان إضــايف صــدرت 
نظاًمــا عــن الطرفــن قابلــة للتنفيــذ وفًقــا لألنظمــة املنطبقــة أمــام أي 
ــا اختصــاص بهــذا الشــأن.. ويكــون القــرار الصــادر عــن  محكمــة له
ــا، ويجــوز طلــب تنفيــذه وفًقــا لألنظمــة املنطبقــة أمــام  احملكــم نهائّيً
أي محكمــة لهــا اختصــاص بهــذا الشــأن.. وال يحــق ألي مــن الطرفــن 
االعتــراض علــى طلــب تنفيــذ القــرار يف بلــده، كمــا يجــب أن يتضمــن 
يربــح  الــذي  للطــرف  معقولــة  أتعــاب محامــن  بدفــع  احلكــم  القــرار 
ــم  ــا اســتوجب ذلــك علــى احملكِّ التحكيــم، فــإذا ربــح الطرفــان جزئّيً
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توزيــع أتعــاب احملامــن بالطريقــة التــي يراهــا مبحــض تقديــره منصفــة 
نظــًرا للظــروف. »ملــا تقــدم، ومبــا أن املــادة )11( مــن نظــام التحكيــم 
ــزاع يوجــد يف شــأنه  ــا ن ــي ُيرفــع إليه ــى احملكمــة الت ــى أن عل تنــص عل
اتفــاق حتكيــم أن حتكــم بعــدم جــواز نظــر الدعــوى إذا دفــع املدعــى 
عليــه بذلــك قبــل أي طلــب أو دفــاع يف الدعــوى، ومبــا أن العقــد املوقــع 
بــن الطرفــن، والــذي أســندت املدعيــة دعواهــا إليــه ينــص صراحــًة 
اتفــاق  يشــكل  مــا  وهــو  بالتحكيــم،  الطرفــن  علــى حــل خافــات 
حتكيــم بــن الطرفــن مبفهــوم الفقــرة األولــى مــن املــادة )9( مــن نظــام 
التحكيــم التــي جتيــز ورود اتفــاق التحكيــم يف العقــد، ومبــا أن دفــع 
الائحــة  الــوارد يف هــذه  بعــدم اختصــاص احملكمــة  املدعــى عليهــا 
جــاء قبــل تقــدمي املدعــى عليهــا أي طلــب أو دفــاع يف الدعــوى، كمــا 
جــاء هــذا الدفــع موافًقــا لشــروط الدفــع بعــدم االختصــاص الــواردة يف 
ــب  ــا نطل ــذا فإنن املادتــن )71( و)72( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية؛ ل
النظــر  جــواز  لعــدم  الدعــوى  بــرد  حتكــم  أن  احملكمــة  مقــام  مــن 
فيهــا(؛ هكــذا أجــاب. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــًة قــدم رده 
مبذكــرة مــن أربــع ورقــات جــاء فيهــا قولــه: )ندفــع فيهــا ببطــان شــرط 
التحكيــم الــوارد يف الشــروط العامــة للعقــد موضــوع الدعــوى )مــادة 
9 فقــرة 15- الشــروط العامــة(، وصحــة اختصــاص احملكمــة العامــة 
بنظــر الدعــوى، وذلــك علــى النحــو التالــي: أواًل: حقائــق: 1- ورد شــرط 
التحكيــم باملــادة )9 فقــرة 15( مــن الشــروط العامــة للعقــد، ومفادهــا 
أن تتــم تســوية اخلافــات الناشــئة عــن العقــد عــن طريــق التحكيــم، 
وأن يكــون مقــر جلســات التحكيــم مدينــة الريــاض باململكــة العربيــة 
الدوليــة  التجــارة  غرفــة  لقواعــد  وفًقــا  إجــراؤه  يتــم  وأن  الســعودية، 
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)ICC( وحتــت رعايتهــا، وأن يتــم الفصــل فيــه وفًقــا للقواعــد املوضوعــة 
واإلجــراءات والتشــريعات املعمــول بهــا باململكــة العربيــة الســعودية. 
)مرفــق صــورة مــن نــص املــادة )15/9( مــن الشــروط العامــة للعقــد(. 
2- نصــت املــادة )15( مــن عقــد اإلنشــاءات )املرفــق مبلــف الدعــوى 
ــة  ــى أن العقــد حتكمــه قواعــد وتشــريعات اململكــة العربي ــة( عل املاثل
الســعودية. 3- حــددت املــادة )الثانيــة( مــن عقــد اإلنشــاءات املشــار إليــه 
بفقرتهــا األولــى )2-1( مســتندات العقــد بـــ)10( مســتندات مت ترتيبهــا  
أنــه يف حالــة  )الثالثــة( منهــا )2-3( علــى  الفقــرة  ا، ونصــت  تسلســلّيً
االختــاف بــن مســتندات العقــد فــإن األولويــة للمســتند الســابق يف 
الترتيــب التسلســلي املشــار إليــه، وعقــد اإلنشــاءات ســابق يف الترتيــب 
علــى الشــروط العامــة؛ أي أن أحــكام عقــد اإلنشــاءات تكــون واجبــة 
التطبيــق يف حالــة وجــود اختــاف مــع نصــوص الشــروط العامــة. 4- 
رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  الســعودي  التحكيــم  نظــام  وضــع 
)م/46( بتاريــخ 1403/7/12هـــ، وضوابــط وإجــراءات محــددة ملباشــرة 
التحكيــم داخــل اململكــة العربيــة الســعودية؛ أهمهــا أن يتــم اعتمــاد 
وثيقــة التحكيــم مــن احملكمــة املختصــة قبــل البــدء بالتحكيــم، وأن 
تكــون اللغــة العربيــة هــي املعتمــدة فيمــا يتعلــق مبباشــرة التحكيــم، 
ولــم يســمح أو يصــرح لألطــراف بإجــراء التحكيــم داخــل اململكــة 
حتــت مظلــة منظمــات وهيئــات التحكيــم اخلاصــة ســواءا احملليــة أو 

ــة.  الدولي
5- نصــت اتفاقيــة نيويــورك مبادتهــا )اخلامســة( فقــرة )هـــ( علــى أنــه 
مــن أســباب رفــض االعتــراف بحكــم التحكيــم وتنفيــذه أن تكــون 
إجــراءات التحكيــم قــد متــت باملخالفــة لقانــون الدولــة التــي جــرى فيهــا 
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التحكيــم. ثانًيــا: الدراســة: يف ضــوء مــا ســبق، يتأكــد بطــان شــرط 
التحكيــم الــوارد بالشــروط العامــة للعقــد موضــوع الدعــوى؛ لألســباب 
اآلتيــة: 1- مخالفــة شــرط التحكيــم الــوارد بالشــروط العامــة لنــص 
العقــد  خضــوع  علــى  نصــت  التــي  اإلنشــاءات  عقــد  مــن   )15( املــادة 
التحكيــم  إن  إذ  اململكــة؛  يف  بهــا  املعمــول  والتشــريعات  للقواعــد 
اشــترط مباشــرة التحكيــم وفــق قواعــد وإجــراءات غيــر منصــوص 
عليها بالتشــريعات الســعودية ال ســيما نظام التحكيم، مع األخذ بعن 
االعتبــار أن أحــكام عقــد اإلنشــاءات تســري علــى أحــكام الشــروط 
ــة االختــاف بينهمــا. 2- عــدم صحــة شــرط التحكيــم؛  العامــة يف حال
إذ نــص علــى انعقــاد التحكيــم باململكــة وفًقــا لقواعــد غرفــة التجــارة 
الدوليــة، وأن يتــم الفصــل فيــه وفًقــا لتشــريعات اململكــة.. وهــو أمــر 
التحكيــم  نظــام  الســيما   - اململكــة  تشــريعات  لكــون  يصــح؛  ال 
الســعودي - ال يجيــز إجــراء التحكيــم حتــت مظلــة هيئــات ومنظمــات 
التحكيــم اخلاصــة )الدوليــة واحملليــة( ولــم يتضمــن أيــة أحــكام تتعلــق 
تتــم  التــي  التحكيــم  إلجــراءات  وقواعــد  ضوابــط  حــدد  وإمنــا  بهــا، 
باململكــة؛ حيــث ينــص نظــام التحكيــم الســعودي يف مادتــه )اخلامســة( 
علــى أن: »يــودع أطــراف النــزاع وثيقــة التحكيــم لــدى اجلهــة املختصــة 
أساًســا بنظــر النــزاع )احملكمــة املختصــة(، ويجــب أن تكــون هــذه 
الوثيقــة موقعــة مــن اخلصــوم أو مــن وكائهــم الرســمين امُلفوضــن ومــن 
احملكمــن، وأن يبــن بهــا موضــوع النــزاع وأســماء اخلصــوم وأســماء 
النــزاع، وأن ترفــق بهــا صــور املســتندات  احملكمــن وقبولهــم نظــر 
اخلاصــة بالنزاع«.كمــا تنــص املــادة )السادســة( علــى أن: »تتولــى اجلهــة 
املختصــة أساًســا بنظــر النــزاع قيــد طلبــات التحكيــم املقدمــة إليهــا، 
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وتصــدر قــراًرا باعتمــاد وثيقــة التحكيــم«. ونصــت املــادة )الســابعة( 
علــى: »إذا كان اخلصــوم قــد اتفقــوا علــى التحكيــم قبــل قيــام النــزاع، 
ــم فــا  ــه قائ ــزاع بعين ــم يف ن أو إذا صــدر قــرار باعتمــاد وثيقــة التحكي
يجــوز النظــر يف موضــوع النــزاع إال وفًقــا ألحــكام هــذا النظــام«.. ومــن 
ثــمَّ فــإن التكييــف القانونــي الســليم لنظــام التحكيــم الســعودي هــو 
لــم يســمح بذلــك  أن نصوصــه آمــرة، وال يجــوز اخلــروج عليهــا؛ ألنــه 
وفًقــا للنصــوص أعــاه، ومــن ثــمَّ ال يجــوز تطبيــق إجــراءات حتكيــم 
ال يتضمنهــا أو يقرهــا النظــام املذكــور، وإال أصبــح حكــم التحكيــم 
باطــًا؛ ملخالفتــه قواعــد آمــرة وُملزمــة.. وتطبيًقــا لذلــك، فقــد قضــى 
ديــوان املظالــم بأنــه: )يجــب االلتــزام بنظــام التحكيــم وال يصــح االتفــاق 
علــى شــروط تخالــف النظــام املذكــور، أو ُتلــزم مبــا يناقضــه، ومن باب 
أولــى أنــه ال يصــح أن ُيــوكل ألي أحــد - شــركة كان أو فــرًدا - القيــام 
بوظيفــة الســلطة القضائيــة واحللــول مكانهــا يف مثــل هــذه اإلجــراءات(. 
3- مــن الناحيــة العمليــة، فــإن أحــكام التحكيــم يجــب أن تصــدر وفًقــا 
ألنظمــة الدولــة التــي صــدرت بهــا، حتــى يتســنى اعتمادهــا مــن اجلهــة 
القضائيــة يف تلــك الدولــة؛ لتكتســب حجيــة احلكــم القضائــي؛ متهيــًدا 
ــة أخــرى،  ــا أو يف دول ــي صــدرت به ــة الت ــك الدول لتنفيذهــا ســواء يف تل
وهــو أمــر يســتحيل حتقيقــه يف ظــل نــص شــرط التحكيــم الــذي نحــن 
بصــدده؛ لكونــه اشــترط إجــراء التحكيم يف دولــة، وفًقا لإلجراءات، 
مــا يجعــل حكــم  تتوافــق معهــا، وهــو  تخالــف أنظمتهــا احملليــة وال 
ــة -  بافتــراض صــدوره حســب نصــه - باطــًا  التحكيــم يف هــذه احلال
وفًقــا لنصــوص اتفاقيــة نيويــورك لكونــه مخالًفــا ألنظمــة الدولــة التــي 
صــدر بهــا. وتأسيًســا علــى مــا تقــدم، نلتمــس قبــول الدعــوى شــكًا 
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لبطــان شــرط التحكيــم(. ا.هـــ. وجــرى إفهــام املدعــي وكالــًة بــأن 
املــواد التــي أشــار إليهــا يف رده وذكــر أنهــا مــن نظــام التحكيــم إمنــا هــي 
يف النظــام القــدمي، وقــد صــدر نظــام جديــد للتحكيــم عــام 1433هـــ ثــم 
قــدم املدعــي وكالــًة مذكــرة وطلــب رصدهــا وجــاء فيهــا قولــه: )نوضح 
فيهــا عــدم ســريان نظــام التحكيــم اجلديــد الصــادر باملرســوم امللكــي 
رقــم )م/34( وتاريــخ 1433/5/24هـــ، وذلــك ملــا يلــي: 1- فمــن ناحيــة، 
جنــد أن نظــام التحكيــم اجلديــد خــا مــن أيــة أحــكام أو نصــوص 
ــم يتضمــن  ــى الدعــاوى القائمــة، ول تشــير إلــى ســريانه بأثــر رجعــي عل
أي ضوابــط بهــذا الشــأن ملنــع حــدوث أيــة ارتبــاكات أو تعطيــل ملصالــح 
ذلــك  مــن  العكــس  بــل علــى  التحكيميــة،  الدعــاوى  املتقاضــن يف 
نــص هــذا النظــام  صراحــًة يف مادتــه )85( علــى أن ُيعمــل بــه بعــد نشــره 
باجلريــدة الرســمية، وهــو مــا يعنــي أن هــذا النظــام يكــون ســارًيا ويحــل 
محــل النظــام الســابق اعتبــاًرا مــن تاريــخ انقضــاء املــدة احملــددة للنشــر، 
ومــن ثــم فهــو يســري علــى النزاعــات املســتقبلية التــي تثــور بعــد ســريانه، 
وال يجــوز تطبيقــه بأثــر رجعــي. 2- ومــن ناحيــة أخــرى، ومبقارنــة نظــام 
التحكيــم اجلديــد مــع نظــام املرافعــات الشــرعية الســعودي، وباعتبــار 
أن األخيــر نظــام عــام ومــن أهــم األنظمــة التــي ُيقتضى بهــا يف فهم أصول 
وقواعــد التقاضــي باململكــة، جنــد أن نظــام املرافعــات الشــرعية قــد 
أخــذ مببــدأ عــدم تطبيــق األنظمــة بأثــر رجعــي إال بضوابــط وحــدود 
رســمها هــذا النظــام  قبــل ســريانه ونــص علــى ذلــك صراحــًة؛ حيــث 
مت  املرافعــات  إجــراءات  مــن  إجــراء  »كل  )الثالثــة(:  مادتــه  يف  جــاء 
ــى  ــم ينــص عل ــه يبقــى صحيًحــا، مــا ل صحيًحــا يف ظــل نظــام معمــول ب
غيــر ذلــك يف هــذا النظــام«، وهــذه املــادة تؤكــد بــا شــك مبــدأ عــدم 
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جــواز تطبيــق أي نظــام بأثــر رجعــي إال إذا نــص ذات النظــام علــى ذلــك، 
ع الســعودي مبــدأ عــدم ســريان األنظمــة بأثــر رجعــي  ُــشرِّ وتثبــت تبنــي املــ
إال بضوابــط وشــروط يجــب النــص عليهــا نظاًمــا، وحيــث إن نظــام 
التحكيــم اجلديــد لــم يتضمــن أيــة ضوابــط، ولــم يتضمــن أيــة أحــكام 
بشــأن ســريانه علــى الدعــاوى القائمــة، فيكــون واجــب الســريان علــى 
الدعــاوى التــي تنشــأ بعــد ســريانه، وتكــون الدعــاوى القائمــة، ومنهــا 
ــخ 1432/8/4هـــ، وانعقــدت  ــي مت إيداعهــا احملكمــة بتاري ــا الت دعوان
فيهــا اخلصومــة قبــل ســريان نظــام التحكيــم اجلديــد ـــــ لــم تــزل خاضعــًة 
لنظــام التحكيــم الســابق رقــم )م/46(؛ لــذا نتمســك بخضــوع الدعــوى 
املاثلــة لنظــام التحكيــم الســابق رقــم )م/46( بتاريــخ 1403/7/12هـــ( 
ــل مــا ذكــره  ا.هـــ. فبنــاًء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة، وبعــد تأمُّ
الطرفــان ومبــا أنهمــا تربطهمــا عاقــة تعاقديــة مبوجــب العقــد املرفــق، 
وجــاء يف املــادة )9-14( مــن الشــروط العامــة للعقــد أنــه تتــم محاولــة حــل 
اخلــاف بطريــق التســوية والصلــح قبــل اللجــوء إلــى التحكيــم ونصــت 
املــادة )9-15( علــى التحكيــم وجــاء يف الفقــرة )ا( مــن هــذه املــادة: )يتــم 
التحكيــم يف الدعــاَوى واخلافــات واملســائل األخــرى التــي تنشــأ بــن 
األطــراف فيمــا يتعلــق باالتفاقيــة أو أي إخــال بهــا وبعد االســتيفاء حللول 
الوســاطة املشــار إليهــا، يتــم حلهــا عــن طريــق التحكيــم حتــت قواعــد 
محكمــة النزاعــات الدوليــة التابعــة لغرفــة التجــارة الدولية...إلــخ( ا.هـــ. 
وقــد فصلــت طريقــة التحكيــم يف أربــع فقــرات، واســتناًدا للمــادة )11( 
مــن نظــام التحكيــم الصــادر عــام 1433هـــ التــي تنــص علــى أنــه )يجــب 
علــى احملكمــة التــي يرفــع إليهــا نــزاع يوجــد يف شــأنه اتفــاق حتكيــم 
أن حتكــم بعــدم جــواز نظــر الدعــوى إذا دفــع املدعــى عليــه بذلــك 
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قبــل أي طلــب أو دفــاع يف الدعــوى ا.هـــ. وحيــث نصــت املــادة )25( مــن 
نظــام التحكيــم علــى أن )لطــريف التحكيــم االتفــاق علــى اإلجــراءات 
التــي تتبعهــا هيئــة التحكيــم، مبــا يف ذلــك حقهمــا يف إخضــاع هــذه 
اإلجــراءات للقواعــد النافــذة يف أي منظمــة أو هيئــة أو مركــز حتكيــم 
يف اململكــة أو خارجهــا، بشــرط عــدم مخالفتهــا أحــكام الشــريعة 
ــه فقــد صرفــت النظــر عــن هــذه القضيــة  اإلســامية( ا.هـــ؛ لذلــك كل
لعــدم االختصــاص، وبذلــك حكمــت وأفهمــت املدعــي وكالــًة بــأن 
ملوكلــه تطبيــق املــادة )9-15( مــن العقــد املتعلقــة بالتحكيــم والتــي 
املدعــي  علــى  احلكــم  وبعــرض  ذلــك  يف  املتبعــة  اإلجــراءات  فصلــت 
واســتعد  االســتئناف  محكمــة  وطلــب  القناعــة،  عــدم  قــرر  وكالــًة 
بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة وجــرى تســليمه صــورًة مــن صــك احلكــم لتقدمي 
الئحتــه االعتراضيــة، وُأفهــم بــأن مــدة االعتــراض بطلــب االســتئناف 
ــه خــال  ــم يقــدم الئحت ــخ الصــك، وإذا ل ــاًرا مــن تاري ــا اعتب ــون يوًم ثاث
هــذه املــدة يســقط حقــه يف طلــب التمييــز ويكتســب القطعيــة ففهــم 
ذلــك، وبــاهلل التوفيــق، ُحــرر يف 1434/2/23هـــ، وصلــى اهلل وســلم 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه.
الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/5/22هـــ  املوافــق  األربعــاء  يــوم  ويف 
برقــم  االســتئناف  مــن محكمــة  عــادت  قــد  املعاملــة  3:00 وكانــت 
34957751 وتاريــخ 1434/5/14هـــ وبرفقهــا القــرار رقــم 34205992 
بقولهــم  الفضيلــة  أصحــاب  ماحظــة  املتضمــن  1434/5/5هـــ  يف 
وأوراق  االعتراضيــة  والائحــة  ضبطــه  وصــورة  الصــك  )وبدراســة 
املعاملــة لوحــظ أن فضيلتــه بنــى حكمــه علــى نظــام التحكيــم الصــادر 
يف عــام 1433هـــ ولــم يتضــح أن هــذا النظــام قــد فعــل وبــدء العمــل 
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ــت مــا ذكــره  ــى ذلــك:- فقــد تأمل ــة عل ــه وبــاهلل التوفيــق( أ. هـــ وإجاب ب
تفعيــل  متــى كان  فمنــذ  وتعجبــت ممــا ذكــروه  الفضيلــة  أصحــاب 
النظــام   وبــدء العمــل بــه حجــة يف إهمالــه ومــا املســتند النظامــي يف 
عــدم إعمــال النظــام إذا لــم يفعــل، وذهــا علــى التســليم مبــا ذكــره 
أصحــاب الفضيلــة. والواقــع أن نظــام التحكيــم صــدر مبوجــب املرســوم 
امللكــي رقــم م/34 يف 1433/5/24هـــ وعمــم مبوجــب تعميــم معالــي 
املــادة  ونصــت  1433/6/8هـــ  يف  13/ت/4599  برقــم  العــدل  وزيــر 
)58( علــى أنــه )يعمــل بهــذا النظــام بعــد ثاثــن يومــًا مــن تاريــخ نشــره 
ــدة الرســمية )أم  ــدة الرســمية( أهـــ. وقــد نشــر النظــام يف اجلري يف اجلري
القــرى( بعددهــا رقــم )4413( يف 1433/7/18هـــ وعليــه فيكــون العمل 
بــه ابتــداء مــن 1433/8/18هـــ وعليــه فالعمــل بالنظــام واجــب وال ميلــك 
أحــد أن يوقــف العمــل بــه إال مــن اجلهــات العليــا املختصــة، وإذا لــدى 
أصحــاب الفضيلــة حجــة يف عــدم العمــل بالنظــام فلعلهــم يبينونــه، لــذا 
فلــم يظهــر لــي خــاف مــا حكمــت بــه وأمــرت بإعــادة املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف حســب املتبــع. وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه.
1434/10/19هـــ  املوافــق  اإلثنــن  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  احلمــدهلل 
افتتحــت اجللســة الســاعة 1:00 وكانــت املعاملــة قــد عادت من محكمة 
االســتئناف بخطابهــا رقــم 34957751 وتاريــخ 1434/8/22هـــ وبرفقهــا 
القــرار رقــم 34289528 يف 1434/8/7هـــ املتضمــن ماحظــة أصحــاب 
الفضيلــة بقولهــم )وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه 
القــرار رقــم 34205992 وتاريــخ  بنــاء علــى  بالصــك وصــورة ضبطــه 
1434/5/5هـــ  فــإن املقصــود باملاحظــة أن عمــل محكمــة االســتئناف 
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مــازال تدقيقــًا ولــم يفعــل نظــام االســتئناف وبــاهلل التوفيــق( أ.هـــ وإجابــة 
علــى ذلــك: فــإن ماذكــره أصحــاب الفضيلــة مــن أن عمــل محكمــة 
لــه عاقــة  ليــس  أمــر  وهــذا  لــدي  معلــوم  تدقيقــًا  مــازال  االســتئناف 
ــة أمــرًا زائــدًا علــى التدقيــق  بقضيتنــا ولــم أطلــب مــن أصحــاب الفضيل
ونظــام التحكيــم واجــب العمــل بــه كمــا بينتــه مفصــًا يف اإلجابــة 
الســابقة وال أملــك أنــا وال أصحــاب الفضيلــة قضــاة االســتئناف إيقــاف 
العمــل بــه ومصــدر النظــام عندمــا أصــدره لــم يخــف عليــه مــا ذكــره 
أصحــاب الفضيلــة مــن أن عمــل محكمــة االســتئناف ال زال تدقيقــًا 
ولــو كان ذلــك مؤثــرًا ألجــل صــدور النظــام أو أشــير إلــى عــدم العمــل 
بــه لــذا وحيــث نصــت املــادة )11( مــن نظــام التحكــم علــى عــدم جــواز 
نظــر الدعــوى يف مثــل هــذه احلالــة واملدعــى عليــه متمســك بذلــك فلــم 
يظهــر لــي خــاف مــا حكمــت بــه وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/10/19هـــ.
احلمــد هلل وحــده، ويف يــوم األحــد 1434/12/22هـــ افتتحــت اجللســة 
وكانــت املعاملــة قــد عــادت مــن محكمــة االســتئناف بخطابهــا رقــم 
احلكــم  صــك  علــى  ظهــر  وقــد  1434/11/27هـــ،  يف   34957751
علــى  اطلعنــا  فقــد  وبعــد،  وحــده  هلل  »احلمــد  نصــه  مبــا  املصادقــة 
عــن  الصــادر  1434/2/23هـــ  بتاريــخ   3444382 رقــم  الصــك  هــذا 
القاضــي باحملكمــة العامــة بالريــاض الشــيخ ... وأصدرنــا القــرار رقــم 
34368736 يف 1434/11/24هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم بعــد 
اجلــواب  األخيــر« ا.هـــ. لــذا جــرى إثباتــه، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر يف  1434/12/22هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد، فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة السادســة 
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علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  احلقوقيــة  القضايــا  لتمييــز 
املعاملــة الــواردة مــن ِقبــل فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض 
برقــم 34957751 وتاريــخ 1434/10/25هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
عــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ... املســجل برقــم 3444382 
 ... جامعــة  عــن  وكيــًا  بدعــوى/...  اخلــاص  1434/2/23هـــ  وتاريــخ 
ضــد... وكيــًا عــن شــركة ... يف مبلــغ مالــي علــى الصفــة املوضحــة 
بالصــك، واملتضمــن حكــم فضيلتــه بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي 
جتــاه املدعــى عليــه، وأفهــم املدعــي وكالــًة أن ملوكلــه تطبيــق املــادة 
)9-15( مــن العقــد املتعلقــة بالتحكيــم، وباالطــاع علــى مــا أجــاب 
ــى القــرار  ــاًء عل ــة القاضــي وأحلقــه بالصــك وصــورة ضبطــه بن بــه فضيل
رقــم 34289528 بتاريــخ 1434/8/7هـــ قررنــا املصادقــة علــى احلكــم 
بعــد اجلــواب األخيــر واللـــه املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــــد وآلـــه 

ــه وســلم. وصحبـ
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: 33477028 تاريُخه: 1433/12/25هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
عَوى: 32407151 َرْقُم الدَّ

َرْقُم قراِر التَّصديِق من محكمِة االستئناِف: 
3412302تاريُخه: 1434/1/14هـ

- املَطالبــُة بإصــالِح  اختصــاص - َعْقــٌد- مَقاَولــٌة - اخِتصــاٌص والئــيٌّ
  - الوالئــيِّ االخِتصــاِص  لعــدِم  ظــِر  النَّ َصــْرُف  عويــِض-   والتَّ األْضــراِر 
معَنــى التاجــِر َوْفًقــا لنظــاِم احملكمــِة التجاريــِة-  َدعــَوى املقاولــِة بــنَي 
شــركتنِي جتاريتــنِي-  تدافــُع االخِتصــاِص ُينشــُئ إنــكاَر َعدالــٍة-  ُحكــٌم 

ســاِبٌق ِمــن ِديــواِن املظالــِم بعــدِم االختصــاص.

ِة )443( ِمن ِنظاِم احملكمِة التجاريِة.  1- الِفقرُة )ا( مَن املادَّ
ِة )2( ِمن نظاِم احملكمِة التجاريِة.  2- الِفقرُة )ب( مَن املادَّ

ُة األوَلى ِمن ِنظاِم احملكمِة التجاريِة. 3- املادَّ
رعيِة.  ُة )174( ِمن ِنظاِم املرافعاِت الشَّ 4- املادَّ

َعــى وكيــُل شــركٍة جتاريــٍة ِضــدَّ وكيــِل شــركٍة جتاريــٍة ُأخــَرى بــأنَّ  ادَّ
َعــى عليَهــا بإنشــاِء  الشــركَة موكلَتــه أبرَمــْت َعْقــًدا مــَع الشــركِة املدَّ
َمبــاٍن بإحــَدى احملافظــاِت مببلــِغ اثَنــي عَشــر مليــوَن ريــاٍل، وبعــَد االنتهــاِء 
ِعــي وكالــًة  قاٌت وعيــوٌب تنفيذيــٌة طلــَب املدَّ مــَن البنــاِء ُوجــدْت تشــقُّ
ــِض الشــركِة  ــا بإصــاِح األضــراِر وتعوي ــى عليَه َع ــزاَم الشــركِة املدَّ إل
عــَوى لــَدى ديــواِن املظالــِم،  ــُه ســبَق إقامــُة هــذِه الدَّ ــا بأنَّ ــه، علًم موكلِت
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َعــى عليــِه ُمهلــًة  وُصــرَف النَّظــُر عنَهــا لعــدِم االخِتصــاِص، وطلــَب املدَّ
َعــى  ِعــي وكالــًة ولــْم يحضــِر املدَّ للَجــواِب ،و يف َجلســٍة ُأخــَرى حَضــَر املدَّ
عــَوى  ِلــه، وألنَّ الدَّ عليــِه وكالــًة وبدراســِة موضــوِع االخِتصــاِص وتأمُّ
 ، ــذي بيَنهمــا َعقــُد ُمقاولــٍة باملــوادِّ بــَن شــركتِن جتاريتــِن، والعقــَد الَّ
ــَدَر احلكــُم بَصــرِف  ــد َص ــِة ، فَق ــا جــاَء يف ِنظــاِم احملكمــِة التجاري ومل
عــَوى ِمــن اخِتصــاِص  النَّظــِر لعــدِم االخِتصــاِص؛ حيــُث إنَّ نظــَر هــذِه الدَّ
ِعــي وكالــًة، وصــدق احلكــُم َعــن  احملكمــةِ التجاريــِة، واعتــرَض املدَّ

محكمــِة االســتئناِف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد، فلــديَّ أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة، وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن ِقبــل فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 32407151 
وتاريخ 1432/09/13هـ  املقيدة باحملكمة برقم 321183655 وتاريخ 
1432/09/13هـــ..  أنــه يف يــوم الســبت املوافق1433/01/01هـــ حضــر 
... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... بصفتــه وكيــًا عــن 
... بصفتــه املديــر التنفيــذي لشــركة ... املتحــدة مبوجــب الوكالــة رقــم 
17945 وتاريــخ 1432/2/27هـــ والصــادرة عــن كتابــة عــدل الثانيــة 
بجــدة، وادعــى علــى احلاضــر معــه ... بصفتــه وكيــًا عــن... أصالــًة عــن 
نفســه وبصفتــه صاحــب مؤسســة ... للتجــارة مبوجــب الوكالــة رقــم 
1889 وتاريــخ 1431/1/18هـــ والصــادرة عــن كتابــة عــدل الثانية بجدة 
قائــًا يف دعــواه إن موكلتــي أبرمــت عقــًدا مــع املدعــى عليهــا شــركة 
املــورد بإنشــاء مبــاٍن يف خميــس مشــيط مببلــغ اثنــي عشــر مليــون ريــال، 
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وبعــد االنتهــاء مــن البنــاء ُوجــد بهــا تشــققات وأضــرار جســيمة، وشــروخ 
بجــدران ومواقــف الســيارات وهــو مــا تســبب يف الضــرر، وخاطبــت 
موكلتــي املدعــى عليهــا لكــن املدعــى عليهــا ظلــت متاطــل؛ لــذا نطلــب 
إلــزام املدعــى عليهــا بإصــاح األضــرار الناجتــة وتعويــض موكلتــي، 
وقــد ســبق أن أقمنــا دعــوى يف ديــوان املظالــم، وصــرف النظــر عــن 
الدعــوى لعــدم االختصــاص مبوجــب القــرار رقــم 1432/2/19/165هـــ؛ 
هــذه دعــواي. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال: أطلــب مهلــة للــرد؛ 
هكــذا قــال. ويف يــوم الســبت املوافق1433/12/25هـــ، لــديَّ أنــا ... 
القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة وخلــف فضيلــة الشــيخ 
... افتتحــت اجللســة، وفيهــا حضــر املدعــي وكالــًة ... املثبــت حضــوره 
يف جلســة ســابقة ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه. وبدراســة 
موضــوع االختصــاص وتأملــه، وألن الدعــوى بــن شــركتن جتاريتــن 
وهــي ليســت مــن اختصــاص القضــاء العــام، وبنــاًء علــى املــادة الثالثــة 
واألربعــن بعــد األربعمائــة مــن نظــام احملكمــة التجارّيــة والتــي تضمنــت 
الفقــرة )ا(، علــى أن كل مــا يحــدث بــن التجــار مــن نزاعــات متولــدة 
أن  كمــا  التجاريــة،  احملكمــة  اختصــاص  مــن  جتارّيــة  أمــور  مــن 
فقرتهــا )د( نّصــت علــى أن القضايــا الناشــئة عــن اختــاٍف يف التعهــدات 
واملقــاوالت ســواء كانــت بــن أربــاب الســفن أو بــن هــؤالء التجــار، 
وكــذا الكفــاالت املاليــة املختصــة باألمــور التجاريــة.. وبنــاًء علــى املــادة 
الثانيــة مــن نظــام احملكمــة التجاريــة التــي قضــت يف الفقــرة )ب( بــأن 
كل مقاولــة أو تعهــد يتعلــق باحملــال واملكاتــب التجاريــة يعتبــر مــن 
األعمــال التجاريــة، والتاجــر املنصــوص عليــه يف النظــام املذكــور هــو 
مــن اتخــذ التجــارة مهنــًة لــه، كمــا بينــت ذلــك املــادة األولــى مــن نظــام 
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احملكمــة التجارّيــة؛ لذلــك كلــه فقــد أعلمــت املدعــي وكالــًة بــأن 
اختصــاص النظــر يف هــذه الدعــوى يكــون لــدى احملكمــة التجارّيــة، 
وصرفــت النظــر عــن دعــواه، وبذلــك قضيــت. وبإعــان احلكــم، قــرر 
املدعــي وكالــًة اعتراضــه بــدون الئحــة، أمــا املدعــى عليــه فلــن يبلــغ 
باحلكــم؛ ألنــه لــم يحكــم عليــه بنــاًء علــى املــادة الرابعــة والســبعن بعــد 
املائــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة. وأمــرت برفــع 
كافــة أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم. وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . ُحــرر 

يف 1433/12/25هـــ.
ــا  احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل، وبعــد.. فقــد جــرى مّن
ــة األولــى مبحكمــة االســتئناف  ــرة احلقوقيـ نحــن رئيــس وأعضــاء الدائـ
مــن  الصــادر  احلكــم  هــذا  علــى  ــاُع  االطِّ املكرمــة  مكــة  مبنطقــة 
فضيلــة الشــيخ ... القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة واملســجل 
برقــم 33477028 وتاريــخ 1433/12/25هـــ املتضمــن دعــوى شــركة 
ــه.. وبدراســة احلكــم  ... ضــد مؤسســة ... احملكــوم فيــه مبــا دون باطن
وصــورة ضبطــه، تقــررت املوافقــة علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق، وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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كِّ : 34233355  تاريُخه: 1434/6/6هـ   َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32565145

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34329182  وتاريُخه: 1434/10/13هـ 

اختصــاص - عَقــاٌر- شــراُء قطعــٍة عَلــى حــدِّ َحــَرِم املدينــِة- اخِتــالُف 
ِعــي إفــادًة رســميًة  َعــى عليــِه- إبــراُز املدَّ الطرفــنْيِ يف محــِل إقامــِة املدَّ
َعــى عليــِه وكالــًة إفــادًة رســميًة  َعــى عليــِه- إبــراُز املدَّ مبحــِل إقامــِة املدَّ
َعــى عليــِه يف محــِل إقامِتــه-  ــه- الِعبــرُة بَقــوِل املدَّ مبحــِل إقامــِة موكِل

 . ِعــي لعــدِم االخِتصــاِص احمللــيِّ ظــِر َعــن دعــَوى املدَّ صــرُف النَّ

رعيِة. ُة 34 ِمن ِنظاِم املُرافعاِت الشَّ ُة 10 واملادَّ 1- املَادَّ
رعيِة والئحِته التنفيذيِة. ُة 2/74 ِمن ِنظاِم املُرافعاِت الشَّ 2- املادَّ
رعيِة والئحِته التنفيذيِة.  ُة 166 ِمن ِنظاِم املُرافعاِت الشَّ 3- املادَّ

َعــى عليــِه أصالــًة  ــُه اشــتَرْت مــَن املدَّ ِعــي وكالــًة بــأنَّ موكلَت َعــى امُلدَّ ادَّ
ِعي  قطعــَة أرٍض )متَّ ذكــُر وصِفهــا( مببلــِغ َســتمائِة ألــِف ريــاٍل، طلَب املدَّ
ــِة  ــًة بعــدِم ِصحَّ َعــى عليــِه وكال ــِع.. وأجــاَب املدَّ ــًة إثبــاَت هــَذا البي وكال
ــن  ــُك امُلخطــَط وِم ــُه ميتِل ــُح هــَو أنَّ موكَل حي عــَوى، والصَّ ــا جــاَء يف الدَّ َم
ــِة  ــرِم املدين ــى حــدِّ َح ــَة عَل ــُة املذكــورُة.. وألنَّ هــذِه القطع ــه القطع ضمِن
ــُه مــَع  فــَق موكُل وحتتــاُج إلــى مراجعــٍة وتخليــٍص لــَدى األمانــة ، فَقــِد اتِّ
أخــو امُلدعيــِة عَلــى أْن يقــوَم مبراجعــِة امُلعاملــِة لــَدى األمانــِة.. وإَذا انتهــْت 
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فَلــُه ِنصــُف هــذِه القطعــِة مشــاًعا، ويدفــُع كذلــَك ملوكِلــه َســتمائَة ألــِف 
ريــاٍل، دفــَع منَهــا أخــو امُلدعيــِة َخمســمائَة ألــِف ريــاٍل، والباِقــي مائــُة ألــِف 
ريــاٍل ُيدفــُع كرســوٍم لــَدى األمانــِة، ثــمَّ طلــَب أخــو امُلدعيــِة إفــراَغ هــَذا 
اجُلــزِء ألخِتــه امُلدعيــِة؛ حيــُث إنَّ أخــا امُلدعيــِة لــْم يُقــْم بتخليــِص امُلعاملــِة.. 
ِعــي  ــُه ال ميكــُن إفــراُغ هــذِه األرِض.. أبــرَز املدَّ وَقــد أفــادِت األمانــُة بأنَّ
عليــِه،  َعــى  املدَّ بــأنَّ  رســميًة  أبرَزإفــادًة  كَمــا  البيــِع،  عقــَد  وكالــًة 
َعــى عليــِه وكالــًة إفــادًة  رِة.. وأبــرَز املدَّ أصالــًة، ِمــن ُســكاِن املدينــِة املنــوَّ
رســميًة بــأنَّ موكَلــُه ِمــن ُســكاِن مدينــِة )بريــدة(؛ أجاَب وكيــُل املدعيِة 
َعــى عليــِه، أصالــًة َعقــاراٌت يف )القصيــم(  ــُه ميِكــُن أْن يكــوَن للمدَّ بأنَّ
َعــى عليــِه وكالــًة،  رِة؛ حيــُث إنَّ املدَّ ــهُ يســكُن يف املدينــِة املنــوَّ إال أنَّ
ــه منــُذ أوِل َجلســٍة،  عــَوى يف َمقــِر َســكِن موكِل ــى َســماِع الدَّ ُمِصــرٌّ عَل
ــرعيِة فَقــد َصــدَر  تــْنِ 10 و34 ِمــن ِنظــاِم امُلرافعــاِت الشَّ وبنــاًء عَلــى املادَّ
ِعــي وكالــًة، لعــدِم االخِتصــاِص  احُلكــُم بصــرِف النَّظــِر َعــن َدعــَوى امُلدَّ
ِعــي، وكالــًة، ثــمَّ حَضــَر يف َجلســٍة ُأخــَرى وقــرَر  ، واعتــرَض املدَّ احمللــيِّ
ــُه باحُلكــِم.. ومتَّ بعــُث امُلعاملــِة حملكمــِة )بريــدة( لاخِتصــاِص،  قناعَت
ِة  ــى املــادَّ وُأعيــَدْت ِمــن محكمــِة )بريــدة( لعــدِم االخِتصــاِص.. وبنــاًء عَل
ــرعيِة متَّ بعــُث امُلعاملــِة إلــى محكمــِة  2/74 ِمــن ِنظــاِم امُلرافعــاِت الشَّ
االســتئناِف، ومتَّ التصديــُق عَلــى احُلكــِم ِمــن ِقبــِل محكمــِة االســتئناِف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد، فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ِقبــل فضيلــة  إلينــا مــن  باملدينــة املنــورة، وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة 
وتاريــخ   32565145 برقــم  املنــورة  باملدينــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
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وتاريــخ   321532626 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1432/11/27هـــ 
 ... حضــر  1433/4/4هـــ   األحــد  يــوم  يف   أنــه  1432/11/27هـــ..  
ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ... وكيــًا عــن ... مبوجــب صــك الوكالــة 
وتاريــخ   70123 برقــم  باملدينــة  الثانيــة  العــدل  كتابــة  عــن  الصــادر 
1432/11/26هـــ، كمــا حضــر حلضــوره ... ســعودي بالســجل املدنــي 
رقــم ... وكيــًا عــن ... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ... مبوجــب صــك 
الوكالــة الصــادر عــن كتابــة عــدل املدينــة الثانيــة برقــم 555 وتاريــخ 
عــن  لإلفــادة   .......... حــي  لعمــدة  قــد كتبنــا  1432/1/2هـــ، وكنــا 
ســكن املدعــى عليــه بحســب إفــادة املدعــي أنــه يســكن بهــذا احلــي 
برقــم 899/أ /ع/331 يف   ........ مــن عمــدة حــي  اجلــواب  فــورد  ا.هـــ.. 
1433/1/10هـــ، وتضمــن قيــام العمــدة بالتحقــق مــن ســكن املذكــور 
ومــا أفــاد بــه املذكــور أنــه يســكن يف )بريــدة( حــي ... وال يســكن 
يف املدينــة، إال أنــه يأتيهــا بــن احلــن واآلخــر لزيــارة والدتــه وأوالده.. 
ورأى العمــدة التواصــل مــع شــرطة منطقــة )القصيــم(؛ للتأكــد مــن 
صحــة مــا ذكــر.. ثــم جــرت الكتابــة منــا ملديــر شــرطة )القصيــم( برقــم 
3367107 يف 1433/1/10هـــ لإلفــادة عــن صحــة مــا ذكــره املدعــى 
عليــه؛ أنــه يقيــم يف )بريــدة( حــي .... فــورد اجلــواب مــن مديــر شــرطة 
منطقــة )القصيــم( برقــم 14/2359131 يف 1433/2/3هـــ وتضمــن أن 
املذكــور لديــه منــزل بحــي ... بـ)بريــدة(، لكنــه غيــر موجــود بــه؛ حيــث 
إنــه مطلــوب لدينــا يف قضيــة حقوقيــة ولــم نتمكــن مــن العثــور عليــه، 
وهــو ال يوجــد يف هــذا الســكن، وحســب مــا توافــر لدينــا مــن معلومــات 
أنــه ميتلــك ســكًنا يف املدينــة، ولــه عــدة مــزارع يف منطقــة )القصيــم( 
ــًا: يف  ــت ا.هـــ. وأدعــى األول قائ ــه مقــر ثاب ــه ليــس ل يظهــر فيهــا؛ أي أن
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1430/11/1هـــ اشــترت موكلتــي مــن املدعــى عليــه جــزًءا مــن قطعــة 
األرض التــي ميتلكهــا ورقمهــا 1532 مــن امُلخطــط الذي ميلكه الكائن 
بحــي ... اشــترته منــه مببلــغ ســتمائة ألــف ريــال، وأطلــب إثبــات هــذا 
البيــع وحــدود هــذا اجلــزء الــذي اشــترته منــه موكلتــي هــي: شــرًقا شــارع 
بعــرض 100 متــر، وغرًبــا شــارع بعــرض 24 متــًرا، وشــمااًل القطعــة رقــم 
1530، وجنوًبــا القطعــة رقــم 1534، ليبلــغ مجمــوع مســاحة مــا اشــترته 
منــه 1100 متــر مربــع.. وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب بقولــه: مــا ذكــره 
املدعــي غيــر صحيــح، والصحيــح أن موكلــي ميتلــك هــذا املخطــط 
والقطعــة املذكــورة، وألن هــذه القطعــة علــى حــد حــرم املدينــة وحتتــاج 
إلــى مراجعــة وتخليــص لــدى أمانــة املدينــة فقــد اتفــق موكلــي مــع أخــي 
املدعيــة ... علــى أن يقــوم ... مبراجعــة معاملــة القطعــة لــدى األمانــة، 
وإذا انتهــت فلــه نصــف هــذه القطعــة مشــاًعا، ويدفــع كذلــك ملوكلــي 
ــا  ســتمائة ألــف ريــال دفــع منهــا ... ملوكلــي خمســمائة ألــف ريــال، أمَّ
الباقــي الـــ 100 ألــف ريــال فُيدفــع كرســوم لــدى األمانــة، ثــم طلــب ... 
أن يفــرغ هــذا اجلــزء باســم أختــه ... إال أن ... لــم يقــم بتخليــص املعاملــة، 
وحســب مــا علمتمــوه مــن األمانــة ال ميكــن إفراغهــا.. وبطلــب البينــة 
مــن املدعــي، أبــرز العقــد املــؤرخ يف 1430/11/1هـــ وتضمــن أن ... بــاع 
... مســاحة ألــف ومائــة متــر مــن قطعــة األرض رقــم 1532 بحــي امللــك 
فهــد رقــم املخطــط 981 م م  يف 1425/5/1هـــ اململــوك بالصــك رقــم 
2/4/15 يف 1415/2/2هـــ الصــادر عــن كتابــة عــدل املدينــة مببلــغ 
ســتمائة ألــف ريــال.. توقيــع البائــع.. توقيــع املشــترية... شــاهد... توقيعــه 

شــاهد ... توقيعــه ا.هـــ.  
ويف يــوم الثاثــاء 1434/6/6هـــ لــدّي أنــا ... القاضــي باحملكمــة العامــة 
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باملدينــة املنــورة وخلــف فضيلــة الشــيخ ... حضــر املدعــي وكالــة ...... 
كمــا حضــر املدعــى عليــه وكالــًة ...  ثــم جــرت تــاوة مــا مت ضبطــه 
يف اجللســات الســابقة، فصــادق الطرفــان عليــه بنــاًء علــى املــادة 166 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة.. وأفــاد املدعــى عليــه 
بالوكالــة بــأن موكلــه يســكن منطقــة القصيــم حيــث ميتلــك منــزاًل 
ــق ســاق مــن ضواحــي  ــى طري ــدة( بحــي ... ومزرعــة عل ا يف )بري ســكنّيً
بلــدة ... وأرغــب يف إقامــة الدعــوى يف محــل ســكن موكلــي املدعــى 
عليــه حســب النظــام؛ هكــذا قــرر.. ثــم قــرر وكيــل املدعيــة قائــًا: 
غيــر صحيــح، فاملدعــى عليــه يســكن يف )املدينــة املنــورة( وال يســكن 
يف )القصيــم( وأرغــب يف نظــر دعــوى موكلتــي يف محكمــة املدينــة 
املنــورة؛ هكــذا قــرر.. ثــم أبــرز وكيــل املدعــى عليــه ورقــة، هــذا نصهــا: 
)اململكــة العربيــة الســعودية ـ وزارة الداخليــة ـ األمــن العــام، تعريــف 
لغــرض محكمــة املدينــة املنــورة، طاِلــب التعريف االســم الرباعي ...رقم 
الهويــة ... مصــدر الهويــة: املدينــة املنــورة، اجلنســية: ســعودي العنــوان: 
حــي ... رقــم الهاتــف ... إلــى مــن يهمــه األمــر محكمــة املدينــة املنــورة، 
الســام عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه.. إن املوضــح اســمه وهويتــه 
بأعــاه معــروف لــديَّ وأثبتــت هــذه املعلومــات يف ســجل التعاريــف يف 
1431/5/28هـــ ويســكن بحــي ... واهلل املوفــق.. عمــدة حــي ... التاريــخ 
1431/5/28هـــ .. التوقيــع ختــم العمــدة الرســمي، نصــادق علــى صحــة 
ختــم وتوقيــع العمــدة مديــر مركــز شــرطة )بريــدة( الشــمالي..  توقيعــه 
ــم الرســمي.. ا.هـــ.. وبعرضــه علــى وكيــل املدعيــة  1431/5/28هـــ اخلت
... ولكنــه غيــر موجــود يف  أنــه يســكن حــي  أجــاب قائــًا: ميكــن 
القصيــم حقيقــًة؛ ألنــه متهــرب.. وكــون لــه عقــارات يف القصيــم ال يــدل 
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ــه  ــل املدعــى علي ــرز وكي ــي. كمــا أب ــه يســكن بهــا هــذا جواب ــى أن عل
ورقــة ثانيــة، هــذا نصهــا: )بســم اهلل الرحمــن الرحيــم، 1434/4/15هـــ 
نشــهد نحــن املوقعــن أســماءنا أدنــاه ... بطاقــة أحــوال رقــم ... و... بطاقــة 
أحــوال رقــم ... بــأن األخ ... بطاقــة رقــم ... مــن ســكان منطقــة )القصيــم( 
... مــن ضواحــي بلــدة ... واملزرعــة  يف مزرعتــه الكائنــة علــى طريــق 
مملوكــة لــه بصكــوك شــرعية باســمه ولطلبــه منــا إثبــات ذلــك شــهدنا 
مبــا علمنــا، واهلل املوفــق.. شــاهد ... توقيعــه شــاهد ... توقيعــه.. نصــادق 
علــى معرفــة الشــهود: عمــدة مركــز ......... توقيعــه اخلتــم الرســمي( 
ا.هـــ.. وبعرضــه علــى وكيــل املدعيــة أجــاب قائــًا: ميكــن أن يكــون لــه 
عقــارات يف القصيــم وهــو ال يســكن فيهــا؛ هــذا جوابــي.. ثــم إنــه وبعــد 
التأمــل يف القضيــة وحيــث إن وكيــل املدعــى عليــه ُمصــر علــى ســماع 
الدعــوى يف مقــر ســكن املدعــى عليــه منــذ أول جلســة ويدفــع بذلــك، 
وحيــث إنــه أحضــر مــا يثبــت بــأن موكلــه يســكن حــي ... بـ)بريــدة( مــن 
عمــدة حــي ... وكذلــك ميتلــك مزرعــة يف القصيــم ضواحــي ... طريــق ... 
وبعــد االطــاع علــى املــادة العاشــرة واملــادة الرابعــة والثاثــن مــن نظــام 
قــررت صــرف  فقــد  لذلــك  التنفيذيــة؛  ولوائحــه  الشــرعية  املرافعــات 
النظــر عــن دعــوى املدعيــة باألصالــة، وأفهمــت وكيلهــا بــأن لهــا حــق 
إقامــة الدعــوى يف احملكمــة التــي يقــع يف نطــاق اختصاصهــا محــل 
إقامــة املدعــى عليــه باألصالــة، وبذلــك حكمــت وقنــع وكيــل املدعــى 
عليــه باحلكــم ولــم يقتنــع وكيــل املدعيــة، وطلــب محكمــة االســتئناف 
مبوجــب الئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه، وُأفهــم بــأن لــه مهلــة ثاثــن 
يوًمــا لتقــدمي الائحــة االعتراضيــة مــن تاريــخ 1434/6/10هـــ وهو موعد 
تســلُّم صــورة الصــك، وإذا تأخــر فيكتســب احلكــم القطعيــة ويســقط 
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حقــه يف طلــب االســتئناف ففهــم ذلــك.. واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر يف 1434/06/06هـــ.

   احلمد هلل وحده وبعد، ويف يوم االثنن 1434/6/12هـ فتحت اجللســة 
يف الســاعة العاشــرة وعشــرين دقيقــة صباًحــا، وفيهــا حضــر وكيــل 
املدعيــة ... وقــرر قناعتــه باحلكــم وطلــب عــدم رفــع املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف وطلــب رصــد ذلــك بضبــط القضيــة وإحالتهــا إلــى محكمــة 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل عل )بريــدة( فُأجيــب لطلبــه، واهلل املوفــق، وصل

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر يف 1434/6/12هـــ .
رئيــس  لفضيلــة  املعاملــة  بعــث  جــرى  فقــد  وبعــد،  وحــده  احلمــد هلل   
وتاريــخ   34/1532626 رقــم  بخطابنــا  بـ)بريــدة(  العامــة  احملكمــة 
رقــم  فضيلتــه  جــواب  فوردنــا  االختصــاص.  حســب  1434/6/18هـــ 
وحيــث  االختصــاص..  لعــدم  1434/7/11هـــ  بتاريــخ   34/1532626
ــادة 2/74 مــن نظــام  إن حكمــي أعــاه واجــب االســتئناف مبوجــب امل
املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة ــــ  لــذا أمــرت برفعــه ومرفقاتــه 
حملكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة للفصــل يف ذلــك، واهلل املوفــق، 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر يف 

. 1434/9/7هـــ 
مــن محكمــة  املعاملــة  إلينــا  ُأعيــدت  فقــد  وبعــد،  وحــده  احلمــد هلل 
االســتئناف مبكــة املكرمــة مرفًقــا معهــا القــرار الصــادر عــن الدائــرة 
ــة اخلامســة برقــم 34329182 وتاريــخ 1434/10/13هـــ املرفــق  احلقوقي
احلكــم  علــى  املوافقــة  املتضمــن  الصــك  علــى  واملظهــر  باملعاملــة، 
باألكثريــة بصــرف النظــر عــن الدعــوى لعــدم االختصــاص.. قاضــي  

لــذا جــرى إحلاقــه ، وبــاهلل التوفيــق.
 ُحرر يف 1434/10/27هـ.
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احلمــد هلل وحــده ، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد : ـ نحــن 
قضــاَة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة اخلامســة يف محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى مّنــا االطــاُع علــى هــذا احلكــم الصــادر 
املنــورة  باملدينــة  العامــة  باحملكمــة  ...القاضــي  الشــيخ  فضيلــة  مــن 
املســجل بعــدد 34233355 وتاريــخ 1434/06/06هـــ املتضمــن دعــوى 
... ضــد ...احملكــوم فيـــه مبــا دون باطــن الصــك ، وبدراســة احلكــم 
وصـــورة ضبطـــه تقـــرر باألكثريــة املوافقـــة علـــى احلكــم بصــرف النظر 
عــن الدعــوى لعــدم االختصــاص وبــاهلل التوفيــق وصلـــى اهلل علـــى نبينــا 

محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم .
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رقم الصك: 33122571 تاريخه: 1433/3/8هـ  
رقم الدعوى: 32538467

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34279180 تاريخه: 1434/7/25هـ

 اختصــاص - عقــار - تداخــل عقــارات - كل إثبــات إنهائــي خالــف 
األصــول اإلجرائيــة أو املوضوعيــة ال يصــح حملــة علــى الصحــة ولــزم 
وصكــه  صكــه  هــو  املدعــي  حجــة   - االســتئناف  محكمــة  إلــى  رفعــة 
متفــرع عــن حجــة اســتحكام مخالفــة لألصــول اإلجرائيــة  - إذا رفعــت 
املعارضــة بعــد خــروج حجــة االســتحكام ومصــدر احلجــة يف احملكمــة 
نفســها فتحــال إليــه أو إلــى خلفــه - صــرف النظــر لعــدم االختصــاص .

املادة احلادية واخلمسني بعد املائتني من نظام املرافعات الشرعية.

ــى جــزء مــن ملكــه  ــدى عل ــه اعت ــه بأن ادعــى املدعــي ضــد املدعــى علي
الواقــع يف .... اململــوك لــه مبوجــب الصــك الصــادر مــن كاتــب عــدل 
ينبــع وقــد اعتــدى املدعــى عليــه علــى اجلــزء اجلنوبــي منــه ويطلــب احلكــم 
علــى املدعــى عليــه برفــع يــده - أجــاب املدعــى عليــه بأنــه يعــارض يف 
صــك املدعــي ألن الصــك مــزور علــى املوقــع فهــو مطبــق علــى غيــر موقعــه 
األصلــي وعلــى مقبــرة مــن مقابــر املســلمن القدميــة ولديــه األدلــة املثبتــة 
علــى ذلــك حيــث إن أســاس صــك املدعــي مبنــي علــى حجــة االســتحكام 
رقــم 249 وقــد طبــق هــذا الصــك علــى تلــك األرض بــدون وجــه حــق 
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وأنــه لــم يعتــد علــى ملــك للمدعــي ألن حجــة االســتحكام ال تقــع يف 
هــذا املوقــع لعــدة أمــور وارده يف نفــس نــص الصــك جــرى بيانهــا - مبــا 
أن صــك املدعــي صــك إفــراغ متفــرع أساســًا مــن حجــة االســتحكام 
رقــم 249 جــرى االطــاع علــى صــك حجــة االســتحكام وقــد تضمــن 
إلــى  يبعــث  ولــم  معارضتهــا  عــن  النظــر  وصــرف  البلديــة  معارضــة 
محكمــة االســتئناف ومبــا أن حجــة االســتحكام املذكــورة حتتــاج 
تتبــع وتقصــي وهــل تنطبــق علــى املوقــع ذرعــًا وحــدودًا - ملــا تقــدم صــدر 
احلكــم بصــرف النظــر لعــدم االختصــاص ألن حجــة املدعــي هــو صكــه 
وصكــه متفــرع عــن حجــة اســتحكام مخالفــة لألصــول اإلجرائيــة  
ليــس خلفــًا ملصــدر حجــة االســتحكام - اعتــرض  وناظــر  القضيــة 
الطرفــان علــى احلكــم بائحــة - صــدق احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة 

اخلامســة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة العامــة بينبــع 
وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بينبع/املســاعد برقــم 32538467 وتاريــخ 1432/11/18 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 321436968 وتاريــخ 1432/11/13 هـــ  ففــي يــوم  
الثاثــاء املوافــق1433/02/09 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 53 : 08 
وباالطــاع علــى الصــك رقــم 249 يف 97/9/14هـ جرى إعادتها للرئيس 
لعــدم االختصــاص ثــم أعيــدت لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة بينبــع 
املســاعد برقــم 321436968 يف 1433/2/1هـــ وســبب هــذه املعاملــة أنــه 
تقــدم..... بدعــوى ضــد .....ويذكــر فيهــا أن املدعــى عليــه تعــدى علــى 
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بتاريــخ   516 رقــم  اإلفــراغ  بصــك  لــه  اململوكــة  أرضــه  مــن  جــزء 
ــع وهــو جــزء مفــرغ مــن  1403/3/27هـــ الصــادر مــن كاتــب عــدل ينب
حجــة االســتحكام الصــادرة مــن محكمــة ينبــع مــن قبل رئيســها ســابقا 
ــة الشــيخ .....رحمــه اهلل رقــم 249 يف 1397/9/14هـــ وباالطــاع  فضيل
علــى صــورة ذلــك الصــك وجــدت فيهــا قوله وصرفت النظــر عن معارضة 
البلديــة وأمــرت بإخــراج صــك وبعثــه إلــى محكمــة التميــز ولكنــه لــم 
يبعــث إلــى محكمــة التمييــز وســألت املســؤول عــن الســجل فقــال فعــا 
لــم يبعــث إلــى محكمــة التمييــز فظهــر لــي أن ذلــك الصــك أوال إفراغــه 
ــة  ــم يكتســب القطعي ــه ول ــم تنتهــي إجراءات ــه فهــو صــك ل ــر محل يف غي
فالنظــر فيــه ليــس مــن اختصاصــي وال املعارضــة فيــه بــل مــن اختصــاص 
رئيــس احملكمــة أو خلفــه لــذا حكمــت بصــرف النظــر عــن الســير يف 
القضيــة وذلــك مبوجــب املــادة رقــم 251 وأمــرت بإرســال هــذا القــرار 
إلــى محكمــة االســتئناف مبكــة للنظــر يف مثــل هــذه احلــاالت  ففــي يــوم  
الســبت املوافــق1433/05/22 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 50 : 09  ثــم 
أعيــدت لنــا املعاملــة مبوجــب خطــاب محكمــة االســتئناف  مبكــة 
املكرمــة برقــم ........... يف 1433/3/26هـــ املرفــق بهــا قــرار املاحظــة 
رقــم ............. يف 1433/3/22هـــ وهــذا نصــه وبدراســة احلكــم وصــورة 
لفضيلــة  اعادتهــا  باألكثريــة  تقــرر  االعتراضيــة  والائحــة  ضبطــه 
ناظرهــا ملاحظــة ان صــرف النظــر عــن الســير يف القضيــة يف غيــر 
محلــه بــل يتعــن علــى فضيلتــه ســماع دعــوى املدعــي وإجابــة  املدعــى 
قاضــي  املوفــق  واهلل  ذلــك  بعــد  الشــرعي  املقتضــى  إجــراء  ثــم  عليــه 
اســتئناف .....قاضــي اســتئناف .....ولــه وجهــة نظــر رئيــس الدائــرة .....

وفيهــا حضــر املدعــي وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ثــم أدعــى املدعــي 
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.....قائــا ادعــي علــى احلاضــر معــي باملجلــس الشــرعي .....الــذي أعتــدى 
علــى جــزء مــن ملكــي الواقــع يف ج12 أذ أملــك ذلــك املوقــع مبوجــب 
الصــك رقــم  ....  يف 1403/3/27هـــ الصــادر مــن كاتــب عــدل ينبــع 
وحــدوده كمــا يلــي مــن الشــمال شــارع مقتــرح مــن قبــل البلديــة وقــد نفــذ 
ومــن  طريــق  ويحــده  م   141،80 بطــول  الشــرق  ومــن  بطــول101،5م 
الغــرب بطــول 96،45 م ويحــده ملــك الغيــر ومــن اجلنــوب باقــي صــك 
حجــة االســتحكام االساســية وبطــول 100م وقــد أعتــدى املدعــى عليــه 
علــى اجلــزء اجلنوبــي ويحــده مــن الشــرق الطريــق بطــول 11م ومن الشــمال 
ملكــي بطــول 50م تقريبــا ومــن اجلنــوب بطــول 50م  ويحــده بقيــة الصــك 
االساســي بطــول 50م ومــن الغــرب بطــول متــرا واحــدا ويحــده ملكــي 
واالعتــداء عبــارة عــن مثلــث امــا االعتــداء عبــارة عــن كشــط ذلــك اجلــزء 
املــردوم ســابقا واطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه برفــع يــده ورد التــراب 
كذلــك حظــر لــدي يف مكتبــي وهددنــي بوظيفتــه وتشــكيكه يف 
صكــي الــذي أمتلــك بــه تلــك االرض وقــال ان صكــي عائــم وانــه مــن 
صكــوك ..... وقــد عــرض علــي شــراء صكــه لــذا اطلــب مجازاتــه ورفــع 
الضــرر عــن أرضــي وأســأله اجلــواب وبعــرض الدعــوى املرصــودة بعاليــة 
علــى املدعــى عليــه طلــب اإلمهــال يف اجلــواب وأعطــي جلســة علــى ذلــك 
يف يــوم الســبت 1433/6/21هـــ الســاعة التاســعة صباحــا  ففــي يــوم  
  09 : الســاعة 58  افتتحــت اجللســة  املوافــق1433/06/21 هـــ  الســبت 
وفيهــا حضــر املدعــي .....وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه .....ثــم أجــاب 
املدعــى عليــه قائــا اننــي اعــارض يف صــك املدعــي هــذا الصــك املــزور 
علــى املوقــع والطائــر فهــو مطبــق علــى غيــر موقعــه االصلــي وعلــى مقبــره 
مــن مقابــر املســلمن القدميــة ولــدي االدلــة املثبتــة علــى ذلــك حيــث ان 
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اســاس صكــه مبنــي علــى حجــة االســتحكام رقــم 249 وهــذه احلجــة 
مــن حجــج .....رحمــه اهلل وباســم.....وتقع شــرق ينبــع طريــق ينبــع النخــل 
شــمال االزفلــت وصــك جــاره الــذي يحــده مــن الشــرق .....صــادر مــن 
علــى  دليــل  خيــر  وتاريــخ 1397/5/20هـــ  برقــم 238  ينبــع  محكمــة 
كامــي ويبعــد موقعهمــا أكثــر مــن عشــرين كيــا عــن موقــع النــزاع 
وقــد طبــق هــذا الصــك علــى تلــك االرض بــدون وجــه حــق أمــا صكــي 
وطــول ضلــع الشــمالي مائــة متــر ويحــده حــوش ملــك .....وهــو الــذي طبــق 
ــي  ــع اجلنوب ــم أفــرغ ..... وطــول الضل ــرة ث ــه حجــة الســتحكام الطائ علي
مائــة متــر ويحــده شــارع ثــم مخطــط ســعيد عــوده الرفاعــي وطــول الضلــع 
الضلــع  وطــول   ........ ملــك  ثــم  الشــارع  ويحــده  متــرا  ســتون  الشــرقي 
الغربــي ســتون متــرا ويحــده شــارع ثــم أرض فضــاء واننــي لــم اعتــد علــى 
ملــك للمدعــي الن حجــة الســتحكام ال تقــع يف هــذا املوقــع لعــدة أمــور 
العصيلــي  شــرق  انهــا  فيهــا  جــاء  حيــث  الصــك  نــص  نفــس  وارده يف 
ضواحــي ينبــع وعندمــا افرغــت االرض للمشــتري ..... قــال وكيــل البائــع 
انهــا تقــع بالعصيلــي بينبــع البحــر ثانيــا ان االرض الصــادر عليهــا حجــة 
االســتحكام يوجــد بهــا مقبــرة ويقــال انهــا منــذ 1344هـــ وقــد بــدأت 
البلديــة يف تســويرها ثالثــا ان البلديــة ســبق وان اعترضــت علــى حجــة 
االســتحكام مبوجــب خطابهــا رقــم 857/835 يف 1397/2/27هـــ ولــم 
يحــده  املذكــور  املوقــع  إن  اعتراضهــا  نحــو  الشــرعي  الوجــه  يجــر 
مخططــات مملوكــه بصكــوك شــرعية ومبنــي بهــا عــدة عمائــر وال 
توجــد ارض لتلــك احلجــة إن املوقــع املذكــور كان بــه حــوش ملــك .....

واطــوال اضاعــه خمســة وخمســن متــرا يف مائــة واربعــة وســبعون متــرا 
وكان عائــق دون تطبيــق حجــة االســتحكام ومت االتفــاق مــع صاحبــه 
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بــأن تكــون أطوالــه مائــة يف مئتــان ثــم يفــرغ مــن حجــة االســتحكام 
املطبقــة عليــه  وكأن احلــوش لــم يكــن موجــودًا مــن الســابق إلــى غيــر 
ذلــك مــن التناقضــات الــواردة يف الصــك وخاصــة األمــر أننــي أعــارض 
ــا  ــة فهــو ليــس عندن ــم تكتســب القطعي ــه ل يف هــذا الصــك الــذي حجت
االســتحكام  حجــة  إلــى  وبالرجــوع  للمدعــي  ملــك  علــى  تعتــد  ولــم 
وتطبيقهــا بحضــور شــهود األصــل تتضــح الرؤيــا واحلقيقــة وقــال هــذا 
جوابــي وعليــه أوقــع وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال أطلــب نســخة مــن 
االحــد  يــوم  يف  جلســة  اخلصمــان  وأعطــي  اجلــواب  ثــم  ومــن  جوابــه 
1433/7/20هـــ الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا  ففــي يــوم  األحــد 
وفيهــا حضــر  الســاعة     اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/07/20 
املدعــي علــى  دفــع  .....ثــم  املدعــى عليــه  .....وحضــر حلضــوره  املدعــي 
جــواب املدعــى عليــه بجــواب .....صفحــات ولكــن ملخصــة ان صــك 
املدعــي عليــه هــو صــك دعــوى وليــس صــك اســتحكام وليــس لــه احلــق 
ان يعمــل يف أرضــي التــي املكهــا مبوجــب صــك شــراء متفــرع عــن حجــة 
اجلــزء  علــى  باعتدائــه  تهديــده  نفــذ  وفعــا  وقــد هددنــي  اســتحكام 
اجلنوبــي مــن ارضــي ونقــل تربتهــا الــى االرض التــي يدعــي ملكيتهــا ثــم 
معــه  الــذي  الدعــوى  وصــك  املعالــم  بذلــك  للتغييــر  شــارع  بفتــح  قــام 
مســاحته ســتة االف متــر فهــو أكثــر مــن القطــع املنظمــة املتعــارف عليهــا 
لاســتخدامات الشــخصية أمــا صكــي فلــه مــا يقــارب عشــرين ســنة 
حتــت يــدي وصــادر مــن كتابــة العــدل وان صكــي ســليم وإجــراءات 
افراغــه ســليمه وال يوجــد مــا يخــل بــه شــرعا او نظامــا انتهــى ملخصــا 
جــواب املدعــى عليــه ثــم طلبــت مــن املدعــي واملدعــي عليــه بــأن يحضــر 
كل واحــد منهمــا صكــه يف اجللســة القادمــة وقــال املدعي أنني مســافر 
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إلــى خــارج اململكــة واطلــب جلســة يف نهايــة شــوال وأعطــي اخلصمــان 
جلســة يف يــوم األحــد 1433/10/15هـــ الســاعة التاســعة صباحــا ففــي 
ــوم  األحــد املوافــق1433/10/15 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  9.00  ي
وفيهــا حضــر املدعــي ..... ولــم يحضــر املدعــى عليــه وســالته عــن صكــه 
فقــال انــه يف الوقــت احلاضــر مفقــود وســوف ابحــث عنــه مــع العلــم انــي 
ابــرزت صــورة لــه يف امللــف ثــم طلبــت منــه البحــث عنــه واعطــي جلســة 
وذلــك يف يــوم االثنــن 1433/11/8 الســاعة 10.30  ففــي يــوم  االثنــن 
وفيهــا   11.00 الســاعة   اجللســة  افتتحــت  هـــ   1433/11/08 املوافــق 
حضــر املدعــي وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ثــم ســألت املدعــي عــن 
صكــه فأبــرز لنــا صــورة لــه وهــذا نصــه احلمــد هلل وحــده والصــاة 
والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي أنــا .....كاتــب عــدل ينبــع 
.....مبوجــب صــك  البائــع  .....بصفتــه وكيــا عــن  لــدي  حالــه حضــر 
يف   46/2 رقــم  الثانيــة  جــدة  عــدل  كاتــب  مــن  الصــادر  التوكيــل 
طائعــا  قــرر  تصرفاتــه  وثبــوت  ذاتــه  معرفــة  وبعــد  1402/10/11هـــ 
مختــارا وهــو بالصفــة املعتبــرة شــرعا بقولــة انــه مــن اجلــاري يف ملــك 
موكلــة وحتــت تصرفــه املزرعــة العثريــة الواقعــة يف العصيلــي بينبــع 
البحــر اململوكــة ملوكلــة مبوجــب الصــك الصــادر مــن محكمــة  ينبــع 
برقــم 249 يف 14397/5/19هـــ قــد بعــت قســما مــن املزرعــة املذكــورة 
مــن جهــة املشــترين وهمــا كل مــن .....ســعودي باحلفيظــة رقــم  2497 يف 
11/25 واملدعــو  .....باحلفيظــة رقــم 1861 يف 14378/8/19هـــ وذلــك 
مببلــغ وقــدرة ثمانــون الــف ريــال اســتلمها عــدا ونقــدا وســلم املشــتريان 
االرض تســليم املثــل والبالــغ مســاحتها الضلــع الشــمالي واجلنوبــي كل 
200م  منهمــا  واحــد  كل  والغربــي  والشــرقي  200م  منهمــا  واحــد 
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واحملــدودة مــن الشــمال مزرعــة .....ومــن الغــرب واجلنــوب باقــي املزرعــة 
علــى  اإلقــرار  هــذا  تــاوة  .....وبعــد  مزرعــة  ثــم  طريــق  الشــرق  ومــن 
الطرفــن فهمــاه وأقــراه ووقعــا علــى  ضبطــه أمامــي بحضــور شــهاده 
ــع اول /  ــوم 27/ربي ــرا يف الي ــه حتري ــذا فقــد صدرت كل مــن .....و  .....ل
1403هـــ كاتــب العــدل علــي .....ثــم مذيــل بأســفله صــورة احلمــد هلل 
وحــده وبعــد فقــد جــرى انتقــال كامــل محتــوى هــذا الصــك الــى ملــك 
املشــتري .....وذلــك بتاريــخ 1413/5/2هـــ وقــد حولــت األرض من زراعية 
يف   2208 رقــم  ينبــع  بلديــة  خطــاب  مبوجــب  وذلــك  ســكني  إلــى 
ــم ان  ــع .....مــع العل ــة عــدل ينب ــع رئيــس كتاب 1422/7/8هـــ حتــت توقي
رقــم الصــك هــو  ....  يف 1403/3/27هـــ ومهمــش علــى خلــف الصــك مــا 
يلــي احلمــد هلل وحــده وبعــد بنــاء علــى خطــاب رئيــس بلديــة ينبــع البحــر 
رقــم .....  يف 1428/6/26هـــ القاضــي نصــه انــه برفــع املوقــع املذكــور 
بباطــن هــذا الصــك علــى  الطبيعــة اتضــح ان هنــاك شــارع عــرض 30م 
مبســاحه 3025.94م داخــل الصــك وقــد جــرى تنســيقة بنفــس املوقــع 
وقــد أســتعد املالــك بالتنــازل لصالــح التنظيــم وأصبحــت ابعــاد املوقــع 
وحــدوده بعــد التنظيــم كمــا يلي أ- أوال اجلزء الشــمالي الضلع الشــمالي 
بطــول 100م ويحــده شــارع ترابــي ثــم أثــار حــوش مهــدم والضلــع اجلنوبــي 
بطــول 101.50م ويحــده شــارع عــرض 30م والضلــع الشــرقي بطــول 
27,25م ويحــده طريــق ثــم مزرعــة .....والضلــع الغربــي بطــول 72,60م 
ويحــده ارض بيضــاء مملوكــة لباقــي الصــك املفــرغ ومبســاحه تبلــغ 
ــع الشــمالي بطــول 101,50م  ــي الضل ــا اجلــزء اجلنوب 4880,13م ب- ثاني
ــي بطــول 200م ويحــده ارض  ــع اجلنوب ويحــده شــارع عــرض 30م والضل
141,80م  بطــول  الشــرقي  والضلــع  الصــك  لباقــي  مملوكــة  بيضــاء 
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ويحــده طريــق ثــم مزرعــة .....والضلــع الغربــي بطــول 96,45م ويحــده 
ارض بيضــاء مملوكــة لباقــي الصك املفرغ ومبســاحه تبلغ 11663,29م 
لــذا فقــد مت ضبطهــا لدينــا بعــدد جلــد االقاريــر جلــد 2/3/480 صحيفــة 
كذلــك  بأســفله  ومذيــل  1428/7/3هـــ  يف   2/3/12 عــدد  حتــد   25
احلمــد هلل وحــده فقــد جــرى انتقــال اجلــزء الشــمالي بباطــن هــذا الصــك 
مللــك املشــتري .....وذلــك بالشــراء الشــرعي حســبما اثبــت لدينــا بضبــط 
املبايعــات رقــم 5/4/497 وصحيفــة رقــم 68 وحتــرر لــه الصــك رقــم 
5/4/168 يف 1429/1/11هـــ رئيــس كتابــة عــدل بينبــع املكلــف .....

ثــم طلبــت مــن املدعــى عليــه إبــراز صــك او صــورة مصدقــة لــه وأســتعد 
1433/12/28هـــ  الثاثــاء  يــوم  يف  وذلــك  القادمــة  اجللســة  يف  بذلــك 
الســاعة التاســعة صباحــا  ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1433/12/28 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة  9.00 وفيهــا حضــر املدعــي وحضــر حلضــوره 
املدعــى عليــه ثــم ســألت املدعــى عليــه عــن صكــه فأبــرز لنــا اصــل 
الصــك الدعــوى رقــم 4/20 يف 1428/3/7هـــ الصــادر مــن محكمــة 
ينبــع مــن قبــل القاضــي بهــا ســابقًا .....وهــذا نصــه احلمــد هلل وحــده وبعــد 
املوافــق  االثنــن  يــوم  ففــي  ينبــع  مبحكمــة  .....القاضــي  انــا  لــدي 
1428/3/7هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر .....وأدعــى علــى احلاضــر 
معــه .....قائــا يف دعــواه انــه يف عــام 1420هـــ اشــتريت مــن املدعــى عليــه 
والتــي  ينبــع  مبحافظــة  الشــمالي  العصيلــي  حــي  يف  الواقعــة  االرض 
يحدهــا مــن الشــمال ملــك .....بطــول 200م ومــن اجلنــوب شــارع ثــم مزرعــة 
ملــك .....بطــول 200م ومــن الشــرق شــارع ثــم مزرعــة .....بطــول 60م ومــن 
الغــرب شــارع ثــم فضــاء بطــول 60م ومجمــوع مســاحتها 6000م بقيمــة 
إجماليــة ســبعون الــف ريــال وقــد قمــت بدفــع كامــل املبلــغ للمدعى عليه 
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وطلبــت منــه أن يســلمني األوراق واملســتندات اخلاصــة بــاألرض حتــى 
أمتكــن مــن إجــراءات متلــك االرض عــن طريــق احملكمــة وأخــذ مياطلنــي 
يف ذلــك حتــى اخبرنــي اخيــرًا انهــا مفقــودة لــذا أطلــب الزامــه بإعــادة 
املبلــغ الــذي ســلمته إيــاه وقــدرة ســبعون الــف ريــال هــذي دعــواي وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه صــادق علــى دعــوى املدعــي جملــة وتفصيــا 
وقــال إننــي اســتلمت منــه كامــل املبلــغ وتعــذر علــي تســليمه االوراق 
واملســتندات الثبوتيــة اخلاصــة بــاألرض حيــث بحثــت عنهــا ولــم اجدهــا 
وال مانــع لــدي مــن إعــادة املبلــغ علــى أقســاط شــهرية حيــث ال اســتطيع 
دفــع املبلــغ كامــا يف الوقــت احلاضــر وبعــرض الصلــح بــن الطرفــن 
أتفــق ان يعيــد املدعــى عليــه للمدعــي عشــرين الــف ريــال علــى اقســاط 
شــهريه كل قســط الــف ريــال اعتبــارا مــن 1428/6/30هـــ مقابــل عــدم 
تســليمه االوراق الثبوتيــة وتكــون قيمــة االرض حــن اذن خمســون الــف 
ريــال التــي ســبق أن اســتلمها املدعــى عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة وحيــث اتفــق الطرفــان علــى مــا ذكــر بعاليــة فقــد 
ثبــت لــدي صحــة مــا اتفــق عليــه وحكمــت مبوجبــة وامضيتــه واجزتــه 
وبــاهلل التوفيــق حــرر يف 1428/3/7هـــ القاضــي مبحكمــة ينبــع .....ثــم 
ســالت املدعــى عليــه الديــك صــك غيــر هــذا فأجــاب بقولــة ال يوجــد لــدي 
غيــر هــذا الصــك ثــم ســالت املدعــى عليــه مــا نــوع اإلحيــاء يف تلــك االرض 
فأجــاب بقولــة عقــوم وبتــر ثــم ســألت املدعــى عليــه هــل عملــت فيهــا 
عمــًا بعــد الشــراء فأجــاب بقولــة لــم اعمــل فيهــا شــئيًا ثــم أجلــت اجللســة 
يف   249 رقــم  االساســية  االســتحكام  حجــة  مضمــون  لرصــد 
1397/5/19هـــ واعطــي اخلصمــان جلســة يف يــوم األحد 1434/2/17هـ 
الســاعة التاســعة صباحــا ففــي يــوم  األحــد املوافــق1434/02/17 هـــ 
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افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 09  وفيهــا حضــر املدعــي واملدعــى عليــه 
ثــم ســألت املدعــى عليــه كيــف آلــت اليــك االرض قــال عــن طريــق 
الشــراء مــن..... قبــل خمســة عشــر ســنة ثــم اجلــت القضية لتأمــل وحددت 
الســاعة  املوافق1434/4/2هـــ  الثاثــاء  يــوم  القادمــة  اجللســة  موعــد 
التاســعة ففــي يــوم  األحــد املوافــق 1434/04/07هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 8.15 وفيهــا حضــر املدعــي واملدعــى عليــه ويف الواقــع أن صــك 
املدعــي صــك إفــراغ متفــرع اساســًا مــن حجــة االســتحكام رقــم 249 
الصــادرة مــن فضيلــة الشــيخ .....ومفادهــا أنــه تقــدم إليــه ..... وانهــى أنــه 
مــن اجلــاري يف ملكــة وحتــت تصرفــه كامــل املزرعــة العثريــة الواقعــة 
يف شــرق العصيلــي ضواحــي ينبــع احملــدودة شــمااًل مســاقي املزرعــة 
ــًا الطريــق ثــم  ــًا الفضــاء وغرب وشــرقًا الشــارع وبعــده مزرعــة ..... وجنوب
مزرعــة .....وكتــب يف كل مــن البلديــة واألوقــاف واملاليــة فكتبــت لــه 
الضلــع  االســتحكام  ذرعــة حجــة  أن  لــه  وأتضــح  باملعارضــة  البلديــة 
الشــمالي 326م ومثلــة الضلــع اجلنوبــي والضلــع الشــرقي 400م ومثلــه 
عــن  النظــر  صــرف  الشــاهدين  شــهادة  ســماع  وبعــد  الغربــي  الضلــع 
معارضــة البلديــة إذ جــاء فيــه قولــة وصرفــت النظــر عــن معارضــة البلديــة 
محكمــة  إلــى  يبعــث  ولــم  للمنهــي  وتســليمة  صــك  بإخــراج  وامــرت 
االســتئناف ويف الواقــع أن النظــام ينــص علــى كل إثبــات إنهائــي خالــف 
االصــول اإلجرائيــة أو املوضوعيــة ال يصــح حملــة علــى الصحــة ولــزم 
رفعــة إلــى محكمــة االســتئناف وحجــة االســتحكام املذكــورة حتتــاج 
تتبــع وتقصــي وهــل تنطبــق علــى املوقــع ذرعــة وحــدودًا وقــد عــارض 
املدعــى عليــه يف موقعهــا وقــد نــص النظــام وخاصــة يف املــادة احلاديــة 
واخلمســن بعد املئتن إذا رفعت املعارضة بعد خروج حجة االســتحكام 
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ومصــدر احلجــة يف احملكمــة نفســها فتحــال إليــة ولــو أنتقــل إلى مكتب 
آخــر يف احملكمــة الواحــدة وإن لــم يكــن فخلفــة وحتســب لــه إحالــة 
وكذلــك قولــة إذا نشــأ اعتــراض علــى احلجــة قبــل قطعيتهــا ســمعت 
لعــدم  النظــر  بصــرف  حكمــت  لــذى  خلفــه  او  احلجــة  ناظــر  لــدى 
االختصــاص ألن حجــة املدعــي هــو صكــه وصكــه متفــرع عــن حجــة 
اســتحكام مخالفــة لألصــول اإلجرائيــة ولســت خلفــًا ملصــدر حجــة 
االســتحكام وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال إننــي غيــر قانــع وكذلــك 
قــال املدعــى عليــه إننــي غيــر قانــع وجــرى تســليم كل واحــد صــورة مــن 
احلكــم لاعتــراض عليــه ومــدة االعتــراض شــهر منــذ تســلمه وبعــد 
الشــهر يســقط حقــة يف االعتــراض وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/07هـــ 
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا .....القاضــي يف احملكمــة العامــة بينبــع وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة 
لنــا مــن فضيلــة  القائــم بعمــل رئيــس احملكمــة العامــة بينبــع برقــم 
برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1432/11/18 وتاريــخ   32538467
الســبت  يــوم   ففــي  هـــ    1432/11/13 وتاريــخ   321436968
املوافــق1434/07/01 هـــ افتتحت اجللســة الســاعة الثامنــة واربع صباحا 
ثــم أعيــدت لنــا املعاملــة مــن محكــة االســتئناف مبكة مبوجــب خطابها 
رقــم 341260729 يف 1434/6/19هـــ املرفــق بهــا قــرار املاحظــة رقــم 
34237060يف 1434/6/11هـــ والــذي جــاء فيــه قولــه وبدراســة احلكــم 
وصــورة ضبطــه تقــرر إعادتهــا لناظــر القضيــة حيــث لــم جنــد فضيلتــه 
عمــل أي إجــراء علــى ضــور قــرار املاحظــة املرفــق رقــم 33148022 يف 
1433/3/22هـــ فيتعــن إكمــال الــازم حســبما صــدر لفضيلتــه مــن 
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توجيــه وبــاهلل التوفيــق قاضــي اســتئناف .....قاضــي اســتئناف .....رئيــس 
الدائــرة .....  عليــه نعيــد كامــل املعاملــة وبرفقهــا كامــل مــا أجريتــه 
ســابقا علــى ضــوء وقــرار املاحظــة املذكــورة ولكــن الصــك أساســا 
أرفــق مبعاملــة أخــرى عــن طريــق الســهو وعليــه فقــد جــرى إكمــال 
الــازم حيــال املاحظــة املذكــورة وإعادتهــا ألصحــاب الفضيلــة وصلــى 
يف   حــرر   . وســلم  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل 

1434/07/01هـ .

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34279180 وتاريــخ 	 
1434/7/25هـ 
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: 34294324  تاريُخه: 1434/8/15هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33161210

َرْقُم َقراِر التَّصديِق ِمن محكمِة االستئناِف: 
34306146  تاريُخه: 1434/8/25هـ

ــٌم ِضــدَّ َقراِر ِجهــٍة إداريٍة-  اختصــاص - َدْعــَوى ِضــدَّ ِجهــٍة ُحكوميــٍة - تظلُّ
عــَوى- َصــرُف  بحــُث اخِتصــاِص احملكمــِة يف أيِّ مرحلــٍة ِمــن مراحــِل الدَّ

عــَوى لعــدِم االختصــاص الوالئــي.  ظــِر عــِن الدَّ النَّ

الثَة عشرَة ِمن ِنظاِم ِديواِن املظالِم. ُة الثَّ املادَّ

ــرِر عنــُه؛  ِعــي ِضــدَّ مُمثــِل أمــاِك الدولــِة ُمطالًبــا بدفــِع الضَّ َعــى املدَّ ادَّ
حيــُث قاَمــْت أمــاُك الدولــِة بَنــزِع ِملكيــِة بيــِت َجــاِره، وقاُمــوا بهــْدِم 
ِعــي  ــي لإليجــاِر فاســتأجَرُه املدَّ ِنصــِف البيــِت، وعَرُضــوا النِّصــَف املتبقِّ
بعــُد عَلــى  ُعــِرَض فيَمــا  البيــَت  اٌب، وأنَّ  ُعــزَّ أْن يســتأِجَرُه  ِمــن  خوًفــا 
ــي أْو  ِعــي َهــْدَم النِّصــِف املتبقِّ ــاِل، ويطلــُب املدَّ َشــركاٍت لتســكِن الُعمَّ
َعى عليِه  بيَعــُه عليــِه، أْو نــزَع ملكيــِة بيِتــه لدفــِع الضــرِر عنــُه.. أجــاَب املدَّ
ــنِة األوَلــى وطلــَب ُمهلــًة  ِعــي دفــَع أجــرَة السَّ باملصاَدقــِة، وأضــاَف أنَّ املدَّ
َب ِمــن توقيــِع الَعقــِد وأقــاَم  ــى ينتِهــَي الترميــُم، ثــمَّ تهــرَّ لبدايــِة الَعقــِد حتَّ
َخــٍذ  ــُم ِمــن َقــراٍر ُمتَّ ِعــي يتظلَّ عــَوى؛ هكــَذا أجــاَب.. ومَبــا أنَّ املدَّ هــذِه الدَّ
ِمــن ِقبــِل ِجهــٍة إداريــٍة، وهــَي أمــاُك الدولــِة، والقــراُر - بحَســِب دعــَوى 
ِعــي - هــَو طــرُح ُمناقصــٍة لتأجيــِر َشــركاٍت لتســكِن الِعمالــِة،  املدَّ
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احلمــد هلل وحــده وبعــد، فلــدّي أنــا .... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض، وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن ِقبــل فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   33161210 برقــم  بالرياض/املســاعد  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   33424174 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/03/05هـــ 
1433/03/05هـــ.. أنــه يف يــوم األحــد املوافــق 1434/03/08هـــ افتتحت 
اجللســة يف الســاعة  11:30 لســماع دعوى .... ضد أماك الدولة، وفيها 
حضــر .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .... وحضــر 
منــدوب أمــاك الدولــة .... مبوجــب الســجل املدنــي رقم ... حســب خطاب 
......... يف 1433/4/10هـــ،  رقــم  الدولــة  أمــاك  عــام مصلحــة  مديــر 
وادعــى املدعــي قائــًا: نزعــت الدولــة ملكيــة بيــت ميلكــه ... يقــع يف 
)عرقــة( بالريــاض، وهــذا البيــت مجــاور لبيتــي الــذي أمتلكــه مبوجــب 
صــك متلُّــك، وقامــوا بهــدم نصــف هــذا البيــت الــذي نزعــوا ملكيتــه 
وأبقــوا النصــف اآلخــر وعرضــوه للتأجيــر واســتأجرته منهــم خوًفــا مــن 
اب، وأطلــب إلزامهــم بهــدم باقــي هــذا املنــزل أو بيعــه  أن يســتأجره عــزَّ
، أو نــزع ملكيــة بيتــي لدفــع الضــرر عنــي؛ هــذه دعــواي.. وبعــرض  علــيَّ

، وحيــُث إنَّ االخِتصــاَص  ُــطالبُة هــَي تظلُّــٌم ِمــن َقــراٍر إداريٍّ وهــذِه املـ
ِة 13 ِمــن  عــَوى هــَو احملكمــُة اإلداريــُة حَســَب املــادَّ الوالئــيَّ ملثــِل هــذِه الدَّ
ِعــي  ِنظــاِم ِديــواِن املظالــِم؛ فَقــد متَّ احلكــُم بصــرِف النَّظــِر َعــن دعــَوى املدَّ
ِعــي دوَن تقــدمِي الئحــٍة، ومتَّ التصديــُق  لعــدِم االخِتصــاِص، واعتــرَض املدَّ
ائــرِة احلقوقيــِة اخلامســِة مبحكمــِة االســتئناِف  الدَّ مــَن  عَلــى احُلكــِم 

ــاِض. بالري
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الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا: العقــار الــذي ذكــره املدعــي 
مملــوك لــوزارة النقــل الــذي نقلــت ملكيتــه ألمــاك الدولــة، واســتأجر 
املدعــي العقــار الــذي أفــرغ ألمــاك الدولــة ملــدة خمــس ســنوات، وســلم 
أجــرة الســنة األولــى مبوجــب شــيك مصــّدق، وطلــب مهلــة لبدايــة العقــد 
ب مــن توقيــع العقــد، وأقــام هــذه الدعــوى  حتــى ينتهــي الترميــم، ثــم تهــرَّ
ُمدعًيــا الضــرر الــذي لــم يقــع عليــه، وطلبــه غيــر وجيــه؛ هكــذا أجــاب.. 
وقــدم مذكــرة بذلــك مؤرخــة يف 1434/3/8هـــ جــرى إرفاقهــا باملعاملــة 
مــع مرفقاتهــا صــور املســتندات.. وبعرضــه علــى املدعــي قــال: أنــا بالفعــل 
اســتأجرت هــذا العقــار مــن أمــاك الدولــة ملــدة خمس ســنوات، وســلمت 
أجــرة الســنة األولــى لدفــع الضــرر عنــي يف حالــة ُســكناه مــن ِقبــل عمالة 
اب، هكــذا قــرر.. فطلبــت منــه صــك متلُّكــه لعقــاره املجــاور لعقــار  عــزَّ
أمــاك الدولــة، فقــال: أطلــب مهلــة إلحضــاره، وُرفعــت اجللســة لذلــك.. 
ويف جلســة أخــرى لــديَّ أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض 
ممثــل  حلضــوره  ....وحضــر  املدعــي  ....حضــر  الشــيخ  لفضيلــة  اخللــف 
ــا  أمــاك الدولــة ... وجــرت تــاوة مــا مت ضبطــه علــى الطرفــن فصادَق
ــي أحصــر دعــواي  ــب حصــر الدعــوى مــن املدعــي قــال إنن ــه، وبطل علي
يف املطالبــة بإلــزام املدعــى عليهــا برفــع الضــرر عنــي؛ حيــث إنهــا تنــوي 
اب؛ ألنهــا طرحــت مناقصــة علــى شــركات  تأجيــر العقــار املذكــور لعــزَّ
لتســكن العمــال.. وأكتفــي بهــذه املطالبــة عمــا ســبق أن طالبــت بــه 
ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى،  ــاًء عل ــة؛ هكــذا قــرر. وبن يف اجللســة املاضي
وحيــث إن االختصــاص النوعــي مــن املســائل اإلداريــة التــي علــى القاضي 
بحثهــا يف أي وقــت مــن الدعــوى، وحيــث إن املدعــي يتظلــم مــن قــرار 
ــة، والقــرار بحســب دعــوى  ــة وهــي أمــاك الدول متخــذ مــن جهــة إداري
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املدعــي هــو طــرح مناقصــة لتأجيــر شــركات لتســكن العمالــة، وهــذه 
املطالبــة هــي تظلــم مــن قــرار إداري، وحيــث إن االختصــاص الوالئــي 
ــة حســب املــادة 13 مــن نظــام  ــل هــذه الدعــوى هــو احملكمــة اإلداري ملث
ديــوان املظالــم الصــادر عــام 1428هـــ؛ لــذا فقــد صرفــت النظــر عــن 
ــه قــرر عــدم القناعــة  دعــوى املدعــي لعــدم االختصــاص، وبعرضــه علي
دون تقــدمي الئحــة وُأقفلــت اجللســة يف الســاعة التاســعة والنصــف، وبــاهلل 
التوفيــق.. وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر 

يف 1434/08/09هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد، فقــد اطلعنــا نحــن قضاة الدائرة اخلامســة لتمييز 
القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض على املعاملــة الواردة 
مــن ِقبــل فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض رقــم 33424174 
بتاريــخ 1434/8/15هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر عــن فضيلــة القاضي 
باحملكمــة الشــيخ/.... واملســجل برقــم.... وتاريخ1434/8/10هـــ اخلاص 
بدعــوى.... ضــد.... مندوًبــا عــن أمــاك الدولــة بشــأن طلــب إلــزام الدولــة 
بهــدم باقــي املنــزل أو بيعــه علــى الصفــة املوضحــة بالصــك واملتضمــن 
حكــم فضيلتــه كمــا هــو موضــح يف الصــك.. وبدراســة الصــك وصــورة 
ــة لــم يظهــر مــا يســتوجب  ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعامل
االعتــراض علــى احلكــم.. واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم.
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: 33172818 تاريُخه: 1433/3/9هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
عَوى: 33172818 َرْقُم الدَّ

َرْقُم قراِر التَّصديِق من محكمِة االستئناِف: 
34236217 تاريُخه: 1434/6/11هـ

َعــى عليــِه مَبــا دفَعــُه  ِعــي للمدَّ اخِتصــاٌص - َعقــُد توريــٍد - ُمطالبــُة املدَّ
- صــرُف  ِمــن مبالــَغ مقاِبــل َعقــِد التوريــِد- عقــُد التوريــِد عقــٌد جتــاريٌّ

. عــَوى لعــدِم االخِتصــاِص الوالئــيِّ ظــِر عــِن الدَّ النَّ

انيِة ِمن ِنظاِم احمَلكمِة التجاريِة. ِة الثَّ الِفقرتاِن )ب( و)د( مَن املادَّ

ــِع  ــِد وتصني ــه بإبــراِم َعقــِد توري ــِه بقياِم َعــى علي ــى املدَّ ِعــي عَل َعــى املدَّ ادَّ
ــه  ِعــي، ويطالُب وتركيــِب أثــاٍث وَمفُروشــاٍت لُفنــدٍق َســكنيٍّ تابــٍع للمدَّ
َم، وحيــُث إنَّ النَّظــَر يف  بإعــادِة مــا دفَعــُه ِمــن َمبالــَغ.. بنــاًء عَلــى َمــا تقــدَّ
تــي ينبِغــي عَلــى الَقاِضــي بحُثهــا،  ليــِة الَّ االخِتصــاِص مــَن امَلســائِل األوَّ
والقَضايــا  البحتــِة  األصليــِة  التجاريــِة  القَضايــا  يف  النَّظــَر  إنَّ  وحيــُث 
ــُه  ــُث إنَّ ــِة خــارٌج عــِن اخِتصــاِص هــذِه احملكمــِة، وحي ــِة بالتبعي التجاري
ــٌد  ــُه َعْق ُ أنَّ ــد تبــنَّ ــَن الطرفــْنِ ــــ فَق ــرِم ب ــِد امُلب ــى َعقــِد التوري بالنَّظــِر إل
انيــِة ِمــن ِنظــاِم  ِة الثَّ ، وبنــاًء عَلــى الِفقرتــْنِ )ب( و)د( مــَن املــادَّ جتــاريٌّ
عــَوى  احمَلكمــةِ التجاريــِة فَقــد صــدر احلكــم بصــرف النَّظــَر عــِن الدَّ
ِديــواِن امَلظالــِم ،  ِمــن اخِتصــاِص  لعــدِم االخِتصــاِص الوالئــي، وهــَي 
اعتــرض املدعــي وكالــة ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد، فلــديَّ أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة، وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن ِقبــل فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 33172818 
وتاريــخ 1433/03/09هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 33455105 وتاريــخ 
1433/03/09هـــ،  ففــي يــوم االثنــن املوافــق 1434/04/01هـــ افتتحت 
اجللســة يف الســاعة 15 : 08، وفيهــا حضــر ...  ســعودي بالســجل رقــم ... 
الوكيــل عــن ... الوكالــة رقــم ........  يف 1433/06/17 هـــ الصــادرة عن 
كتابــة عــدل الثانيــة شــمال جــدة، وذلــك للنظــر يف  دعــوى املدعــي ... 
ضــد املدعــى عليــه ... يف املطالبــة بــرد مــا دفعــه املدعــي للمدعــى عليــه، 
وهــو مبلــغ وقــدره مليونــان وثمامنائــة وأحــد عشــر ألًفــا وأربعمائــة واثنــان 
وثاثــون ريــااًل، مقابــل عقــد التوريــد املبــرم بينهمــا واملتضمــن توريــد 
ــع للمدعــي..  وتصنيــع وتركيــب أثــاث ومفروشــات لفنــدق ســكني تاب
وبعــد االطــاع علــى العقــد امُلبــرم بــن الطرفــن ُوجــد أنــه عقــد تصنيــع 
وتوريــد وتركيــب بضاعــة )أثــاث ومفروشــات( مــن ِقبــل املدعــى عليــه 
النظــر يف  إن  وحيــث  للمدعــي،  اململــوك  الســكني  الفنــدق  لصالــح 
االختصــاص مــن املســائل األوليــة التــي ينبغــي علــى القاضــي بحثهــا، 
والقضايــا  البحتــة  األصليــة  التجاريــة  القضايــا  يف  النظــر  إن  وحيــث 
ــه  ــة خــارج عــن اختصــاص هــذه احملكمــة، وحيــث إن ــة بالتبعي التجاري
بالنظــر إلــى عقــد التوريــد املبــرم بــن الطرفــن تبــن أنــه عقــد جتــاري، 
ــة مــن نظــام احملكمــة  ــى الفقرتــن )ب( و)د( مــن املــادة الثاني ــاًء عل وبن
التجاريــة ــــ فقــد صرفــت النظــر عــن الدعــوى لعــدم االختصــاص وهــي 
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مــن اختصــاص ديــوان املظالــم.. وبعــرض احلكــم علــى املدعــي وكالــًة 
ــب  ــب رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف فأجي قــرر عــدم القناعــة وطل
ــاهلل التوفيــق،  ــة حملكمــة االســتئناف، وب ــه.. وقــررت رفــع املعامل لطلب
يف  ُحــرر  وســلم.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 

1434/04/01هـــ.
وقــد  اجللســة،  افتتحــت  1434/06/24هـــ  املوافــق  الســبت  يــوم  ويف 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بخطابهــم رقــم 33455105 
يف   34236217 رقــم  القــرار  بــه  املرفــق  يف1434/06/17هـــ، 
1434/06/11هـــ الصــادر عــن الدائــرة احلقوقيــة السادســة واملتضمــن 
املوافقــة علــى احلكــم، وحتــى ال يخفــى جــرى إحلاقــه،  وبــاهلل التوفيــق، 
يف  ُحــرر  وســلم.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 

1434/06/24هـــ.
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:33475459 تاريُخه:1433/12/21هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
عَوى:33188462 َرْقُم الدَّ

َرْقُم َقراِر التَّصديِق ِمن محكمِة االستئناِف: 
34307162   تاريُخه: 1434/8/28هـ

 ، - َعقــٌد جتــاريٌّ اخِتصــاٌص- َعْقــُد ُمقاولــٍة يشــتِمُل عَلــى توريــِد املــوادِّ
لهَمــا  ــزاِع  النِّ الَعقــِد- طرَفــا  عَلــى  زائــٍد  َعمــٍل  اِت  ُــستحقَّ ُمطالبــٌة مبـ
ــِة بنظــِر املنازعــاِت يف  - عــَدُم اخِتصــاِص احملاكــِم العامَّ ِســجلٌّ جتــاريٌّ

الُعقــوِد املشــتِملِة عَلــى توريــٍد.

جاريِة. الثُة ِمن ِنظاِم احملكمِة التِّ انيُة والثَّ 1- املواد األوَلى والثَّ
جاريِة. انيُة الِفقَرة)د( ِمن ِنظاِم احملكمِة التِّ ُة الثَّ 2- املادَّ

ــُه متَّ التَّعاُقــُد بــَن  َعــى عليــِه وكالــًة بأنَّ ِعــي وكالــًة ِضــدَّ املدَّ َعــى املدَّ ادَّ
َعــى عليــِه عَلــى أْن تقــوَم  املؤسســِة موكلِتــه وبــَن الشــركِة موكلــِة املدَّ
َعــى عليهــا  ِعــي بإنشــاِء مشــروِع نــاٍد َترفيهــيٍّ للُمدَّ ــِة املدَّ مؤسســُة موكل
يف َحــيِّ ... مببلــٍغ إجمالــيٍّ قــدُره )7,061,320( َســبعُة مايــَن وواحــٌد 
ِعــي بتوريــِد  ــُد مــوكُل املدَّ وســتوَن ألًفــا وثاثمائــة وعشــروَن ريــااًل، ويتعهَّ
ــُه بعــَد تنفيــِذ املشــروِع  مــوادِّ املقاولــِة كاملــًة، وجتهيــِز املبَنــى.. ثــمَّ إنَّ
ــاٍت َزائــدٍة مــَن العقــِد  هــا قاَمــْت بَعمــِل َكميَّ بالكامــِل اتَّضــَح ملوكلِتــه أنَّ
املتفــِق عليــِه، وال يتِضــُح ذلــَك إالَّ بعــَد َجــرِد وُمطابقــِة املشــروِع عَلــى 
العقــِد، وَقــد طلَبــْت موكلُتــه ذلــَك مــَن الشــركِة فرفَضــْت، ويطلــُب 
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َعــى عليــِه وكالــًة وتكليــَف مكتــٍب هندســيٍّ ليقــوَم بجــرِد  ســؤاَل املدَّ
بدفــِع  موكلِتــه  وإلــزاِم  بيعــِة،  الطَّ عَلــى  فــاِق  االتِّ وُمطابقــِة  الَعمــِل، 
جــَرى  ثــمَّ  َعــى،  ادَّ فــاِق؛ هكــَذا  االتِّ عَلــى  ائــِد  الزَّ الَعمــِل  اِت  ُمســتحقَّ
ــِة َرْقــِم الســجلِّ التِّجــاريِّ ملوكلِتــه  َعــى عليــِه وكالــًة َعــن ِصحَّ ســؤاُل املدَّ
فأجــاَب بِصحِتــه.. ومَبــا أنَّ هــَذا الَعقــَد صــاِدٌر ِمــن طرفــْنِ ينطِبــُق عَلــى 
ــِة  الث ــِة والثَّ اني ــى والثَّ ِة األوَل ــا للمــادَّ ُكلِّ َواحــٍد ِمنُهمــا ِصفــُة التَّاجــِر َوْفًق
ــٌق بإنشــاِء  ، ومَبــا أنَّ هــَذا الَعقــَد َعقــُد ُمقاولــٍة متعلِّ مــَن النِّظــاِم التِّجــاريِّ
زمــِة لذلــَك، وَقــد  مبًنــى، واملقــاوُل ُمتعهــٌد بتوريــِد املــؤِن واألدواِت الاَّ
انيــُة الِفقــَرة)د( مــَن النِّظــاِم التِّجاريِّ على: )جميــُع الُعقوِد  ُة الثَّ ــِت املــادَّ نصَّ
والتعهــداِت احلاصلــة مــَن التجــاِر واملتســببَن والسماســرِة والصيارفــِة 
والــوكاِء بأنواِعهــم، وجميــُع املقــاوالِت املتعلِّقــِة بإنشــاِء َمبــاٍن ونحِوهــا 
زمــِة لَهــا(.. ملــا  مَتــى كاَن املقــاوُل ُمتعهــًدا بتوريــِد املــؤِن واألدواِت الاَّ
ــًة لعــدِم  ِعــي وكال َم صــدر احُلكــَم بصــرِف النَّظــِر َعــن دعــَوى املدَّ تقــدَّ
ِعــي وكالــًة  َعــى عليــِه وكالــًة، واعتــرَض املدَّ االخِتصــاِص؛ قنــَع املدَّ
بائحــٍة، ومتَّ التصديــُق عَلــى احُلكــِم بعــَد ُمداولــٍة مــَن الدائــرِة احلقوقيــِة 

ــَة املكرمــِة. ــِة َمكَّ ــِة مبحكمــِة االســتئناِف مِبنطق اني الثَّ

احلمــد هلل وحــده وبعــد، فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  فضيلــة  ِقبــل  مــن  إلينــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاًء  بينبــع، 
احملكمــة العامــة بينبع/املســاعد برقــم ........... وتاريخ 1433/03/15هـ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم ........... وتاريــخ 1433/01/26هـــ.. أنــه يف يــوم 
االثنــن املوافــق 1433/11/29هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة 00 : 10، 
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وفيهــا حضــر املدعــي ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي ...  
املدنــي...  الســجل  ... ســعودي اجلنســية مبوجــب  بصفتــه وكيــًا عــن 
ينبــع برقــم  مبوجــب الوكالــة الصــادرة عــن كتابــة عــدل محافظــة 
340702000866 وتاريــخ 1430/08/18ه، والتــي تخّولــه حــق املرافعــة 
واملدافعــة، وإقامــة البينــة، وقبــول احلكــم واالعتــراض عليــه، واجلــرح، 
والتعديــل، وإحضــار الشــهود، وتقــدمي البينــات وقبولهــا، وحــق الصلــح، 
واإلقــرار، واإلنــكار، وطلــب اليمــن، والتنــازل عــن الدعــوى.. وادعــى 
على احلاضر معه يف املجلس الشــرعي ... بصفته وكيًا عن ... مبوجب 
الوكالــة الصــادرة عــن كتابــة عــدل محافظــة ينبــع برقــم3270093 
واملدافعــة،  املرافعــة  حــق  تخّولــه  والتــي  وتاريخ1432/04/11هـــ، 
اليمــن،  وطلــب  والتحكيــم،  واإلنــكار،  واملخاصمــة،  واملصاحلــة 
ل األول بصفتــه وكيــًا  والصلــح والتفــاوض، واإلســقاط.. واألخيــر وكَّ
عــن ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة عــن مكتــب كاتــب العــدل املكلــف 
بشــركة ... بالظهــران برقــم3255162 وتاريــخ 1432/03/25هـ بصفته 
1425/07/05هـــ  بتاريــخ  إنــه  دعــواه  يف  قائــًا   )...( شــركة  رئيــس 
مت التعاقــد بــن موكلــي مؤسســة ... ســجل جتــاري ... وبــن شــركة 
تقــوم مؤسســة موكلــي  أن  أواًل:  اآلتــي:  ... علــى  )...( ســجل جتــاري 
بإنشــاء مشــروع نــاٍد ترفيهــي للمدعــى عليهــا يف حــي ... حــارة رقــم )....( 
مربــع رقــم ).....( شــارع ... مبســاحة إجماليــة قدرهــا )12,283,36مــن 
األمتــار املربعــة( اثنــا عشــر ألًفــا ومائتــان وثاثــة وثمانــون متــًرا وســتة 
وثاثــون ســنتيمتًرا، ويحّدهــا مــن الشــمال شــارع ..... بطــول )131,8م(، 
ويحّدهــا مــن الشــرق مدرســة بطــول )85,5م(، ويحدهــا مــن الغــرب 
شــارع ... بطــول)76م(، أمــا مــن اجلنــوب فيحّدهــا حديقــة عامــة بطــول 
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)128,5م( مببلــغ إجمالــي قــدره )7,061,320( ســبعة مايــن وواحــد 
وســتون ألًفــا وثاثمائــة وعشــرون ريــااًل.. ثانًيــا: يتعهــد موكلــي بتوريــد 
ا)تســليم مفتــاح(،  مــواد املقاولــة كاملــة وجتهيــز املبنــى مبــا يســمى حالّيً
ــه قــام بعمــل  ــي أن ــذ املشــروع بالكامــل اتضــح ملوكل ــه بعــد تنفي ــم إن ث
كميــات زائــدة مــن العقــد املتفــق عليــه، وال يتضــح ذلــك إال بعــد جــرد 
ومطابقــة املشــروع علــى العقــد.. وقــد طلــب ذلــك موكلــي مــن الشــركة 
فرفضــت، وأطلــب ســؤال املدعــى عليــه وكالــًة وتكليــف مكتــب 
ــزام  ــة وإل ــى الطبيع هندســي؛ ليقــوم بجــرد العمــل ومطابقــة االتفــاق عل
ــى االتفــاق؛ هــذه دعــواي.  ــه بدفــع مســتحقات العمــل الزائــد عل موكلت
ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه وكالــًة عــن صحــة رقــم الســجل التجــاري 
ملوكلتــه فأجــاب بقولــه رقــم الســجل التجــاري صحيــح؛ هكــذا أجــاب. 
ــًة  ــة، ومبــا أن املدعــي وكال ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاًء عل فبن
إلــزام املدعــى عليهــا بدفــع مســتحقات موكلــه جتــاه املدعــى  طلــب 
عليهــا وذلــك مقابــل العقــد الــذي بينهمــا وهــو إنشــاء مبنــى، ومبــا أن 
هــذا العقــد صــادر عــن طرفــن ينطبــق علــى كل واحــد منهمــا صفــة 
التاجــر وفًقــا للمــادة األولــى والثانيــة والثالثــة مــن النظــام التجــاري، ومبــا 
أن هــذا العقــد عقــد مقاولــة متعلــق بإنشــاء مبنــى واملقــاول متعهــد بتوريــد 
املــؤن واألدوات الازمــة لذلــك وقــد نصــت املــادة الثانيــة فقــرة)د( مــن 
ــة مــن التجــار  النظــام التجــاري على:)جميــع العقــود والتعهــدات احلاصل
وجميــع  بأنواعهــم،  والــوكاء  والصيارفــة  والسماســرة  واملتســببن 
املقــاوالت املتعلقــة بإنشــاء مبــاٍن ونحوهــا متــى كان املقــاول متعهــًدا 
فقــد  ذكــره  مضــى  وملــا  ا.هـــ  لهــا(  الازمــة  واألدوات  املــؤن  بتوريــد 
صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي وكالــًة لعــدم االختصــاص، وبعــرض 
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احلكــم علــى املدعــي وكالــًة قــرر عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب متييــزه 
والرفــع حملكمــة االســتئناف واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجبتــه 
وأمــرت بتســليمه نســخة مــن صــك احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال 
ثاثــن يوًمــا، وإذا لــم يتقــدم خالهــا باعتراضــه يســقط حقــه يف طلــب 
التمييــز ويكتســب احلكــم القطعيــة، كمــا قــرر املدعــى عليــه وكالــًة 
قناعتــه باحلكــم وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر يف  1433/11/29هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده.. وبعــد، فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن ِقبــل 
 34578804 برقــم  املســاعد  بينبــع  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة 
فضيلــة  عــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/8/9هـــ  وتاريــخ 
وتاريــخ   ........... برقــم  بينبــع  العامــة  باحملكمــة  القاضــي   .... الشــيخ 
1433/12/21هـــ، املتضمــن دعــوى ... ضــد شــركة )...(، وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة 
علــى احلكــم.. واهلل املوفــق، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم.
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كِّ : 34191093 تاريُخه:1434/4/17هـ   َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33244787

َرْقُم قراِر التَّصديِق ِمن محكمِة االستئناِف:  
34301908  تاريُخه: 1434/8/22هـ

ــٍة َعــن أرٍض- اإلفَهــاُم  اختصــاص - عَقــاٌر- َطلــُب َرفــِع يــِد ِجهــٍة ُحكوميَّ
قــِة بعَقــاٍر ممُلــوٍك للدولــِة  عــَوى املتعلِّ بَتحريــِر َدْعــَوى - عــدُم َســماِع الدَّ

عــَوى. ــاِمي- احُلْكــُم بــردِّ الدَّ إالَّ باأَلمــرِ السَّ

1430/6/7هـــ،  بتاريــِخ  ب  5058/م  ْقــِم  الرَّ ُذو  الَبرقــيُّ  ــاِمي  السَّ األمــُر 
قــِة بعَقــاٍر مملــوٍك للدولــِة بَصــكٍّ  عــَوى املتعلِّ ــنُ عــدَم َســماِع الدَّ واملتضمِّ
ِفهــا إالَّ بعــَد  َشــرعيٍّ أْو َوثيقــٍة ُمعتبــرٍة شــرًعا أْو حتــَت حيازِتهــا أْو تصرُّ

عــَوى.  ــماِع الدَّ ــى َس ــاِمي وأخــِذ املَوافقــِة عَل فــِع للَمقــاِم السَّ الرَّ

ِعــي ِضــدَّ أمانــِة ِمنطقــِة جنــَراَن بــأنَّ لَوالــِده أرًضــا تَقــُع يف  َعــى املدَّ ادَّ
)000( بنجــَران، وال َيعــِرُف أطوالَهــا وَقــد وضَعــْت أمانــُة امِلْنطقــِة يَدهــا 
ــَك والــِده  ــُت متلُّ ــا يثِب ِعــي َم ــا بعــَد َوفــاِة َوالــِده بعَدمــا أخَفــى عــمُّ املدَّ عليَه
ِعــي رفــَع يــِد األمانــِة عــِن األرِض وتســليَم ورثــِة والــِده  األرَض، وطلــَب املدَّ
ــاُع  ِعــي حتريــَر َدعــواُه ، متَّ االطِّ األرَض ، طلــَب ناظــُر القضيــِة مــَن املدَّ
ِعــي، ولــْم يجــْد َناظــُر القضيــِة  عَلــى َصــكِّ َحْصــِر اإلْرِث اخلــاصِّ بوالــِد املدَّ
ــاِمي، وبنــاًء  عــَوى مــَن املقــاِم السَّ ــا يفيــُد بَســماِع الدَّ ــةِ َم يف أوراِق املعامل
ْقــِم 5058/م ب يف 1430/6/7ه  ــاِمي َذا الرَّ عليــِه وحيــُث إنَّ األمــَر السَّ
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احلمــد هلل وحــده وبعــد، فلــديَّ أنــا القاضــي ... يف احملكمــة العامــة 
ِقبــل فضيلــة رئيــس  إلينــا مــن  بنجــران، وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة 
وتاريــخ   33244787 برقــم  بنجران/املكلــف  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   33655823 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/04/07هـــ 
1433/04/07هـــ حضــر ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة 
رقــم ... وحضــر حلضــوره )000( ســعودي اجلنســية مبوجــب الهوية الوطنية 
رقــم )000( بصفتــه مندوًبــا عــن أمانــة منطقــة جنــران بوظيفــة محــاٍم 
مســاعد مبوجــب البطاقــة الرســمية الصــادرة عــن أمانــة منطقــة جنــران، 
عــى املدعــي يف دعــواه قائــًا إن لوالــدي أرًضــا تقــع يف )000( مبدينــة  فادَّ
)000( ال أعــرف أطوالهــا وقــد وضعــت أمانــة منطقــة جنــران يدهــا عليها 
بعــد وفــاة أبــي وذلــك بعدمــا أخفــى عمــي مــا يثبــت متلــك والــدي لــألرض، 
وأطلــب رفــع يــد األمانــة عــن األرض وتســليم ورثــة والــدي األرض؛ هــذه 
الورثــة  عــن  والــوكاالت  الورثــة  عــن صــك حصــر  وبســؤاله  دعــواي. 
أجــاب قائــًا: ســأحضرها اجللســة القادمــة؛ هكــذا أجــاب. ثــم جــرى 
إفهامــه بــأن دعــواه غيــر محــررة، وأن الواجــب عليــه حتريرها وإال ســيتم 
احلكــم بصــرف النظــر عــن الدعــوى ففهــم ذلــك واســتعد بتحريرهــا، 

إالَّ  للدولــِة  بعَقــاٍر مملــوٍك  املتعلِّقــِة  عــَوى  الدَّ َســماِع  عــدَم  ــَن  َقــد تضمَّ
لــَع ناظــُر  ــَماِع، وقــِد اطَّ ــاِمي ألخــِذ اإلذِن بالسَّ فــِع للمَقــاِم السَّ بعــَد الرَّ
ــابِق يف هــذِه الَقضيــِة؛ لــَذا فَقــد َصــَدَر احُلْكــُم  القضيــِة علــى احُلكــِم السَّ
ِعــي عــدَم القناعــِة، وصــدَر قــراُر محكمــِة  َر املدَّ عــَوى، وقــرَّ بــردِّ الدَّ

ــى احُلْكــِم. االســتئناِف مبنطقــِة َعســير باملوافقــِة عَل



157

الرســمي يف  التكليــف  األمانــة خطــاب  منــدوب  إفهــام  كمــا جــرى 
اجللســة القادمــة ففهــم ذلــك واســتعد بــه، ويف جلســة أخــرى حضــر فيهــا 
املدعــي املدونــة هويتــه ســابًقا، وحضــر حلضــوره منــدوب األمانــة املدونــة 
هويتــه ســابًقا، واملفــوَّض بســماع الدعــوى مبوجــب خطــاب أمــن منطقــة 
جنــران برقــم 3401017049 وتاريــخ 1434/04/16هـــ واملتضمــن بــأن 
يكــون حامــل الســجل املدنــي رقــم )000( ممثــًا ألمانــة منطقــة جنــران 
والبلديــات التابعــة لهــا، ولــه حــق املرافعــة واملدافعــة يف جميــع القضايــا 
املرفوعــة مــن األمانــة أو ضدهــا، وقــد أبــرز املدعــي صــك حصــر الورثــة 
ذا الرقــم )000( والتاريــخ 1401/07/20هـــ  واملتضمــن وفــاة وانحصــار 
و)000(  و)000(  و)000(  و)000(  منهــا  أوالده  ويف  زوجتــه  يف  إرثــه 

و)000( وال وارث لــه ســواهم.
وبعــد االطــاع علــى أوراق املعاملــة لــم أجــد فيهــا مــا يفيــد اإلذن بســماع 
دعــوى املدعــي مــن ِقبــل املقــام الســامي، ولألمــر الســامي البرقــي ذي 
ســماع  عــدم  واملتضمــن  وتاريــخ 1430/06/07هـــ  الرقــم 5058/م ب 
الدعــوى املتعلقــة بعقــار مملــوك للدولــة بصــك شــرعي أو وثيقــة معتبــرة 
شــرًعا أو حتت حيازتها أو تصرفها إال بعد الرفع للمقام الســامي وأخذ 
املوافقــة علــى ســماع الدعــوى، ولكــون األرض محــل الدعــوى أرًضــا 
حكوميــة قــد وضعــت األمانــة يدهــا عليهــا مبوجــب األمــر الســامي ذي 
الرقــم )000( وتاريــخ 1409/07/28هـــ، وبعــد االطــاع علــى مذكــرة 
األمانة املقيدة باحملكمة لدينا برقم 348968604 يف 1434/04/13هـ 
واملتضمنــة أن هــذه الدعــوى ســبق أن حكــم فيهــا بالصــك الصــادر عــن 
هــذه احملكمــة برقــم 8/52 وتاريــخ 1412/04/08هـــ واملصــدق مــن 
هيئــة التمييــز باملنطقــة الغربيــة برقــم 1/1/25 وتاريــخ 1414/01/13هـ 
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املرفــق  الصــك  صــورة  علــى  وباالطــاع  مــوات  األرض  أن  واملتضمــن 
باملذكــرة؛ لذلــك كلــه فقــد حكمــت بــرد دعــوى املدعــي وأمــرت 
بإصــدار قــرار بذلــك، وبعــرض احلكــم علــى املدعــي قــرر عــدم قناعتــه 
باحلكــم وطلــب رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم 
فأجيــب لطلبــه، وجــرى إفهامــه بتســلُّم نســخة مــن احلكــم يف هــذا اليــوم 
ــا تبــدأ مــن يــوم األربعــاء  لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة خــال ثاثــن يوًم
املوافــق 1434/04/17هـــ وأنــه إذا انتهــت املــدة املقــررة نظاًمــا ولــم يتقدم 
بائحتــه فــإن حقــه يف االعتــراض يســقط ويكتســب احلكــم الصفــة 
القطعيــة، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم. ُحــرر يف 1434/04/17هـــ.
ــى مــن ال نبــي بعــده.. أمــا بعــد،  احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير برقــم 
عــن  الصــادر  القــرار  بهــا  مرفًقــا  1434/09/03هـــ  يف   341817665
الدائــرة احلقوقيــة األولــى برقــم 34301908 يف 1434/08/22هـــ ونــص 
احلاجــة منــه: »وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
وأوراق املعاملــة، تقــرر الدائــرة املوافقــة علــى احلكــم، واهلل املوفــق، 
وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. قاضــي اســتئناف 
)000( ختمــه وتوقيعــه. قاضــي اســتئناف )000( ختمــه وتوقيعــه. رئيــس 
وتوقيعــه«.. وحتــى ال يخفــى، جــرى حتريــره،  الدائــرة )000( ختمــه 
وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

ــرر يف 1434/09/22هـــ . وســلم.  ُح
احلمــد هلل وحــده وبعــد، فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة 
األولــى مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة الــواردة 
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مــن ِقبــل فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بنجــران برقــم 341661011 
وتاريــخ 1434/7/10هـــ املرفــق بهــا القــرار الشــرعي الصــادر عن فضيلة 
الشــيخ )000( برقم 34191093 وتاريخ 1434/4/17هـ اخلاص بدعوى 
)000( ضــد )000( أمانــة منطقــة جنــران بشــأن ملكيــة عقــار املتضمــن 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون بالقــرار، ومفصــل فيــه.. وبدراســة القرار 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة ــــ تقــرر الدائــرة 
املوافقــة علــى احلكــم، واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 34197496 تاريُخه: 1434/4/24هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33245634

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34241081 تاريخه : 1434/6/14هـ

ِة ســجٍن-  اختصــاص - َدعــَوى ِضــدَّ ِجهــٍة ُحكوميــٍة- تعويــٌض َعــن ُمــدَّ
-  بحــُث االخِتصــاِص دوَن طلــِب  ظــاِم العــامِّ مســألُة االخِتصــاِص مــَن النِّ
اخِتصــاِص  مــِن  الدولــِة  أجهــزِة  ِضــدَّ  عويــِض  التَّ دعــاَوى  اخلصــوِم-  

عــَوى لعــدِم االخِتصــاِص. ظــِر عــِن الدَّ احملكمــةِ اإلداريــِة-  َصــْرُف النَّ

ُة َرْقُم 13/ج ِمن ِنظاِم ِديواِن املظالِم. 1- املادَّ
ُة َرْقُم )216( وَرْقُم )217( ِمن ِنظاِم اإلجراءاِت اجلزائيِة. 2- املادَّ

ــردِّ  ــا ب ــِق واالدعــاِء العــامِّ ُمطالًب ــِة التحقي ــِل هيئ ِعــي ِضــدَّ ممث َعــى املدَّ ادَّ
َة ســنتْنِ ِمــن ِقبــِل  اعتبــاِره وتعويِضــه َعــن ُمــدِة ســجِنه؛ حيــُث ُســجَن مــدَّ
يســِعُف  بــدوِن وجــِه حــقٍّ حــَن كاَن  العــامِّ  واالدعــاِء  التحقيــِق  هيئــِة 
َعــى عليــِه ُقبــَض  شــخًصا حســَب دعــَواُه.. أجــاَب ممثــُل الهيئــِة بــأنَّ املدَّ
عليــِه عَلــى خلفيــِة قضيــِة حــرِق شــخٍص، وَقــد كاَن بحالــِة ُســْكٍر، 
ِر فتــمَّ  ــه الســيارِة حتــَت تأثيــِر املســكِر وِحيــازِة احلشــيِش املخــدِّ وبقيادِت
، وُأحيلــْت دعــَوى  فصُلهــا إلــى قضيتــِن مــن ِقبــل رجــاِل الضبــِط اجلنائــيِّ
وُأحيلــْت  ُحكــٌم،  فيَهــا  وصــدَر  اجلزائيــِة،  احملكمــِة  إلــى  ــْكِر  السُّ
واملختــصُّ  منظــورًة،  تــزال  وال  ــِة  العامَّ احملكمــِة  إلــى  القتــِل  دعــَوى 
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ِة 123 مــن  ــادَّ ــا حســَب امل ــا إليَه ــَد إحالِته ــراِحِه احملكمــُة بع بإطــاِق َس
االخِتصــاَص  أنَّ  ومَبــا  أَجــاب..  هكــَذا  اجلزائيــِة؛  اإلجــراءاِت  ِنظــاِم 
تــي ال ُبــدَّ مــَن النَّظــِر فيَهــا ولــْو لــْم يطلــْب  الوالئــيَّ مــَن املســائِل اجلوهريــِة الَّ
ــواِن  ــَم )13/ج( مــن ِنظــاِم ِدي َة َرْق ــُث إنَّ املــادَّ ــَك أحــُد املتداعــَن، وحي ذل
ــادِر باملرســوِم امللكــيِّ َرْقــِم م/78 يف 1428/09/19هـــ َقــد  املظالــِم الصَّ
ــأِن َعن  تــي يقدُمهــا َذوُو الشَّ جعلــْت للديــواِن النَّظــَر يف دعــاَوى التَّعويــِض الَّ
قــراراِت وأعمــاِل اإلدارِة، وحيــُث إنَّ ِجهــاِت الضبــِط اجلنائــيِّ جميَعهــا 
ِجهــاٌت إداريــٌة، وُتعــد قراراُتهــا قــراراٍت إداريــًة، وكذلــَك فــإنَّ إجــراءاِت 
ــِة بالفصــِل  الضبــِط اجلنائــيِّ ال تخضــُع لرقابــِة احملكمــِة اجلزائيــِة املختصَّ
صاحبــُة  هــَي  اإلداريــَة  احملكمــَة  إنَّ  وحيــُث  اجلزائيــِة،  ى  عــوَ الدَّ يف 
عــاَوى اإلداريــِة، وَدعــاَوى التَّعويــِض ِضــدَّ  ــِة يف َنظــِر الدَّ الواليــِة العامَّ
ِعــي  أجهــزِة الدولــِة اإلداريــِة.. احلكــُم بصــرِف النَّظــِر َعــن َدعــَوى املدَّ
َعــى  ِعــي باحُلكــِم، واعتــرَض املدَّ .. قنــَع املدَّ لعــدِم االخِتصــاِص الوالئــيِّ
عليــِه بائحــٍة، َصــَدَر احُلكــُم مــَن الدائــرِة اجلزائيــِة السادســِة مبحكمــِة 

ــَة املكرمــِة. االســتئناِف مبنطقــِة َمكَّ

احلمــد هلل وحــده وبعــد، فلــديَّ أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبكــة املكرمــة، وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن ِقبــل فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 33245634 وتاريــخ 
وتاريــخ   33553377 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/04/07هـــ 
1433/03/23هـ.. إنه يف يوم  األربعاء املوافق 1434/04/24هـ افتتحت 
اجللســة، وفيهــا حضــر املدعــي ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
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املدنــي رقــم ... كمــا حضــر حلضــوره املدعــى عليــه ممثــل هيئــة التحقيــق 
واالدعــاء العــام ... الكليــة ســعودي بالســجل املدني رقــم ... وأبرز املدعي 
دعــواه احملــررة وهــذا نصهــا: »إننــي قــد ســجنت ملــدة ســنتن بــدون وجــه 
حــق مــن ِقبــل دائــرة النفــس يف إدارة االدعــاء العام عند إســعايف شــخًصا؛ 
لــذا أطلــب رد اعتبــاري وتعويضــي عــن املــدة التــي ُســجنت فيهــا مــن 
ا مكتوًبــا، هــذا  قبلهــم«.. وبعرضهــا علــى ممثــل الهيئــة احلاضــر أبــرز رّدً
نصــه: »إشــارًة خلطــاب ســعادة مديــر مكتبكــم رقــم )34/856099( 
بتاريــخ 1434/4/7هـــ املرفــق بــه صــورة مــن صحيفــة الدعــوى املقدمــة 
مــن املدعــي/... ضــد هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبكــة املكرمــة، 
مفادهــا أن دائــرة النفــس بالفــرع قــد ســجنته ملــدة ســنتن بــدون وجــه حــق 
عنــد إســعافه شــخًصا، ويرغــب يف رد اعتبــاره وتعويضــه عــن املــدة التــي 
أمضاهــا بالســجن.. وعليــه، فأقــدم لفضيلتكــم الــرد علــى الدعــوى 
املشــار إليهــا بأعــاه بــأن املذكــور قبــض عليــه بتاريــخ 1429/4/7هـــ 
)مرفــق صــورة مــن أمــر التوقيــف وصــورة مــن أمــر التمديــد، التوقيــف 
للمــرة األولــى( مــن ِقبــل رجــال الضبــط اجلنائــي علــى خلفيــة قضيــة حــرق 
شــخص، وقــد كان املدعــي بحالــة ســْكر وبقيادتــه الســيارة حتــت 
تأثيــره وحيازتــه احلشــيش املخــدر بقصــد االســتعمال، فتــم فصــل هــذه 
القضيــة مــن ِقبــل جهــة الضبــط اجلنائــي قبــل إحالتهــا جلهــة التحقيــق 
طرفنــا إلــى قضيتــن: )ا( األولــى: قضيــة الســكر وقيادتــه للســيارة 
ومتــت  االســتعمال،  بقصــد  املخــدر  للحشــيش  وحيازتــه  تأثيــره  حتــت 
إحالتهــا مــن ِقبــل االدعــاء العــام إلــى احملكمــة اجلزائيــة برقــم )28567( 
يف 1429/8/19هـــ؛ أي بعــد أربعــة أشــهر مــن تاريــخ القبــض عليــه، 
وصــدر بتاريــخ 1429/11/3هـــ القــرار الشــرعي رقــم)6/442( )املرفــق 
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لكــم صــورة منــه(، واملتضمــن ثبــوت شــربه للمســكر وقيادتــه للســيارة 
حتــت تأثيــره وحيــازة احلشــيش املخــدر بقصــد االســتعمال، واحلكــم 
بحــد الســكر وســجنه أربعــة أشــهر مــن تاريــخ التوقيــف، ومنعــه مــن 
الســفر ملــدة ســنتن، واقتنــع املتهــم باحلكــم. )ب( الثانيــة: قضيــة القتــل 
املنظــورة لديكــم متــت إحالتهــا مــن ِقبــل االدعــاء العــام إلــى احملكمــة 
العامــة برقــم ..........  يف 1429/11/25ه؛ أي بعــد ســبعة أشــهر مــن تاريــخ 
القبــض عليــه، واســتناًدا للمــادة )123( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة 
فــإن هيئــة التحقيــق املتمثلــة يف دائــرة النفــس ال تســتطيع إطــاق ســراحه 
مــن هــذه القضيــة؛ ألن لــه قضيــة أخــرى املذكــورة يف الفقــرة ا متــت 
إحالتهــا للمحكمــة اجلزائيــة؛ فهــي اجلهــة املختصــة بإطــاق ســراحه مــن 
ــة  ــه املذكــور مــن أن هيئ ــى مــا تقــدم فــإن مــا ادعــى ب ــاًء عل عدمــه. فبن
التحقيــق أوقفتــه ملــدة ســنتن غيــر صحيــح، وال دليــل عليــه، وال عاقــة 
للهيئــة بهــذه املــدة، وأن إجــراءات الهيئــة مــن حيــث التحقيــق واإليقــاف 
واالتهــام يف كلتــا القضيتــن كانــت نظاميــة، وأن إحالــة أوراقــه يف 
أثنــاء مــدة توقيفــه نظاميــة أيًضــا، وذلــك وفًقــا لنظامــي اإلجــراءات 
ــة التحقيــق واالدعــاء العــام بدليــل صــدور حكــم عليــه  اجلزائيــة، وهيئ
يف القضيــة األولــى املشــار إليــه بأعــاه، وكــون القضــاء قــد بــرأه مــن 
القضيــة الثانيــة؛ فهــذا ال يقــدح يف صحــة إجــراءات التحقيــق التــي متــت 
معــه.. وبنــاًء علــى مــا تقــدم من الدعوى واإلجابــة، وحيث إن االختصاص 
الوالئــي مــن املســائل اجلوهريــة التــي ال بــد مــن النظــر فيهــا ولــو لــم يطلــب 
ــوان  ذلــك أحــد املتداعــن، وحيــث إن املــادة رقــم )13/ج( مــن نظــام دي
املظالــم الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/78 يف 1428/09/19هـــ قــد 
جعلــت للديــوان النظــر يف دعــاَوى التعويــض التــي يقدمهــا ذوو الشــأن عن 
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قــرارات وأعمــال اإلدارة، وحيــث إن جهــات الضبــط اجلنائــي جميعهــا 
جهــات إداريــة وُتعــد قراراتهــا قــرارات إداريــة، وكذلــك فــإن إجــراءات 
الضبــط اجلنائــي ال تخضــع لرقابــة احملكمــة اجلزائيــة املختصــة بالفصــل 
ــوان بالنظــر يف  ــدأ اختصــاص الدي ــة، وحيــث إن مب يف الدعــوى اجلزائي
هذه الدعوى ونظائرها قد اســتقر عليه عمل الديوان ســابًقا، وصدرت 
تأسيًســا علــى ذلــك عــدة قــرارات؛ منهــا القــرار رقــم 2/د/ف/4 لعــام 
1417هـــ يف القضيــة رقــم 1/750/ق لعــام 1421هـــ املؤيــد باحلكــم رقــم 
318/ت/1 لعــام 1427هـــ وغيرهــا، وحيــث إن دعــوى طلــب التعويــض 
دعــوى مســتقلة مــن حيــث اإلجــراءات واملوضــوع عــن الدعــوى اجلنائيــة، 
ــا بهــا، ولعمــوم املادتــن رقــم  ــا خاّصً وألن لــكل دعــوى كياًنــا نظامّيً
)216( ورقــم )217( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة الصــادر باملرســوم 
امللكــي رقــم م/39 وتاريــخ 1422/07/28هـــ، وتأسيًســا علــى مــا ســبق 
نظــر  العامــة يف  الواليــة  هــي صاحبــة  اإلداريــة  إن احملكمــة  وحيــث 
الدعــاَوى اإلداريــة ودعــاَوى التعويــض ضــد أجهــزة الدولــة اإلداريــة وليس 
للقضــاء العــام أن يقــرر مســؤولية الدولــة عــن أي عمــل إال مبوجــب نــص 
صريــح يخّولــه االختصــاص بذلــك، وألن القاعــدة النظاميــة املســتقرة 
واملتفــق عليهــا أنــه )ال اجتهــاد مــع النــص(؛ لذلــك كلــه فقــد صرفــت 
النظــر عــن دعــوى املدعــي لعــدم االختصــاص الوالئــي بنظرهــا كونهــا 
مــن اختصــاص احملكمــة اإلداريــة.. وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن، قنــع 
بــه املدعــي وقــرر املدعــى عليــه ممثــل هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام 
اعتراضــه علــى احلكــم بائحــة، فجــرى تســليمه نســخة مــن القــرار 
وُأفهــم بتعليمــات االعتــراض، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه. ُحــرر يف 1434/04/24هـــ. 
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده.. وبعــد، 
االســتئناف  مبحكمــة  السادســة  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن 
ــاع علــى املعاملــة الــواردة إلــى هــذه  مبكــة املكرمــة، جــرى منــا االطِّ
احملكمــة بكتــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة 
رقــم  القــرار  بهــا  املرفــق  )1434/5/25هـــ(  بتاريــخ   ................ رقــم 
ــة الشــيخ/  )34197496( بتاريــخ )1434/4/24هـــ( الصــادر عــن فضيل
... القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة، املتضمــن دعــوى/ 
... ســعودي اجلنســية، ضــد هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام يف قضيــة 
وصــورة  القــرار  وبدراســة  باطنــه..  دون  مبــا  فيــه  احملكــوم  منظــورة 
واهلل  احلكــم،  علــى  املوافقــة  تقــررت  االعتراضيــة  والئحتــه  ضبطــه 

املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 34181516    تاريُخه: 1434/4/7هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33332216

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34221355 تاريخه : 1434/5/25هـ

اليــٌة-  ُمســتحقاٌت متأخــرٌة  اختصــاص - َعْقــُد ِعمالــٍة- ِخالفــاٌت ُعمَّ
. وَتعويضــاٌت ِمــن صاحــِب الَعمــِل-  عــدُم اختصــاٍص والئــيٍّ

ِة اخلاِمسِة ِمن ِنظاِم الَعمِل. الِفْقرُة األوَلى ِمَن املادَّ

َعى عليَها، وبعَد أْن  ًفــا لَدى الشــركِة املدَّ ــه كاَن موظَّ ِعــي بأنَّ َعــى املدَّ ادَّ
ــى  أجــَرى عمليــًة جراحيــًة أنَهــْت ِخْدماِتــه وهــَو يف فتــرِة العــاِج، وَقــد تبقَّ
ــٌة يف َدْعــواُه؛ لــَذا فَقــد طالــَب بإلــزاِم  ل ــا مفصَّ لــُه ُمســتحقاٌت َماليــٌة لديَه
عــَوى خــارَج  َعــى عليَهــا بدفِعهــا لــُه حــااًل.. العقــُد محــلُّ الدَّ الشــركِة املدَّ
ــِة لكْوِنــه َخاِضًعــا لِنظــاِم الَعمــِل فتختــصُّ  اخِتصــاِص احملاكــِم العامَّ
بــِه َهيئــُة َتســويِة اخِلافــاِت الُعماليــِة مبكتــِب الَعمــِل.. قَضــِت احملكمــُة 
ــَع  ، قن ــي لعــدِم االختصــاِص الوالئــيِّ ِع ــِة املدَّ ــن ُمطالب بَصــرِف النَّظــِر َع
رْت  ِعــي.. وقــْد قــرَّ َعــى عليَهــا باحُلكــِم وعــاَرَض عليــِه املدَّ وكيــُل املدَّ

ــى احُلْكــِم. محكمــُة االســتئناِف املصادقــَة عَل
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واملكلــف   ... القضائــي  املــازم  أنــا  فلــديَّ  وبعــد،  وحــده  هلل  احلمــد 
باحملكمــة   ... القضائــي  باملكتــب  قبلــي  مــن  الدعــوى  هــذه  بنظــر 
العامــة بالدمــام بنــاًء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن ِقبــل فضيلــة رئيــس 
احملكمــة العامــة بالدمــام برقــم 33332216 وتاريــخ 1433/05/12هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 33902546 وتاريــخ 1433/05/12 هـــ حضــر 
... مصــري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ..... وســارية املفعــول حتــى 
1434/07/01هـــ وحضــر حلضــوره ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ... الوكيــل الشــرعي... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ... بصفتــه وكيــًا عــن ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة عــن كتابــة عــدل الدمــام 
الثانيــة برقــم 5106 يف 1432/01/28هـــ واملجلــد رقــم 9084 مبوجــب 
برقــم 60967  الثانيــة  الدمــام  عــدل  عــن كتابــة  الصــادرة  الوكالــة 
يف 1432/12/25هـــ واملجلــد رقــم 9758 وادعــى املدعــي قائــًا: لقــد 
كنــت موظًفــا لــدى شــركة .. منــذ تاريــخ 1415/07/07هـــ املوافــق 
معهــم  واســتمررُت  ميكانيــكا  مهنــدس  بوظيفــة  1994/12/10م 
أجريــت  وقــد  2000/08/23م  املوافــق  1419/9/5هـــ  تاريــخ  حتــى 
عمليــة جراحيــة نتيجــة تعرضــي لتعــب شــديد مبستشــفى ... بتحويــل 
وكنــت  2000/05/09م  1421/02/04هـــ  تاريــخ  يف  الشــركة  مــن 
وقتهــا حتــت كفالــة الشــركة، وأنهيــت خدماتــي وأنــا يف فتــرة العــاج 
وحيــث تبقــى يف ذمــة الشــركة مســتحقات ماليــة لــي وهــي علــى النحــو 
ــا وتســعمائة وعشــرة ريــاالت مقابــل  التالــي: مبلــغ وقــدره اثنــا عشــر ألًف
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نهايــة اخلدمــة مــن تاريــخ 1415/07/07هـــ املوافــق 1994/12/10م حتى 
ــغ وقــدره أربعــة  ــخ 1421/10/07هـــ املوافــق 2001/01/03م؛ ومبل تاري
آالف وخمســمائة وواحــد وتســعون ريــااًل مقابــل إجــازة غيــر مدفوعــة؛ 
ومبلــغ وقــدره اثنــان وعشــرون ألًفــا ومائــة وثاثــة عشــر ريــااًل مقابــل 
رواتــب متأخــرة مــن تاريــخ 1421/03/28هـــ املوافــق 2000/07/01م 
ألــف  وقــدره  املوافــق 2001/01/03م؛ ومبلــغ  حتــى 1421/10/07هـــ 
ريــال مقابــل مــا قمــت بدفعــه مبستشــفى ... لشــراء مضــادات حيويــة 
ومطهــرات  غيــارات  مقابــل  ريــال  آالف  أربعــة  وقــدره  ومبلــغ  وأدويــة؛ 
وأدويــة وكشــوفات باملستشــفى، ليصبــح مجمــوع مــا أطالــب إلــزام 
الشــركة املدعــى عليهــا بدفعــه لــي حــااًل مبلًغــا وقــدره خمســة وأربعــون 
ألًفــا وســتمائة وأربعــة عشــر ريــااًل؛ هــذه دعــواي. وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه وكالــًة أجــاب قائــًا: أطلــب إمهالــي لإلجابــة علــى دعــوى 
املدعــي؛ هكــذا أجــاب.. ولــذا جــرى رفــع اجللســة، ويف جلســة أخــرى 
افتتحــت اجللســة أنــا ... القاضــي باحملكمــة العامــة بالدمــام بحضــور 
ــا، ونظــًرا النتقــال املــازم القضائــي  الطرفــن املرصــودة بياناتهمــا آنًف
عــن املكتــب فقــد قــررت االســتمرار يف نظــر القضيــة، وبتــاوة مــا 
ســبق علــى املدعــي صــادق عليــه وبســؤال املدعــى عليــه بالوكالــة عــن 
إجابتــه أبــرز لنــا ورقتــن حتمــان مطبوعــات مؤسســة ... ومؤرخــة يف 
1433/08/03هـــ وموقعــة مــن ِقبلــه وطلــب رصدهــا يف ضبــط القضيــة، 
ونصهــا مــا يلــي: بعــد االطــاع علــى مذكــرة االدعــاء بحقنــا واملقدمــة 
2012/05/08م،  املوافــق  هـــ   1433/06/17 بتاريــخ   ... املدعــي  مــن 
وبعــد تفحــص تاريــخ املدعــي الوظيفــي لدينــا ومراجعــة مطالبــه مراجعــة 
شــاملة، نــود إيضــاح التالــي: 1( تعــن املدعــي لــدى مؤسســة ... التجاريــة 
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بوظيفــة مهنــدس ميكانيــكا يف تاريــخ 1994/12/10. 2( مت إنهــاء 
خدمــات املدعــي يف تاريــخ 2000/07/24 مــع منحــه شــهر اإلنــذار املتفق 
عليــه يف العقــد حتــى يــوم 2000/08/24، وهــو يعلــم ذلــك متــام العلــم، 
ومرفــق وثيقــة بخــط يــده وتوقيعــه تثبــت ذلــك وليــس كمــا ادعــى أنــه يف 
2001/01/03. 3( عنــد تأخــر املدعــي يف نقــل كفالتــه بعــد إصــدار 
قــرار إنهــاء خدماتــه وأخــذه وقًتــا طويــًا متــت مخاطبتــه وُطلــَب منــه 
ا يف تاريخ 1421/08/02هـ املوافق 2000/10/29م اإلســراع يف  كتابّيً
نقــل الكفالــة وإال فســوف يكــون الترحيــل النهائــي مــن البلــد مصيــره 
ــة حتــى يــوم 2000/11/15م إلمتــام ذلــك، وهــذا مــن  ــم إعطــاؤه مهل ويت
حــق صاحــب العمــل إلخــاء مســئوليته أمــام اجلهــات املختصــة يف الدولــة؛ 
حيــث كنــا يف غايــة املرونــة وطــول البــال معــه حتــى نقــل كفالتــه، وإال 
ــا وفــوًرا، إذا لــم يجــد  فــإن األنظمــة الســارية حتتــم علينــا ترحيلــه نهائّيً
كفيــًا آخــر. 4( بالفعــل مت تســلُّم خطــاب طلــب نقــل كفالــة للمدعــي 
مــن ِقبــل مؤسســة ... ولكــن يف تاريــخ 2001/01/15 أي بعــد شــهرين 
الفقــرة  لــه واملذكــورة يف  النهائيــة املمنوحــة  تاريــخ نهايــة املهلــة  مــن 
لظروفــه،  مراعــاًة  أشــهر  ســتة  قرابــة  عليــه  الســابقة؛ حيــث صبرنــا 
وقــد متــت املوافقــة علــى نقــل خدماتــه فــوًرا ويف حينــه. 5( طلــب املدعــي 
يف تاريــخ 1421/05/21هـــ جتديــد إقامتــه علــى حســابه اخلــاص ملــدة 
عــام واحــد؛ حيــث إنــه أجــرى أو ســيجري عمليــة جراحيــة وقتهــا وفتــرة 
الصاحيــة املتبقيــة يف اإلقامــة 1421/07/01هـــ قــد ال تكــون كافيــة 
لــه للتعــايف مــن العمليــة علــى حــد وصفــه وقــد مت لــه مــا أراد.. طلبــات 
ــا يف وثيقــة االدعــاء والــرد عليهــا: 1- مبلــغ  املدعــي كمــا وردت نّصً
12910 ريــاالت نهايــة اخلدمــة مــن 1994/12/10م إلــى 2001/01/03م 
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لــم منانــع مطلًقــا يف منحــه مكافــأة نهايــة خدمتــه مــن تاريــخ تعيينــه يف 
1994/12/10 إلــى آخــر يــوم عملــه يف 2000/08/24 اســتناًدا للقاعــدة 
صلــى  اهلل  رســول  قــال  حيــث  العمــل؛  مقابــل  األجــر  بــأن  الشــرعية 
اهلل عليــه وســلم: »أعطــوا األجيــر أجــره قبــل أن يجــف عرقــه«، وهــو 
كان أجيــًرا يعمــل لدينــا بأجــر مقابــل العمــل الــذي يؤديــه حتــى تاريــخ 
ــا،  ــا مطلًق ــم يقــم بالعمــل لدين ــخ ل 2000/08/24 ومــن بعــد هــذا التاري
وبالتالــي فــا يســتحق أي نــوع مــن التعويــض أو األجــر بعــد آخــر يــوم 
عمــل لــه بنــاًء علــى إنهــاء خدماتــه مــن املؤسســة، وهــذا حــق كفلــه لنــا 
الشــرع والعــرف واألنظمــة ذات العاقــة نظــام العمــل والعمــال الســعودي. 
2- مبلــغ 4591 ريــااًل مقابــل إجــازة غيــر مدفوعــة رصيــد اإلجــازات 
املســتحقة، والتــي لــم يســتخدمها املوظــف ســوف تضــاف إلــى مخالصــة 
نهايــة اخلدمــة وال يشــمل ذلــك اإلجــازات غيــر املدفوعــة حســب نظــام 
العمــل والعمــال الســعودي والعقــد املبــرم معــه، وليــس لــه أي حــق يف هــذا 
الطلــب شــرًعا وعقــًا وُعرًفــا. 3- مبلــغ 22113 ريــااًل الرواتــب املتأخــرة 
مــن 2000/07/01 إلــى 2001/01/03 م كمــا أوضحنــا يف الفقــرة 
األولــى لــم منانــع مــن تســليمه مســتحقات نهايــة اخلدمــة مبــا فيهــا الرواتــب 
التــي لــم يتســلمها حتــى تاريــخ آخــر يــوم عمــل للموظــف، والــذي كان يف 
2000/08/24 وليــس حســب التاريــخ الــذي طلبــه هــو، فاألجــر مقابــل 
منهــا  ملستشــفى...  ِقبلــه  مــن  مدفوعــة  ريــال  مبلــغ 2000   -  4 العمــل. 
ــا.. ومطلــوب تزويدنــا بالتقريــر الطبــي عــن احلالــة،  ا حيوّيً 1080 مضــاّدً
مــع كشــف فاتــورة األدويــة، وإرفــاق موافقــة املؤسســة الكتابيــة علــى 
العــاج حســب نظــام العــاج يف املؤسســة، مــع التأكيــد علــى أننــا ســوف 
نعــوض املوظــف حــال توفيــره املطلــوب حســب سياســة العــاج الطبــي 
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للمؤسســة، وخــال الفتــرة التــي كان فيهــا حتــت كفالــة املؤسســة 
فقــط؛ أي أن أيــة مطالبــة بعــد نقــل الكفالــة هــي مطالبــة غيــر مقبولــة. 
مــن  وكشــوفات  وأدويــة  ومطهــرات  غيــارات  ريــال  مبلــغ4000   -5
بالتقريــر  تزويدنــا  ومطلــوب  2001/01/03م  حتــى   2000/09/01
موافقــة  وإرفــاق  األدويــة،  فاتــورة  كشــف  مــع  احلالــة،  عــن  الطبــي 
املؤسســة الكتابيــة علــى العــاج حســب نظــام العــاج يف املؤسســة، 
ــوب  ــره املطل ــا ســوف نعــوض املوظــف حــال توفي ــى أنن ــد عل مــع التأكي
حســب سياســة العــاج الطبــي للمؤسســة وخــال الفتــرة التــي كان فيها 
حتــت كفالــة املؤسســة فقــط أي أن أيــة مطالبــة بعــد نقــل الكفالــة هــي 
مطالبــة غيــر مقبولــة ا.هـــ. وبــرد ذلــك علــى املدعــي طلــب املهلــة للــرد علــى 
ــا،  هــذه املذكــرة املقدمــة مــن املدعــى عليــه بالوكالــة واملرصــودة آنًف
بعــد أن جــرى تزويــده بنســخة منهــا ورفعــت اجللســة.. ويف جلســة أخــرى 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي و املدعــى عليــه وكالــة املرصــودة 
بياناتهمــا آنًفــا، وقــرر املدعــي بقولــه: إننــي بعــد اطاعــي علــى املذكــرة 
التــي قدمهــا لــي املدعــى عليــه وكالــًة يف اجللســة املاضيــة لــم أجــد فيهــا 
مــا يســتوجب منــي الــرد عليهــا؛ لــذا فليــس لــديَّ إضافــة ســوى مــا أوردتــه 
يف دعــواي؛ هكــذا قــرر. وبســؤال املدعــى عليــه وكالــًة عــن العقــد 
املبــرم بــن املدعــي واملؤسســة موكلتــه اســتعد بإحضــار نســخة منــه يف 
اجللســة القادمــة؛ لــذا فقــد جــرى رفــع اجللســة.. ويف جلســة أخــرى حضــر 
املدعــي واملدعــى عليــه وكالــة املرصــودة بياناتهمــا آنًفــا، وقــد أبــرز لنــا 
املدعــى عليــه بالوكالــة نســخة مــن عقــد االتفــاق املكــون مــن أربــع 
صفحــات فوجدتــه يحمــل مطبوعــات املؤسســة موكلــة املدعــى عليــه، 
وبعرضــه علــى املدعــي صــادق عليــه.. ولاطــاع علــى هــذا العقــد وتأمــل 
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القضيــة جــرى رفــع اجللســة، ويف جلســة أخــرى افتتحــت اجللســة وفيهــا 
ــا، وقــد  حضــر املدعــي واملدعــى عليــه وكالــة املرصــودة بياناتهمــا آنًف
جــرى منــي تأمــل القضيــة ودراســتها؛ فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وبعــد االطــاع علــى نســخة العقــد الــذي قدمــه املدعــى عليــه 
ــا، وحيــث إن النظــر يف االختصــاص النوعــي  ــًة واملشــار إليــه آنًف وكال
مقــدم علــى النظــر يف موضــوع الدعــوى، وحيــث ظهــر لــي أن نظــر هــذه 
القضيــة خــارج اختصــاص احملاكــم العامــة ملــا نصــت عليــه الفقــرة 
ســريان  بينــت  والتــي  العمــل،  نظــام  مــن  اخلامســة  املــادة  مــن  األولــى 
إليهــا: كل عقــد عمــل  الفقــرة املشــار  العمــل ونــص  أحــكام نظــام 
يلتــزم مبقتضــاه أي شــخص بالعمــل ملصلحــة صاحــب العمــل وحتــت 
إدارتــه أو إشــرافه مقابــل أجــر ا.هـــ، وحيــث إن نظــر القضايــا العماليــة 
ــذا  ــب العمــل؛ ل ــة مبكت ــة تســوية اخلافــات العمالي مــن اختصــاص هيئ
فقــد صرفــت النظــر عــن مطالبــة املدعــي لعــدم االختصــاص الوالئــي 
ومبــا تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــي قــرر عــدم القناعــة 
باحلكــم، وطلــب االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة.. وقــرر املدعــى 
عليــه بالوكالــة قناعتــه باحلكــم، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر يف 1434/4/6هـــ.

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34221355 وتاريــخ 	 
1434/5/25هـ 
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كِّ : 34175102 تاريُخه : 1434/3/29هـ  َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى : 33335945

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34249121 تاريخه : 1434/6/24هـ

ــِك  ــه ناشــئٌة َعــن إثبــاِت متلُّ اخِتَصــاٌص- تعويــٌض- إعــادُة البلــك حمللِّ
ــِة- َدعــاَوى  ــِك األراِضــي اخِتصــاُص احملكمــِة العامَّ األرِض -  ثبــوُت متلُّ

. ِض للِحيــازِة -  عــَدُم اخِتصــاٍص نوعــيٍّ عــرُّ التَّ

قــوُل عمــَر رِضــي اهلُل عنــُه: )وال مينُعــَك قضــاُء قضيِتــه باألمــِس . 1
.) فراجعــَت فيــِه نفَســَك وُهديــَت فيــِه لُرشــِدَك أْن ترجــَع للحــقِّ

ِة.. 2 ِض للِحيازِة اختصاُص احملاكِم العامَّ عرُّ َدعاَوى التَّ

ــُه قــاَم بَوْضــِع ألــِف بلكــٍة لتســويِر أرٍض لــُه، فقــاَم  ِعــي بأنَّ َعــى املدَّ ادَّ
َعــى عليــِه بتكســيِر مائــٍة وثــَاث وخمســَن بلكــًة، وقــاَم بنقــِل  املدَّ
َعــى  ثمامناَئــة وَســبع وأربعــَن بلكــًة ُقرابــَة مائــِة متــٍر، ويطلــُب إلــزاَم املدَّ
ــِه وتعويَضــُه عــِن البلــِك املكســوِر ، صــاَدَق  عليــِه بإعــادِة البلــِك حمللِّ
ريــِق  َعــى عليــِه عَلــى قياِمــه بنقــِل البلــِك، وذلــَك إلبعــاِده َعــن َحــرِم الطَّ املدَّ
وأنكــَر قياَمــُه بتكســيِر البلــِك، وذكــَر أنَّ مركــَز الشــرطِة لديــِه 
ِعــي قــاَل:  ِعلــٌم بذلــَك وصــدَر محضــٌر بالواقعــِة. وبعــرِض ذلــَك علــى املدَّ
حيــُح هــَو مــا جــاَء بدعــَواُه وصــاَدَق علــى حتريــِر مركــِز الشــرطِة  الصَّ
ــِة ،جــرِت الكتابــُة ملركــِز الشــرطِة، وجــاَء يف محضــِر املعاينــِة  للواقَع
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بلــٌك مكســٌر  ــُه باالنتقــاِل للموقــِع ُوجــَد أنَّ األرَض املتنــازَع عليَهــا  أنَّ
َنــة؟ فقــاَل: اَل.  ِعــي: َهــْل لديــِه َمزيــُد بيِّ واألرُض بيضــاُء ، متَّ ســؤاُل املدَّ
َعــى عليــِه علــى عــدِم تكســيِره للبلــك ، وبعــرِض ذلــَك  وطلــَب ميــَن املدَّ
َعــى عليــِه اســتَعد بذلــَك وحلــَف اليمــَن املطلوبــَة منــُه ، متَّ  علــى املدَّ
ِعــي  َعــى عليــِه َعــن ســبِب نقِلــه للبلــِك فقــاَل: البلــُك وضَعــُه املدَّ ســؤاُل املدَّ
ِعــي،  ريــِق وال حــقَّ لــُه يف ذلــَك ،وبَعــرِض ذلــَك علــى املدَّ يف َحــَرِم الطَّ
قــاَل: األرُض عائــدٌة لــُه. وبســؤاِله: َهــْل لديــِه إثبــاُت متلُّــٍك فقــاَل: ال ،بنــاًء 
َعــى عليــِه عَلــى  َم مــَن الدعــَوى واإلجابــِة، وملصادقــِة املدَّ علــى مــا تقــدَّ
متلَُّكــُه ،وبنــاًء  يثبــُت  مــا  بعــدِم وجــوِد  ِعــي  املدَّ البلــِك، وإلقــراِر  نقــِل 
ــَب علــى غيــِر املــأذوِن غيــُر مضمــوٍن(،  علــى القاعــدِة الِفقهيــة )َمــا ترتَّ
َعــى عليــِه بتكســيِر البلــِك،  ِعــي عَلــى قيــاِم املدَّ ــُه ال بينــَة للمدَّ وحيــُث إنَّ
َعــى واليمــُن عَلــى َمــن  ولقوِلــه صلَّــى اهلُل عليــِه وســلَّم »البينــُة عَلــى َمــِن ادَّ
َعــى عليــِه  َعــى عليــِه، وحللــِف املدَّ ِعــي اليمــَن مــَن املدَّ أْنَكــر«.. وطلــَب املدَّ
ِعــي اعتراَضــه  ــي ـ قــرَر املدَّ ِع ــردِّ َدعــَوى املدَّ ــَة ـ احلكــُم ب اليمــَن املطلوب
عَلــى احلكــِم بائحــٍة، وإفهاَمــه بتعليمــاِت االســتئناِف يف َجلســٍة ُأخــَرى 
ــَك قضــاُء  ــُه: )وال مينُع ــوِل عمــَر رِضــي اهلُل عن عــَوى بَق اســتدلَّ ناظــُر الدَّ
قضيِتــه باألمــِس راجعــَت فيــِه نفَســَك وُهديــَت فيــِه لُرشــِدَك أْن ترجــَع 
ــِه ناِشــئٌة َعــن  ِعــي بطلــِب إعــادِة البلــِك حمللِّ (.. وحيــُث إنَّ دعــَوى املدَّ للحــقِّ
إثبــاِت متلُّــِك األرِض، وحيــُث إنَّ النَّظــَر يف ثبــوِت التَّملُّــِك ِمــن اخِتصــاِص 
ِعــي أنَّ لــُه إقامَة دعَواُه يف احملكمِة  ــِة فَقــد متَّ إفهــاُم املدَّ احملكمــةِ العامَّ
ِعــي  ــِة وصــرَف النظــِر َعــن دعــواُه لعــدِم االخِتصــاِص وقــرَر املدَّ العامَّ
اعتراَضــُه علــى احُلكــِم بائحــٍة، ومتَّ إفهاُمــه بتعليمــاِت االســتئناِف، 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد، فلــديَّ أنــا )...( القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بتبــوك وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا من ِقبل فضيلــة رئيس احملكمة 
اجلزائيــة بتبوك/املســاعد برقــم 33335945 وتاريــخ 1433/05/15هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 33913000 وتاريــخ 1433/05/15هـــ.. ففــي 
يــوم  األحــد املوافــق 1433/06/15هـــ  حضــر )...( ســعودي مبوجــب 
)...( ســعودي مبوجــب  احلاضــر  علــى  وادعــى   )...( رقــم  مدنــي  ســجل 
ســجل مدنــي رقــم )...( قائــًا يف دعــواه: لقــد قمــت بوضــع ألــف بلكــة 
لتســوير أرض لــي، فقــام املدعــى عليــه األول احلاضــر بتكســير مائــة 
وثــاث وخمســن بلكــة وقــام بنقــل ثمامنائــة وســبع وأربعــن بلكــة قرابــة 
مائــة متــر وقــام بوضعهــا شــرق الطريــق؛ لــذا أطلــب إلزامــه بإعــادة البلــك 
حمللــه وتعويضــي عــن البلــك املكســور؛ هــذه دعــواي. وبســؤال املدعــى 
عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي مــن قيامــي بنقــل البلــك فصحيــح، وذلــك 
إلبعــاده عــن حــرم الطريــق.. أمــا قيامــي بتكســير البلــك فــا صحــة 
لــه كمــا أن مركــز البديعــة لديــه علــم بهــذا األمــر وصــدر محضــر 
بالواقعــة؛ هكــذا أجــاب. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال: الصحيــح 
مــا جــاء يف دعــواي، أمــا حتريــر احملضــر فصحيــح لــذا ُرفعــت اجللســة 
للكتابــة ملركــز البديعــة . ويف يــوم األحــد املوافــق 1434/03/29هـــ 
رقــم  بــدون  البديعــة  إفــادة شــرطة مركــز  الطرفــان ووردتنــا  حضــر 
وتاريــخ 1433/7/11هـــ محضــر معاينــة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــرة 
مــن يــوم اإلثنــن املوافــق 1433/7/11هـــ، وردنــا خطــاب مركــز إمــارة 
البديعــة رقــم 99 بتاريــخ 1433/7/11هـــ واملتضمــن شــكوى املواطــن 
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)...( ضــد كلٍّ مــن )...( واملواطــن )...(، وانتقلنــا ملعاينــة املوقــع فوجدنــا 
بــاألرض املتنــازع عليهــا بلــًكا مكســًرا، علًمــا بــأن األرض بيضــاء، 
ــا للواقــع فقــد نظــم هــذا احملضــر  ــاه يف املوقــع.. وحفًظ وهــذا مــا وجدن
ــة،  ــد بين ــه مزي ــة.. وبســؤال املدعــي ألدي ــل مخفــر شــرطة البديع مــن ِقب
قــال: ال. وأطلــب ميــن املدعــى عليــه علــى عــدم تكســيره للبلــك، وبعرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه اســتعد بذلــك ثــم حلــف قائــًا: واهلل العظيــم 
أننــي لــم أقــم بتكســير البلــك العائــد للمدعــي، وبســؤال املدعــى عليــه 
ــذا  ــدي؛ ل ــك وضعــه يف حــرم أرض وال ــك قــال: البل ــه للبل عــن ســبب نقل
فــا حــق لــه يف وضــع البلــك وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال إن األرض 
عائــدة لــي، وبســؤاله: ألديــه إثبــات متلــك لهــا قــال ال، وبنــاًء علــى مــا 
ــه للبلــك  تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملصادقــة املدعــى عليــه علــى نقل
وإلقــرار املدعــي علــى عــدم وجــود مــا يثبــت متلكــه، وحيــث إن القاعــدة 
الفقهيــة )مــا ترتــب علــى غيــر املــأذون غيــر مضمــون(، وحيــث إن املدعي 
ال بينــة لــه علــى قيــام املدعــى عليــه بتكســير البلــك، ولقولــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم: »البينــة علــى مــن ادعــى واليمــن علــى مــن أنكــر«، 
ولطلبــه اليمــن وحلــف املدعــي عليــه اليمــن املطلوبــة لــذا حكمــت 
بــرد دعــوى املدعــي.. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــرر اعتراضــه بائحــة 
وســيجري تســليمه نســخة مــن احلكــم بعــد التوقيــع علــى الضبــط، ومت 
إفهامــه بتقــدمي الائحــة االعتراضيــة خــال ثاثــن يوًمــا مــن تســلمه 
ــراض ويكتســب احلكــم  نســخة احلكــم وإال سيســقط حقــه يف االعت
القطعيــة، ويصبــح واجــب النفــاذ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد. 

ُحــرر الســاعة الثانيــة عشــرة يف 1434/3/29هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد، إنــه يف يــوم اإلثنــن املوافــق 1434/04/01هـــ 
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ــا  افتتحــت اجللســة يف الســاعة العاشــرة وخمــس وأربعــن دقيقــة، وفيه
حضــر املدعــي.. ولقــول عمــر رضــي اهلل عنــه: )وال مينعــك قضــاء قضيتــه 
باألمــس راجعــت فيــه نفســك وهديــت فيــه لرشــدك أن ترجــع للحــق(، 
وحيــث إن دعــوى املدعــي بطلــب إعــادة البلــك حمللــه ناشــئة عــن إثبــات 
متلــك األرض وحيــث إن النظــر يف ثبــوت التملــك اختصــاص احملكمــة 
العامــة؛ لــذا أفهمتــه أن لــه إقامــة دعــواُه يف احملكمــة العامــة، وصرفــت 
النظــر عــن دعــواه. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــرر اعتراضــه علــى 
ــع  احلكــم بائحــة، وســيجري تســليمه نســخة مــن احلكــم بعــد التوقي
علــى الضبــط، ومت إفهامــه بتقــدمي الائحــة االعتراضيــة خــال ثاثــن 
يوًمــا مــن تســلمه نســخة احلكــم وإال سيســقط حقــه يف االعتــراض 
ويكتســب احلكــم القطعيــة ويصبــح واجــب النفــاذ، وصلــى اهلل وســلم 
علــى نبينــا محمــد. ُحــرر الســاعة احلاديــة عشــرة يف 1434/04/01هـــ.

ــا  احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل.. أمــا بعــد، فقــد اطلعنـ
ــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة  ــاة الدائـ نحــن قـضـ
بتبــوك   اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  تبــوك 
املكلــف برقــم 33913000 وتاريــخ 1434/5/29هـــ املرفــق بهــا الصــك 
ــــ برقــم  ......... وتاريــخ  ــــ وفقــه اهلل  الصــادر عــن فضيلــة الشــيخ )...( 
الصــك  وبدراســة   ،)...( ضــد   )...( بدعــوى  اخلــاص  1434/3/29هـــ 
وأوراق  املدعــي  مــن  املقدمــة  االعتراضيــة  والائحــة  وصــورة ضبطــه 
عــدم  أن  علــى  التنبيــه  مــع  احلكــم  علــى  املصادقــة  جــرت  املعاملــة 
ــار.  ــازة يف العق ــا مــن دعــاوى التعــرض للحي االختصــاص راجــع لكونه
وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
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: 3423576 تاريُخه: 1434/1/26هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33613716

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34207573 تاريخه: 1434/5/6هـ

ــُة صاِحبــُة  اختصــاص - َدْعــَوى ِضــدَّ ِجهــٍة ُحكوميــٍة - احملكمــُة اإلداريَّ
ظــاِم  عــاَوى - مســألُة االختصــاِص مــَن النِّ االختصــاِص بنظــِر هــذِه الدَّ
ــٍع أْو ُحضــوٍر مــَن  ــها دوَن َدف ــن َتلقــاِء نفِس ــِه احملكمــُة ِم العــامِّ تقِضــي ب

. ْوعــيِّ ظــِر لعــدِم االختصــاِص النَّ اخلصــوِم - احُلْكــُم بَصــرِف النَّ

ِة الثالَثَة عَشرَة ِمن نظاِم ِديواِن املَظالِم. الِفْقرُة )ج( مَن املادَّ

يحضــْر  ولــْم  راِت،  املخــدِّ إدارِة ُمكافحــِة  ِضــدَّ  َدعــَواُه  ِعــي  املدَّ أقــاَم 
منــدوُب اإلدارِة رغــَم تبليِغــه إالَّ أنَّ مديــَر اإلدارِة أرَســَل ِخطاًبــا ُمفــادُه أنَّ 
ــا أنَّ هــذِه  ــط ، ومَب ــٍض فَق ــُة َقْب ــا ِجه ه عــَوى؛ ألنَّ ــٍة بالدَّ ــُر َمعني اإلدارَة غي
لــٍة ِمــن ِقبــِل َولــيِّ األمــِر مُبمارســِة  عــَوى ِضــدَّ ِجهــٍة ُحكوميــٍة ُمخوَّ الدَّ
اخِتصــاِص  عــِن  َخارَجــٌة  عــاَوى  الدَّ هــذِه  ِمثــَل  وألنَّ   ، اخِتصاِصهــا 
بنظــاِم  َوَرَد  َحْســَبما  اإلداريــِة  احملكمــِة  اختصــاِص  وِمــن  احملكمــةِ 
ِفيهــا  تــي جــاَء  الَّ ِة الثالَثــَة عَشــرَة بالِفقــرِة )ج(  ِديــواِن املَظالــِم يف املــادَّ
ــن قــراراِت أْو أعمــاِل  ــأِن َع ــا َذوو الشَّ ُمه ــي ُيقدِّ ت ــِض الَّ أنَّ َدعــاَوى التَّعوي
َم صــدر احلكــُم بصــرِف  ِجهــِة اإلدارِة ِمــن اخِتصــاِص اإلداريــِة ، ملــا تقــدَّ
ِعــي بائحــٍة  عــَوى لعــدِم االخِتصــاِص ، اعتــرَض املدَّ النَّظــِر َعــن هــذِه الدَّ
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العامــة  القاضــي يف احملكمــة  أنــا...  فلــديَّ  احلمــد هلل وحــده وبعــد، 
بـ)ينُبــع( وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بـ)ينبع(/املســاعد برقــم ...... وتاريــخ 1433/10/21هـــ املقيــدة 
باحملكمــة برقــم ..... وتاريــخ 1433/10/21هـــ  بشــأن دعــوى... ضــد 
املوافــق  الثاثــاء  يــوم   ففــي  بـ)ينُبــع(..  املخــدرات  مكافحــة  إدارة 
حضــر   وفيهــا   10  :  30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1433/12/21هـــ 
رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي  وكالــًة...  املدعــي 
تخّولــه يف  التــي  ........ يف 1433/10/7هـــ  رقــم  .... مبوجــب وكالتــه 
املطالبــة وإقامــة الدعــاوى، واملرافعــة، واملدافعــة، وســماع الدعــاوى 
اليمــن ورده واالمتنــاع  والــرد عليهــا، واإلنــكار، واإلقــرار، وطلــب 
عنــه، وإحضــار الشــهود، والبينــات والطعــن فيهــا، واإلجابــة، واجلــرح، 
والتعديــل، والطعــن بالتزويــر، وإنــكار اخلطــوط واألختــام، والتوقيــع، 
وقبــول األحــكام واالعتــراض عليهــا، وطلــب اســتئنافها.. ولــم يحضــر 
منــدوب إدارة مكافحــة املخــدرات بـ)ينُبــع( علًمــا بأنــه مت إباغهــم، 
ا  رّدً 1433/10/25هـــ  يف   2428/15 رقــم  خطابهــم  مبوجــب  وذلــك 
علــى خطابنــا رقــم 331852024، وذكــروا يف خطابهــم أن جهازهــم 
غيــر معنــي بدعــوى املدعــي؛ ألنهــم جهــة قبــض فقــط وُأحيلــت القضيــة 
إلــى هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام، ثــم جــرى حتديــد جلســة أخــرى 
والكتابــة لهــم مــرة ثانيــة واملطلــوب هــو حضــور مندوبهــم وســماع مــا 
لديــه، وذلــك يــوم اإلثنــن 1434/1/26هـــ يف الســاعة احلاديــة عشــرة 

اعتراضيــٍة، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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ــوم اإلثنــن املوافــق 1434/01/26هـــ افتتحــت اجللســة  ــا.. ففــي ي صباًح
ــًة... وقــد  الســاعة احلاديــة عشــرة صباًحــا، وفيهــا حضــر املدعــي وكال
يف   1/6/31/15 برقــم  املخــدرات  مكافحــة  مديــر  خطــاب  وردنــا 
ــل الدعــوى وجــدت  1434/1/4هـــ ومفــاده أنــه جهــة قبــض فقــط، وبتأمُّ
أن هــذه الدعــوى دعــوى ضــد جهــة حكوميــة مخولــة مــن ِقبــل ولــي األمــر 
مبمارســة اختصاصهــا، ونظــًرا ألن مثــل هــذه الدعــاوى خارجــة عــن 
اختصــاص احملكمــة، ومــن اختصــاص احملكمــة اإلدارية حســبما ورد 
بنظــام ديــوان املظالــم ومنــه املــادة الثالثــة عشــرة بالفقــرة )ج( التــي جــاء 
فيهــا قولــه إن دعــاوى التعويــض التــي يقدمهــا ذوو الشــأن عــن قــرارات 
أو أعمــال جهــة اإلدارة مــن اختصــاص احملكمــة اإلداريــة.. وعليــه، 
فقــد صرفــت النظــر عــن هــذه الدعــوى لعــدم االختصــاص، وبذلــك 
ــع  ــًا: إننــي غيــر قان ــًة قــرر قائ ــى املدعــي وكال حكمــت. وبعرضــه عل
باحلكــم.. وُأعطــي صــورة مــن القــرار لعمــل الئحتــه االعتراضيــة ومت 
ــك  ــم يقــدم خــال تل ــا، وإذا ل ــون يوًم ــراض ثاث ــأن مــدة االعت إفهامــه ب
املــدة الئحتــه فسيســقط اعتراضــه، ويكتســب احلكــم القطعيــة.. بــاهلل 
التوفيــق.. وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر 

يف  1434/01/26هـــ
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل، وبعــد.. فقـــد جـــرى مــن 
ــة السادســة يف محكمــة  ــرة احلقوقيـ ــن رئيــس وأعضــاء الدائـ ــا نحـ ِقبِلن
احلكــم  هــذا  علـــى  ــاُع  االطِّ املكرمـــة  مكـــة  مبنطقــة  االســتئناف 
الصــادر عــن فضيلــة الشــيخ/... القاضــي باحملكمــة العامــة بـ)ينُبــع( 
ــدد 3423576 وتاريــخ 1434/1/26هــــ املتضمــن دعــوى...  واملســجل بعـ
ضــد... بـ)ينُبــع( احملكــوم فيـــه مبــا دون باطن الصك، وبدراســـة احلكم 
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وصـــورة ضبطـــه والئحتــه االعتراضيــة تقـــررت املوافقـــة علـــى احلكــم، 
واهلل املوفــق، وصلـــى اهلل علـــى نبينــا محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم.
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: 34201835 تاريُخه: 1434/4/30هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33680077

َرْقُم قراِر التَّصديِق ِمن محكمِة االستئناِف: 
34261896 تاريُخه: 1434/7/8هـ

اختصــاص - اســترَداٌد- ُمطالبــٌة باســترداِد ِحيــازِة َصــكِّ عَقــاٍر- عــدُم 
قــٍة بعَقــاٍر-  اخِتصــاِص احملكمــِة اجلزائيــِة بدعــاَوى اســترداِد ِحيــازٍة متعلِّ

ظــِر دوَن حتقــق التداُفــِع. احُلكــُم بصــرِف النَّ

رعيِة. ُة 31 ِمن ِنظاِم املـُرافعاِت الشَّ املادَّ

فــاِق  ــُه َقــد َصــَدَر ُحْكــٌم بنقــِض اتِّ َعــى عليــِه بأنَّ ِعــي ِضــدَّ املدَّ َعــى املدَّ ادَّ
ُــوجِبه إفــراُغ َصكِّ  ــذي متَّ مبـ َعــى عليــِه، والَّ ــذي بيَنــُه وبــَن املدَّ املَقايضــِة الَّ
َعــى عليــِه مــَع إلزاِمــه ِبــردِّ مبلــٍغ قــدُره مائتــاِن  األرِض َرْقــِم ......... ِمنــه للمدَّ
بإلَغــاِء  ــابقِة  السَّ َعــى عليــِه  املدَّ َدعــَوى  ريــاٍل؛ وذلــَك يف  ألــَف  وثاثــوَن 
بيعِتــه، ُمســتِنًدا إَلــى َقــراِر محكمــِة االســتئناِف بالتهميــِش بَصــرِف 
ــكِّ وعــدِم االعتــداِد بــِه، مــَع إعطاِئــه  النَّظــِر َعــِن التَّصديــِق عَلــى الصَّ
َعــى عليــِه بتســليِمه  جــوِع عَلــى َمــن باَعــه، ويطلــُب إلــزاَم املدَّ احلــقَّ يف الرُّ
ــابِق؛ أجــاَب  أصــَل َصــكِّ األرِض، مــَع التهميــِش عليــِه بإلَغــاِء اإلفــراِغ السَّ
ِعــي َشــكًا وَموضوًعــا، ويطلــُب  ــِة َدعــَوى املدَّ َعــى عليــِه بعــدِم ِصحَّ املدَّ
ــرعيِة  ـُـرافعاِت الشَّ ــن ِنظــاِم املـ ِة 1/31 - 5 ِم ــى املــادَّ ــاًء عَل ى بن عــوَ َردَّ الدَّ
ــرعيِة صــدر  ُــرافعاِت الشَّ ِمــن ِنظــاِم املـ ِة 31  والئحِتــه؛ بنــاًء عَلــى املــادَّ
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احلمــد هلل وحــده وبعــد، فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
مبحافظــة جــدة، وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن ِقبــل فضيلــة 
 ......... برقــم  املســاعد  جــدة  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   ......... برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/11/28هـــ،  وتاريــخ 
1434/04/08هـــ  املوافــق  اإلثنــن  يــوم  يف  إنــه  هـــ..   1433/11/27
افتتحــت اجللســة الســاعة 00: 09،وفيهــا حضــر ......... ســعودي اجلنســية 
.........ســعودي  حلضــوره  وحضــر   ....... رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي ........ الوكيــل الشــرعي ........ مبوجــب 
الوكالــة الصــادرة عــن كتابــة عــدل جــدة الثانيــة برقــم ..... وتاريــخ 
1423/08/03هـــ  املجلــد 1541 فادعــى املدعــي قائــًا: حيــث قــد صــدر 
مــن مكتــب فضيلــة الشــيخ/....... الســابق بهــذه احملكمــة احلكــم رقــم 
........... بتاريــخ 1424/02/24هـــ بنقــض اتفاق املقايضة الســابق حتريره 
بينــي وبــن املدعــى عليــه بتاريــخ 1419/02/14هـــ، والــذي مبوجبــه مت 
ــخ 1401/07/07هـــ والصــادر عــن  إفــراغ صــك األرض رقــم 982 بتاري
كتابــة عــدل مكــة األولــى منــي للمدعــى عليــه، مــع إلزامــي بــرد القيمة 
وقدرهــا 230000 ريــال؛ وذلــك يف دعــوى املدعــى عليــه الســابقة بإلغــاء 
البيعــة مســتنًدا يف ذلــك إلــى قــرار محكمــة االســتئناف رقــم 2/1/114 

ــِق الشــروِط الَواجبــِة  احلكــُم بَصــرِف النَّظــِر َعــن الدعــوى لعــدِم حتقُّ
يف َدعــَوى احليــازِة املنصــوِص عليَهــا يف النِّظــاِم، ولعــدِم االخِتصــاِص 
َعــى عليــِه،  يف َســماِع َدعــاَوى اســترداِد احليــازِة يف العَقــاِر ، قنــَع املدَّ
ِعــي بائحــٍة، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . واعتــرَض املدَّ
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بتاريخ1422/02/29هـــ بالتهميــش بصــرف النظــر عــن التصديــق علــى 
الصــك وعــدم االعتــداد بــه يف إثبــات امللكيــة مــع إعطائــي احلــق يف 
ــى مــن باعنــي، مــع طلــب حجــة اســتحكام حســب النظــام  الرجــوع عل
أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بتســليمي أصــل صــك األرض مــع التهميــش 
عليــه بإلغــاء اإلفــراغ الســابق لــه؛ لتمكينــي مــن اتخــاذ اإلجــراء الــذي 
يحفــظ حقــي يف معاملــة صكــي؛ حيــث إنــه ممتنــع عــن ذلــك دون وجــه 
حــق.. وبعــرض ذلــك علــى وكيــل املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي 
يف دعــواه: أنــه ال صحــة لدعــوى املدعــي شــكًا وموضوًعــا، ونطلــب رد 
الدعــوى لعــدم االختصــاص؛ فدعــوى االســترداد أو منــع التعرض تكون 
بــرد الدعــوى لعــدم االختصــاص، ودعــوى االســترداد أو منــع التعــرض 
تكــون يف غيــر العقــارات مثلمــا نصــت علــى ذلــك املــادة )1/31( مــن 
املــادة  الشــرعية، كمــا نصــت  املرافعــات  لنظــام  التنفيذيــة  الائحــة 
)5/31( مــن الائحــة علــى أنــه يشــترط لســماع دعــوى ولــو بغيــر امللــك 
كحيــازة املســتأجر ونحــوه؛ لــذا أطلــب عــدم ســماع الدعــوى لعدم حتقق 
الشــروط الواجبــة يف دعــوى احليــازة املنصــوص عليهــا يف النظام؛ هكذا 
أجــاب. فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة، ونظــًرا ملــا ذكــره 
الشــيخ... يف )الكاشــف يف شــرح نظــام املرافعــات الشــرعية الســعودي( 
يف شــرح املــادة احلاديــة والثاثــن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية؛ حيــث 
ذكــر الدعــاَوى التــي ال تخــص بنظرهــا احملاكــم اجلزائيــة بالفقــرة)ب( 
املتعلقــة  كالدعــاوى  العامــة  احملاكــم  اختصــاص  مــن  كان  مــا 
ــة؛ لذلــك حكمــت بصــرف النظــر  بالعقــار، أو حــق مــن حقوقــه العيني
عــن دعــوى املدعــي اســتناًدا للمــادة )31( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
بعــدم ســماع الدعــوى؛ لعــدم حتقــق الشــروط الواجبــة يف دعــوى احليــازة 
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املنصــوص عليهــا يف النظــام، ولعــدم االختصــاص يف ســماع دعــاَوى 
اســترداد احليــازة يف العقــار مــن اختصــاص احملكمــة العامــة، وبإعــان 
احلكــم علــى املدعــى عليــه وكالــًة قــرر قناعتــه، وقــرر املدعــي وكالــًة 
فُأفهــم  اعتراضيــة  الئحــة  بتقــدمي  واســتعد  احلكــم،  علــى  اعتراضــه 
باملراجعــة يــوم الســبت 1434/05/04هـــ لتســلم نســخة احلكــم وتقــدمي 
اعتراضــه خــال ثاثــن يوًمــا مــن تاريــخ التســلم وإال ســقط حقــه يف 
االعتــراض، وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــرة.. وبنــاًء علــى 
مــا تقــدم مت التوقيــع.. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر يف 1434/04/27هـــ. 
احلمــد هلل وحــده وبعــد، فإنــه يف يــوم  الســبت املوافق1434/07/22هـــ 
املعاملــة  علــى  بنــاًء  ظهــًرا  عشــرة  الثانيــة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
مكــة  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  رئيــس  ِقبــل  مــن  لنــا  الــواردة 
بهــا  واملرفــق  بتاريــخ 1434/07/11هـــ   رقــم 332116294  املكرمــة 
قــرار املاحظــة الصــادر عــن الدائــرة احلقوقيــة األولــى رقــم 34261896 
بتاريــخ 1434/07/08هـــ املتضمــن أنــه بدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه 
تقــرر باألكثريــة إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا؛ إلرفــاق صــورة مــن قــرار 
محكمــة االســتئناف رقــم 2/1/114 يف 1422/2/29هـــ الــذي أشــار 
إليــه املدعــي يف دعــواه، وعليــه مت إكمــال الــازم، وبــاهلل التوفيــق، 
يف  ُحــرر  وســلم.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 

1434/07/22هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده.. وبعــد، 
األولــى  احلقوقيــة  بالدائــرة  االســتئناف  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة 
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الــواردة مــن ِقبــل فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة 
برقــم 332116294 وتاريــخ 1434/8/3هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة  عــن فضيلــة الشــيخ... 
واملســجل برقــم 34201835 وتاريخ1434/4/30هـ،واملتضمــن دعــوى...

ضــد... واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه.
وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه، تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــدم 
االختصــاص بعــد اإلجــراء األخيــر.. واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 3419952  تاريُخه: 1434/1/21هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33699557    

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34179473 تاريخه: 1434/4/6هـ

اختصــاص- عقــد بيــع - مصاعــد وتركيبهــا - تعويــض عــن ضــرر 
تنفيــذ العقــد - الدفــع بوجــوب اللجــوء للتحكيــم الشــتراطه يف العقــد 
- املدعــى ناظــر وقــف ال يبطــل شــرط التحكيــم - احلكــم بعــدم جــواز 
نظــر احملكمــة القضيــة لتحقــق شــرط التحكيــم - وجــوب رفــع احلكــم 
حملكمــة االســتئناف كونــه حكــم صــدر بعــدم جــواز نظــر دعــوى ناظــر 

الوقــف لعــدم االختصــاص

1. املادة احلادية عشرة من نظام التحكيم.
2. املادة الثامنة من نظام التحكيم.

ادعــى وكيــل ناظــر الوقــف بدعــوى ضــد شــركة )0000( بــأن موكلــه 
تعاقــد مــع املدعــي عليهــا علــى توريــد ســتة مصاعــد للفنــدق العائــدة 
للوقــف وألنهــا تأخــرت يف تركيــب املصاعــد وأضــرت بالوقــف حيــث 
قــام املســتأجر بإلغــاء عقــد اســتئجار املبنــى ملوســم حــج ذلــك العــام عليــه 
وألنــه فــوت علــى الوقــف ومســتحقيه منفعــة وألن تفويــت املنفعــة التــي 
انعقــد ســبب وجودهــا يف حكــم تفويــت املنفعــة املتحققــة وألن قواعــد 
الشــرعية تقضــي بأنــه »ال ضــرر وال ضــرار« وألنــه ضــرب مــن ضــروب 
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اإلتــاف وســبب مــن أســباب التعويــض فقــد طالــب مبــا يلــي: 1/ تعويــض 
األوقــاف عــن قيمــة عقــد اإلجــارة امللغــى. 2/ دفــع قيمــة الغرامــة املترتبــة 
علــى إلغــاء العقــد مــع البعثــة املســتأجرة. 3/ دفــع الغرامــة املترتبــة علــى 
تأخيــر تنفيــذ العقــد - دفــع وكيــل املدعــى عليهــا بتمســكه مبــا ورد يف 
وثيقــة العقــد املبرمــة مــن اللجــوء للتحكيــم حــال النــزاع -  طلــب وكيــل 
الناظــر عــدم االلتفــات ملــا دفــع بــه ألن التحكيــم محصــور يف العقــد 
العبــارة األخــرى  ليــس يف تفســيره أمــا  بنــود العقــد والنــزاع  بتفســير 
وناظــر  والصلــح  التســوية  إليــه محاولــة  اللجــوء  قبــل  اشــترطت  فقــد 
الوقــف ال ميكنــه أن يصالــح شــرعا وأن اللجــوء إليــه اختيــاري وواليــة 
احملكمــة أوســع وأن النــزاع إذا كان متعلقــا بالوقــف فــا واليــة إال 
ــة  ــادة وأن الغرفــة التجاري للمحاكــم العامــة وأن القاضــي محكــم وزي
تنظــر النــزاع بــن املؤسســات والشــركات والوقــف ليــس كذلــك وأن 
ــى العقــد ورصــد  ــا- جــرى االطــاع عل ــاري وليــس إجباري الشــرط اختي
مضمونــه - عليــه وألن املدعــى عليــه دفــع بوجــود شــرط التحكيــم يف 
العقــد املكتــوب بــن الطرفــن وملصادقــة املدعــي وكالــة علــى ذلــك 
وبعــد االطــاع علــى وثيقــة العقــد املبــرم بــن الطرفــن وملــا جــاء يف املــادة 
ــع مصاعــد  ــه وألن هــذا العقــد بــن الطرفــن عقــد بي ــة عشــرة من الثالث
وتركيبهــا، وبعــد االطــاع علــى نظــام التحكيــم الصــادر باملرســوم 
امللكــي رقــم م / 34 يف 1433/5/24هـــ مبــا يف ذلــك املــادة احلاديــة 
عشــر ومضمونهــا أنــه يجــب علــى اجلهــة التــي يرفــع إليهــا نــزاع يوجــد 
يف شــأنه اتفــاق حتكيــم أن حتكــم بعــدم جــواز نظــر الدعــوى إذا دفــع 
املدعــى عليــه بذلــك قبــل أي طلــب أو دفــاع يف الدعــوى أ.هـــ مضمونــه ، 
عليــه ولتحققــه يف هــذه القضيــة لدفــع املدعــى عليــه بالتحكيــم قبــل 
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أي طلــب دفــاع يف الدعــوى، وأمــا كــون املدعــي ناظــر وقــف فــإن ذلــك 
ال يبطــل شــرط التحكيــم ألن التحكيــم خاضــع لرقابــة احملكمــة 
صــدر  إذا  الناظــر  وبإمــكان  االســتئناف  محكمــة  وهــي  املختصــة 
يتقــدم بطعنــه حســب نظــام التحكيــم كمــا  حكــم التحكيــم أن 
قــررت ذلــك املــادة الثامنــة مــن النظــام التــي نصــت بــأن االختصــاص 
بنظــر دعــوى بطــان حكــم التحكيــم واملســائل التــي يحيلهــا هــذا 
املختصــة  االســتئناف  بعقــود حملكمــة  املختصــة  للمحكمــة  النظــام 
بعــدم  الدائــرة  لذلــك كلــه فقــد حكمــت  أ.هـــ  النــزاع  بنظــر  أصــا 
جــواز نظــر هــذه الدعــوى- قــرر وكيــل الناظــر عــدم القناعــة وأفهــم 

بالتعليمــات - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبكــة املكرمــة وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
واملقيــدة   33699557 برقــم  املكرمــة  مبكــة  العامــة  احملكمــة 
باحملكمــة برقــم 332222814 وتاريــخ 1433/12/22هـــ حضــر ).....( 
بالســجل املدنــي رقــم ).....( بوكالتــه عــن ).....( بصفتــه ناظــرًا علــى 
أوقــاف ).....( مبوجــب صــك النظــارة الصــادر مــن احملكمــة العامــة 
مبكــة املكرمــة برقــم 11/31/51 يف 1421/7/21ه مبوجب الوكالة 
الصــادرة مــن كتابــة عدل الثانية مبكة املكرمة برقم 3453/12657 
واملرافعــة  الدعــاوي  وســماع  إقامــة  تخولــه  والتــي  1429/3/2هـــ  يف 
واملدافعــة ..الــخ وادعــى علــى احلاضــر معــه يف مجلــس احلكــم ).....( 
ــي اجلنســية باإلقامــة  ــه عــن ).....( يابان ــي رقــم ).....( بوكالت ســجل مدن



190

لشــركة  التنفيــذي  املديــر  بتاريــخ 1428/3/1هـــ بصفتــه   ).....( رقــم 
بتاريــخ   1/1000 رقــم  االســتثماري  الترخيــص  مبوجــب   ).....(
بتاريــخ   ).....( رقــم  التجــاري  الســجل  ومبوجــب  1427/6/27هـــ 
1400/3/11هـــ وذلــك مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب عــدل 
يف   38/806 برقــم  لاســتثمار  العامــة  الهيئــة  يف  املكلــف  العــدل 
واملرافعــة  الدعــاوي  وســماع  إقامــة  تخولــه  والتــي  1428/7/15هـــ 
مــع  تعاقــد املدعــي  الــخ ، قائــا يف دعــواه فقــد  واملدافعــة والصلــح. 
ــى توريــد عــدد ســتة  املدعــي عليهــا شــركة ).....( مبكــة املكرمــة عل
مصاعــد للفنــدق العائــد للوقــف الكائــن )...( مبكــة املكرمــة حســب 
بالتزاماتهــا  أخلــت  املذكــورة  الشــركة  ان  وحيــث  املرفــق  العقــد 
التعاقديــة بعــدم تنفيــذ العقــد وتأخيرهــا يف تركيــب املصاعــد حســب 
التاريــخ احملــدد بالعقــد وهــو 1433/9/8هـــ وأضــرت الشــركة بالوقــف 
ضــرر كبيــرًا حيــث ترتــب علــى تأخيرهــم يف تركيــب املصاعــد حتــى 
تاريــخ 1433/11/12هـــ قيــام البعثــة ).....( بإلغــاء العقــد املوقــع معهــم 
ــغ وقــدره ســتة مليــون  الســتئجار الفنــدق ملوســم حــج عــام 1433هـــ مببل
وأربعمائــة وثمانــون ألــف ريــال املرفــق وادى ذلــك الــى تفويــت املنافــع 
علــى الوقــف ومســتحقيه وحيــث ان تفويــت املنفعــة التــي انعقــد ســبب 
ضــرر  عليــه  يترتــب  املتحققــة  املنفعــة  حكــم  يف  أصبحــت  وجودهــا 
وقواعــد الشــرعية تقضــي انــه ) ال ضــرر وال ضــرار وان الضــرر يــزال ( 
ونظــرا ألن تفويــت املنافــع هــو نــوع مــن انــواع االتــاف واالتــاف ســبب 
والســنة  الكتــاب  مــن  االدلــة  جــاءت  التــي  التعويــض  اســباب  مــن 
مبشــروعيته وهــو املــال الــذي يحكــم بــه علــى مــن تســبب يف عــدم إدراك 
ــي اطالــب  ــه تأكــد حصولهــا فإن ــدة مشــروعة ل إنســان مصلحــة أو فائ
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املدعــي عليهــا بالتالــي:- 1/ تعويــض األوقــاف عــن قيمــة عقــد اإلجــارة 
امللغــى والبالــغ قيمتــه ســته مليــون وأربعمائــة وثمانــون ألــف ريــال 2/ دفــع 
قيمــة الغرامــة املترتبــة علــى الغــاء العقــد مــع البعثــة ).....( والبالغــة قيمتها 
)1.296.600( ريــال متثــل 20% مــن قيمــة العقــد 3/ دفــع الغرامــة املترتبــة 
على تأخير تنفيذ العقد والبالغ قدرها ســبعة وتســعون ألف وخمســمائة 
ريــال . أ.هـــ ، هــذه دعوانــا ، وبســؤال املدعــي عليــه وكالــة عــن دعــوى 
املدعــي وكالــة فقــال إن املــادة الثالثــة عشــر مــن العقــد بــن الطرفــن 
تنــص علــى انــه يف حالــة وجــود خــاف بــن الطرفــن فإنــه تتــم تســويته 
بذلــك  تتمســك  موكلتــي  الشــركة  فــإن  ولــذا  التحكيــم  بواســطة 
وتطلــب مــن املدعــي اللجــوء للتحكيــم حســب العقــد ، هكــذا قــرر، 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة أبــرز ورقــة هــذا نصهــا :- بعــد 
الرجــوع ملوكلــي والتأمــل يف منطــوق العقــد ومــا نصــت عليــه الفقــرة 
رقــم )13( مــن نفــس العقــد والتــي تتحــدث عــن ) التحكيــم ( ، وهــي 
نفــس الفقــرة التــي احتــج مبضمونهــا وكيــل املدعــى عليهــا - يف اجللســة 
الســابقة - يف الدفــع بطلــب التحكيــم وفقــًا لنظــم وقوانــن الغرفــة 
التجاريــة والصناعيــة باململكــة العربيــة الســعودية حســب مــا نصــت 
عليــه الفقــرة الســابقة الذكــر - كمــا زعــم، فإنــي أبــن لفضيلتكــم 
مــا يلــي : أواًل : عــدم صحــة مــا ذكــره وكيــل املدعــى عليهــا يف مــا 
ادعــاه أعــاه لعــدة أســباب: 1- إن شــرط التحكيــم كمــا نصــت عليــه 
الفقــرة ســابقة الذكــر ال ينطبــق علــى الدعــوى التــي بــن أيدينــا ؛ فنــص 
الفقــرة : ) مالــم ينــص علــى خــاف ذلــك، فإنــه يف حالــة حــدوث أي 
خــاف حــول تفســير بنــود هــذا العقــد بــن الطرفــن ...( ، واخلــاف يف 
هــذه الدعــوى ليــس يف تفســير بنــود العقــد وإمنــا اخلــاف يف عــدم تنفيــذ 
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املدعــى عليهــا لبنــود العقــد ، فمحــل اخلــاف هــو مــا ترتــب عليــه مــن 
تفويــت املنفعــة مــن املدعــى عليهــا واإلضــرار بالوقــف، وليــس خافــًا 
يحتمــل العقــد فيــه مــا يحتــاج تفســيره .2- نصــت الفقــرة أن : )يحــاول 
الطرفــان الوصــول إلــى تســوية ســلمية يف أســرع وقــت ممكــن ، ويف 
املوضــوع  تســوية  تتــم  تســوية  إلــى  الوصــول  الطرفــن يف  حالــة فشــل 
بواســطة التحكيــم ... ( والتســوية هــي : املصاحلــة والتوافــق ، ونحــن 
هنــا يف هــذه الدعــوى لســنا يف توافــق بــل نحــن يف مشــاحنة ونــزاع . كمــا 
التســوية  للناظــر  يســوغ  ال  ألنــه  للتســوية  يلجــأ  لــم  الوقــف  ناظــر  أن 
واملصاحلــة ، وكمــا يعلــم فضيلتكــم فــإن العلمــاء رحمهــم اهلل منهــم 
مــن منــع ناظــر الوقــف مــن املصاحلــة والتســوية ومنهــم مــن أجــازه لكــن 
بــإذن احلاكــم ؛ ألن الناظــر مطالــب بســلوك الســبيل األمثــل حلصــول 
املصلحــة والغبطــة للوقــف وليــس التســوية واملصاحلــة .3- إن احملكمــة 
العامــة هــي املختصــة بالنظــر الوالئــي لقضايــا األوقــاف وليــس لغيرهــا 
مــن اجلهــات التحكيميــة أو القضائيــة النظــر فيهــا ، فضــًا عــن أن 
القاضــي محكــم وزيــادة ، وقــرار التحكيــم مآلــه ومصيــره القضاء،ال 
ســيما إذا اختلــف احملكمــان يف اختيــار محكــم مرجــح بينهمــا ، ممــا 
الرجــوع  فــكان  ؛  ملصاحلــه  وتعطيــل  بالوقــف  إضــرار  فيــه  يكــون 
للحاكــم الشــرعي فيــه حفــظ للوقــف ، وخــروج مــن طائلــة األعبــاء 
التجاريــة  الغرفــة  أنظمــة وقوانــن  إن   -4 . يتحملهــا  قــد  التــي  املاليــة 
واملؤسســات  الشــركات  قضايــا  يف  بالنظــر  تختــص  والصناعيــة 
الربحيــة، والوقــف شــخصية اعتباريــة ال ربحيــة . 5- لــو ســلمنا جــداًل 
بصحــة شــرط التحكيــم املوجــود يف الفقــرة الســابقة الذكــر، فــإن 
هــذا الشــرط شــرط جــواز ال شــرط إلــزام.6- إن متســك وكيــل املدعــى 



193

عليهــا بهــذا الشــرط ال يعــدوا أن يكــون نكــواًل عــن إجابــة الدعــوى ، 
وســبيًا للمماطلــة وإطالــة أمــد القضيــة ، ممــا يزيــد مــن إحلــاق الضــرر 
بالوقــف وتفويــت املنفعــة عليــه ال ســيما أن املؤسســة األهليــة ملطــويف 
ــح  ــة قــد ربطــت الســماح للوقــف باســتخراج تصري ــدول العربي حجــاج ال
لتأجيــر العمــارة محــل الدعــوى بدفــع قيمــة الغرامــة املاليــة التــي يطالــب 
بها بعثة احلج )...( الوقف . ثانيًا : نتمســك ببقاء دعوانا لدى فضيلتكم 
ــة النظــر فيهــا ؛ الختصــاص احملكمــة العامــة مبكــة بالنظــر  ومواصل
الوالئــي فيهــا . وبعــرض ذلــك علــى املدعى عليه وكالة قال إن الشــركة 
ــه مشــروط العقــد بــن الطرفــن  ــم ألن ــى التحكي ــي مصــرة عل موكلت
هكــذا قــرر فطلبــت مــن الطرفــن العقــد بينهمــا فأبــرز املدعــي وكالــة 
عقــدًا هــذا نصــه :- لقــد مت إبــرام هــذا العقــد يف هــذا اليــوم ) بــدون( مــن 
شــهر ) بــدون ( 2010م بــن كل مــن وقــف ).....( وميثلــه يف هــذا العقــد 
املهنــدس ).....(، ويقــع عنوانهــا يف مكــة املكرمــة ، اململكــة العربيــة 
الســعودية ، ويشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ ) الطــرف األول ( وشــركة ).....( 
ويقــع عنوانهــا يف ص .ب ).....( مكــة املكرمــة ، اململكــة العربيــة 
الســعودية ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـــ ) الطــرف الثانــي ( االتفاقيــة حيــث 
إن الطــرف األول قــد طلــب مــن الطــرف الثانــي توريــد وتركيــب عــدد 
).....( مبكــة  وقــف  ).....( مببنــى  ماركــة  )6( مصعــد ركاب  ســتة 
املكرمــة ، اململكــة العربيــة الســعودية.  وحيــث إن الطــرف الثانــي قــد 
وافــق علــى القيــام بتنفيــذ هــذا العمــل وفقــا لشــروط هــذا العقــد . وعليــه 
فقــد مت االتفــاق علــى مــا يلــي : 1- مجــال العمــل : توريــد عــدد ســتة )6( 
ذلــك  يف  مبــا   ،).....( شــركة  مــن   ،  ).....( ماركــة  ركاب  مصعــد 
التركيــب والصيانــة املجانيــة ملــدة ســنة واحــدة )1( ، 2- قيمــة العقــد : 
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تبلــغ قيمــة هــذا العقــد مبلغــا وقــدره 1.950.000 ريــال ) فقــط واحــد 
مليــون وتســعمائة وخمســون ألــف ريــال ســعودي ال غيــر ( . يشــمل الســعر 
املبــن أعــاه الرســوم اجلمركيــة والضرائــب والنقــل الداخلــي والتأمــن 
. 3- شــروط الدفــع : أ / مبلــغ 682.500 ريــال ) فقــط ســتمائة واثنــان 
ــل خمســة  ــذي ميث ــر ( وال ــال ســعودي ال غي ــون ألــف وخمســمائة ري وثمان
وثاثــن باملائــة )35% ( مــن قيمــة العقــد يتــم دفعــه للطــرف الثانــي عنــد 
واثنــان  ســتمائة  فقــط   ( ريــال   )682.500( مبلــغ  ب/  العقــد.  توقيــع 
ــل خمســة  ــذي ميث ــر ( وال ــال ســعودي ال غي ــون ألــف وخمســمائة ري وثمان
وثاثــن باملائــة ) 35% ( مــن قيمــة العقــد يتــم دفعــه للطــرف الثانــي خــال 
ــغ 390.000  ــام بعــد وصــول املعــدات ملوقــع العمــل. ج/ مبل ســبعة )7( أي
ريــال ) فقــط ثاثمائــة وتســعون ألــف ريــال ســعودي ال غيــر ( والــذي ميثــل 
عشــرين باملائــة )20 %( مــن قيمــة العقــد يتــم دفعــه للطــرف الثانــي خــال 
ســبعة )7( أيــام بعــد االنتهــاء مــن أعمــال التركيــب. د/ مبلــغ 195.000 
ريــال )فقــط مائــة وخمســة وتســعون الــف ريــال ســعودي ال غيــر( والــذي 
ميثــل عشــرة باملائــة )10%( مــن قيمــة العقــد يتــم دفعــه للطــرف الثانــي 
عنــد الفــراغ مــن أعمــال الضبــط/ االختبــار التشــغيلي وجتهيــز املعــدات 
ـ املواصفــات : )فضــا أنظــر امللحــق »أ«  لتســليمها للطــرف األول. 4 
املرفــق( 5 ـ املــواد املعــدات واألعمــال التــي يلتــزم بهــا الطــرف األول : 
)فضــا أنظــر امللحــق »ب« املرفــق( 6 ـ إكمــال األعمــال : أ ( يتــم شــحن 
تاريــخ  مــن  شــهور   )7( ســبعة  باملوقــع يف غضــون  وتســليمها  املعــدات 
اســتام الدفعــة املقدمــة املبينــة يف الفقــرة )3ـــأ( يف شــروط الدفــع أعــاه 
والبالــغ قدرهــا )682.500( ريــال )فقــط ســتمائة واثنــان وثمانــون الــف 
وخمســمائة ريــال ســعودي ال غيــر( واملوافقــة النهائيــة علــى املخططــات 



195

واملواصفــات أيهمــا يأتــي الحقــا . بعــد وصــول مــواد املصاعــد، فــإذا 
رفــض صاحــب العمــل اســتام مــواد مصاعــده وحفظهــا مبوقعــه خــال 
أســبوع من تاريخ أخطاره ، فانه ســيتحمل قيمة رســوم أرضية املســتودع 
التــي يتكبدهــا وكيــل الشــحن طــوال مــدة بقائهــا باملســتودع . ب( يتــم 
تركيــب املعــدات وإجــراء االختبــارات التشــغيلية عليهــا خــال أربعــة 
)4(شــهور بعــد اســتام الدفعــة املبينــة يف الفقــرة )3ـ ب( وذلــك وفقــًا ملــا 
يلــي : I( التركيــب : وافــق الطــرف األول علــى جتهيــز وتســليم بئــر 
املصاعــد مركبــًا يف داخلــه الســقائل والكمــرات الفاصلــة وزوايــا دعــم 
العتــب للطــرف الثانــي قبــل خمســة عشــر )15)يومــًا علــى األقــل مــن 
أعمــال  عرقلــة  لتجنــب  وذلــك  العمــل  ملوقــع  املعــدات  وصــول  تاريــخ 
التركيــب . ب( مــن أجــل احلفــاظ علــى ســامة العمالــة واملــواد فقد وافق 
الطــرف األول علــى عــدم قيامــه بــأي أعمــال أخــرى داخــل البئــر بعــد 
تســليمه للطــرف الثانــي أو داخــل احلفــرة أو غرفــة املاكينــة إال بعــد 
احلصــول علــى موافقــة الطــرف الثانــي والتنســيق معــه بهــذا اخلصــوص. 
ج( اســتام مبلــغ وقــدره 682.500 ريــال وفقــًا للفقــرة )3ـ ب ( . د ( يلتــزم 
 )II »الطــرف األول بإكمــال األعمــال حســبما هــو مبــن يف امللحــق »ب
االختيــار التشــغيلي : أ ( اســتام مبلــغ وقــدره 390.000 ريــال وفقــًا 
للفقرة )3ـ ج(. ب( توفير الطاقة الكهربائية املســتدمية باملوقع بواســطة 
الطــرف األول . III ( التســليم : يتــم تســليم الســتة )6( مصاعــد مباشــرة 
واعتمــاد  تقــدمي   -7 . د(  3ـ   ( الفقــرة  املبينــة يف  الدفعــة  اســتام  بعــد 
املخططــات الهندســية للطــرف األول بغــرض اعتمادهــا خــال أســبوعن 
)2( بعــد توقيــع العقــد وعلــى الطــرف األول مراجعــة واعتماد املخططات 
واملواصفــات والتشــطيب خــال أســبوع واحــد )1( مــن تقدميهــا بواســطة 
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الطــرف الثانــي .8- الصيانــة والضمــان : يتــم ضمــان املعــدات التــي يتــم 
توريدهــا مبوجــب هــذا العقــد مــن أعطــال التصميــم وخلــل املصنعيــة ملــدة 
اثنــي عشــر )12( شــهرًا مــن تاريــخ التســليم أو ثمانيــة عشــر )18( شــهرًا 
مــن تاريــخ الشــحن أيهمــا يأتــي أوال . يلتــزم الطــرف الثانــي خــال هــذه 
الفتــرة بتقــدمي الصيانــة الوقائية الشــهرية واالســتجابة لنــداءات الطوارئ 
باملجــان وعلــى حســاب الطــرف الثانــي . 9- غرامــة التأخيــر : يف حالــة 
حــدوث تأخيــر ألســباب تتعلــق بالطــرف الثانــي وحــده يلتــزم الطــرف 
الثانــي بدفــع غرامــة تأخيــر مبقــدار )1%( مــن قيمــة العقــد لــكل أســبوع 
تأخيــر بحيــث ال تتعــدى القيمــة اإلجماليــة للغرامــة )5%( مــن قيمــة العقد 
وعلــى أيــة حــال ، فــإذا حــدث تأخيــر جلــزء مــن العمــل واجلــزء املتأخــر ال 
يحــول دون اســتخدام اجلــزء الــذي مت تنفيــذه ، ففــي هــذه احلالــة يجــب أال 
القــوة   /  . املتأخــر  اجلــزء  قيمــة  مــن   )%5( اإلجماليــة  الغرامــة  تتعــدى 
القاهــرة : لــن يكــون الطــرف الثانــي مســئوال لــدى الطــرف األول يف 
حالــة الظــروف االضطراريــة والقــوة القاهــرة التــي ال ميكــن توقعهــا 
وجتنبهــا لكونهــا خارجــة عــن اإلرادة وهــي علــى ســبيل املثــال ال احلصــر 
، احلــرب وحــاالت احلــرب ، األحــداث العدائيــة ، احلضــر التجــاري، 
األوبئــة والثــورات واإلضرابــات العامــة الــخ ، والتــي متنــع الطــرف الثانــي 
مــن الوفــاء بالتزاماتــه جتــاه العقــد . 11- نقــل امللكيــة : يف حالــة حتويــل 
ونقــل ملكيــة املبانــي موضــوع هــذا العقــد لطــرف ثالــث وألي ســبب مــن 
األســباب يظــل الطــرف األول مســئوال لــدى الطــرف الثانــي وفقــًا لبنــود 
اتفــاق  عنــد   : احلــذف   / واإلضافــة  التغييــرات   -12 . االتفاقيــة  هــذه 
ــه ، ميكــن إجــراء  ــى هــذا العقــد أو مــن يفوضان الطرفــن املوقعــن عل
ــل هــذه  ــم إجــراء مث ــر أو إضافــة أو حــذف يف مجــال األعمــال ال يت تغيي
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التغييــرات إال بعــد إصــدار أمــر تغييــر معتمــد وموقــع مــن كا الطرفــن 
يتــم فيــه بيــان مجــال األعمــال املعدلــة وتغييــر التكلفــة وقيمــة العقــد 
املعدلــة وكذلــك اجلــدول املعدل لفترة إكمال األعمال. 13- التحكيم 
: مالــم ينــص علــى خــاف ذلــك ، فإنــه يف حالــة حــدوث أي خــاف حــول 
تفســير بنــود هــذا العقــد بــن الطرفــن، يحــاول الطرفــان الوصــول إلــى 
تســوية ســلمية بأســرع وقــت ممكــن، ويف حالــة فشــل الطرفــن يف 
ــذي  ــم وال ــم تســوية املوضــوع بواســطة التحكي ــى تســوية تت الوصــول إل
يتــم عقــده وفقــًا لنظــم وقوانــن الغرفــة التجاريــة والصناعيــة باململكــة 
العربيــة الســعودية ويكــون مقــر التحكيــم مبدينــة مكــة املكرمــة . 
العقــد  هــذا  بتوقيــع  الطرفــان  قــام  فقــد   ، تقــدم  مــا  علــى  وإشــهادا 
واعتمــاده وفقــًا للتاريــخ املوضــح أدنــاه . الطــرف األول : وقــف ).....( 
وميثلــه : املهنــدس ).....( التوقيــع: التاريــخ : الطــرف الثانــي : شــركة 
).....( املهنــدس ).....( نائــب الرئيــس أهـــ ، وبعــرض هــذا العقــد علــى 
املدعــى عليــه وكالــة صــادق عليــه ثــم جــرى اطاعــي على صــك النظارة 
1421/7/21هـــ  يف   51/31/11 برقــم  احملكمــة  هــذه  مــن  الصــادر 
فوجدتــه يتضمــن إقامــة )...( ناظــرا علــى أوقــاف ).....( املذكــور باطنــه 
فبنــاء علــى مــا تقــدم وبعــد ســماع دعــوى املدعــي وألن املدعــى عليــه دفــع 
بوجــود شــرط التحكيــم يف العقــد املكتــوب بــن الطرفــن ومصادقــة 
املدعــي وكالــة علــى ذلــك وبعــد االطــاع علــى العقــد بــن الطرفــن 
والــذي جــاء يف املــادة الثالثــة عشــر منــه مــا نصــه ) إنــه يف حالــة حــدوث 
يحــاول   ، الطرفــن  بــن  العقــد  هــذا  بنــود  تفســير  حــول  خــاف  أي 
الطرفــان الوصــول إلــى تســوية ســلمية بأســرع وقــت ممكــن ، ويف حالــة 
ــم تســوية املوضــوع بواســطة  فشــل الطرفــن يف الوصــول إلــى تســوية تت
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التحكيــم والــذي يتــم عقــده وفقــًا لنظــم وقوانــن الغرفــة التجاريــة 
التحكيــم  مقــر  ويكــون  الســعودية  العربيــة  باململكــة  والصناعيــة 
مبدينــة مكــة املكرمــة( وألن هــذا العقــد بــن الطرفــن هــو عقــد بيــع 
الصــادر  التحكيــم  نظــام  علــى  االطــاع  وبعــد  وتركيبهــا  مصاعــد 
باملرســوم امللكــي رقــم م / 34 يف 1433/5/24هـــ مبــا يف ذلــك املــادة 
احلاديــة عشــر والتــي نصــت علــى أنــه يجــب علــى اجلهــة التــي يرفــع إليهــا 
بعــدم جــواز نظــر  اتفــاق حتكيــم أن حتكــم  نــزاع يوجــد يف شــأنه 
الدعــوى إذا دفــع املدعــى عليــه بذلــك قبــل أي طلــب أو دفــاع يف الدعــوى 
أهـــ وألن ذلــك حتقــق فيهــذه القضيــة فقــد دفــع املدعــى عليــه بالتحكيــم 
قبــل أي طلــب دفــاع يف الدعــوى كمــا أن كــون املدعــي ناظــر وقــف فــإن 
ذلــك ال يبطــل شــرط التحكيــم ألن التحكيــم خاضــع لرقابة احملكمة 
صــدر  إذا  الناظــر  وبإمــكان  االســتئناف  محكمــة  وهــي  املختصــة 
يتقــدم بطعنــه حســب نظــام التحكيــم كمــا  حكــم التحكيــم أن 
قــررت ذلــك املــادة الثامنــة مــن النظــام التــي نصــت بــأن االختصــاص 
بنظــر دعــوى بطــان حكــم التحكيــم واملســائل التــي يحيلهــا هــذا 
املختصــة  االســتئناف  بعقــود حملكمــة  املختصــة  للمحكمــة  النظــام 
ــه فقــد حكمــت بعــدم جــواز نظــر  ــزاع أهـــ لذلــك كل أصــا بنظــر الن
هــذه الدعــوى وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه وكاله 
القناعــة وقــرر املدعــي وكالــة عــدم القناعــة وطلــب رفعــه حملكمــة 
مبراجعــة  فأفهمتــه  عليــه  اعتراضيــة  الئحــة  تقــدمي  بعــد  االســتئناف 
الائحــة  وتقــدمي  الصــك  الســتام  أيــام  عشــرة  خــال  احملكمــة 
االعتراضيــة خــال ثاثــن يومــا مــدة االعتــراض فــإذا تأخــر عــن تقــدمي 
الئحتــه وألن احلكــم علــى ناظر وقف فســيتم رفعه حملكمة االســتئناف 
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بنــاء علــى املــادة 179 مــن نظــام املرافعــات، وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر يف 1434/01/20ه.

احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
علــى  1434/3/7هـــ  يف    34/579675 رقــم  الرئيــس  فضيلــة  بشــرح 
يف   34287116 رقــم  االســتئناف  محكمــة  رئيــس  فضيلــة  خطــاب 
يف   3451319 رقــم  املاحظــة  قــرار  صــدر  وقــد  1434/2/17هـــ 
1434/3/1هـــ وهــذا نــص احلاجــة منــه وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والئحتــه االعتراضيــة تقــرر إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملاحظــة مــا 
يلــي 1- إرفــاق صــورة مــن العقــد املبــرم بــن املدعــي واملدعــى عليــه 2- 
إكمــال الفــراغ بالســطر اخلامــس عشــر بالصفحــة الثانيــة مــن صــك 
احلكــم بذكــر اليــوم والشــهر إن وجــد فــإن لــم يوجــد فيكتــب عبــارة ) 
بــدون ( وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم وعليــه أجيــب علــى قــرار أصحــاب الفضيلــة بأنــه جــرى إرفــاق 
صــورة مــن التصديــق الطرفــن كمــا مت إكمــال الــازم حيــال امللحوظة 
الثانيــة وأمــرت برفعــه حملكمــة االســتئناف وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 
ــه وســلم حــرر يف 1434/3/21هـــ ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين عل
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
علــى  1434/4/13هـــ  يف    34793655 رقــم  الرئيــس  فضيلــة  بشــرح 
يف   34793655 رقــم  االســتئناف  محكمــة  رئيــس  فضيلــة  خطــاب 
يف   34179473 رقــم  التصديــق  قــرار  صــدر  وقــد  1434/4/8هـــ 
1434/4/6هـــ وهــذا نصــه احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن 
ال نبــي بعــده وبعــد فقــد جــرى منــا نحن قضاة الدائــرة احلقوقية الثانية يف 
محكمــة االســتئناف يف منطقــة مكــة املكرمــة اإلطــاع علــى املعاملــة 
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الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 
34579675 وتاريــخ 1434/1/21هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة 
برقــم 3419952 وتاريــخ 1434/1/21هـــ واملتضمــن دعــوى ).....( ضــد 
ــة  ــه االعتراضي شــركة ).....( وبدارســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحت
تقــرر املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر وبــاهلل التوفيــق وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم قاضــي اســتئناف ).....(
ختــم وتوقيــع  قاضــي اســتئناف ).....( ختــم وتوقيــع رئيــس الدائــرة ).....( 
ختــم وتوقيــع أهـــ وأمــرت بإحلــاق هــذا بضبــط القضيــة حســب التعليمــات 
. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/4/17هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ، فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 34579675 وتاريــخ 
1434/3/21هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ).....( 
القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 3419952 وتاريــخ 
1434/1/21هـــ ، املتضمــن دعــوى ).....( ضــد شــركة ).....(، وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقرر املوافقــة على احلكم 
بعــد اإلجــراء األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 34197658 تاريُخه: 1434/4/24هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33706116

َرْقُم قراِر التَّصديِق ِمن محكمِة االستئناِف: 
34278783 تاريُخه: 1434/4/24هـ

ــزاُع  النِّ ُمقاوَلــٍة-  َعقــِد  بأربــاِح  ُمقاوَلــٍة- ُمطالبــٌة  َعْقــُد   - اختصــاص 
- الَعقــُد بيَنُهمــا ُمشــتِمٌل عَلــى توريــٍد- عــَدُم  بــنَي مؤسســتنْيِ جتاريتــنْيِ
اشــئِة َعــن ُعقــوِد ُمقاوَلــٍة  ــِة بالنزاعــاِت النَّ اخِتصــاِص احملاكــِم العامَّ
بــأنَّ  ِعــي  املدَّ إْفهــاُم  والِئــي(-  )اخِتَصــاص  التوريــِد  عَلــى  ُمشــتِملٍة 

جاريــُة. التِّ عــَوى احملكمــُة  الدَّ بنظــِر  املختــصَّ 

جاريِة. انيُة، بالِفقرِة )د( ِمن ِنظاِم احملكمِة التِّ ُة الثَّ 1- املادَّ
ُــرافعاِت  املـ ِنظــاِم  ِمــن  اخلامســِة  بالِفقــرِة  عشــرَة  احلاديــَة  ُة  املــادَّ  -2

. ــرعيِة الشَّ

بــأنَّ املدعيــَة  َعــى عليَهــا  َعــِت املؤسســُة املدعيــُة ِضــدَّ املؤسســِة املدَّ ادَّ
اتفَقــْت مــَع جامعــِة ... بـ)األحســاء( عَلــى القيــاِم بتنفيــِذ مشــاِريِع ِبنــاٍء لَهــا، 
ُــبرِم بيَنُهمــا، وذلــَك بُأجرٍة  حســبَما  هــَو مذكــوٌر  بالتفصيــِل يف الَعقــِد املـ
ِمقداُرهــا ثاثــٌة وخمســوَن مليــوَن  ريــاٍل ، بعــَد ذلــَك، اتفقــِت املدعيــُة مــَن 
َعــى عليَهــا عَلــى أْن تقــوَم بتنفيــِذ هــذِه املشــاريِع  الَباطــِن مــَع املؤسســِة املدَّ
بالكامــِل؛ ِمــن توريــِد ُمــَؤٍن وِخَافــه، ولَهــا ُمقاِبــل ذلــَك خمســوَن باملائــِة 
ِمن َصايِف األرباِح ِمن مبلِغ  اأُلجرِة  األســاِس املذُكوِر، فَقاَمْت  بإجناِز 
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ُــنجزِة، َمــا  جميــِع املشــاريِع املذُكــورِة، وقاَمــْت بتســليِم هــذِه املشــاريِع املــ
ضْتهــا يف اســتام اأُلجــرِة مــَن  َعــَدا ملعــَب الُكــَرِة، للجامعــِة ، كَمــا فوَّ
تــي  اجلامعــِة، وقاَمــِت اجلامعــُة بتســليِمَها كاِمــَل اأُلجــرِة املذُكــورِة، والَّ
ِمقداُرهــا ثاثــٌة وخمســوَن مليــوَن ريــاٍل، وَقــد  بلــَغ مجمــوُع َصــايِف األرباِح 
َعــى عليَهــا تســليَمها َمــا يخــصُّ  عشــريَن مليــوَن ريــاٍل، ثــمَّ طلَبــْت مــَن املدَّ
املدعيــَة ِمــن هــذِه األربــاِح، وهــَو  مبلــُغ عشــَرة مايــَن ريــاٍل، ولــْم تتســلَِّم 
هــا  ــا يخصُّ ــا بتســليِمها َم َعــى عليَه ــزاِم املدَّ ــُب احلكــَم بإل ــاَح، وتطل األرب
َعــت ،  ِمــن َصــايِف األربــاِح، وهــَو مبلــُغ عشــَرة مايــَن ريــاٍل؛ هكــَذا ادَّ
ــِة  فــاِق املؤسســِة املدعي ــى اتِّ ـُـصادقِة عَل ــًة باملـ َعــى عليــه وكال أجــاب املدَّ
ــَذ لَهــا املشــاريُع املذكــورُة واتِّفاِقهــا مــَع  مــَع جامعــِة... ِمــن أجــِل أْن ينفَّ
املؤسســِة موكلِتــه مــَن الباطــِن، عَلــى أْن تقــوَم بإنفــاِذ وإجنــاِز  هــذِه 
املشــاريِع املذكــورِة بالكامــِل؛ ِمــن توريــِد ُمــَؤٍن وِخَافــه ، بنــاًء عَلــى 
ــداِت  احلاصلــة  هــا: )جميــُع  الُعقــوِد  والتعهُّ انيــِة الِفقــرِة )د(، ونصُّ ِة الثَّ املــادَّ
بــَن التجــاِر واملتســببن والسماســرِة  والصيارفــِة  والــوكاِء بأنواِعهــم، 
وجميــُع املقــاوالِت املتعلِّقــِة بإنشــاِء مبــاٍن ونحِوهــا مَتــى كاَن املقــاوُل 
ُمتعهــًدا بتوريــِد املــؤِن(، فجــَرى إفهــاُم املدعــي بــأنَّ َدْعــَواه ِمــِن اخِتصــاِص 
ِديــواِن املَظالــِم، فقــرر قائــًا: أطلــُب نظَرهــا  يف هــذِه  احملكمــِة، ومَبــا 
ــزاِع بــَن الطرفــِن هــَو عقــُد املقاوَلــِة املشــتِمُل عَلــى التوريــِد،  أنَّ منشــَأ النِّ
ــْت عليــِه  ولكــوِن الَعقــِد َقــد نَشــَأ بــَن مؤسســتِن جتاريتــِن، وملــا نصَّ
انيــُة )د( ِمــن ِنظــاِم  احملكمــِة  التِّجاريــِة، ولكــوِن االخِتصــاِص  ُة الثَّ املــادَّ
ُة   ــْت  عليــِه  املــادَّ مســألًة أوليــًة ينبِغــي الَبــتُّ فيَهــا قبــَل أيِّ إجــراٍء، وملــا نصَّ
ــرعيِة، وملــا  احلاديــَة  عشــرَة  بالِفقــرِة اخلامســِة ِمــن ِنظــاِم املــُـرافعاِت الشَّ
َم صــدر احلكــَم بصــرِف النَّظــِر َعــن ُمطالبــِة املدعــي وكالــة لعــدِم  تقــدَّ
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االخِتصــاِص وإفَهامــه عنــَد رغبتــه رفــِع دعــَواه لــَدى احملكمــِة اإلداريــِة، 
اعتــرض املدعــي وكالــة علــى احُلكــِم بائحــٍة، صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......القاضــي يف احملكمــة العامــة 
باخلبر، وبناًء على املعاملة احملالة إلينا من ِقبل فضيلة رئيس احملكمة 
1433/12/27هـــ  وتاريــخ   33706116 برقــم  املســاعد  باخلبــر  العامــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 332250014 وتاريــخ 1433/12/27هـــ..  فإنه 
يف يــوم  األربعــاء املوافــق 1434/04/24هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 
: 10 واملتعلقــة بشــأن دعــوى ....... ضــد ....... والصــادر  بهــا  احلكــم 
رقــم 4/113 يف 1430/9/11هـــ  واملنقــوض  بقــرار  مــن  احملكمــة  
العليــا  برقــم  3/3/61  يف  1433/9/5هـــ، وفيهــا حضــر  ....... ســعودي  
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... وادعــى علــى احلاضــر  معــه 
....... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... بالوكالــة عــن  
..... مبوجــب الوكالــة الصــادرة عــن كتابــة عــدل  اخلبــر  الثانيــة  رقــم  
1432/11/37294هـــ، واملتضمنــة  حــق املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار 
قائــًا يف دعــواه :  أملــك مؤسســة .......للتجــارة واملقــاوالت واتفقــت مــع 
جامعــة  ....... باألحســاء  أن أقــوم بإنفــاذ  مشــاريع  بنــاء  لهــا  وهــي  بنــاء  
مســجدين  ومكتبــن  وتنســيق  حدائــق  األطبــاء  وملعــب  كــرة قــدم 
املرحلــة الثانيــة وذلــك حســبما هــو مذكــور بالتفصيــل املبــرم  بيني  وبن 
اجلامعــة، وذلــك  بأجــرة  مقدارهــا ثاثــة وخمســون مليــون ريــال،  بعــد 
ذلــك اتفقــت مــن الباطــن مــع مــوكل هــذا  احلاضــر معــي  ....... بواســطة 
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مؤسســته املســماة .............................. أن يقوم  .... بتنفيذ هذه املشــاريع 
بالكامــل مــن توريــد مــؤن وخافــه، ولــه مقابــل ذلــك خمســون باملائــة 
مــن صــايف  األربــاح  مــن  مبلــغ  األجــرة  األســاس املذكــور،  ثــم ســلمته 
ــع املشــاريع  املذكــورة  وقــام  بتســليم  هــذه   العمــل فقــام  بإجنــاز جمي
املشــاريع املنجــزة، مــا عــدا  ملعــب الكــرة، للجامعــة بصفتــه مفوًضــا 
منــي  يف التســليم، كمــا فوضتــه يف تســلم األجــرة مــن اجلامعــة، وقامــت 
اجلامعــة بتســليمه كامــل األجــرة  املذكــورة  والتــي  مقدارهــا  ثاثــة 
وخمســون مليــون ريــال، وقــد بلــغ مجمــوع  صــايف  األرباح عشــرين مليون 
ريــال، ثــم طلبــت مــن مــوكل  املدعــى عليــه  تســليمي  مــا يخصنــي  مــن 
هــذه  األربــاح  وهــو مبلــغ عشــرة مايــن ريــال، فلــم يســلمني أي شــيء 
حتــى اآلن؛  لــذا  أطلــب  احلكــم  بإلــزام  مــوكل  املدعــى عليــه بتســليمي 
مــا  يخصنــي  مــن صــايف  األربــاح وهــو مبلــغ مقــداره عشــرة مايــن 
ريــال؛ هــذه دعــواي.. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــًة أجــاب 
قائــًا:  إن مــا ذكــره  املدعــي  يف دعــواه  مــن أنــه اتفــق مــع جامعــة ...... 
باألحســاء  ومــن أجــل أن ينفــذ  لهــا  املشــاريع  املذكــورة  فهــذا صحيــح، 
وأمــا مــا ذكــره  املدعــي مــن أنــه اتفــق مــع موكلــي مــن الباطــن أن 
يقــوم بإنفــاذ وإجنــاز هــذه املشــاريع املذكــورة  بالكامــل مــن توريــد 
مــؤن وخافــه فهــذا صحيــح  أيًضــا؛ هكــذا أجــاب.  وبعــد االطــاع  
ــة الفقــرة )د(، ونصهــا:  ــادة  الثاني ــة  امل ــى نظــام  احملكمــة  التجاري عل
)جميــع العقــود والتعهــدات احلادثــة بــن التجــار واملتســببن والسماســرة 
والصيارفــة والــوكاء  مبختلــف أنواعهــم، وجميــع  املقــاوالت  املتعلقــة  

بإنشــاء مبــاٍن  ونحوهــا متــى كان املقــاول متعهــًدا  بتوريــد املــؤن(.
جــرى  إفهــام  املدعــي  بــأن  دعــواه  مــن اختصــاص  ديــوان   املظالــم  
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فقــرر قائــًا:  أطلــب  نظرهــا  يف هــذه  احملكمــة  فقــد  جــرى  نظرهــا  
مــن  البدايــة  يف  هــذه  احملكمــة،  واســتمر  النظــر  فيهــا  حتــى  صــدور  
احلكــم.. وعليــه، فهــي املختصــة   بنظرهــا؛  هكــذا  قــرر. وبنــاًء  علــى  
مــا ســبق  مــن دعــوى املدعــي  أصالــًة  واملتضمــن مطالبتــه  للمدعــى عليــه  
أصالــًة  نصيبــه  مــن صــايف  األربــاح  يف  عقــد  املقاولــة مــع  جامعــة  .....  
باألحســاء،  وإلجابــة  املدعــى عليــه  وكالــًة  املتضمنــة  املصادقــة علــى 
وجود  عقد  مقاولة  مع توريد  املؤن وهو  منشأ  النزاع  بن  الطرفن،  
وكــون العقــد  نشــأ بــن  مؤسســتن  جتاريتــن  وملــا  نصــت  عليــه  
املــادة  الثانيــة )د( مــن نظــام  احملكمــة  التجاريــة،  ولكــون  احلكــم   
الســابق  قــد نقــض  وجــرى  إحالــة  املعاملــة  لنظرهــا  مــن جديــد حســب  
التعليمات، ولكون  االختصاص  مسألة  أولية  ينبغي البت  فيها  قبل  
أي  إجــراء،  وملــا نصــت  عليــه  املــادة  احلاديــة  عشــرة  بالفقــرة  اخلامســة 
مــن نظــام  املرافعــات الشــرعية بعــد التعديــل؛ لذلــك كلــه فقــد  صرفــت 
النظــر  عــن مطالبــة املدعــي لعــدم االختصــاص، وأفهمتــه عنــد رغبتــه 
رفــع دعــواه  لــدى احملكمــة اإلداريــة. وبعرضــه  علــى املدعــي لــم يقنــع 
ورغــب رفعــه لاســتئناف فأجيــب لطلبــه، وجــرى تســليمه نســخة مــن 
احلكــم لتقــدمي اعتراضــه خــال ثاثــن يوًمــا ويف حــال ُمضــي املــدة دون 
تقدميــه الائحــة يســقط حقــه يف طلــب االســتئناف، ويكتســب احلكــم 
القطعيــة.. وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قنــع بــه وجــرى النطــق باحلكــم 
يف متــام الســاعة العاشــرة والنصــف، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. ُحــرر يف  1434/04/24هـــ.
     احلمــد هلل وحــده وبعــد، فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
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لــدى احملكمــة برقــم 341497668 وتاريــخ6/20 /1434 هـــ الواردة من 
ــر املســاعد برقــم  ــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة اخلب ــل فضيل ِقب
332250014 وتاريــخ 1434/6/11هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر عــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/....... املســجل برقــم 34197658 
وتاريــخ 1434/4/24هـــ بشــأن دعــوى....... ضــد.......يف قضيــة حقوقيــة، 
ــة القاضــي مبــا هــو مــدون ومفصــل  وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيل
فيــه.. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
املعاملــة، قررنــا املصادقــة علــى احلكــم.. واهلل املوفــق.. وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم ُحــرر يف7/25/ 1434هـــ.
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رقم الصك: 3448338 تاريخه: 1434/02/26هـ  
رقم الدعوى: 33710239

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34228267 تاريخه: 1434/06/03هـ

إنشــاء مخطــط عشــوائي- دفــع شــكلي بعــدم االختصــاص - صــرف 
النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام لعــدم االختصــاص

- املادة  الثالثة من نظام اإلجراءات اجلزائية .
- الئحــة اجلــزاءات والغرامــات عــن مخالفــات البلدية  الفقرة )8/4/3( 
املــادة )4( : )مينــع البنــاء باألراضــي احلكوميــة غيــر املخططــة بــدون 
احلصــول علــى ترخيــص بنــاء نظامــي ، داخــل أو خــارج املخططــات 

الهيكليــة  املعتمــدة للمــدن والقــرى.( 

بإنشــاء  لــه  التهمــة  بتوجيــه  عليــه  املدعــى  علــى  العــام  املدعــي  ادعــى 
قيــام  عــن  املختصــة  للجهــة  خطــاب  ورد  حيــث   ، عشــوائي  مخطــط 
املدعــى عليــه بإنشــاء مخطــط عشــوائي يف أحــد الهجــر ، ومت االنتقــال 
 ، املســفلتة  الشــوارع  بعــض  وبهــا  كبيــرة  أرض  وشــوهدت  للموقــع 
ــه بإنشــاء املخطــط ، وهــو ميــارس  ــام املدعــى علي ــات قي ــت التحري وأثبت
 ، املنطقــة  نفــس  ويســكن  العشــوائية  األراضــي  يف  والشــراء  البيــع 
وطلــب املدعــي العــام  تعزيــر املدعــى عليــه  لقــاء ذلــك ، حضــر املدعــي 
عليــه ووكيلــه وأجــاب عــن الدعــوى املقامــة مــن املدعــي العــام بدفــع 
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شــكلي، املتضمــن عــدم اختصــاص احملكمــة بهــذه الدعــوى،  والدفــع 
ملــكًا صحيحــًا مبوجــب  األرض  ميلــك  عليــه  املدعــى  أن  املوضوعــي 
صــك شــرعي ، وأن املدعــى عليــه بــاع األرضــي ، وأصحــاب األراضــي 
ــى عليهــا ، حكمــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى  هــم مــن بن
املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه  لعــدم اختصــاص احملكمــة  بنظــر 
هــذا النــوع مــن القضايــا ، قنــع املدعــى عليــه  باحلكــم ، واملدعــي العــام 
قــرر اعتراضــه علــى احلكــم بائحــة ، صــدق احلكــم مــن محكمــة 

 . االســتئناف 

احملكمــة  يف  القاضــي   ......... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  املكرمــة    مبكــة  اجلزائيــة 
 ........... برقــم  املكرمــة  مبكــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  
............. وتاريــخ  وتاريــخ 1433/12/28هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 
1433/12/28 هـــ  ففــي يــوم  االثنــن املوافــق 1434/01/26 هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة 45 : 09 وفيهــا حضــر املدعــي العــام ســعودي اجلنســية 
املكلــف برقــم هـــ م/6057/1/2 يف 1433/10/16هـــ وادعــى قائــا 
اجلنســية  العمــر )50( عامــًا ، ســعودي  مــن  البالــغ   ، علــى  /  أدعــي 
مبوجــب الســجل املدنــي برقــم ...... يقيــم مبكــة املكرمــة ومفــرج عنــه 

اللفــة رقــم)31(. املرفــق علــى  بالكفالــة احلضوريــة 
ــل أمــارة منطقــة مكــة املكرمــة  ــى خطــاب ســعادة وكي باالطــاع عل
رقــم ............. وتاريــخ 1433/9/24هـــ املبنــى علــى خطــاب رئيس مركز 
.......... رقــم ......... وتاريــخ 1433/8/13هـــ املتضمــن قيــام املدعــى عليــه 
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رفــق شــخصن آخريــن )فصلــت لهمــا أوراق مســتقلة( بإنشــاء مخطــط 
منــدوب  رفــق  بهجــرة  املخطــط  أنشــاء  ملوقــع  وباالنتقــال   ................
مركــز ........... شــوهدت أرض مبســاحة كبيــرة وبهــا بعــض الشــوارع 
املســفلتة ، وبتاريــخ 1433/11/17هـــ مت القبــض علــى املدعــى عليــه مــن 

قبــل أفــراد التحريــات والبحــث اجلنائــي .
وقــد ورد خطــاب شــعبة التحريــات والبحــث اجلنائــي رقــم)517567( 
وتاريــخ 1433/11/17هـــ املتضمــن أن التحريات أثبت قيام املدعى عليه 
بإنشــاء املخطــط وهــو ميــارس البيــع والشــراء يف األراضــي العشــوائية 

ويســكن بنفــس املنطقــة .
وقــد انتهــى التحقيــق إلــى  توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه بإنشــاء مخطــط 

ـــ عشــوائي وذلــك لألدلــة والقرائــن اآلتيــة:ـ 
اللفــة  علــى  املرفــق  إليــه  املشــار  اجلنائــي  البحــث  ورد بخطــاب  مــا   .1

. رقــم)21( 
2. مــا ورد مبحضــر االنتقــال واملعاينــة املنــوه عنــه املــدون علــى الصفحــة 

رقــم)11( لفــه رقــم)1( .
3. مــا ورد مبحضــر القبــض والتفتيــش املنــوه عنــه املرفــق علــى اللفــة 

. رقــم)16( 
وبالبحث عن سوابقه لم يُعثر له على سوابق مسجلة بحقه .

وحيــث إن مــا قــام بــه املدعــى عليــه فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا 
أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة لقــاء 
ــر منطقــة  ــة صاحــب الســمو امللكــي أمي ــه اســتنادًا لبرقي مــا أســند إلي
مكــة املكرمــة رقــم)626311/ب س( وتاريــخ 1433/5/12هـــ هــذه 
دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى طلــب املهلــة لإلجابــة  وعليــه 
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رفعــت اجللســة يف يــوم الثاثــاء 1434/2/5هـــ الســاعة العاشــرة صباحــا 
وأقفلــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا وبــاهلل التوفيــق، 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1434/01/26 هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/02/05 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة صباحــا  وفيهــا حضــر املدعــي العــام 
واملدعــى عليــه ســعودي اجلنســية ســجل رقــم  بوكالتــه عــن ســعودي 
1431/6/16هـــ  يف   19665 رقــم  بالوكالــة  رقــم   ســجل  اجلنســية 
والصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة مبكــة املكرمــة والتــي تخولــه 
املرافعــة واملدافعــة إلــخ وقــدم مذكــرة جوابيــة علــى الدعــوى وهــذا 
نصهــا وجوابــًا علــى صحيفــة الدعــوى أفيــد فضيلتكــم مبــا يلــي :-
أواًل :- الدفــع الشــكلي . مــع عــدم اإلقــرار بصحــة الدعــوى إال أننــا 
نطلــب مــن احملكمــة املوقــرة احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي 
جــاء  حيــث   ، التهــم  هــذه  مبثــل  احملكمــة  اختصــاص  لعــدم  العــام 
قــرار اإلحالــة الصــادر مــن املدعــي العــام للمحكمــة اجلزئيــة مخالفــًا 
املخالفــات  أحــد  غيــر تصريــح  مــن  البنــاء  إن  ، حيــث  العــام  للنظــام 
الرابعــة  املــادة  يف  عليهــا  واملنصــوص  البلديــات  نظــام  يف  املذكــورة 
مــن الئحــة تنظيــم املخالفــات البلديــة الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم 218 يف 1422/8/6هـــ والتــي ُذكــر فيهــا العقوبــة املترتبــة علــى 
هــذه  املخالفــة مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء وليــس منهــا اإلحالــة إلــى 
احملكمــة اجلزئيــة إلصــدار عقوبــة قضائيــة ، وإن كان هنــاك مخالفــة 
قــد ارتكبهــا موكلــي ، وهــو مــا لــم ولــن نســلم بــه علــى اإلطــاق ، 
فيكــون االختصــاص بتطبيــق عقوبــة املخالفــة عليــه حتــت نظــام الئحــة 
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تنظيــم املخالفــات البلديــة واجلهــة املخولــة باملعاقبــة عليــه هــي األمانــة 
وللمتضــرر االعتــراض يف احملكمــة اإلداريــة خــال املــدة النظاميــة .
ــع  ــًا :- الدفــع املوضوعــي . مــع متســكنا بالدفــع الشــكلي يف جمي ثاني
مراحــل احملاكمــة فإننــا نوجــز ردنــا علــى موضــوع الدعــوى فيمــا يلــي :-
1-  إن مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه غيــر صحيــح جملــًة وتفصيــًا 
حيــث نســب املدعــي العــام إلــى موكلــي تهمــة إنشــاء مخطــط عشــوائي 
وهــذا غيــر صحيــح ، حيــث إن ركــن التهمــة املنســوبة ملوكلــي هــو 
مزاولــة البنــاء علــى أرض حكوميــة بــدون ترخيــص ، وموكلــي لــم 
يحصــل منــه ذلــك مطلقــًا ولــم يباشــر بنفســه أو بواســطة وكيــل عنــه أو 
موظــف تابــع لــه أي أعمــال بنــاء وإنشــاء على اإلطــاق ، وإن كان هناك 
مخالفــات متــت مــن بعــض مــن متلكــوا أراضــي بالشــراء مــن مالكيهــا 
األصليــن فهــم املســئولون عــن أفعالهــم وليــس موكلــي ، ســواء كانــت 
املخالفــات الصــادرة منهــم هــي البنــاء بغيــر تصريــح أو غيــر ذلــك ، إذ ال 

دخــل ملوكلــي مبــا قامــوا بــه مــن أفعــال .
2- إن مــا يريــد املدعــي العــام جترميــه هــو فعــل طبيعــي بــل ومعتــاد بــن 
الشــركاء ، فلــو افترضنــا أن األرض مملوكــة لثاثــن شــريكًا ثــم 
قــام هــؤالء الشــركاء بتقاســم هــذه األرض إلــى ثاثــن قطعــة وحــرروا 
محضــرًا لهــذه القســمة وحــددوا األطــوال واملســاحات واحلــدود املتعلقــة 
مبلكيــة كل واحــد منهــم ، فكيــف يســوغ للمدعــي العــام جتــرمي هــذا 
الفعــل وهــو يحصــل يوميــًا يف اململكــة العربيــة الســعودية ، بــل ومــا تــزال 
ــى أساســها األراضــي  محاضــر القســمة يحكــم مبقتضاهــا وتفــرز عل

والعقــارات دون إنــكار مــن اجلهــات الشــرعية أو اإلداريــة .
3- إن مــا فعلــه موكلــي هــو التصــرف مبلكــه الثابــت لــه بالشــراء مــن 
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وقــد كان موكلــي اشــترى هــذه األرض يف 1425/1/9هـــ مبوجــب 
عقــد املبايعــة املــؤرخ يف 1425/1/9هـــ واملتضمــن بيــع املذكــور علــى 
موكلــي قطعــة األرض الواقعــة بــأم شــناق بســمار واحملــدودة شــرقًا 
باجلبــال املتصلــة وغربــًا الســلك الشــائك وأكــوام التــراب وشــمااًل ملــك 
راضــي الدعــدي وجنوبــًا بالســكة النافــذة ورثــة حســب الكروكــي 
مببلــغ مليــون وأربعمائــة ألــف ريــال وأضيــف يف آخــر الورقــة ملحوظــة : 
ــال والباقــي  ــة ألــف ري ــة هــذه املبايعــة أربعمائ ــغ املدفــوع عنــد كتاب املبل
مليــون ريــال عنــد خــروج الصــك وإفراغــه وقــد ُضبــط كل ذلــك يف صك 
النــزاع املرفــق ورقمــه 26/31/111 يف 1430/9/10هـــ ثــم إن موكلــي 
قــد بــاع العقــار املذكــور علــى ثــم رجــع بعــد ذلــك واشــترى العقــار مــرة 
أخــرى مببلــغ ســتة مايــن ريــال وُحــل النــزاع الــذي تســبب بــه إيقــاف 
الصكــوك مبوجــب األمــر امللكــي وقــد قــام موكلــي بإعــداد مخطــط 
لــألرض كامــل قســمه فيهــا إلــى قطــع وقــام ببيــع األرض علــى أحــد 
املســتثمرين وهــو الــذي قــام ببيــع قطــع األراضــي مجزئــة علــى املشــترين 
األفــراد لكــي يقومــوا باإلجــراءات النظاميــة اجتــاه أماكهــم وتقــدمي 
 ( األفــراد  قــام  وبالفعــل   ، النظــام  حســب  لألراضــي  احلجــج  طلبــات 
املشــترين ( باتخــاذ اإلجــراءات الازمــة وقامــت األمانــة بســفلتة الطــرق 
بإيصــال  الكهربــاء  شــركة  وقامــت  للمشــترين  اخلدمــات  وإيصــال 
التيــار الكهربائــي وكل ذلــك يــدل علــى موافقــة اجلهــات املختصــة 
ــه  ــى أن ــل كاف عل ــه ، وهــذا وحــده دلي ــاك األراضــي فيمــا قامــوا ب مُل
ال توجــد تهمــة أو مخالفــة مــن األســاس حيــث إن جهــة االختصــاص لــم 
متنــع البنــاء الــذي قــام بــه املشــترون بــل ولــم متتنــع عــن إيصــال اخلدمــات 
ملســاكنهم ، ولــو كان موكلــي يتصــرف يف غيــر ملكــه أو كان 
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ــة للمــاك . إجــراءه للبيــع غيــر نظامــي ملــا اســتجابت األمان
4- نــص النظــام األساســي للحكــم علــى قاعــدة شــرعية مســتقرة وهــي 
ال عقوبــة إال بنــص ، ، واملــراد بالنــص هنــا نــص يفيــد التجــرمي ونــص 
يفيــد العقوبــة إمــا بتحديدهــا أو بتركهــا لنظــر القاضــي وكا النصن 
يف قضيتنــا التــي نحــن يف صددهــا معدومــان فــا نــص شــرعي وال نــص 
نظامــي يفيــد بتجــرمي امتــاك األراضــي أو بيعهــا أو بيــع أجــزاء منهــا 
وعلــى فــرض وجــود شــبهة لهــذا النــص يف أنظمــة األمانــة فإنــه ال نــص يف 
العقوبــة بــل أنظمــة األمانــة صريحــة يف العقوبــات مــن جنــس إزالــة البنــاء 
غيــر املرخــص وتغــرمي مــن قــام بالبنــاء علمــًا أن موكلــي لــم يقــم بذلــك 

مطلقــًا .
وقــد نصــت الائحــة التنفيذيــة لنظــام اإلجــراءات اجلزائيــة يف مادتهــا 
الثالثــة علــى أنــه ال يجــوز توقيــع عقوبــة جزائيــة علــى أي شــخص إال علــى 
أمــر محظــور ومعاقــب عليــه شــرعًا أو نظامــًا وبعــد ثبــوت إدانتــه بنــاء 

ـــرى وفقــًا للوجــه الشــرعي . علــى حكــم نـــهائي بعــد محاكمــة جُتْ
ــه  ــف أو معاقــب علي ــي أي فعــل مخال ــم يصــدر مــن موكل ــه ل وحيــث إن
شــرعًا أو نظامــًا فإنــه ال يجــوز محاكمتــه أو توقيــع أيــة عقوبــة عليــه 
، إذ كل مــا بــدر مــن موكلــي هــو التصــرف يف ملكــه ببيــع األرض 
ــن ال يوجــد بينهــم  ــى األفــراد الذي ــى شــخص قــام ببيعهــا عل ــة عل كامل
انتفــت معــه  الــذي  وبــن موكلــي أي تعامــل علــى اإلطــاق ، األمــر 
عاقــة الســببية بــن الفعــل الصــادر مــن موكلــي وهــو البيــع وبــن الفعــل 

املجــرم مــن وجهــة نظــر املدعــي العــام .
5- أن الظاهــر يف إقامــة هــذه الدعــوى هــو احلســد والكيديــة ملوكلــي 
وألهــل الهجــرة التــي هــو فيهــا مــن ِقبــل بعــض أصحــاب الهجــر املجــاورة 
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وذلــك فقــد نســبوا ملوكلــي مــا هــو منــه بــراء ، وســبب ذلــك إقبــال الناس 
علــى شــراء األراضــي املجــاورة لهجرتهــم وعمرانهــا بعــد أن تعاونت معهم 
األمانــة بســفلتة الطــرق وشــركة الكهربــاء بإيصــال الكهربــاء إلى من 
يطلبــه والشــك أن االســتجابة ملثــل هــذه الشــكاوى التــي ال تبنــى علــى 
حــق خــاص وال حــق عــام إذ األرض ملوكلــي ال ينازعــه فيهــا أحــد تصرف 
ــه اســتجابة  ــة في فيهــا تصــرف املــاك وإشــغال احملكمــة بهــذه املطالب
للدعــاوي الكيديــة وتكثيــر لهــا وهــو مــا يعــود بالضــرر العــام واخلــاص .
ببــراءة  واحلكــم  الدعــوى  بــرد  احلكــم  فضيلتكــم  مــن  نطلــب  لــذا 
موكلــي أ . هـــ  عليــه رفعــت اجللســة للتأمــل وأجلــت إلــى يــوم األثنــن 
التاســعة والنصــف صباحــًا وأقفلــت اجللســة  الســاعة  1434/2/18هـــ 
الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا  وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/05هـــ

املوافق1434/02/18هـــ  االثنــن  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة  وفيهــا حضــر املدعــي العــام ووكيــل املدعــى 
عليــه وقــدم مذكــرة تتضمــن الئحــة الغرامــات واجلــزاءات عــن مخالفات 
البلديــة واملتضمنــة املــادة الرابعــة والتــي نصهــا )يجــوز التظلــم أمــام وزيــر 
الشــئون البلديــة والقرويــة مــن توقيــع أي عقوبــة مــن العقوبــات احملــددة 
يف هــذه الائحــة خــال ســتن يومــًا مــن تاريــخ إبــاغ العقوبــة كمــا يجوز 
التظلــم مــن قــرار الوزيــر أمــام ديــوان املظالــم خــال ســتن يومًا مــن تاريخ 
إبــاغ القــرار ( وعليــه جــرى رفــع اجللســة للتأمــل يف يــوم األثنــن 25/ 
1434/2هـــ  الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــًا وعليــه أقفلــت اجللســة 
الســاعة العاشــرة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/18هـــ
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احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق 1434/02/19هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 12.00  وفيهــا حضــر املدعــي العــام ووكيــل 
مــن  الصــادر  الصــك  املدعــى عليــه كمــا جــرى علــى االطــاع علــى 
1430/9/10هـــ   يف   16/31/111 برقــم  مبكــة  العامــة  احملكمــة 
واملتضمــن النــزاع بــن املدعــى عليــه وطــرف آخــر علــى األرض محــل 
الدعــوى كمــا جــرى االطــاع علــى الائحــة ووجــد بفقراتهــا املجوعــة 
الرابعــة مخالفــات البنــاء يف أرض حكوميــة غيــر مخططــة وأي مخالفــة 
ألنظمــة البنــاء ونــص يف الفقــرة 8/ 4/ 3 مــن املــادة 4/14 مينــع البنــاء يف 
األراضــي احلكوميــة غيــر املخططــة بــدون احلصــول علــى ترخيــص بنــاء 
نظامــي ســواء داخــل أو خــارج املخططــات الهيكليــة املعتمــدة للمــدن 
أو القــرى فبنــاء علــى مــا تقــدم ولكــون الدعــوى يف مخالفــات تختــص 
باجلانــب النظامــي وليــس اجلانــب الشــرعي وألن املخالفــة املوجــودة يف 
الدعــوى ضمــن املخالفــات مــن الائحــة املشــار إليهــا ســابقًا وملــا جــاء 
يف املــادة الثالثــة مــن نظــام االجــراءات اجلزائيــة والتنــي نصهــا ) ال يجــوز 
توقيــع عقوبــة جزائيــة علــى أي شــخص إال علــى أمــر محظــور ومعاقــب 
عليــه شــرعًا أو نظامــًا ( وألن مــن اختصــاص احملكمــة النظــر ابتــداء يف 
االختصــاص وال يوجــد مســتند نظامــي يف نظــر احملكمــة لهــذا النــوع 
مــن القضايــا واألصــل أن لهــا واليــة محــددة لذلــك كلــه صرفــت النظــر 
العــام وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر  عــن دعــوى املدعــي 
القناعــة باحلكــم كمــا قــرر املدعــي العــام اعتراضــه بائحــة وجــرى 
تســليمه نســخة مــن القــرار الشــرعي وأفهــم بنظــام االســتئناف وأقفلــت 
اجللســة الســاعة الواحــدة ظهــرًا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/19هـــ محمــد وعل
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 1434/06/19 املوافــق  االثنــن  يــوم   ففــي  وبعــد   وحــده  هلل  احلمــد 
االثنــن  يــوم   ففــي  وبعــد   وحــده  هلل  احلمــد  اجللســة   افتتحــت  هـــ 
املوافق1434/06/19هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا عــادت  املعاملــة مــن 
وتاريــخ   34228267 رقــم  قرارهــا  وبرفقهــا  االســتئناف  محكمــة 
برقــم  منــا  الصــادر  احلكــم  علــى  املوافقــة  املتضمــن  1434/6/3هـــ 
ذلــك لضبطــه   باحلــاق  أمــرت  لــذا  وتاريــخ 1434/2/26هـــ   3448338
آلــه وصحبــه  نبينــا محمــد وعلــى  التوفيــق، وصلــى اهلل علــى  وبــاهلل 
وســلم. حــرر يف  1434/06/19هـــ وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف  1434/06/19هـــ.
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رقم الصك: 34171136 تاريخه: 1434/3/24هـ 
رقم الدعوى: 33530406

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3437336 تاريخه: 1434/6/11هـ

اختصــاص - عقــار خــارج اململكــة - عدم اختصاص احملاكم بالدعاوى 
العينيــة املتعلقــة بعقار خارج اململكة.

املادة 24 من نظام املرافعات الشرعية.

بــأن املدعــى عليــه ســجل  ادعــى املدعــي وكالــة ضــد املدعــى عليــه 
نصيــب موكلــه بــأرض خــارج اململكــة يف فلســطن والعائــدة لهــم مــن 
إرث والدهــم باســمه منــذ أكثــر مــن ثاثــة عشــر عامــًا ، وقــد أخــذ 
موكلــه حكمــا مــن محكمــة جــدة مــن حوالــي عشــر ســنوات مفــاده 
إرجــاع حصتــه مــن ارث والــده بــاألرض محــل الدعــوى واملذكــور ميلــك 
احلصــة األكبــر مــن األرض البالغــة مســاحتها 1061 متــر مربــع وحصتــه 
تبلــغ 907 متــر مربــع وموكلــه ميلــك 154 متــر مربــع، ومــوكل املدعــي 
الوريــث الوحيــد الــذي لــم يســتلم ثمــن حصتــه حتــى اآلن، ويطلــب إمــا 
أن يشــتري املدعــى عليــه نصيــب موكلــه بســعر الســوق أو تبــاع كامــل 
األرض للغيــر ويأخــذ كل واحــد نصيبــه هكــذا ادعــى - أجــاب املدعــى 
عليــه بــأن الدعــوى مقامــة بخصــوص عقــار واقــع خــارج اململكــة ويطلــب 
صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي لعدم اختصاص محاكــم اململكة يف 
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نظــر هــذه الدعــوى - وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال : ســبق أن 
صــدر لــي حكــم مــن هــذه احملكمــة يف ذات الشــأن - فبنــاء علــى املــادة 
24 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ونصهــا )تختــص محاكــم اململكــة 
بنظــر الدعــاوى التــي ترفــع علــى الســعودي ؛ ولــو لــم يكــن لــه محــل 
إقامــة عــام أو مختــار يف اململكــة ، فيمــا عــدا الدعــاوى العينيــة املتعلقــة 
بعقــار واقــع خــارج اململكــة( - ملــا تقــدم صــدر احلكــم بصــرف النظــر 
عــن دعــوى املدعــي لعــدم االختصــاص الدولــي حملاكــم اململكــة يف 
نظــر مثــل هــذه القضايــا - قــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم واعترض 
املدعــي وكالــة بائحــة - صــدق احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة الســابعة 

مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة .

العامــة  .....القاضــي يف احملكمــة  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
 33530406 برقــم  جدة/املســاعد  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة 
 331551266 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/08/18هـــ  وتاريــخ 
ــاء املوافــق 1434/03/24هـــ  ــوم الثاث وتاريــخ 1433/08/18هـــ ففــي ي
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 11 وفيهــا حضــر ..... فلســطيني اجلنســية 
مبوجــب اإلقامــة رقــم .....بصفتــه وكيــا عــن ..... فلســطيني اجلنســية 
تاريــخ  رقــم 33217527  الوكالــة  .....مبوجــب  رقــم  اإلقامــة  مبوجــب 
1433/8/10هـــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة باملدينــة املنــورة ، 
وادعــى علــى احلاضــر معــه .....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقم .....قائا : إن شــقيق موكلي .....ســجل نصيب موكلي بأرض غزة 
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والعائــدة لهــم مــن إرث والدهــم باســمه بتاريــخ 1999/8/30م أي أكثــر 
مــن ثاثــة عشــر ســنة ، وقــد أخــذ موكلــي حكمــا مــن محكمــة جــدة 
بتاريــخ 1423/11/26هـــ أي مــن حوالــي عشــرة ســنوات مبوجــب صــك 
رقــم 15/555/7 وتاريــخ 1424/1/7هـــ مفــاده إرجــاع حصتــه مــن أرث 
والــده بــأرض غــزة ، واملذكــور ميلــك احلصــة األكبــر مــن األرض البالغة 
مســاحتها 1061 متــر مربــع وحصتــه تبلــغ 907 متــر مربــع وموكلــي 
ميلــك 154 متــر مربــع  ، وموكلــي الوريــث الوحيــد الــذي لــم يســتلم ثمــن 
حصتــه حتــى اآلن ، أرفــع لفضيلتكــم طلبــي هــذا بأنــه أمــا أن يشــتري 
نصيــب موكلــي بســعر الســوق أو أن نبيــع كامــل األرض للغيــر ويأخــذ 
كل واحــد نصيبــه هــذه دعــواي . وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال 
: الدعــوى مقامــة بخصــوص عقــار واقــع خــارج اململكــة وأطلــب صــرف 
النظــر عــن دعــوى املدعــي لعــدم اختصــاص محاكــم اململكــة يف نظــر 
هــذه الدعــوى . وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال : ســبق أن صــدر 
لــي حكــم مــن هــذه احملكمــة يف ذات الشــأن . وبســؤاله عــن ذلــك 
احلكــم قــال : قضــى ذلــك الصــك بثبــوت مــا أقــر بــه املدعــى عليــه مــن 
أن ملوكلــي مســاحة قدرهــا مائــة وأربعــة وخمســون متــرا مربعــا مشــاع 
يف كامــل املســاحة البالغــة ألــف وواحــد وســتن متــرا مربعــا مــن األرض 
الواقعــة بحــي الرمــال يف مدينــة غــزة بفلســطن ، وبــه حكــم .ثــم أبــرز 
املدعــي وكالــة صــورة مــن احلكــم املشــار إليــه مت إرفــاق نســخة منــه يف 
املعاملــة . فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبنــاء علــى املــادة 
24 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والــذي ينــص علــى )تختــص محاكــم 
اململكــة بنظــر الدعــاوى التــي ترفــع علــى الســعودي ؛ ولــو لــم يكــن لــه 
محــل إقامــة عــام أو مختــار يف اململكــة ، فيمــا عــدا الدعــاوى العينيــة 
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املتعلقــة بعقــار واقــع خــارج اململكــة( ، فقــد حكمــت بصــرف النظــر 
عــن دعــوى املدعــي ..... لعــدم االختصــاص الدولــي حملاكــم اململكــة يف 
نظــر مثــل هــذه القضايــا . وبعــرض احلكــم قــرر املدعــى عليــه القناعــة 
وقــرر املدعــي وكالــة االعتــراض ، وجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم 
وإفهامــه بــأن لــه احلــق يف االعتــراض عليــه خــال ثاثــن يومــا ، وإال 
. وأقفلــت  ســقط حقــه يف االعتــراض، واكتســب احلكــم القطعيــة 
. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا  اجللســة الســاعة 30 : 11 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/03/24هـــ
احلمــد هلل وحــده، والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد:ـ 
مبحكمــة  الســابعة  احلقوقيــة  الدائــرة  قضــاَة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
ــة الــواردة  االســتئناف يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعامل
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة املســاعد مبحافظــة جــدة برقــم 
331551266 وتاريــخ 1434/05/26هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ .....القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة املســجل 
 ..... دعــوى  املتضمــن  1434/03/24هـــ  وتاريــخ   34171136 برقــم 
فلســطيني اجلنســية ضد .....، وبدراســة الصك وصـــورة ضبطـــه والئحته 
االعتراضيــة تقـــررت املوافقـــة علـــى احلكــم بصــرف النظــر عــن الدعــوى 
لعــدم االختصــاص الدولــي حملاكــم اململكــة يف نظــر هــذه الدعــوى 
واهلل املوفــق وصلـــى اهلل علـــى نبينــا محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم.
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رقم الصك: 34352250 تاريخه: 1434/11/6هـ 
رقم الدعوى: 34177806

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34380392 تاريخه: 1434/12/17هـ

 عــدم اختصــاص احملكمــة بنظــر قضايــا االعتــداء علــى رجــل األمــن 
- عــدم التجــاوب مــع رجــل األمــن اثنــاء تأديــة عملــه - نظــام مكافحــة 

الرشــوة والتزويــر - صــرف نظــر لعــدم االختصــاص.

- املادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة والتزوير .
- تعميم وزارة الداخلية  رقم 118012 يف 1430/10/26هـ

- املادة )72( من نظام املرافعات الشرعية .

اتهــام املدعــي العــام للمدعــى عليــه بعــدم التجاوب مع رجــال األمن يطلب 
إدانتــه وتعزيــره شــرعا  - احلكــم بصــرف النظــر لعــدم االختصــاص - 
قــرر املدعــي العــام االعتــراض وطلــب االســتئناف بــدون الئحــة - صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ............القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بعرعــر   وبن
العامــة بعرعــر برقــم 34177806 وتاريــخ 1434/04/17 هـــ  املقيــدة 
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يــوم   ففــي  هـــ    1434/04/17 وتاريــخ   34949222 برقــم  باحملكمــة 
األربعــاء املوافــق1434/11/05 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 12 
وفيهــا حضــر املدعــي العــام .......... وقــرر قائــًا بصفتــي مدعيــًا عامــًا 
بدائــرة االدعــاء العــام لفــرع الهيئــة مبنطقــة احلــدود الشــمالية أدعــي علــى

.......ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل املدني رقم/)..........( فإنه يف يوم 
االثنــن املوافــق 1434/3/9هـــ تلقــى مركــز شــرطة اخلالديــة احملضــر 
املعــد مــن قبــل الدوريــات األمنيــة الراجلــه يف ســوق املجوهــرات املتضمــن 
قيــام املواطــن / ...........)مت حفــظ االتهــام بحقــه اســتنادًا للمــادة )62( 
مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ( وشــقيقه املتهــم/...... بالتجمهــر أمــام 
أحــد الباعــة املتجولــن فتــم توجيــه البائــع بعــدم إحــداث جتمهــر يف ســوق 
املجوهــرات فقــام املواطــن / .....باإلشــارة بيــده بطريقــة اســتهزائية وقــال 
) تعــال تعــال وش عنــدك ( وعنــد طلــب هوياتهــم رفــض املتهــم / .....إبرازه 
)مت فــرز أوراق مســتقلة وأحيلــت جلهــة االختصــاص ملخالفتــه املــادة)69( 
مــن نظــام األحــوال املدنيــة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم )م/7( وتاريخ 
1407/4/20هـــ( وقــال لرجــل األمــن )كامــًا غيــر الئــق( وعنــد حضــور 
الدوريــة األمنيــة رفــض املتهــم / ......الركــوب وقــام بدفــع رجــل األمــن / 
...........وقــال )تبطــي تركبنــي الدوريــة( . وبضبــط إفــادة رجــل اجلنــدي 
/ ........أفــاد بأنــه شــاهد رجــل األمــن / ..........متوقــف امــام املواطــن 
/........ وشــقيقه املتهــم /..... وســمع املتهــم / .......وهــو يقــول ) بــأي تهمــة 
تركبنــي الدوريــة ( وأنــه عنــد محاولــة إركابــه للدوريــة قــام بدفــع يــد 
رجــل األمــن / .....عنــه . وبضبــط افــادة رجــل األمــن اجلنــدي أول / ......
أفــاد بأنــه شــاهد جتمهــر عنــد أحــد الباعــة فطلــب منــه عــدم التجمهــر 
فقــال لــه املواطــن / .........تعــال تعــال وهــو يســتهزئ فطلــب منــه ومــن 
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شــقيقه املتهــم /..... اإلثبــات فرفــض املتهــم/......... إبــرازه وقــال لــه )وش 
حضرتــك ( وعنــد محاولــة إركابــه للدوريــة قــام بإبعــاد يــده عنــه وقــال 
)وخــر أنــا أروح بســيارتي (. وباســتجوابه / نفــى قيامــه بدفــع رجــل األمــن 
ــه عندمــا  ــة ( وان ــي الدوري ــه :) تبطــي تركبن ــه قــال ل ــده أو أن / ........بي
طلــب منــه الركــوب يف الدوريــة ركــب . وقــد انتهــى التحقيــق إلــى اتهــام 
/........ بعــدم التجــاوب مــع رجــال األمــن. وذلــك لألدلــة والقرائــن التاليــة :
1- مــا جــاء يف احملضــر املعــد مــن قبــل الدوريــات األمنيــة املــدون علــى 

اللفــة رقــم )5(.
ــى اللفــة رقــم  2- مــا جــاء يف محضــر ضبــط إفــادة اجلنــدي /........... عل

.)16(
3- مــا جــاء يف محضــر ضبــط إفــادة اجلنــدي / .........علــى اللفــة رقــم 
)19(.    وحيــث إن مــا أقــدم عليــه املتهــم املذكــور  وهــو  بكامــل أهليتــه 
املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرم ومعاقــب عليــه شــرعًا ممــا يتعــن معــه إحالتــه 
للمحكمــة املختصــة لطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه 

بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره.
)علمــًا بــأن احلــق اخلــاص انتهــى بالتنــازل(  فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى 
املدعــي العــام وملــا جــاء يف املــادة الســابعة مــن نظــام مكافحــة الرشــوة 
والتــي  1428/12/28هـــ   يف   )175( رقــم  بالقــرار  الصــادر  والتزويــر 
تنــص علــى أنــه »يعاقــب بالعقوبــة املنصــوص عليهــا يف املــادة األولــى مــن 
النظــام نفســه مــن يســتعمل القــوة أو العنــف أو التهديــد يف حــق موظــف 
عــام حلصــل منــه علــى قضــاء أمــر غيــر مشــروع أو ليحميــه علــى اجتنــاب 
ــه بتعميــم  أداء عمــل مــن األعمــال املكلــف بهــا نظامــًا«  واملؤكــد علي
صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الداخليــة -رحمــه اهلل - رقــم 118012 
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)2ـ  يلــي  مــا  منــه  الثانيــة  الفقــرة  يف  جــاء  وقــد  1430/10/26هـــ  يف 
األفعــال التــي يرتكبهــا املتهــم خــارج حــاالت القبــض وتكــون املبــادرة 
باالعتــداء أو التهديــد منــه كأن يقــوم رجــل الســلطة العامــة مبمارســة 
عملــه فيبــادر املتهــم باالعتــداء أو بتهديــده ملنعــه مــن أداء العمــل أو حملــه 
علــى أداء عمــل يخالــف النظــام يكــون االختصــاص فيهــا لهيئــة الرقابــة 

والتحقيــق ..(. ا.هـــ.
عليهــا  يصــدق  أفعــال  مــن  عليــه  املدعــى  مــن  صــدر  مــا  أن  وحيــث   
إليــه،  املشــار  والتعميــم  بعاليــة  الرشــوة  نظــام  يف  الــواردة  األوصــاف 
حيــث أنــه فعــل خــارج حــاالت القبــض ولــم توجــد جرميــة ســابقة تســتلزم 
القبــض وكانــت املبــادرة باالعتــداء منــه وبنــاء علــى املــادة )72( مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية والتــي تنــص علــى أن »الدفــع بعــدم اختصــاص 
احملكمــة النوعــي أو الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى النعــدام الصفــة أو 
األهليــة أو املصلحــة أو ألي ســبب آخــر وكذلــك الدفــع فعــدم ســماع 
الدعــوى حتكــم بــه احملكمــة مــن تلقــاء نفســها ويجــوز الدفــع بــه يف 
أي مرحلــة تكــون الدعــوى فيهــا« ا.هـــ. لذلــك كلــه فقــد حكمــت 
بعــدم اختصاصــي بنظــر هــذه الدعــوى نوعيــًا وأن املختــص بنظرهــا هــي 
احملكمــة اإلداريــة بديــوان املظالــم بنــاء علــى املــادة الســابعة مــن نظــام 
مكافحــة الرشــوة املشــار إليهــا بعاليــه. وبعــرض احلكــم علــى املدعــي 
العــام قــرر اعتراضــه بــدون الئحــة اعتراضيــة. وبــاهلل التوفيــق وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف يــوم األربعــاء 

1434/11/05هـــ. املوافــق 
ــرة األولــى  ــاة الدائـ ــا  نحــن  قـضـ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـ
ــى  ــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة اجلــوف عل ــا اجلزائي ــز القضاي لتميي
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برقــم  بعرعــر  العامــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  الــواردة  املعاملــة 
ــا القــرار الصــادر مــن  ــخ 1434/11/11هـــ املرفــق به 34949222 وتاري
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ............املســجل برقم 34352250 
......... ضــد/  العــام  املدعــي  بدعــوى  اخلــاص  1434/11/6هـــ  وتاريــخ 
التهامــه بعــدم التجــاوب مــع رجــال االمــن وقــد تضمــن القــرار حكــم 
فضيلتــه  مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه. وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة فقــد قررنــا املصادقــة علــى احلكــم.  واهلل املوفــق وصلــى 

ــى آلــه وصحبــه وســلم. ــا محمــد وعل ــى نبين اهلل عل
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رقم الصك: 34263116 تاريخه:1434/7/9هـ   
رقم الدعوى: 34180880

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34311259 تاريخه: 1434/9/2هـ

 نشــر أخبــار وأســرار وصــور ســريه ، نشــر صحفــي لوثيقــة حكوميــة 
ســرية ، التســتر علــى مســرب الوثيقــة ، عــدم اختصــاص نوعــي ، صــرف 

النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام لعــدم االختصــاص .

1- املادة )141( من نظام االجراءات اجلزائية.
2- قواعد االختصاص بنظام املطبوعات والنشر.

جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعــى عليــه بنشــر وثيقــة 
حكوميــة ســرية والتســتر علــى مــن ســلمها لــه وطلــب إيقــاع العقوبــة 
التعزيريــة عليــه ، حضــر املدعــى عليــه وأقــر بأنــه تلقــى اتصــااًل مــن 
مجهــول وأفــاده مبعلومــة فطلــب منــه إثباتهــا فأرســل لــه الوثيقــة عبــر 
الناســوخ وأبلــغ إدارة التحريــر بهــا وطلبــوا منــه التواصــل مــع احملكمــة 
إال أنــه لــم يتمكــن لكونــه موظفــا يف شــركة خاصــة وقــام باالتصــال 
علــى احملكمــة فلــم يجبــه أحــد وأخبــر إدارة التحريــر بذلــك ثــم فوجــئ 
بنشــر الوثيقــة يف الصحيفــة  ، وملــا ظهــر بــأن املدعــى عليــه صحفــي 
فقــد صرفــت احملكمــة النظــر عــن القضيــة لكونهــا خاضعــة لنظــام 
املطبوعــات والنشــر ، اعتــرض املدعــي العــام وقــدم الئحتــه االعتراضيــة 
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وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم االثنــن 1434/4/22هـــ لــدي 
املعاملــة  علــى  بنــاًء  بأبهــا  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  ..........مســاعد 
الــواردة إلينــا مــن هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام مبنطقــة عســير برقــم 
34180880 يف 20 /4 /1434هـــ واملقيــدة بقيــد احملكمــة بالقيــد رقــم 
34965514 يف 20 /1434/4هـــ ففــي الســاعة الواحــدة والربــع ظًهــرا 
.......... املكلــف  العــام  املدعــي  وفيهــا حضــر  األولــى  اجللســة  فتحــت 
مبوجــب خطــاب التكليــف رقــم ..........يف 1430/9/9هـــ وقــدم الدعــوى 
..........ســعودي  عليــه/  للمدعــى  االتهــام   توجيــه  واملتضمنــة  احملــررة 
 )31  ( اجلرميــة  وقــت  العمــر  مــن  يبلــغ   )..........( رقــم  الوطنيــة  بالهويــة 
عامــا مطلــق الســراح بنشــر وثيقــة ســرية والتســتر علــى مــن ســلمه إياهــا 
واملعاقــب علــى ذلــك وفــق تعميــم صاحــب الســمو امللكــي نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء) 720/م ( وتاريــخ 1416/4/3هـــ وذلــك لألدلــة والقرائن 
التاليــة : 1- مــا جــاء يف إقــراره املشــار إليــه واملــدون علــى الصفحــات رقــم 
ــــ صــور الوثيقــة املرفقة باألوراق  ـــ 7( مــن دفتــر  التحقيــق املرفــق 2ـ  )5ــــ 6ـ 
لفــه رقــم  )3-4 ( وبالبحــث عــن ســوابقه لــم يعثــر علــى ســوابق مســجلة 
وحيــث أن مــا أقــدم عليــه املدعــى عليــه املذكــور فعــل محــرم مخالــف 
للتعليمــات وإفشــاء لســرية املكاتبــات الســرية ، أطلــب إثبــات مــا أســند 
إليــه واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة تزجــره وتــردع غيــره هــذا مــا جــاء يف 
الدعــوى العامــة وألن املدعــى عليــه لم يحضر رغــم تبلغه باملوعد مبوجب 
إفــادة مشــرف املكتــب املدونــة علــى أوراق املعاملــة وبنــاء علــى مــا جــاء 
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يف املــادة )141( مــن نظــام االجــراءات اجلزائيــة التــي نصــت علــى أنــه إذا 
لــم يحضــر املتهــم املكلــف باحلضــور حســب النظــام يف اليــوم املعــن ولــم 
يرســل وكيــا عنــه فيســمع القاضــي دعــوى املدعــي وبيناتــه ويرصدهــا 
يف ضبــط القضيــة وال يحكــم إال بعــد حضــور املتهــم : وبنــاء عليــه جــرى 
ســؤال املدعــي العــام عمــا لديــه مــن بينــه تثبــت مــا نســبه للمدعــى عليــه 
ــى  ــه واملــدون عل ــأن بينتــي هــي مــا جــاء يف إقــرار املدعــى علي فأجــاب ب
الصفحــات مــن ) 5 ـــــ 7( مــن دفتــر التحقيــق املرفــق لفــة ) 9 ( باملعاملــة 
وكذلــك صــورة الوثيقــة املرفقــة بــاألوراق لفــة ) 3 ــــ 4 ( هــذا مــا لــدي 
مــن أدلــة وقرائــن أشــرت اليهــا ســابقًا يف الئحــة الدعــوى العامــة وليــس 
لــدي بينــه غيرهــا هكــذا قــرر وباالطــاع علــى مــا جــاء يف إقــرار املدعى 
عليــه حتقيقــا املــدون علــى الصفحــات املشــار إليهــا وجدتــه يتضمــن 
إقــرار املدعــى عليــه بنشــر اخلبــر وأنــه حصــل علــى اخلطــاب الســري عــن 
طريــق الفاكــس مــن أحــد األشــخاص وأنــه ال يعــرف هــذا الشــخص 
وأنــه لــم يطلبــه شــخصيا وإمنــا اتصــل مبكتــب صحيفــة .................... 
وأخبــره مبضمــون اخلطــاب وانــه ال يذكــر رقــم املتصــل وأنــه ال يعلــم 
بــأن اخلطــاب مكتــوب عليــه ســري إال يــوم التحقيــق وأنــه ال ميلــك أي 
معــرف ملنتــدى ..........وال يعــرف الشــخص املدعــو ..........صاحــب املعــرف 
يف منتــدى .......... هــذا مــا  تضمنــه إقــرار املدعــى عليــه املــدون يف دفتــر 
التحقيــق وباالطــاع علــى صــورة الوثيقــة املرفقــة وجدتهــا كمــا ذكــر 
املدعــي العــام يف الئحــة الدعــوى العامــة وقــد نشــرت كمــا هــي يف 
ــه وعــرض الدعــوى العامــة  ــى إحضــار املدعــى علي ــات ..........وحت منتدي
عليــه والبينــات التــي أســتند عليهــا املدعــي العــام جــرى رفــع هــذه اجللســة 
ويف يوم الســبت 1434/6/3هـ افتتحت اجللســة الثانية الســاعة العاشــرة 
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صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي العــام وحضــر املدعــى عليــه وبعــرض مــا 
جــاء يف الدعــوى  العامــة علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا بأننــي تلقيــت 
اتصــااًل مــن شــخص ال أعرفــه وأفادنــي مبعلومــة وطلبــت منــه مــا يثبــت 
ذلــك فأرســل لــي عــن طريــق الفاكــس الوثيقــة وأبلغــت إدارة التحريــر 
بذلــك وطلبــوا منــي التواصــل مــع احملكمــة وألنــي موظــف يف شــركة 
.......... وعملــي مــن الســاعة الســابعة وحتــى الثالثــة مســاء لــم أســتطع 
الذهــاب للمحكمــة وقمــت باالتصــال علــى ســنترال احملكمــة ولــم 
يجــب أحــد وأخبــرت إدارة التحريــر بذلــك ثــم إنــي فوجئــت بنشــر الوثيقــة 
يف الصحيفــة هــذا مــا حصــل هكــذا أجــاب وألجــل التأمــل يف الدعــوى 
جــرى رفــع اجللســة حتــى يــوم األحــد 1434/7/9هـــ الســاعة التاســعة 
والنصــف ويف يــوم األحــد 1434/7/9هـــ فتحــت اجللســة الثالثــة الســاعة 
التاســعة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي العــام واملدعــى عليــه فبنــاء علــى 
مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه يعمــل صحفــي يف 
صحيفــة رســمية تخضــع ألنظمــة وزارة الثقافــة واإلعــام وألن النظــر يف 
مخالفــات النشــر اختصــت بــه جلــان خصصــت للنظــر مبخالفــات النشــر 
ولــذا صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه لعــدم 
االختصــاص النوعــي وبهــذا حكمــت وبعــرض احلكــم قــرر املدعــي 
العــام االعتــراض وطالــب باالســتئناف وتقــدمي الئحــة اعتراضيــة علــى 
احلكــم فأجيــب لطلبــه وقــد ســلم نســخة مــن  احلكــم يف هــذه اجللســة 
وقــرر املدعــى عليــه القناعــة باحلكــم وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل 
وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر الســاعة احلاديــة عشــر . احلمــد هلل وحده ثم 
إنــه يف هــذا اليــوم االثنــن 1434/8/8هـــ فتحــت اجللســة الرابعــة الســاعة 
الثانيــة عشــرة وخمســة عشــرة دقيقــة وفيهــا حضــر املدعــي العــام وســلم 
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الائحــة االعتراضيــة املكونــة مــن خمــس صفحــات وباالطــاع عليهــا 
لــم أجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد حــرر الســاعة الثانيــة عشــرة وعشــرين دقيقــة 
 احلمــد هلل وحــده ثــم إنــه عادت املعاملة من محكمة االســتئناف مبنطقة 
عســير مرفقــا بهــا قــرار الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة  برقــم 34311259 
وتاريــخ 1434/9/2هـــ واملتضمــن املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد .
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رقم الصك: 34204578  تاريخه:  1434/5/4هـ 
رقم الدعوى: 33681138

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34242695 تاريخه: 1434/6/17هـ

بعــدم اختصــاص  املدعــى عليــه  دفــع   - - قســمة تركــة  اختصــاص 
احملكمــة إلقامــة غالبيــة الورثــة )املدعــى عليهــم( يف بلــد آخــر- إفهــام 
املدعيــة مبعنــى االختصــاص املكانــي قبــل احلكــم يف الدعــوى- إقــرار 
املدعيــة مبحــل إقامــة املدعــى عليهــم- انعقــاد االختصــاص للمحكمــة 
محــل إقامــة األكثريــة حــال تعــدد املدعــى عليهــم- صــرف النظــر عــن 

الدعــوى لعــدم االختصــاص .

املادة الرابعة والثالثون من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــت املدعيــة ضــد املدعــى عليــه بــأن مورثهــم قــد تــويف وخلــف تركــة 
مــن ضمنهــا عقــارات يف املدينــة النبويــة وأمــوال نقديــة وتطلــب قســمتها 
بــن الورثــة هكــذا ادعــت - بســؤالها عــن وصــف العقــارات أجابت بعدم 
معرفتهــا أرقامهــا وليــس عندهــا صــورة مــن صكوكهــا - قــرر املدعــى 
عليــه أن الورثــة يقيمــون يف مدينــة الريــاض ويطلــب صــرف النظــر عــن 
دعــوى املدعيــة لعــدم االختصــاص هكــذا قــرر - بعــرض ذلــك علــى 
املدعيــة أجابــت قائلــة بــأن ســبعة مــن الورثــة يقيمــون يف الرياض وخمســة 
منهم يف جدة وواحد منهم يف املدينة وتختار إقامة الدعوى يف محكمة 



232

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .........القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
ــخ  احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 33681138 وتاري
وتاريــخ   332139020 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1433/11/28
1433/11/28 هـــ  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1434/05/04 هـــ حضرت 
.........ســعودية اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم .........باألصالــة عــن 
نفســها وبصفتهــا وليــة علــى ابنائهــا القاصريــن ......... ......... ......... ......... 
أوالد .........مبوجــب صــك الواليــة الصــادر مــن احملكمــة العامــة بجــدة 
رقــم ........... يف 1432/11/3هـــ واملعــرف بهــا مــن قبــل .........ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم .........وحضــر حلضورهمــا ......... 
عــن  أصالــة   ......... رقــم  الوطنيــة  الهويــة  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي 

جــدة - عنــد ذلــك جــرى إفهامهــا بــأن االختصــاص املكانــي للمحكمــة 
العامــة بالريــاض فطلبــت البــت يف الدعــوى - ألن املدعــى عليهــا قــررت 
ان أكثــر الورثــة يقيمــون يف مدينــة الريــاض - وبنــاء علــى املــادة الرابعــة 
والثاثــن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ونــص احلاجــة منهــا: ). . واذا 
تعــدد املدعــى عليهــم كان االختصــاص للمحكمــة التــي يقــع يف نطاقــه 
اختصاصهــا محــل إقامــة األكثريــة( - ملــا تقــدم صــدر احلكــم بصــرف 
النظــر عــن دعــوى املدعيــة لعــدم االختصــاص املكانــي- قــرر املدعــى 
عليــه قناعتــه باحلكــم واعترضــت املدعيــة بائحــة - صــدق احلكــم 
مــن الدائــرة احلقوقيــة اخلامســة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة 

املكرمــة .
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مــن  ......... مبوجــب الوكالــة الصــادرة  نفســه وبصفتــه وكيــا عــن 
كتابــة العــدل مبحافظــة الدرعيــة رقــم 32248266 يف 1432/9/22هـــ  
واملخــول لــه فيهــا حــق والبيــع والشــراء واالفــراغ واملداعــاة واملخاصمــة 
وأيــة مســتحقات ماليــة عائــدة لــي بــاإلرث مــن مــورث موكلــه والوكيــل 
عــن ......... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل مبحافظــة 
الدرعيــة رقــم 32248332 يف 1432/9/22هـــ واملخــول لــه فيهــا حــق 
ــه مــن تركــة مورثــه والبيــع للثابــت واملنقــول  اســتام مــا يخــص موكل
واالفــراغ والصلــح والوكيــل عــن ......... ......... ......... ......... بنــات .........
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل بالعرقة رقــم 32344173 
واالفــراغ  والشــراء  البيــع  حــق  فيهــا  لــه  واملخــول  1432/12/2هـــ  يف 
وقبولــه واســتام الثمــن وتســليم املثمــن وايــة مســتحقات ماليــة عائــدة لــي 
بــاإلرث مــن مــورث موكليــه والوكيــل عــن بليــه .........مبوجــب الوكالــة 
 73574 رقــم  املنــورة  باملدينــة  الثانيــة  العــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة 
لــه فيهــا حــق البيــع والشــراء واالفــراغ  يف 1432/12/23هـــ واملخــول 
واملداعــاة واملخاصمــة واســتام جميــع مــا يخــص موكلتــه مــن ارث 
مورثــه  وبســؤاله عــن صــك حصــر الورثــة ابــرزه وباالطــاع عليــه وجدنــاه 
الرقــم 32260483  ويحمــل  بالريــاض  العامــة  مــن احملكمــة  صــادرا 
1432/9/16هـــ  .........بتاريــخ  وفــاة  واملتضمــن  1432/10/13هـــ  يف 
وانحصــار ارثــه يف امــه ......... ويف زوجتــه ......... و......... ويف ابنائــه ......... 
......... ......... ......... .........املولــود يف 1426/11/13هـــ ويف بناتــه ......... 
......... ......... والقاصرات .........املولودة يف 1422/9/23هـ .........املولودة 
يف 1425/5/6هـ ......... املولودة يف 1428/10/15هـ ال وارث له سواهم 
ا.هـــ فادعــت األولــى قائلــة ان مورثنــا .........قــد تــويف وخلــف تركــة مــن 
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ضمنهــا عقــارات يف املدينــة النبويــة وامــوال نقديــة أطلــب قســمتها بــن 
الورثــة هكــذا ادعــت وبســؤالها عــن وصــف العقــارات أجابــت قائلــة ال 
اعــرف ارقامهــا وليــس عنــدي صــورة مــن صكوكهــا هكــذا أجابــت 
ثــم قــرر املدعــى عليــه وكالــة قائــا ان الورثــة يقيمون يف مدينــة الرياض 
ــة لعــدم االختصــاص هكــذا  ــب صــرف النظــر عــن دعــوى املدعي واطل
قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة اجابــت قائلــة ســبعة مــن الورثــة يقيمــون 
يف الريــاض وخمســة منهــم يف جــدة وواحــد منهــم يف املدينــة وانــا اختــار 
اقامــة الدعــوى يف محكمــة جــدة هكــذا أجابــت عنــد ذلــك أفهمتهــا 
بــأن االختصــاص املكانــي للمحكمــة العامــة بالريــاض فقــررت قائلــة 
أطلــب البــت يف دعــواي انــا غيــر مســتعده للذهــاب للريــاض هكــذا 
قــررت فبنــاء علــى مــا ســلف وألن املدعــى عليهــا قــررت ان أكثــر الورثــة 
يقيمــون يف مدينــة الريــاض وبنــاء علــى املــادة الرابعــة والثاثــون مــن نظام 
املرافعــات الشــرعية ونــص احلاجــة منهــا: ). . . واذا تعــدد املدعــى عليهــم 
كان االختصــاص للمحكمــة التــي يقــع يف نطاقــه اختصاصهــا محــل 
اقامــة االكثريــة( لذلــك فقــد صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعيــة لعــدم 
عليهمــا  احلكــم  وبإعــان  حكمــت.  وبذلــك  املكانــي  االختصــاص 
قــرر املدعــى عليــه وكالــة قناعتــه باحلكــم وقــررت املدعيــة اعتراضهــا 
واســتعدت بتقــدمي الئحــة وجــرى تســليمها نســخة مــن احلكــم وافهمتهــا 
بــأن لهــا احلــق يف تقــدمي الئحتهــا خــال ثاثــن يومــا مــن تاريــخ هــذا 
ــم تتقــدم بائحتهــا خــال هــذه املــدة ســقط حقهــا يف  اليــوم وانهــا اذا ل
االســتئناف واكتســب احلكــم القطعيــة. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/04 هـ
ـ   : وبعــد   ، اهلل  رســول  علــى  والســام  والصــاة   ، وحــده  احلمــد هلل 
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فقــد جــرى مّنــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة اخلامســة 
يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاُع علــى هــذا 
احلكــم الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ / .........  القاضــي يف احملكمــة 
العامــة جــدة املســجل بعــدد 34204578 وتاريــخ 1434/5/4هـــ املتضمــن 
دعــوى / .........ضــد ورثــة .........احملكــوم فيـــه مبــا دون باطــن الصــك ، 
وبدراســة احلكــم وصـــورة ضبطـــه والئحتــه االعتراضيــة  تقــرر املوافقــة 
علــى احلكــم بصــرف النظــر لعــدم االختصــاص  . وبــاهلل التوفيــق ،  

وصلـــى اهلل علـــى نبينــا محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم .
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رقم الصك: 34363986 تاريخه: 1434/11/19هـ 
رقم الدعوى: 34251247

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34391228 تاريخه: 1434/12/29هـ

اختصــاص - عــدم اختصــاص احملكمــة العامــة بنظــر الدعــوى بــدون 
االدعــاء اخلــاص - اختصــاص احملكمــة اجلزائيــة بذلــك - قتــل شــبه 

عمــد - حــادث مــروري - صــرف نظــر .

1- املادة) 5 ( من نظام االجراءات اجلزائية .
2- املادة ) 16 ( من نظام االجراءات اجلزائية.

3- املادة ) 129 ( من نظام االجراءات اجلزائية.

4- املادة ) 152 ( من نظام االجراءات اجلزائية.

جــرى توجيــه االتهــام مــن املدعــي العــام للمدعــى عليــه بالقتل شــبه العمد 
للمجنــي عليــه وذلــك لتعمــده الســير بالســيارة واملجنــي عليــه متعلــق بهــا 
ممــا أدى إلــى ســقوطه ووفاتــه ، وطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه 
واحلكــم عليــه مبــا نصــت بــه اإلرادة امللكيــة بحــق قاتلــي شــبه العمــد 
وفقــًا لقــرار مجلــس القضــاء األعلــى بهيئتــه الدائمــة رقــم )3/106( 
وتاريــخ 1408/4/23هـــ املؤيــد باألمــر الســامي رقــم )4/1197( وتاريــخ 
1409/6/12هـــ باإلضافــة إلــى النظــر يف احلــق اخلــاص وجــرى إحالــة 
احملكمــة  يف  كاملتبــع  قضــاة  ثاثــة  مــن  مشــكلة  لدائــرة  القضيــة 
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العامــة - لــم يحضــر أحــد مطالبــا باحلــق اخلــاص - جــرى إعــادة القضيــة 
لادعــاء العــام ألجلــه لعــدم اختصــاص احملكمــة العامــة بالنظــر واحلــال 
هــذه - عــادت القضيــة رفــق خطــاب مــن الشــرطة بأنــه جــرى إفهــام 
املدعــي اخلــاص بأنــه إن تــرك دعــواه تــرك فاســتعد باحلضــور إال أنــه لــم 
يحضــر - عليــه وألن احملكمــة ال تكلــف بإحضــار املدعي اخلاص وبناء 
علــى املــادة الثانيــة واخلمســن بعــد املائــة مــن نظــام االجــراءات اجلزائيــة 
املتضمنــة بــأن تــرك املدعــي باحلــق اخلــاص لدعــواه ال يكــون لــه تأثيــر 
علــى الدعــوى اجلزائيــة العامــة ، وبالتالــي فيكــون نظــر احلــق العــام 
أمــام احملكمــة املختصــة حســب املــادة السادســة عشــرة مــن النظــام 
ــب املدعــي العــام  ــة واحلكــم وفــق طل ــات اإلدان ــه ومبــا أن إثب املشــار إلي
خــارج اختصــاص القضــاء املشــترك حســب املــادة التاســعة والعشــرين 
بعــد املائــة وبعــد إفهــام املدعــي العــام مبضمــون ذلــك طلــب احلكــم يف 
القضيــة حســب املــادة اخلامســة مــن النظــام املشــار إليــه، عليــه واســتنادًا 
ملــا ســبق إيــراده ومبــا أن االختصــاص مــن املســائل األوليــة التــي يتوجــب 
النظــر فيهــا ولــو لــم يطلــب ذلــك أحــد مــن اخلصــوم ومبــا أن بقــاء القضيــة 
طــوال هــذه الفتــرة دون حكــم يلحــق ضــرراً باملدعــى عليــه يف ظــل عــدم 
مطالبــة صاحــب الصفــة يف احلــق اخلــاص لــذا قــررت الدائــرة صــرف 
النظــر لعــدم االختصــاص وبــه حكمــت ألجــل احلــق العــام - قــرر املدعــي 
العــام عــدم القناعــة وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة - 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلدينــا نحــن القضــاة باحملكمــة العامــة بخميــس 
...........والشــيخ  الشــيخ  مشــيط واملشــتركون يف نظــر هــذه القضيــة 
......................وبنــاء علــى املعاملــة احملالة لنا من فضيلة رئيس احملكمة 
العامــة بخميــس مشــيط برقــم 34251247 وتاريــخ 1434/06/03هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 341324717 وتاريــخ 1434/06/03هـــ  ففــي 
يــوم  األربعــاء املوافــق 1434/11/19هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 
: 11 وفيهــا حضــر املدعــي العــام  بخطــاب تعميــده مــن مرجعــه رقــم 
........... يف 1434/1/28هـــ ولــم يحضــر املدعــى باحلــق اخلــاص وكذلــك 
لــم يحضــر املدعــى عليــه ومبناقشــة املدعــي العــام عــن الدعــوى أجــاب  
تنحصــر الدعــوى يف اآلتــي: أدعــي علــى ...........، البالــغ مــن العمــر )47( 
عامــًا مصــري اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة  رقــم )...........( متعلــم، 
صيدلــي ، يقيــم مبحافظــة خميــس مشــيط ، املقبــوض عليــه بتاريــخ 
1433/6/10هـــ واملفــرج عنــه بتاريــخ 1433/6/11هـــ واملعــاد توقيفــه 
بتاريــخ 1433/9/19هـــ واملفــرج عنــه بتاريــخ 1433/12/19هـــ مبوجــب 
بتاريــخ  .فإنــه  1433هـــ  لعــام   )...........( رقــم  الهيئــة  إدارة  جلنــة  قــرار 
 ...........  / املواطــن  مشــيط  خميــس  حملافظــة  تقــدم  1433/6/10هـــ 
بدعــوى تتضمــن قيــام شــخص باملشــادة مــع أخيــه املجنــي عليــه / ...........
وأن هــذا الشــخص قــام مبــد يــده علــى أخيــه وأراد الهــروب مــن الشــارع 
ــوت فقــام الشــخص  ــى الكب ــه ومتســك بالســيارة وركــب عل فقــام أخي
وأســقطه  جنونيــة  بســرعة  بالســيارة  والســير  بأخــذه  عليــه  املدعــى 
أرضــًا ومت إســعاف أخيــه ونقلــه إلــى املستشــفى وقــد تــويف مســاء يــوم 
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1433/6/6هـــ كمــا أفــاد أنَّ هنــاك مقيــم يدعــى / ...........يعــرف اجلاني 
حيــث أبلغــه أن املتهــم ســحب أخيــه مســافة يف الشــارع بعــد أن حصــل 
بينهــم مشــادة كاميــة عنــد املشــغل الــذي تعمــل بــه زوجتــه واملقابــل 
ملنــزل املجنــي عليــه وذلــك حســب مــا نقلــه لــه ...........مــن كام مــن 
زوجتــه . وباســتجواب املتهــم / أفــاد أنــه قــام بإيصــال زوجتــه إلــى املشــغل 
الــذي تعمــل بــه صديقتهــا ........ وأثنــاء وقــوف زوجتــه عنــد بــاب املشــغل 
تهجــم عليهــا شــخص يلبــس ثــوب أبيــض وقــام مباحقتهــا حتــى ركبــت 
يف الســيارة وأغلقــت البــاب فقــام هــذا الشــخص بالصعــود فــوق كبــوت 
ســيارته ورفــض النــزول فتحــرك بالســيارة بســرعة منخفضــة جــدًا بحثــًا 
عــن ســيارة شــرطة حيــث كان يشــاهد الشــرطة دائمــًا عنــد البنــك 
يف أول الشــارع وحــن وصــل إلــى نهايــة الشــارع واقتــرب مــن الشــارع 
الرئيســي وقبــل اخلــروج مــن احلــارة قفــز املجنــي عليــه مبحــض إرادتــه ثــم 
ــه  ــى الشــرطة ألن ــم يتصــل عل ــه ل رآه ســاقطًا ويحــاول أن يقــوم كمــا أن
أراد ســتر املوضــوع الن املجنــي عليــه اعتــدى علــى شــرفه ثــم انــه ال يريــد 

منــه شــيء وقــد رآه واقفــًا بعــد أن قفــز مــن الســيارة .
فــوق  بهــا  متعلــق  عليــه  واملجنــي  بســيارته  حتــرك  بأنــه  أقــرَّ  كمــا 
الكبــوت واســتمر يف املشــي مســافة طويلــة حتــى قفــز املجنــي عليــه 
ــد  ــه يف مــكان بعي ــي علي مــن فــوق الســيارة كمــا قــال أن وجــود املجن
عــن املــكان الــذي قفــز فيــه مــن الســيارة فيــه دليــل علــى أن املجنــي 
عليــه ســليم ومعافــى بعــد الســقوط وقــد يكــون تعــرض إلصابــة أخــرى 
كمــا أفــاد أنــه يعتقــد أن املجنــي عليــه كان ســكرانًا ويريــد البحــث 
االتهــام  توجيــه  إلــى  التحقيــق  انتهــى  وقــد   . وســوابقه  ســلوكه  عــن 
 ........... عليــه  للمجنــي  العمــد  شــبه  بالقتــل   ...........  / عليــه  للمدعــى 
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وذلــك لتعمــده الســير بالســيارة واملجنــي عليــه متعلــق بهــا ممــا أدى إلــى 
ســقوطه ووفاتــه وبالبحــث عــن ســوابق املتهــم اتضــح عــدم وجــود ســوابق 
مســجلة عليــه . وبالبحــث عــن ســوابق املجنــي عليــه وســلوكه اتضــح 
: وجــود رقــم ســجن لديــه )...........( حيــازة مخــدرات ولــم تســتكمل 
إجــراءات تســجيل ســابقة . وألنَّ مــا أقــدم عليــه املتهــم وهــو بكامــل 
م ومعاقــب عليــه شــرعًا لــذا فإننــي  أهليتــه املعتبــرة شــرعًا فعــل محــرَّ
أطلــب إثبــات إدانتــه مبــا أســند إليــه واحلكــم عليــه مبــا نصــت بــه اإلرادة 
امللكيــة بحــق قاتلــي شــبه العمــد وفقــًا لقــرار مجلــس القضــاء األعلــى 
بهيئتــه الدائمــة رقــم )3/106( وتاريــخ 1408/4/23هـــ املؤيــد باألمــر 
الســامي رقــم )4/1197( وتاريــخ 1409/6/12هـــ باإلضافــة إلــى النظــر 
يف احلــق اخلــاص هــذه دعــواي بعــد ذلــك جــرى إفهامــه بتخلــف صاحــب 
احلــق اخلــاص عــن احلضــور وقــد جــرى منــا الكتابــة بذلــك لهيئــة التحقيــق 
واالدعــاء العــام باخلطــاب رقــم 34674627 يف 1434/04/15هـــ لعــدم 
املراجعــة مــن قبــل صاحــب احلــق اخلــاص وأعيــدت باخلطــاب رقــم ...........
يف 1434/04/22هـــ حيــث إنــه ال يكــون لتــرك املدعــي باحلــق اخلــاص 
لدعــواه تأثيــر علــى الدعــوى اجلزائيــة العامــة ثــم جــرت الكتابــة لهــم 
بهــذا اخلصــوص باخلطــاب رقــم 341001355 يف 1434/4/30هـــ حيــث 
ال ميكــن النظــر يف احلــق العــام فقــط كونــه خــارج اختصــاص القضــاء 
املشــترك ما لم يتقدم صاحب الصفة باحلق اخلاص باملطالبة بالقصاص 
حســب املــادة )129( مــن نظــام اإلجــراءات اجلزائيــة ثــم أعيــدت إلينــا 
ــر مركــز شــرطة ........... رقــم 2013/1/6/602  مؤخــرًا بخطــاب مدي
يف 1434/05/19هـــ املتضمــن أنــه جــرى إحضــار املدعــي باحلــق اخلــاص 
واســتعد باحلضــور وأفهــم بأنــه مــن تــرك دعــواه تــرك حســب اإلقــرار 
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املرفــق باخلطــاب )ا0هـــ( ومنــذ ذلــك التاريــخ لــم يراجــع صاحــب احلــق 
اخلــاص ممــا يعنــي تركــه لدعــواه وال تكلــف احملكمــة بإحضــاره 
كونــه صاحــب الطلــب  ومبــا أن املــادة الثانيــة واخلمســون بعــد املائــة 
لــه  تــرك املدعــي باحلــق اخلــاص  لدعــواه   ال يكــون  تنــص علــى أن 
تأثيــر علــى الدعــوى اجلزائيــة العامــة وبالتالــي فيكــون نظــر احلــق العــام 
أمــام احملكمــة املختصــة  حســب املــادة السادســة عشــرة مــن النظــام 
املشــار إليــه ومبــا أن إثبــات اإلدانــة  واحلكــم وفــق طلــب املدعــي العــام 
خــارج اختصــاص القضــاء املشــترك حســب املــادة التاســعة والعشــرون 
بعــد املائــة وبعــد إفهــام املدعــي العــام مبضمــون ذلــك طلــب احلكــم يف 
القضيــة حســب املــادة اخلامســة مــن النظــام املشــار إليــه ، عليــه واســتنادًا 
ملــا ســبق إيــراده ومبــا أن االختصــاص مــن املســائل األوليــة التــي يتوجــب 
النظــر فيهــا ولــو لــم يطلــب ذلــك أحــد مــن اخلصــوم ومبــا أن بقــاء القضيــة 
طــوال هــذه الفتــرة دون حكــم يلحــق ضــررًا باملدعــى عليــه يف ظــل عــدم 
مطالبــة صاحــب الصفــة يف احلــق اخلــاص لــذا  قررنــا صــرف النظــر لعــدم 
االختصــاص وبــه حكمنــا ألجــل احلــق العــام وبعرضــه علــى املدعــي العام 
بــدون  قــرر عــدم القناعــة وطلــب رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف 
الئحــة فأجيــب لطلبــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/11/19هـــ  ــى آل وعل
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق 
علــى  عســير  مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  اخلماســية  القضايــا 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بخميــس مشــيط 
القــرار  بهــا    املرفــق  1434/11/25هــــ  وتاريــخ   341324717 برقــم 
الشــرعي الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة القضــاة باحملكمــة الشــيخ/ 
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وتاريــخ   34363986 ...........برقــم  ...........والشــيخ/  ...........والشــيخ/ 
ــد/ ...........مصــري  1434/11/19هـــ اخلــاص بدعــوى املدعــي العــام ضـ
اجلنســية( يف قضيــة )قتــل( علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار  املتضمــن 
حكــم أصحــاب الفضيلــة مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه ، وبدراســة 
القــرار  الشــرعي وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم .
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: 34264142 تاريُخه: 1434/3/15هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:34278510

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34280253 تاريخه:1434/7/26هـ

اختصــاص - رد مســروق - انقضــاء الدعــوى العامــة وصــدور احلكــم 
النهائــي - احلكــم بصــرف النظــر لعــدم االختصــاص النوعــي .

1- املواد )47-184( من نظام املرافعات الشرعية.
2- خطاب معالي وزير العدل رقم )2317/829( وتاريخ 1423/2/22هـ.

اخلــاص  حقــه  نظيــر  مالــي  عليــه مببلــغ  املدعــى  علــى  املدعــي  ادعــى 
الناشــئ عــن قضيــة ســرقة صــدر فيهــا حكــم نهائــي للحق العــام- قررت 
احملكمــة اجلزائيــة إحالــة القضيــة إلــى احملكمــة العامــة لكــون املبلــغ 
املطالــب بــه يفــوق اختصاصهــا القيمــي فتكــون غيــر مختصــة بنظرهــا 
وتختــص بهــا احملكمــة العامــة- أعيــدت القضيــة مــن احملكمــة العامــة 
إلــى احملكمــة اجلزائيــة لكــون احلكــم يف احلــق العــام صــادر منهــا- مــن 
ــي  ــه إذا انقضــت الدعــوى العامــة بصــدور حكــم نهائ املقــرر نظامــًا أن
ثــم رفعــت الدعــوى اخلاصــة بعــد ذلــك فيكــون نظرهــا لــدى احملكمــة 
املختصــة نوعــًا ومكانــًا- قضــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى 
املصادقــة  االســتئناف  قــررت محكمــة  االختصــاص-  لعــدم  املدعــي 

علــى احلكــم.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم االثنــن املوافــق 1434/07/10هـ 
فضيلــة  بعمــل  والقائــم  بحائــل  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  أنــا  لــدي 
ــة باملعهــد  ــدورة تدريبي ــل وزارة العــدل ب ــاء تكليفــه مــن قب القاضــي أثن
ــة ملــدة شــهر واحــد  العالــي للقضــاء ملــدة شــهرين ومتتعــه بإجــازة اعتيادي
وفيهــا افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة صباحــًا للنظــر يف الدعــوى 
املقامــة مــن/....... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم).........( ضــد مكفولــه 
املقيــم/....... ســوداني اجلنســية مبوجــب رخصــة االقامــة رقــم).....( وذلــك 
يف احلــق اخلــاص وحيــث قــرر املدعــي باحلــق اخلــاص أنــه يطالــب املدعــى 
عليــه مببلــغ أربعمـــ400,000ــــائة ألــف ريال نظير حقــه اخلاص وبناًء على 
املــادة)32( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية مت إحالتهــا للمحكمــة العامــة 
بحائــل باخلطــاب رقــم )341463752( وتاريــخ 1434/06/19هـــ لعــدم 
االختصــاص، وبإحالتهــا لفضيلــة القاضــي باحملكمــة العامــة بحائــل 
أعادهــا لنــا بخطابــه رقــم 341463752 يف 1434/06/26هـــ واملتضمــن 
)أنهــا مــن اختصــاص احملكمــة اجلزائيــة بحائــل وفقــًا للمــادة)148( 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وعليــه أجيــب مبــا يلــي:- أواًل إن املــادة 
)148( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية نصــت )أن مــن حلقــه ضــرر مــن 
اجلرميــة ولوارثــه مــن بعــده أن يطالــب بحقــه اخلــاص مهمــا بلــغ مقــداره 
أمــام احملكمــة املنظــورة أمامهــا الدعــوى اجلزائيــة يف أي حــال كانــت 
عليهــا الدعــوى( فاالختصــاص املذكــور مقيــد بكــون الدعــوى اجلزائية 
منظــورة، والدعــوى اجلزائيــة يف هــذه القضيــة قــد انتهــت قبــل تقــدمي 
هــذه الدعــوى اخلاصــة بالقــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة 
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اجلزائيــة بحائــل ... برقــم )34199286( وتاريــخ 1434/04/28هـــ، ثانيــًا 
العامــة  رئيــس احملكمــة  بالنيابــة فضيلــة  العــدل  وزيــر  معالــي  وجــه 
بالريــاض بخطابــه رقــم)2317/829( بتاريــخ 1423/02/22هـــ بشــأن 
)148( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ) بأنــه إذا انقضــت الدعــوى العامة 
بصــدور حكــم نهائــي ثــم رفعــت الدعــوى اخلاصــة بعــد ذلــك فيكــون 
نظرهــا لــدى احملكمــة املختصــة نوعــًا ومكانــًا( وملــا تقــدم كلــه وبنــاًء 
علــى املــادة )74( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة فقــد 
صرفــت النظــر عــن هــذه الدعــوى لعــدم االختصــاص بهــا وإمنــا هــي مــن 
اختصــاص احملكمــة العامــة بحائــل وأمــرت برفــع كامــل أوراق املعاملة 
حملكمــة االســتئناف للفصــل يف ذلــك وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/07/10هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة 
مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  احلقوقيــة  القضايــا  لتدقيــق  األولــى 
بحائــل   اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  حائــل 
لدينــا  واملقيــدة  وتاريخ1434/07/11هـــ   341463752 برقــم 
34264142يف  رقــم  القــرار   بهــا  املرفــق  1434/07/11هـــ  بتاريــخ 
..... ضــد  1434/07/10هـــ الصــادر مــن فضيلتكــم اخلــاص بدعــوى 
مكفولــة املقيــم / .........ســوداني اجلنســية بشــأن املطالبــة بــرد مســروق 
علــى الصفــة املوضحــة يف القــرار  وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلتــه  
كمــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق 
املعاملــة : جــرت املصادقــة علــى مــا حكــم بــه فضيلتــه بــأن نظــر هــذه 
الدعــوى مــن اختصــاص احملكمــة العامــة بحائــل مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى 
إفهــام األطــراف بذلــك حســب التعليمــات واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه.
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رقم الصك: 34322311 تاريخه: 1434/9/17هـ 
رقم الدعوى: 33635321

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:35112444 تاريخه: 1435/1/11هـ

اختصــاص - قســمة تركــة- دفــع بوجــود دعــوى ســابقة لــذات الدعــوى 
وطلــب  أخــرى  محكمــة  يف  وســببًا  موضوعــًا  معهــا  مرتبطــة  املاثلــة 
اإلحالــة إلــى احملكمــة األخيــرة- الدفــع بإحالــة الدعــوى إلــى محكمــة 
أخــرى لقيــام ذات النــزاع أمامهــا يجــب إبــداؤه قبــل أي طلــب أو دفــاع يف 
الدعــوى- عــدم جــواز نقــل أي قضيــة رفعــت بطريقــة صحيحــة حملكمــة 
مختصــة إلــى محكمــة أو جهــة أخــرى قبــل احلكــم فيهــا- احلكــم بعــدم 
االختصــاص ال يكــون إال بعــد حتقــق التدافــع- حتقــق التدافــع- صــرف 

النظــر عــن الدعــوى لعــدم االختصــاص .

1. املادة 11 من نظام املرافعات الشرعية.
2. املادة 2/71 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

3. املادة 1/74-2 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

عمــة  عليهــم وحضــرت  املدعــى  يحضــر  ولــم  املدعــي وكالــة  حضــر 
ــاك دعــوى ســابقة لهــذه الدعــوى  ــأن هن ــة ب املدعــى عليهــم وقــررت قائل
بخصــوص تركــة املــورث .... محالــة ألحــد املكاتــب القضائيــة وتطلــب 
إحالــة هــذه الدعــوى لســابقتها بنــاء علــى املــادة 71 و 2/71 مــن نظــام 



247

املرافعــات الشــرعية - وبعرضــه علــى املدعــي وكالــة قــال : تلــك دعــوى 
إنهائيــة لقســمة تركــة املــورث ، وهــذه دعــوى حقوقيــة لقســمة تركــة 
املــورث ، ويطلــب الســير يف الدعــوى - قــرر ناظــر القضية إحالة الدعوى 
ــى املــادة  71 مــن  ــاء عل ــة بن ــدة بأحــد املكاتــب القضائي لســابقتها املقي
نظــام املرافعــات الشــرعية ونصهــا )الدفــع ببطــان صحيفــة الدعــوى 
أو بعــدم االختصــاص احمللــي أو بإحالــة الدعــوى إلــى محكمــة أخــرى 

لقيــام النــزاع ذاتــه أمامهــا أو لقيــام دعــوى أخــرى مرتبطــة ..( 
واملــادة 2/71 مــن ذات النظــام ، ثــم عــادت املعاملــة مــن القاضي بخطاب 
تضمــن )أنــه قــد انتهــى تكليفــه بالعمــل يف اإلنهــاءات وهــذا اإلنهــاء قــد 

أحيــل إلــى صحائــف الدعــوى إلحالتــه حســب اإلحــاالت ..
وبنــاء علــى ذلــك فليــس لــدي ســابقة( ا.هـــ، وبالرجــوع للنظــام الشــامل 
تبــن أن اإلنهــاء ال زال لديــه ، ولــم يتــم إحالتــه إلــى أي جهــة أخــرى ، 
وبنــاء علــى املــادة 11 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ، والتــي تنــص علــى 
)ال يجــوز نقــل أي قضيــة رفعــت بطريقــة صحيحــة حملكمــة مختصــة 
إلــى محكمــة أو جهــة أخــرى قبــل احلكــم فيهــا( ، وانتهــاء تكليــف 
فضيلتــه يف العمــل يف الدوائــر اإلنهائيــة ال مينعــه مــن إكمــال مــا أحيــل 
لــه يف وقتــه ، ولكــن ال تتــم إحالــة معاملــة إنهائيــة جديــدة لــه ، فضــا 
عــن كــون املعاملــة بعينهــا ال زالــت يف مكتبــه بحســب مــا هــو مــدون يف 
النظــام الشــامل، وبنــاء علــى املــادة  71 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
واملــادة 2/71 مــن ذات النظــام ، ولــم حتــدد املــادة أنــه يجــب أن ال تكــون 
ــة بــل أطلقــت احلكــم  ــة والاحقــة دعــوى حقوقي الســابقة دعــوى إنهائي
ولــم تخصــص بذلــك ، فهــي باقيــة علــى عمومهــا ، وبنــاء علــى املــادة 
1/74 مــن ذات النظــام ، وبنــاء علــى املــادة 2/74 مــن ذات النظــام - 
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ــا ......... القاضــي يف احملكمــة العامــة  ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
ــخ  احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 33635321 وتاري
وتــاريـــــخ   331940091 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/11/02هـــ 
1433/11/02هـ ففي يـــــــوم األحـــــــد املوافق 1434/04/21هـ افتتحت 
اجللســة الــساعـــــــــة 30 : 09 وفيها حضر .........ســعودي اجلنســية مبوجب 
الســجل املدنــي رقــم .........بصفتــه وكيــا عــن ......... ســعودي اجلنســية 
مــن  الصــادرة  الوكالــة  .........مبوجــب  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــدة برقــم 34136729 وتاريــخ 
1434/2/5هـــ ولــم يحضــر املدعــى عليهــم ورثــة .........وال مــن ميثلهــم ، 
ولــم يردنــا مــا يفيــد تبليغهــم، وحضــرت .........ســعودية اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم .........بصفتهــا عمــة بعــض املدعــى عليهــم أوالد 
.........، وقــررت قائلــة : إن هنــاك دعــوى ســابقة لهــذه الدعــوى بخصوص 
تركــة املــورث .........، مقيــدة برقــم .........وتاريــخ 1433/8/13هـــ لــدى 
القاضــي الشــيخ .........باملكتــب القضائــي رقــم 12 ، وأطلــب إحالــة 
هــذه الدعــوى لســابقتها بنــاء علــى املــادة 71 و 2/71 مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية . وبعرضــه علــى املدعــي وكالــة قــال : تلــك دعــوى إنهائيــة 

وحيــث حتقــق التدافــع - ملــا تقــدم صــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن 
دعــوى املدعــي لعــدم االختصــاص - بعــث املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
لتدقيــق احلكــم - صــدق احلكــم من الدائــرة احلقوقية الثانية مبحكمة 

االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة.
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لقســمة تركــة املــورث ، وهــذه دعــوى حقوقيــة لقســمة تركــة املــورث ، 
وأطلــب الســير يف الدعــوى لــدى فضيلتكــم . وعليــه فقــد قــررت إحالــة 
الدعــوى لســابقتها املقيــدة برقــم  331528529 وتاريــخ 1433/8/13هـــ 
لــدى القاضــي الشــيخ......... باملكتــب القضائــي رقــم ... بنــاء علــى املــادة  
71 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ونصهــا )الدفــع ببطــان صحيفــة 
الدعــوى أو بعــدم االختصــاص احمللــي أو بإحالــة الدعــوى إلــى محكمــة 
أخــرى لقيــام النــزاع ذاتــه أمامهــا أو لقيــام دعــوى أخــرى مرتبطــة بهــا 
يجــب إبــداؤه قبــل أي طلــب أو دفــاع يف الدعــوى ، وإال ســقط احلــق 
فيمــا لــم يبــد منهــا( واملــادة 2/71 مــن ذات النظــام ، ونصهــا )االرتبــاط 
يف هــذه املــادة هــو: اتصــال الدعــوى الاحقــة بالســابقة يف املوضــوع أو 

ــزم احتادهمــا يف املقــدار( .  الســبب وال يل
وأقفلت اجللسة الساعة 00 : 10 . 

ويف يــوم اخلميــس املوافــق1434/09/10 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
.........بخطابــه  القاضــي  مــن  املعاملــة  لنــا  قــد عــادت  : 12 وفيهــا   00
رقــم 331940091 وتاريــخ 1434/8/10هـــ واملتضمــن )أنــه قــد انتهــى 
تكليفنــا بالعمــل يف اإلنهــاءات وهــذا اإلنهــاء قــد أحيــل إلــى صحائــف 
الدعــوى إلحالتــه حســب اإلحــاالت ، وحيــث تقدمــوا بدعــوى حقوقيــة 
أحيلــت إلــى املكتــب القضائــي الســابع بهــذا القيــد وقــد حــدد لهــم 
للمكتــب  إعادتهــا  نأمــل  .........لــذا  الشــيخ  فضيلــة  ونظرهــا  موعــد 
الســابع ألننــي ليــس لــي واليــة يف اإلنهــاءات بعــد انتهــاء تكليفنــا بالعمــل 
فيهــا وبنــاء علــى ذلــك فليــس لــدي ســابقة( ، وبالرجــوع للنظــام الشــامل 
تبــن أن اإلنهــاء ال زال لديــه ، ولــم يتــم إحالتــه إلــى أي جهــة أخــرى 
ــى املــادة 11 مــن نظــام  ــاء عل )مرفــق صــورة مــن النظــام الشــامل( ، وبن
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املرافعــات الشــرعية ، والتــي تنــص علــى )ال يجــوز نقــل أي قضيــة رفعــت 
بطريقــة صحيحــة حملكمــة مختصــة إلــى محكمــة أو جهــة أخــرى قبــل 
احلكــم فيهــا( ، فقــد قضــت بعــدم جــواز نقــل القضيــة إذا رفعت بطريقة 
وانتهــاء تكليــف  قبــل احلكــم فيهــا ،  صحيحــة حملكمــة مختصــة 
ــة ال مينعــه مــن إكمــال مــا أحيــل  ــر اإلنهائي ــة يف العمــل يف الدوائ فضيل
لــه يف وقتــه ، ولكــن ال تتــم إحالــة معاملــة إنهائيــة جديــدة لــه ، فضــا 
عــن كــون املعاملــة بعينهــا ال زالــت يف مكتبــه بحســب مــا هــو مــدون يف 
النظــام الشــامل ، وبنــاء علــى املــادة  71 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
ونصهــا )الدفــع ببطــان صحيفــة الدعــوى أو بعــدم االختصــاص احمللــي 
ــه أمامهــا أو  ــزاع ذات ــام الن ــة الدعــوى إلــى محكمــة أخــرى لقي أو بإحال
لقيــام دعــوى أخــرى مرتبطــة بهــا يجــب إبــداؤه قبــل أي طلــب أو دفــاع يف 
الدعــوى ، وإال ســقط احلــق فيمــا لــم يبــد منهــا( واملــادة 2/71 مــن ذات 
النظــام ، ونصهــا )االرتبــاط يف هــذه املــادة هــو: اتصــال الدعوى الاحقة 
بالســابقة يف املوضــوع أو الســبب وال يلــزم احتادهمــا يف املقــدار( ، ولــم 
حتــدد املــادة أنــه يجــب أن ال تكــون الســابقة دعــوى إنهائيــة والاحقــة 
دعــوى حقوقيــة بــل أطلقــت احلكــم ولــم تخصــص بذلــك ، فهــي باقيــة 
علــى عمومهــا ، وبنــاء علــى املــادة 1/74 مــن ذات النظــام ، ونصهــا )ال 
يحكــم القاضــي بعــدم االختصــاص إال بعــد حتقــق التدافــع( ، وبنــاء 
علــى املــادة 2/47 مــن ذات النظــام ، ونــص احلاجــة منهــا )إذا كان 
التدافــع بــن قضــاة احملكمــة الواحــدة، أو بــن رئيــس احملكمــة وأحــد 
قضاتهــا ، أو بــن محكمتــن تابعتــن جلهــة قضائيــة واحــدة ، فعلــى 
ــع باختصاصــه  ــم يقتن ــًا ول ــه ثاني ــدت إلي ــم أعي ــه أواًل ، ث ــت إلي مــن أحيل
بهــا أن يصــدر قــرارًا بصــرف النظــر بعــدم اختصاصــه ، وعليــه أن يرفــع 
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القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة  إلــى محكمــة التمييــز؛ للفصــل 
يف ذلــك ، ومــا تقــرره يلــزم العمــل بــه( ، وحيــث حتقــق التدافــع بينــي 
وبــن فضيلــة القاضــي الشــيخ ......... باملكتــب القضائــي رقــم ... لذلــك 
كلــه ، فقــد حكمــت بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي .........لعــدم 
االختصــاص ، وأن االختصــاص منعقــد لفضيلــة القاضــي الشــيخ .........
باملكتــب القضائــي رقــم .... لوجــود دعــوى ســابقة لديــه مقيــدة برقــم  
331528529 وتاريــخ 1433/8/13هـــ . وبــه حكمــت . وقــررت بعــث 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم . وأقفلــت اجللســة الســاعة 
30 : 12 . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/09/10هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ، فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة برقــم 331940091 وتاريــخ 
1435/1/1هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ .........
القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة برقــم 34322311 وتاريــخ 
1434/9/17هـــ ، املتضمــن دعــوى .........ضــد .........، وبدراســة الصــك 
ــى اهلل  ــى احلكــم . واهلل املوفــق وصل وصــورة ضبطــه تقــرر املوافقــة عل

وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 34377323 تاريخه: 1434/12/3هـ 
رقم الدعوى: 34506737 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35113116 تاريخه: 1435/1/11هـ    

اختصــاص - قســمة تركــة - مطالبــة الورثــة ببيــع ممتلــكات املــورث 
وإقامــة  عليهــم  املدعــى  تعــدد  عليهــم-  وتقســيمها  العلنــي  باملــزاد 
األكثريــة خــارج نطــاق اختصــاص احملكمــة- االختصــاص للمحكمــة 
املدعــى  تعــدد  حــال  األكثريــة  إقامــة  محــل  نطاقهــا  يقــع يف  التــي 

عليهــم- صــرف النظــر عــن الدعــوى لعــدم االختصــاص املكانــي .

املادة 5/34 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

ادعــى املدعــي وكالــة ضــد املدعــى عليهــم أصالــة ووكالــة بــأن مــورث 
موكلتــه واملدعــى عليهمــا قــد خلــف الفيــا الواقعــة  ويطلــب بيعهــا 
باملــزاد العلنــي وتســليم موكلتــه نصيبهــا الشــرعي منهــا وبيــع جميــع مــا 
ميلكــه مورثهــم وال يســتطيع حتديــد ممتلكاتــه هكــذا ادعــى - أجــاب 
املدعــى عليــه بأنــه هــو وموكلتــه مــن ضمــن الورثــة وأن بقيــة الورثــة 
وهــم األكثريــة يقيمــون يف مدينــة الريــاض ويطلــب صــرف النظــر عــن 
الدعــوى هكــذا أجــاب - جــرى إفهــام املدعــي وكالــة بإقامــة الدعــوى 
يف مدينــة الريــاض أو إحالــة املعاملــة إلــى احملكمــة العامــة بالريــاض 
وذلــك لســكن األكثريــة مــن الورثــة يف الريــاض - أصــر املدعــي علــى 



253

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد يف يــوم 
األربعــاء املوافــق 1434/11/19هـــ لــدي أنــا ..... رئيــس احملكمــة العامــة 
مبحافظــة بقعــاء افتتحــت اجللســة يف الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف 
صباحــا   للنظــر يف الدعــوى املقدمــة مــن .....ضــد .....وأبنــاء .....واملقيــدة 
ــة  بهــذه احملكمــة برقــم    342567848يف  1434/11/11هـــ   واحملال
لــي برقــم  34506737  يف 1434/11/11هـــ وقــد حضــر يف هــذه اجللســة 
.....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  .....بصفتــه وكيــا 
عــن .....مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بحائــل 
الدعــاوى  بإقامــة  فيهــا  واملخــول  1433/7/19هـــ  يف   28072 برقــم 
معــه يف  احلاضــر  علــى  وادعــى  والصلــح  واملدافعــة  واملرافعــة  ودفعهــا 
..... رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  .....ســعودي  اجللســة  هــذه 
بصفتــه وكيــا عــن .....حــال كونــه وكيــا عــن .....مبوجــب الوكالــة 

مواصلــة نظــر دعــواه يف هــذه احملكمــة - بنــاء علــى املــادة 34 مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية ونــص احلاجــة منهــا ) وإذا تعــدد املدعــى عليهــم 
كان االختصــاص للمحكمــة التــي يقــع يف نطاقهــا اختصاصهــا محــل 
ــة  ــادة األكثري ــة يف هــذه امل ــة ( - وألن املــراد باألكثري إقامــة األكثري
بالرؤوس ال الســهام وذلك وفقا لائحة اخلامســة من املادة 34 - احلكم 
بصــرف النظــر لعــدم االختصــاص - إفهــام املدعــي بإقامــة دعــواه يف 
مدينــة الريــاض إن رغــب - قنــع املدعــى عليــه باحلكــم واعتــرض املدعــي 
بائحــة - صــدق احلكــم مــن دائــرة األحــوال الشــخصية مبحكمــة 

االســتئناف مبنطقــة حائــل .      
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ــك  ــة عــدل بقعــاء وذل رقــم 19 يف 1433/9/20هـــ والصــادرة مــن كتاب
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل بقعــاء برقــم 34833471 
يف 1434/6/28هـــ  وقــرر املدعــي  وكالــة بقولــه إن دعــواي ضــد ورثــة 
.....وهــم املذكوريــن بالصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 2/8 
يف 1433/2/9هـــ وهــم والــده ح..... ووالدتــه .....ويف زوجتــه .....ويف أوالد 
البلــوغ  عــن ســن  القاصــرة  بنتــه  ..........ويف  ...............و  وهــم  البالغــن 
والرشــد .....املولــودة يف 1420/2/5هـــ ال وارث لــه ســواهم ثــم ســألت 
املدعــي عــن بقيــة الورثــة فقــرر بقولــه إنهــم يســكنون يف الريــاض ويف 
جلســة أخــرى  وفيهــا حضــر .....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم  .....بصفتــه وكيــا عــن .....مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
العــدل الثانيــة بحائــل برقــم 28072 يف 1433/7/19هـــ واملخــول فيهــا 
بإقامــة الدعــاوى ودفعهــا واملرافعــة واملدافعــة والصلــح  وحضــر حلضــوره 
املدعــى عليــه أصالــة ووكالــة ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم .....أصيــا عــن نفســه ووكيــا عــن  .....مبوجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل بقعــاء برقــم 19 يف 1433/9/20هـــ واملخــول 
فيهــا باملرافعــة واملدافعــة ثــم حــرر املدعــي وكالــة دعــواه قائــا إن مورث 
ــة الواقعــة يف محافظــة  ــه الفل ــك حــال حيات املدعــى عليهــم  .....كان ميل
بقعــاء وال أعــرف حدودهــا وال أطوالهــا وال مســاحتها وألن موكلتــي مــن 
ضمــن ورثــة .....فإننــي أطلــب بيــع هذه الفلة باملزاد العلني وتســليم نصيب 
موكلتــي منهــا وكذلــك بيــع جميــع مــا ميلــك مــورث املدعــى عليهــم وال 
أســتطيع حتديــد ممتلكاتــه هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة 
عــن دعــوى املدعــي وكالــة أجــاب قائــا إننــي أنــا و موكلتــي مــن ضمــن 
الورثــة وإن بقيــة الورثــة يقيمــون يف الريــاض لــذا أطلــب صــرف النظر عن 
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دعــوى املدعــي وكالــة هكــذا أجــاب املدعــى عليــه فجــرى منــي إفهــام 
املدعــي وكالــة بــأن يقيــم الدعــوى يف مدينــة الريــاض أو يتــم إحالــة هــذه 
املعاملــة إلــى احملكمــة العامــة بالريــاض وذلــك لســكن األكثريــة مــن 
الورثــة يف مدينــة الريــاض حســب إقــرار املدعــي وكالــة فأصــر علــى 
مواصلــة دعــواه لدينــا ثــم قــرر املدعــي وكالــة بقولــه إننــي قابلــت رئيــس 
احملكمــة العامــة بحائــل وذكــر لــي أن هــذه املعاملــة مــن اختصــاص 
قاضــي بقعــاء هكــذا قــرر املدعــي وكالــة فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
دعــوى املدعــي وكالــة وألنــه أصــر علــى مواصلــة دعــواه لدينــا وملــا 
جــاء يف  املــادة الرابعــة والثاثــن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ونــص 
احلاجــة منهــا )وإذا تعــدد املدعــى عليهــم كان االختصــاص للمحكمــة 
التــي يقــع يف نطــاق اختصاصهــا محــل إقامــة األكثريــة ( وألن املــراد 
باألكثريــة يف هــذه املــادة األكثريــة بالــرؤوس ال بالســهام أو احلصــص 
وذلــك حســب مــا جــاء يف الائحــة التنفيذيــة مــن هــذه املــادة يف الفقــرة 
اخلامســة منهــا وألن املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه أصالــة ووكالــة قــررا 
بقولهمــا إن بقيــة الورثــة وهــم ..... ..... ..... ..... ..... .....أوالد .....يقيمــون 
يف مدينــة الريــاض فهــم األكثريــة وملــا تقــدم كلــه فقــد صرفــت النظــر 
عــن دعــوى املدعــي وكالــة لعــدم االختصــاص وأفهمتــه بــأن يقيــم دعــواه 
يف مدينــة الريــاض إن رغــب وبذلــك حكمــت وبعرضــه عليهمــا قنــع بــه 
املدعــى عليــه أصالــة ووكالــة ولــم يقنــع بــه املدعــي وكالــة  وطلــب رفــع 
احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف بحائــل بائحــة اعتراضيــة فأفهمتــه 
بــأن عليــه اســتام نســخة احلكــم بعــد إصــدار هــذا القــرار يف هــذا 
اليــوم املوافــق 1434/12/3هـــ وأنــه إذا لــم يقــدم اعتراضــه خــال ثاثــن 
يومــا مــن هــذا التاريــخ فــإن حقــه يف االعتــراض يســقط ويكتســب 
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1434/12/3هـــ  يف  حــرر  بــه  واســتعد  ذلــك  ففهــم  القطعيــة  احلكــم 
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد يف 
يــوم األحــد املوافــق  1434/12/22هـــ لــدي أنــا .......رئيــس احملكمــة 
العامــة مبحافظــة بقعــاء افتتحــت اجللســة يف الســاعة التاســعة وخمســة 
وأربعــن دقيقــة صباحــا  بنــاء علــى ورود الائحــة االعتراضيــة املقدمــة 
مــن املدعــي وكالــة واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 342831496 يف 
1434/12/22هـــ وقــد اطلعــت عليهــا ولــم أجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى مــا 
ــه وقــد جــرى التهميــش عليهــا بذلــك وأمــرت برفــع كامــل  حكمــت ب
املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف بحائــل وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/12/22هـــ
األحــوال  دائــرة  نحــن قضــاة  اطلعنــا  فقــد  وبعــد...  وحــده  احلمــد  هلل 
الشــخصية مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة حائــل علــى املعاملــة الــواردة 
مــن رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة بقعــاء الشــيخ / .....رفــق كتابــه 
رقــم )342567848( وتاريــخ 1434/12/23هـــ ، واملقيــدة باحملكمــة 
برقــم )342567848( وتاريــخ 1434/12/26هـــ ، املرفــق بهــا الصــك 
الصــادر مــن فضيلتــه برقــم )34377323( وتاريــخ 1434/12/3هـــ ، 
اخلــاص بدعــوى / .....الوكيــل عــن /.....ضــد / .....الوكيــل الشــرعي 
عــن ..... بشــأن تســليمه نصيــب موكلتــه مــن فيــا تقــع يف محافظــة 
بقعــاء ميلكهــا مــورث موكلتــه /.....وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلته 
بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي وكالــة لعــدم االختصــاص املكانــي  
، وبدراســة الصــك ، وصــورة ضبطــه، والائحــة االعتراضيــة ، وأوراق 
املعاملــة .قررنــا املصادقــة علــى مــا حكــم بــه  فضيلتــه ، واهلل املوفــق ، 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد و آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 34379338 تاريخه: 1434/12/16هـ 
رقم الدعوى: 34260050

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35199155 تاريخه: 1435/1/17هـ

اختصــاص - قســمة تركــة - وفــاة مــورث وتــرك أمــوال- مســئول عــن 
ــه )املدعــى  ــه ومتصــرف فيهــا بعــد وفات كل أمــالك املــورث حــال حيات
عليــه(- مطالبــة بإلــزام املدعــى عليــه باإلفصــاح عــن جميــع مــا لديــه 
مــن أوراق ومســتندات خاصــة بتركــة املــورث- دفــع بعــدم االختصــاص 
وانعقــاد االختصــاص للقاضــي مصــدر احلكــم يف ذات الدعــوى- تدافــع 
يف االختصــاص- صــرف النظــر عــن الدعــوى لعــدم االختصــاص- بعــث 

املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم .

1. املادة 5/11-7 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.
2. املادة 2/71 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

3. املادة 1/74-2 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

ــارة  ادعــت املدعيتــان ضــد املدعــى عليــه بــأن مورثهــم خلــف تركــة عب
عــن أمــوال نقديــة وعقــارات ال يعلمــان عنهــا شــيئًا واملدعــى عليــه هــو 
فيهــا  واملتصــرف  املــورث يف حــال حياتــه  أمــاك  عــن كل  املســؤول 
بعــد وفاتــه وقــد تقدمتــا بدعــوى ضــده لــدى قــاض آخــر باحملكمــة 
بذلــك  التركــة وصــدر  مــن  فيــه  تصــرف  مــا  ببعــض  فيهــا  يطالبــون 
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حكــم ويطلبــان إلــزام املدعــى عليــه باإلفصــاح عــن جميــع مــا لديــه مــن 
مســتندات ممــا يخــص التركــة ومخاطبــة هيئــة ســوق املــال ومؤسســة 
النقــد لاستفســار عــن أمــوال املــورث ونحوهــا هكــذا ادعتــا - أجــاب 
املدعــى عليــه بعــدم اختصــاص فضيلــة ناظــر القضيــة وأن الدعــوى مــن 
اختصــاص فضيلــة مصــدر احلكــم الســابق - جــرى إفهــام املدعيتــن 
بــأن املختــص بنظرهــا هــو مصــدر احلكــم الســابق ألن هــذه الدعــوى 
ــادة 7/11 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية  ــى امل ــاء عل ــا - وبن ناشــئة عنه
جــرى بعــث املعاملــة للقاضــي املختــص - عــادت املعاملــة مــن مصــدر 
احلكــم الســابق باخلطــاب املتضمــن بــأن الدعــوى الســابقة كانــت قبــل 
وفــاة مورثهــم وهــي طلــب كــف يــد املدعــى عليــه وأمــا هــذه الدعــوى 
فهــي بعــد وفاتــه وهــي طلــب قســمة تركــة - ومبــا أن التدافــع قــد وقــع 
يف االختصــاص بنظــر الدعــوى - وبنــاء علــى املــادة 7/11 واملــادة 71 
احلكــم   - الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن   74 واملــادة   2/71 واملــادة 
بصــرف النظــر عــن الدعــوى لعــدم االختصــاص وأن االختصــاص منعقــد 
لفضيلــة مصــدر احلكــم الســابق - صــدق احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة 

السادســة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة .

العامــة  .....القاضــي يف احملكمــة  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
وتاريــخ   34260050 برقــم  جــدة  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   341368255 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/06/06هـــ 
1434/06/06هـــ ففــي يــوم اخلميــس املوافــق 1434/08/25هـــ افتتحــت 
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اجلـــلسة الســاعة 30 : 09 وفيهــا حضــر كل مــن .....ســعودية اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .....و..... ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم .....وادعتــا علــى احلاضــر معهمــا .....ســعودي اجلنســية مبوجب 
الســجل املدنــي رقــم .....قائلتــن : لقــد تــويف مورثنــا .....يف 1433/8/5هـــ 
..... ال   .....  .....  .....  .....  .....  ..... البالغــن.....  وانحصــر ورثتــه يف أوالده 
هــذه  مــن  الصــادر  الورثــة  حصــر  صــك  مبوجــب  ســواهم  لــه  وارث 
احملكمــة برقــم 345434 وتاريــخ 1434/1/7هـــ ، وقــد خلــف تركــة ، 
عبــارة عــن أمــوال نقديــة وعقــارات ال نعلــم عنهــا شــيئا ، واملدعــى عليــه 
هــو مــن كان املســؤول عــن كل أمــاك املــورث يف حــال حياتــه وهــو 
ــه  ــا بدعــوى ضــد املدعــى علي ــه ، وقــد تقدمن املتصــرف فيهــا بعــد وفات
لــدى القاضــي بهــذه احملكمــة الشــيخ .....باملكتــب القضائــي رقــم 17 
واملقيــدة لديــه برقــم 32463940 وتاريــخ 1432/4/29هـــ نطالــب فيهــا 
املدعــى عليــه ببعــض مــا تصــرف فيــه مــن تركــة املــورث حــال حياتــه ، 
وصــدر بهــا الصــك رقــم 34223580 وتاريــخ 1434/5/27هـــ والقاضــي 
بصــرف النظــر عــن دعوانــا بعــد أن حلــف املدعــى عليــه علــى إنكارها ، 
لــذا نطلــب إلــزام املدعــى عليــه باإلفصــاح عــن جميــع مــا لديــه مــن أوراق 
ــة مؤسســة  ومســتندات وغيرهــا ممــا يخــص تركــة املــورث ، ومخاطب
النقــد وهيئــة ســوق املــال لاستفســار عــن جميــع مــا للمــورث مــن أمــوال 
ونحوهــا ، ومــن ثــم تســليمنا نصيبنــا مــن تركــة مورثنــا . هــذه دعــواي. 
وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال : أدفــع بعــدم اختصــاص فضيلتكــم 
 . ملــا ورد يف دعــوى املدعيتــن   ..... وأن االختصــاص منعقــد للقاضــي 
فأفهمــت املدعيتــن بــأن دعــوى التركــة تتوجــه ضــد جميــع الورثــة ، 
ويكــون املدعــى عليــه مــن بينهــم ملطالبتــه شــخصيا مبــا تدعيــان بأنــه 
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بحوزتــه ، كمــا أن هــذه الدعــوى تعتبــر ناشــئة عــن حكــم القاضــي 
الشــيخ .....، فباحلكــم انحصــرت دعــوى املدعيتــن ملــا يخــص نصيبهمــا 
مــن تركــة املــورث ملــا لــم يتضمنــه ذلــك احلكــم ، وذلــك بنــاء علــى املــادة 
)7/11( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ، ونصهــا )كل دعــوى نشــأت 
عــن حكــم يف قضيــة ســابقة ، فينظرهــا مصــدر احلكــم الســابق ، 
إذا كان علــى رأس العمــل يف احملكمــة نفســها ، وكانــت مشــمولة 
بواليتــه . وذلــك كاحلكــم بصــرف النظــر لتوجــه الدعــوى علــى مــن 
بيــده العــن ، أو احلكــم ببطــان عقــد ، أو تصحيحــه ، أو انتفائــه 
الدعــوى  أن هــذه  أو مطالبــة احملامــي بأجرتــه( كمــا  ثبوتــه ،  أو   ،
ــك الدعــوى التــي ســبق احلكــم فيهــا ، وتكــون أيضــا  ــاط بتل لهــا ارتب
مــن اختصــاص القاضــي .....بنــاء علــى املــادة )71( مــن ذات النظــام ، 
ونصهــا )الدفــع ببطــان صحيفــة الدعــوى أو بعــدم االختصــاص احمللــي 
ــه أمامهــا أو  ــزاع ذات ــام الن ــة الدعــوى إلــى محكمــة أخــرى لقي أو بإحال
لقيــام دعــوى أخــرى مرتبطــة بهــا يجــب إبــداؤه قبــل أي طلــب أو دفــاع 
يف الدعــوى ، وإال ســقط احلــق فيمــا لــم يبــد منهــا( والفقــرة الثانيــة مــن 
املــادة هــو: اتصــال  التنفيذيــة ، ونصهــا )االرتبــاط يف هــذه  الئحتهــا 
الدعــوى الاحقــة بالســابقة يف املوضــوع أو الســبب وال يلــزم احتادهمــا 
ــة هــذه الدعــوى للقاضــي املختــص  يف املقــدار( ، لــذا فقــد قــررت إحال
الشــيخ .....باملكتــب القضائــي رقــم ... بنــاء علــى املــادة 7/11 مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية ، كــون هــذه الدعــوى ناشــئة عــن احلكــم الصــادر 
رفعــت  ثــم   . 1434/5/27هـــ  وتاريــخ   34223580 رقــم  بالصــك  منــه 
افتتحــت  1434/12/16هـــ  املوافــق  االثنــن  يــوم  ويف   . لذلــك  اجللســة 
اجللســة الســاعة 30 : 10 وفيهــا عــادت لنــا املعاملــة مــن فضيلــة القاضــي 
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.....بخطــاب فضيلتــه رقــم 341368255 وتاريــخ 1434/11/6هـــ املوجــه 
لفضيلــة رئيــس احملكمــة ، واملتضمــن أن )الدعــوى التــي لدينــا فقــد 
رفعــت قبــل وفاتــه بتاريــخ 1432/4/29هـــ يطلــب املدعــون فيهــا كــف 
إبــان حياتــه  والدهــم  أمــاك  التصــرف يف  .....عــن  عليــه  املدعــى  يــد 
وكــف يــد املدعــى عليــه عــن التغريــر بوالدهــم كمــا أنــه لــم يتبــن لــي 
مــا ذكــره فضيلتــه مــن أن هــذه املعاملــة ناشــئة عــن احلكــم الصــادر 
منــا إذ إن هــذه الدعــوى »قســمة التركــة« لــم تنشــأ إال بعــد وفــاة مــورث 
الطرفــن ، وال يلــزم مــن إقامتهــا وجــود احلكــم الصــادر منــا ، وال يعــد 
احلكــم الصــادر منــا منشــئا لهــا ومبــا أن املعاملــة قــد أحيلــت حســب 
املعاملــة  بعــث  آمــل  لــذا   ،..... مكتــب  واليــة  يف  ودخلــت   ، التوزيــع 
لفضيلتــه بحكــم االختصــاص( أهـــ ، وحيــث مت بعــث املعاملــة لفضيلــة 
القاضــي ..... الختصاصــه بنظــر هــذه الدعــوى ، بنــاء علــى املــادة 5/11 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ، ونــص احلاجــة منهــا )إذا رفعــت القضيــة 
للقاضــي ، أو أحيلــت إليــه ، وهــو غيــر مختــص بهــا ، فيعيدهــا إلــى 
اجلهــة املختصــة التــي رفعتهــا( ، وحيــث أعــاد فضيلتــه املعاملــة لنــا لعــدم 
اختصاصــه بنظــر هــذه الدعــوى مبوجــب خطابــه املــدون أعــاه ، وحيــث 
وقــع تدافــع بينــي وبــن فضيلــة القاضــي .....يف االختصــاص بنظــر هــذه 
الدعــوى ، وحيــث نصــت املــادة 1/74 من نظام املرافعات الشــرعية على 
مــا يلــي )ال يحكــم القاضــي بعــدم االختصــاص إال بعــد حتقــق التدافــع( 
وقــد حتقــق ، وبنــاء علــى املــادة 2/74 مــن ذات النظــام ، ونــص احلاجــة 
منهــا )إذا كان التدافــع بــن قضــاة احملكمــة الواحــدة ، أو بــن رئيــس 
احملكمــة وأحــد قضاتهــا ، أو بــن محكمتــن تابعتــن جلهــة قضائيــة 
واحــدة ، فعلــى مــن أحيلــت إليــه أواًل ، ثــم أعيــدت إليــه ثانيــًا ولــم يقتنــع 
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باختصاصــه بهــا أن يصــدر قــرارًا بصــرف النظــر بعــدم اختصاصــه ، 
وعليــه أن يرفــع القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة  إلــى محكمــة 
التمييــز؛ للفصــل يف ذلــك ، ومــا تقــرره يلــزم العمــل بــه(، وحيــث إن 
حكــم فضيلــة القاضــي ..... صــدر بعــد وفــاة املــورث - كمــا يتضــح 
ذلــك مــن صــك حكــم فضيلتــه يف الســطر رقــم 17 مــن الصفحــة األولــى 
بــأن املــورث تــويف يف 1433/8/5هـــ - ثــم مت الســير يف الدعــوى بعــد 
ذلــك ، فهــذا يعنــي أن الدعــوى مت الســير فيهــا فيمــا يخــص التركــة، 
ومت التطــرق يف تلــك الدعــوى ملــا يخــص التركــة ، ومت احلكــم يف تلــك 
ــة القاضــي .....مبــا نصــه )فقــد صرفــت النظــر عــن  الدعــوى مــن فضيل
دعــوى املدعــن ..... ..... .....أوالد .....وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه .....
منــه( وبذلــك يتضــح أن حكــم فضيلتــه كان بخصــوص تركــة املــورث 
ــة  ، وقــد حكــم بصــرف النظــر عــن الدعــوى، وبذلــك تكــون القضي
التــي لديــه وســبق أن فصــل فيهــا بحكــم ســابقة لهــذه الدعــوى التــي 
لدينــا ، ومــا حكــم بــه فضيلتــه يكــون فصــا فيمــا يتعلــق مبــا ادعــاه 
املدعــون فيمــا يخــص التركــة ، فلــو لــم يحكــم فضيلتــه بذلــك احلكــم 
، لــكان للمدعــن احلــق يف املطالبــة بــه ، وينظــر يف مطالبتهــم قضــاء ، 
ولكــن بعــد الفصــل فيهــا بحكــم مكتســب القطعيــة ، فليــس لقــاض 
بعــده النظــر يف ذات املطالبــة والتــي تتعلــق بالتركــة ، مــا لــم يتــم نقــض 
ذلــك احلكــم ، وحيــث نصــت املــادة 71 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
ــة الدعــوى أو بعــدم االختصــاص  ــي )الدفــع ببطــان صحيف ــى مــا يل عل
احمللــي أو بإحالــة الدعــوى إلــى محكمــة أخــرى لقيــام النــزاع ذاتــه 
أمامهــا أو لقيــام دعــوى أخــرى مرتبطــة بهــا يجــب إبــداؤه قبــل أي طلــب 
أو دفــاع يف الدعــوى ، وإال ســقط احلــق فيمــا لــم يبــد منهــا( ونصــت 



263

املــادة 2/71 مــن ذات النظــام علــى مــا يلــي )االرتبــاط يف هــذه املــادة 
هــو: اتصــال الدعــوى الاحقــة بالســابقة يف املوضــوع أو الســبب وال يلــزم 
احتادهمــا يف املقــدار( ، وحيــث نصــت املــادة 7/11 من ذات النظام على 
مــا نــص احلاجــة منــه )كل دعــوى نشــأت عــن حكــم يف قضيــة ســابقة 
، فينظرهــا مصــدر احلكــم الســابق ، إذا كان علــى رأس العمــل يف 
احملكمــة نفســها ، وكانــت مشــمولة بواليتــه( وحيــث األمــر مــا ذكــر 
، فتكــون الدعــوى التــي لــدى الشــيخ .....ســابقة للدعــوى التــي لدينــا ، 
والدعــوى التــي لدينــا ناشــئة عمــا حكــم به فضيلته يف الدعوى الســابقة 
ــة الشــيخ .....، لــذا  ، فيكــون املختــص بنظــر هــذه الدعــوى هــو فضيل
وبنــاء علــى مــا تقــدم ، وبنــاء علــى املــادة 71 واملــادة 2/71 واملــادة 7/11 
واملــادة 74 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد حكمــت بصــرف النظــر 
عــن الدعــوى لعــدم االختصــاص ، وأن االختصــاص منعقــد لفضيلــة 
القاضــي بهــذه احملكمــة الشــيخ .....باملكتــب القضائــي رقــم .... وبــه 
حكمــت . وقــررت بعــث املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم 
. وأقفلــت اجللســة الســاعة 00 : 11 . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/12/16هـــ 
احلمــد هلل ، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد : ـ فقـــد جـــرى 
مّنــا نحـــن رئيــس واعضــاء الدائـــرة احلقوقيـــة السادســة يف محكمــة 
احلكــم  هــذا  علـــى  االطــاُع  املكرمـــة  مكـــة  مبنطقــة  االســتئناف 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ / .....القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة 
ــدد 34379338 وتاريــخ 1434/12/16هـــ  املتضمــن  جــدة واملســجل بعـ
دعــوى .....و .....ضــد .....، احملكــوم فيـــه مبــا دون باطنــه ، وبدراســـة 
احلكــم وصـــورة ضبطـــه تقـــررت املوافقـــة علـــى احلكــم ، واهلل املوفــق 

وصلـــى اهلل علـــى نبينــا محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم.
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: 34351812 تاريُخه: 1434/11/05هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:34464791  

َرْقُم َقراِر التَّصديِق ِمن محكمِة االستئناِف: 
34364135 تاريُخه: 1434/11/20هـ

- َعْقــُد ُمقاوَلــٍة- أعمــاُل املقــاوالِت  اخِتصــاٍص- عــَدُم اخِتصــاٍص َوالئــيٍّ
جاريــَة- ُمطالبــٌة  مــَع توريــِد املقــاوِل مــوادَّ الِبنــاِء تكتِســُب الصفــَة التِّ

ــي قيمــِة الَعقــِد- َصــْرُف َنَظــٍر. بتســليِم باِق

َتْعِميُم َمَعاِلي وزيِر الَعْدِل َرْقُم 13/ت/2593.

َعــى  ــُه ميتِلــُك مؤسســَة ُمقــاوالٍت، وقــِد اتفــَق مــَع املدَّ ِعــي بأنَّ َعــى املدَّ ادَّ
عليــِه أْن يقــوَم بأعمــاِل تشــطيٍب لِفيلِتــه، مــَع تأمــِن مــوادِّ البنــاِء.. وبعــَد 
َعــى عليــِه باِقــي قيمــِة  أْن أجنــَز ُكلَّ الَعمــِل املتفــِق عليــِه لــْم يســلِّْمُه املدَّ
ــي يف ِذمِتــه لــُه..  الَعقــِد؛ لــَذا طلــَب احلكــَم عليــِه بســداِد املبلــِغ املتبقِّ
ِعــي لــْم ينِجــِز العمــَل املتفــَق  َعــى عليــِه بالَعقــِد ودفــَع بــأنَّ املدَّ أقــرَّ املدَّ
املقــاوالُت  تعــدُّ   - اخلــاصِّ  حســاِبه  ِمــن  أجنــَزُه  َمــن  هــَو  ــه  وأنَّ عليــِه، 
املتعلِّقــةُ بإنشــاِء مبــاٍن ونحِوهــا مَتــى كاَن املقــاوُل ُمتعهــًدا بتوريــِد املــؤِن 
ـــ ِمــَن األعمــاِل التِّجاريــِة األصليــِة احملَضــة.. قَضــِت  زمــةِ لَهــاـ  واألدواِت الاَّ
ِعــي لعــدِم االخِتصــاِص.. قنــَع  احملكمــةُ بصــرِف النَّظــِر َعــن دعــَوى املدَّ
َعــى عليــِه باحُلكــِم ولــم يقنــع املدعي،وقــررْت محكمــُة االســتئناِف  املدَّ

املصادَقــَة عَلــى احُلْكــِم.
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده.. وبعــد، إنــه 
يف يــوم اإلثنــن املوافــق 1434/11/3هـــ لــديَّ أنــا ..... رئيــس احملكمــة 
العامــة مبحافظــة بقعــاء افتتحــت اجللســة يف الســاعة الثامنــة والنصــف 
ــا؛ للنظــر يف الدعــوى املقدمــة مــن ..... واملقيــدة بهــذه احملكمــة  صباًح
برقــم342375985 يف1434/10/20هـــ واحملالــة إلــيَّ برقــم 34464791 
يف 1434/10/20ه، وقــد حضــر يف هــذه ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
ــه، وقــد  ــه وال مــن ميثل ــم يحضــر املدعــى علي ــي رقــم .... ول الســجل املدن
هــذا  إفــادة،  وعليهــا   ..... احملضــر  مــن  موّقعــة  التبليــغ  ورقــة  وردتنــا 
نصهــا: )مت االتصــال علــى املدعــى عليــه وقــال أنــا أعمــل يف قريــة ..... وال 
أســتطيع احلضــور إال يــوم األربعــاء املوافــق 1434/11/5هـــ.. آمــل تأجيــل 
املوعــد إلــى يــوم األربعــاء؛ حتــى أمتكــن مــن احلضــور ا.هـــ(؛ ولذلــك ُرفعت 

اجللســة.
 ويف يــوم األربعــاء املوافــق 1434/11/5هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة 
بهــذه  ..... واملقيــدة  مــن  املقدمــة  الدعــوى  للنظــر يف  الثامنــة صباًحــا؛ 
احملكمــة برقــم 342375985 يف 1434/10/20هـــ واحملالــة إلــيَّ برقــم 
34464791 يف 1434/10/20هـــ وقــد حضــر يف هــذه اجللســة املدعــي 
..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... وحضــر حلضــوره 
املدعــى عليــه... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... فادعــى 
املدعــي قائــًا: لقــد اتفقــت مــع املدعــى عليــه ..... بصفتــي مالــك مؤسســة 
..... للمقــاوالت أن أقــوم بأعمــال تشــطيب لفيللتــه املكونــة مــن دوريــن، 
والواقعة يف حي ... مبدينة حائل، وقد أجنزت كل العمل املتفق عليه، 
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وكان املبلــغ املتفــق عليــه إلجنــاز هــذا العمــل مائــة وخمســة وثمانــن 
ألــف ريــال، وصــل منــه ثمانيــة وتســعون ألــف ريــال، وبقــي يف ذمتــه لــي 
مبلــغ وقــدره ســبعة وثمانــون ألــف ريــال.. أطلــب احلكــم عليــه بســداد 
هــذا املبلــغ املتبقــي وقــدره ســبعة وثمانــون ألــف ريــال، علًمــا بــأن العقــد 
املبــرم بيننــا ينــص علــى أن العمــل ومــواد البنــاء أقــوم بتأمينهــا بصفتــي 
ــه؛ هــذه دعــواي..  ــدى املدعــى علي ــا املقــاول كمــا أن عقــد االتفــاق ل أن
وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي أجــاب قائــًا: إن املدعــي لــم 
ينجــز العمــل املتفــق عليــه وأجنزتــه مــن حســابي اخلــاص.. وأمــا مــا ذكــره 
املدعــي مــن أن العقــد ينــص علــى أن العمــل ومــواد البنــاء يقــوم بتأمينهــا 
املقــاول الــذي هــو املدعــي فهــذا صحيــح؛ هكــذا أجــاب املدعــى عليــه. 
وبنــاًء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة، ونظــًرا إلقــرار املدعــي بــأن 
العقــد املبــرم بــن الطرفــن ينــص علــى أن العمــل ومــواد البنــاء يقــوم 
ذلــك،  املدعــى عليــه علــى  املدعــي وملصادقــة  املقــاول وهــو  بتأمينهــا 
ونظــًرا ملــا جــاء يف برقيــة صاحــب الســمو امللكــي رئيــس ديــوان رئاســة 
مجلــس الــوزراء رقــم 22125/ب يف 1425/5/2هـــ املتضمنــة أن اللجنــة 
العامــة ملجلــس الــوزراء اّطلعــت علــى مــا مت التوصــل إليــه يف احملضــر 
املعــد مــن ِقبــل هيئــة اخلبــراء مبجلــس الــوزراء رقــم 116 يف 1425/4/4هـ 
مبشــاركة مندوبــن مــن وزارتــي العــدل والتجــارة والصناعــة وديــوان 
املظالــم؛ لتوضيــح معنــى القضايــا التجاريــة األصليــة البحتــة والقضايــا 
التجاريــة بالتبعيــة، والتــي هــي مــن اختصــاص ديــوان املظالــم، وأنــه تبن 
للمجتمعــن أن مــن األعمــال التجاريــة األصليــة احملضــة جميــع املقــاوالت 
املتعلقــة بإنشــاء مبــاٍن ونحوهــا متــى كان املقــاول متعهــًدا بتوريــد املــؤن 
واألدوات الازمــة لهــا ا.هـــ، وقــد عمــم ذلــك بتعميــم معالــي وزيــر العــدل 
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رقــم 13/ت/2593 يف 1426/2/30هـــ.. وملــا تقــدم كلــه؛ فقــد صرفــت 
حكمــت،  وبذلــك  االختصــاص،  لعــدم  املدعــي  دعــوى  عــن  النظــر 
وبعرضــه عليهمــا قنــع بــه املدعــى عليــه، ولــم يقنــع بــه املدعــي وطالــب 
بتمييــزه بــدون الئحــة اعتراضيــة فُأجيــب لذلــك، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. ُحــرر يف 1434/11/5هـــ.
ــا  احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده، فلــديَّ أن
..... رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة بقعــاء افتتحــت اجللســة يف يــوم 
األحــد املوافــق 1434/12/1هـــ الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــًرا، بنــاًء علــى 
 342375985 برقــم  بحائــل  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  ورود 
يف 1434/11/23هـــ مرفًقــا بهــا قــرار الدائــرة احلقوقيــة األولــى رقــم 
املقدمــة  )بعــد  نصــه:  مــا  املتضمــن  1434/11/20هـــ  34364135 يف 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة، قررنــا املصادقــة علــى 
مــا حكــم بــه فضيلتــه( اهـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 

ــه وصحبــه أجمعــن. ُحــرر يف 1434/12/1هـــ. آل
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: 33466146 تاريُخه: 1433/11/27هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33321735

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3437996 تاريخه: 1434/2/16هـ

صفــة - اختصــام غيــر ذي صفــة يف الدعــوى - مطالبــة مببلــغ يف ذمــة 
ميــت - دعــوى علــى وكيــل ليــس خصمــًا يصــح احلكــم عليــه - ســداد 
الوكيــل جــزء مــن الديــن غيــر مبــرر بإلزامــه بســداد الباقــي - إفهــام 
الدائــن مبطالبــة الورثــة مبــا يف ذمــة مورثهــم إذا كان املــورث قــد خلــف 
تركــه تفــي مبــا هــو يف ذمــة املــورث أو بعضــه - رد دعــوى لعــدم توجههــا .

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعد العدالة يف تســبيب 
حكمه . 

اجللســة  عــن حضــور  غــاب  الــذي  عليــه  املدعــى  املدعــي ضــد  دعــوى 
احملــددة وقــد تبلــغ بهــا لشــخصه ومضمــون الدعــوى إن املدعــى عليــه 
وكيــل لورثــة أخيــه وللمدعــي يف ذمــة أخيــه املتوفــى مبلغــًا مــن املــال  
مــن  وصــل  وقــد  ســيارتن  قيمــة  ريــال  ألــف  وخمســون  مائتــان  قــدره 
املتوفــى مائــة ألــف ريــال وقــد ســلم املدعــى عليــه مبلغــًا وقــدره خمســون 
ألــف ريــال - طلــب املدعــي احلكــم علــى وكيــل الورثــة - أنهــى حاكــم 
ــه يف  ــل ليــس خصمــًا يصــح احلكــم علي ــأن الوكي ــة حكمــه  ب القضي
ــه  هــذه الدعــوى - وصــدر احلكــم بــرد الدعــوى وإفهــام  املدعــي بــأن ل



272

مطالبــة الورثــة إذا كان مورثهــم خلــف تركــة تفــي مبــا يطالــب بــه مــن 
مبلــغ أو بعضــه - قــرر املدعــى عــدم القناعــة - صــدر قــرار محكمــة 

االســتئناف  بالريــاض باملصادقــة علــى احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا .....  املــازم القضائــي واملكلــف بعمــل 
املكتــب القضائــي اخلامــس باحملكمــة العامــة بالريــاض وبنــاء علــى 
بالريــاض  العامــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة 
املساعد برقم 33321735 وتاريخ 1433/05/09هـ  املقيدة باحملكمة 
برقــم 33872736 وتاريــخ 1433/05/09 هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق 
1433/07/09هـــ فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر ..... ســعودي  اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال وكيــل 
عنــه ولــم يــرد منــه عــذر وقــد وردتنــا إفــادة احملضريــن أنــه جــرى تســليم 
صــورة مــن البــاغ ألخــت املدعــى عليــه وقال املدعي أطلــب حتديد موعد 
ــم يف جلســة أخــرى  ــه رفعــت اجللســة ث ــه وعلي ــغ املدعــى علي ــد لتبلي جدي
يــوم اإلثنــن املوافــق 1433/08/26هـــ لــدي أنــا..... القاضــي املنــدوب 
يف احملكمــة العامــة بالريــاض واملكلــف بالعمــل باملكتــب القضائــي 
اخلامــس بنــاء علــى خطــاب تكليــف رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض 
املســاعد رقــم 331441862 يف تاريــخ 1433/07/30هـــ فتحــت اجللســة 
ــه وقــد  ــل عن ــه وال وكي ــم يحضــر املدعــى علي وفيهــا حضــر املدعــي ول
ــه وتعريفــه  ــة املدعــى علي ــه مت مقابل ــة أن ــا إفــادة احملضــر املتضمن وردتن
أنــي موظــف احملكمــة وأن معــي خطــاب تبليــغ أنكــر معرفتــه بــه ومت 
طلــب الهويــة ورفــض إبرازهــا وذلــك للتأكــد وحيــث تبلــغ املدعــى عليــه 
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شــخصيا وبنــاء علــى املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية قــررت الســير يف الدعــوى وبســؤال املدعــي عــن دعــواه قــال إن 
املدعــى عليــه وكيــا لورثــة أخيه ولي يف ذمة املتوفى مبلغ وقدره مائتان 
وخمســون ألــف ريــال قيمــة ســيارتن األولــى ..... موديــل ..... والثانيــة ..... 
موديــل ..... وقــد وصــل مــن املتوفــى مائــة ألــف ريــال وبقــي يف ذمتــه مبلــغ 
وقــدره مائــة وخمســون ألــف ريــال وقــد ســلمني املدعــى عليــه مبلــغ وقــدره 
خمســون ألــف ريــال وقــد تبقــى يف ذمــة املتوفــى مبلــغ وقــدره مائــة ألــف 
ريــال أطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بصفتــه وكيــا للورثــة بتســديد 
باقــي املبلــغ وقــدره مائــة وخمســون ألــف ريــال وبســؤال املدعي عــن بيناته 
قــال لــدي شــهود ومســتعد بإحضارهــم ولــدي شــيكات يف املبلــغ املتبقــي 
وعليــه رفعــت اجللســة إلبــاغ املدعــى عليــه باحلضــور لدينــا ثــم يف جلســة 
أخــرى يف يــوم الســبت املوافق1433/11/27هـــ لــدي أنــا ..... القاضــي يف 
احملكمــة العامــة بالريــاض فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه وقــد وردتنــي ورقــة التبليــغ وقــد تضمنــت محضــرا 
بأنــه مت االنتقــال ملنــزل املدعــى عليــه ولــم يجــدوه ورفــض أهلــه اســتام 
ــى مــا ســبق ضبطــه مــن الدعــوى وقــد  اخلطــاب وقــد جــرى االطــاع عل
قــرر املدعــي أنــه ال يطلــب ســوى احلكــم علــى الوكيــل ال الورثــة ومصــر 
علــى ذلــك عليــه وحيــث أن الوكيــل ليــس خصمــا يصــح احلكــم عليــه 
يف هــذه الدعــوى بدفــع املبلــغ املطالــب بدفعــه علــى الوجــه الــذي تضمنتــه 
الدعــوى لــذا فقــد رددت طلــب املدعــي احلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع 
ــة  ــى الورث ــه حــق إقامــة دعــواه عل ــغ وبذلــك حكمــت وأفهمــت أن ل املبل
إذا كان املــورث قــد خلــف لهــم تركــة تفــي مبــا يطلبــه مــن مبلــغ أو 
ــأن  ــه بـ ــع وأفهمت ــم يقن ــه ل ــى املدعــي قــرر أن بعضــه وبعــرض احلكــم عل



274

سيســلم نســخة مــن صــك احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه هــذا اليــوم وأن 
لــه مهلــة ثاثــن يومــا مــن هــذا التاريــخ وإذا لــم يقــدم اعتراضــه خالهــا 
فــإن حقــه يف االعتــراض يســقط ويكتســب احلكــم القطعيــة وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1433/11/27هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم الثاثــاء 1434/03/10هـــ  لــدي أنــا ..... 
القاضــي باحملكمــة العامــة بالريــاض افتتحــت اجللســة وكانــت املعاملــة 
قــد عــادت مــن محكمــة االســتئناف بالريــاض برقــم 34334213 يف 
1434/02/25هـــ  وقــد دون علــى ظهــر الصــك الصــادر يف القضيــة مــا 

نصــه .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 33466146 
باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  1433/11/27هـــ  يف 
يف    3437996 رقــم  القــرار  وأصدرنــا   ..... الشــيخ  بالريــاض  العامــة 
1434/02/16هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم قاضــي اســتئناف 
..... ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ..... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة 
ــان حــرر واهلل املوفــق حــرر يف  1434/03/10هـــ. ــه وللبي ختمــه وتوقيع
الثالثــة  الدائــرة  نحــن قضــاة  اطلعنــا  فقــد   ... وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
لتمييــز القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة 
الــواردة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض املســاعد 
باخلطــاب رقــم 33872736 وتاريــخ 1434/2/2هـــ املرفــق بهــا الصــك 
ــخ  ــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ..... برقــم ..... وتاري الصــادر مــن فضيل
1433/11/27هـــ بشــأن الدعــوى املقامــة مــن ..... ضــد ..... وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــرر الدائــرة املصادقــة علــى 
احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبه وســلم.
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: 34367971تاريُخه: 1434/11/24هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34496030

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35118476 تاريخه: 1435/1/17هـ

 صفــة - عقــار -مطالبــة بإزالــة إحداثــات بــأرض - األرض املدعــى بهــا 
مــن األراضــي العامــة - الصفــة شــرط مــن شــروط قبــول الدعــوى - 

صــرف النظــر لعــدم حتقــق الصفــة يف املدعــي.

1. املادة الرابعة من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.
2. املادة اخلامسة من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليهمــا قائــًا يف دعــواه: إن املدعــى عليهمــا 
قامــا بإصــاح، شــبوك وأثــل، ونخــل، وأكــوام ترابيــة يف مركــز... 
التابــع ملنطقــة حائــل، وقامــا بتســكير التــاع وهــي متنزهــات عامــة 
للنــاس تابعــة للســياحة ويف ذلــك ضــرر علــى النــاس ومخالفــة للتعليمــات 
واملدعــى عليهمــا ال ميلكــون األرض، ويطلــب إلزامهمــا بإزالــة مــا أحدثــا 
يف هــذه األرض هكــذا ادعــى - كمــا حضــر مــدٍع آخــر وادعــى مبثــل 
مــا ادعــى بــه األول - قــرر املدعــي بأنــه ليــس عليــه ضــرر خــاص ممــا 
قــام بــه املدعــى عليهمــا - ومبــا أن املدعــن قــد أقــرا بــأن األرض املدعــى 
بهــا أرض عامــة للنــاس وليــس عليهــم ضــرر خــاص بإحــداث املدعــى 
عليهمــا - ومبــا أن مــن شــروط قبــول الدعــوى مــن املدعــي حتقــق الصفــة 
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ــل  ــاء مث ــة مخصصــة إلنه ــر حكومي ــه يوجــد دوائ يف املدعــي - ومبــا أن
هــذه النزاعــات يف األراضــي العامــة - وبنــاء علــى املــادة الرابعــة مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية والئحتــه التنفيذيــة - ملــا تقــدم صــدر احلكــم 
بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــن لعــدم وجــود الصفــة - قنــع املدعــى 
مــن  احلكــم  - صــدق  بائحــة  املدعيــان  واعتــرض  باحلكــم  عليهمــا 

ــل. ــة األولــى مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة حائ ــرة احلقوقي الدائ

العامــة  .....القاضــي يف احملكمــة  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل ــل   وبن بحائ
1434/11/05هـــ   وتاريــخ   34496030 برقــم  املســاعد  بحائــل  العامــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 342113246 وتاريــخ 1434/09/03 هـــ  ففــي 
يوم  اإلثنن املوافق 1434/11/24 هـ افتتحت اجللســة الســاعة 30 : 08  
وفيهــا حضــر .....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم..... و..... 
ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ..... وحضــر حلضورهمــا املدعــى 
ــي رقــم ..... .....وقــال األول يف دعــواه  عليهمــا ..... مبوجــب الســجل املدن
ــة  ــل ونخــل وأكــوام ترابي إن املدعــى عليهمــا قامــا بإصــاح شــبوك وأث
يف مركــز .... التابــع ملنطقــة حائــل وذلــك بجبــال ... وقامــا بتســكير 
التــاع وهــي منتزهــات عامــة للنــاس وهــي تابعــة للســياحة ويف ذلــك 
مخالفــة للتعليمــات وفيــه ضــرر علــى النــاس حيــث انــه ال ميكــن التنــزه 
ــه ســبق أن اعتــرض املدعــي عليهمــا  بهــذه األماكــن بعــد إحداثهــم وأن
علــى اســتخراج حجــر اجلرانيــت للشــركة ... ودارت معاملــة يف اإلمــارة 
ولكــن بعــد طلــب إثبــات ملكيتهــم لــألرض تبــن  أنهــم ال ميلكــون هــذه 
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األرض أطلــب إلــزام املدعــى عليهمــا بإزالــة مــا أحدثــا يف هــذه األرض 
وتــرك األرض علــى طبيعتهــا هــذه دعــواى ثــم جــرى ســؤال املدعــي األول 
هــل عليــه ضــرر خــاص مبــا أحدثــه املدعــى عليهمــا فقــال ليــس علــي 
مضــرة خاصــة وامنــا الضــرر عــام علــى كل أهــل املدينــة حيــث إن البلديــة 
تطلــب اماكــن جلعلهــا منتزهــات للنــاس ويف ذلــك تضيــق عليهــم ثــم قــرر 
املدعــي الثانــي بقولــه دعــواي هــي نفــس دعــوى املدعــي االول بنــاء علــى 
ــان  ــى اقــرار املدعــن ب ــاء عل ماتقــدم مــن الدعــوى املذكــوره اعــاه وبن
االرض املدعــى بهــا أرضــا عامــة للنــاس وليــس عليهــم ضــررا خاصــا 
بإحــداث املدعــى عليهمــا وألن مــن شــروط قبــول الدعــوى مــن املدعــي 
حتقــق الصفــة يف املدعــي ومبــا أنــه يوجــد دوائــر حكوميــة مخصصــة 
إلنهــاء مثــل هــذه النزاعــات يف األراضــي  العامــة واليشــترط حتريــر 
باحلــدود  املتنــازع عليهــا  األرض  يحــدد  لــم  أنــه  املدعــي حيــث  دعــوى 
املــادة  مبوجــب  وذلــك  أصــا  الدعــوى  قبــول  لعــدم  وذلــك  واألطــوال 
ــه  لهــذا فقــد  الرابعــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعيه ولوائحــه التنفيذي
قــررت صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــن وبــه حكمــت لعــدم وجــود 
الصفــة يف حقهــم وبعــرض احلكــم علــى املدعــن قــررا عــدم قناعتهمــا 
بذلــك فأفهمتهمــا بأنــه ســيجري تســليمهما نســخة مــن احلكــم يف هــذا 
اليــوم ولهــم اإلعتــراض خــال ثاثــن يومــا مــن تاريــخ هــذا اليــوم وبعدهــا 
يســقط حقهمــا باإلعتــراض ويكتســب احلكــم القطعيــه ففهمــا ذلــك  
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/11/24هـــ ختمــت اجللســة الســاعة التاســعة .
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحن قضاة الدائرة احلقوقية األولى 
لتدقيــق القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة حائــل علــى 
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ــل املســاعد  ــة رئيــس احملكمــة العامــة بحائ ــواردة مــن فضيل ــة ال املعامل
احملكمــة  يف  واملقيــدة  1435/1/11هـــ  342113246وتاريــخ  برقــم 
بتاريــخ  1435/1/15هـــ املرفــق بهــا الصــك  رقــم 34367971 وتاريــخ 
بدعــوى  القاضي/.....اخلــاص  فضيلــة  مــن  الصــادر  1434/11/24هـــ 
...............ضــد .....و.....بشــأن دعــوى يف أرض علــى الصفــة املوضحــة يف 
الصــك وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
املعاملــة جــرت املصادقــة علــى مــا حكــم بــه فضيلتــه مــن صــرف النظــر 
عــن دعــوى املدعيــن ملــا جــاء يف املــادة اخلامســة مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية واللوائــح التنفيذيــة مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى انــه ينبغــي تدويــن 
ســجل املدعــي عليــه .....يف موضعــه واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه.
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: 33445659 تاريُخه: 1433/11/3هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32608189

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
تاريخه: 1434/1/21هـ  3419448

اســترداد - مطالبــة بــرد شــيك لإلفــراغ والتزويــر - األصــل أن صاحــب 
الشــيك هــو املســؤول عــن كتابــة بياناتــه - إقــرار املدعــى عليــه بتعبئــة 
بيانــات الشــيك - ممــا يؤثــر يف ســالمة الشــيك مشــاركة عنصــر 
خارجــي باســتحقاقه - مصادقــة طــريف الدعــوى عليهــا - وقــف احلكــم 

يف موضــوع الدعــوى لتعلقــه بالفصــل يف قضيــة أخــرى .

الفقرة )أ( من املادة 31 من نظام املرافعات الشرعية.. 1
6/2.31 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.. 2
1/3.83-2 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.. 3
قرار اللجنة القانونية بوزارة التجارة رقم 90 لعام 1406هـ.. 4

ادعــى املدعــي وكالــة ضــد املدعــى عليــه وكالــة بــأن مــوكل املدعــى 
عليــه أخــذ مــن موكلــه شــيكًا برقــم .... يف 1432/8/20هـــ بقيمــة 
ــه بــه  عشــرين مليــون ريــال بطريقــة غيــر مشــروعة مســتغا ثقــة موكل
ــات الشــيك  ــة بين ــه بتعبئ حيــث ســلمه شــيكًا فارغــًا وقــام املدعــى علي
موكلــه  علــى   ......... بحــي  أرض  قطعــة  وعشــرين  أربــع  بيــع  زاعمــًا 
املذكــور  الشــيك  بــرد  عليــه  املدعــى  إلــزام  ويطلــب  يتــم  لــم  وهــذا 
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فــورًا هكــذا ادعــى - أجــاب املدعــى عليــه بــأن مــا ذكــره املدعــي 
يف دعــواه غيــر صحيــح وملوكلــه شــكوى يف الشــرطة ويوجــد اتفــاق 
بــن موكلــه ومــوكل املدعــي بخصــوص قطــع األراضــي التــي يف حــي 
......... حيــث قــام مــوكل املدعــي ببيعهــا علــى أحــد األشــخاص وقــد 
اســتلم املبلــغ يف كتابــة العــدل مبوجــب شــيك مصــدق باســم مــوكل 
املدعــي واألراضــي باســم شــقيق مــوكل املدعــي وقــد مت بيــع األراضــي 
بعلمــه مــن قبــل موكليــه وهمــا مــوكل املدعــي ومــوكل املدعــى عليــه 
وصــادق علــى اســتام الشــيك وأن كتابــة الشــيك كان برضــا مــوكل 
املدعــي وتوقيعــه وأن املبلــغ الــذي يف الشــيك ال يخــص موكلــه وحــده 
بــل شــريكه شــقيق مــوكل املدعــي - وبنــاء علــى الفقــرة )أ( مــن املــادة 
31 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والائحــة السادســة مــن ذات املــادة- 
وحيــث أنكــر املدعــى عليــه وكالــة بــأن موكلــه أخــذ الشــيك عــن 
طريــق احليلــة وأقــر بكتابــة موكلــه لبينــات الشــيك وأنــه كان مبوافقــة 
مــوكل املدعــي ومبــا أن املدعــي وكالــة أنكــر ذلــك ومبــا أن مبلــغ 
الشــيك كبيــر جــدًا وكتابتــه مــن قبــل املســتفيد يضعــف جانبــه ومبــا 
ــة  ــك أن صاحــب الشــيك هــو املســؤول عــن كتاب ــل ذل أن األصــل يف مث
بياناتــه ومبــا أن املدعــى عليــه وكالــة أقــر بــأن مبلــغ الشــيك ال يختــص 
ــه ويشــاركه فيــه عنصــر خارجــي وهــو أخ املدعــي وذلــك ممــا  مبوكل
يقــدح يف ســامة الشــيك مبوجــب قــرار اللجنــة القانونيــة بــوزارة التجــارة 
يعــد قرينــة علــى وجــود  الشــيك  لعــام 1406ه ومبــا أن هــذا  رقــم 90 
ــاء  ــة وبن تعامــات بــن طــريف الدعــوى وحفظــًا حلــق املدعــى عليــه أصال
ــه - ملــا تقــدم  ــى املــادة 83 /1 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والئحت عل
صــدر احلكــم مبــا يلــي : أوال: األمــر بوقــف احلكــم وتعليقــه يف موضــوع 
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هــذه الدعــوى لتعلقــه بالفصــل يف القضيــة املاليــة التــي بينهمــا ثانيــًا: 
إفهــام الطرفــن بــأن نظــر قضيــة املوضــوع األصلــي يف احلــق املالــي ملبلــغ 
الشــيك محــل الدعــوى يكــون لــدى جهــة االختصــاص وهــي احملكمــة 
العامــة - قنــع املدعــي وكالــة باحلكــم واعتــرض املدعــى عليــه بائحــة 
- صــدق احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف 

باملنطقــة الشــرقية.

احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائية مبحافظة االحســاء الشــيخ/.........
برقــم 331635185 وتاريــخ 1433/12/22هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة 
الصــك  بهــا  املرفــق  1433/12/28هـــ  وتاريــخ   332263440 برقــم 
1433/11/3هـــ  .........وتاريــخ  برقــم  املســجل  فضيلتــه  مــن  الصــادر 
اخلــاص بدعــوى/ ......... ضــد/ ......... يف قضيــة حقوقيــة وقــد تضمــن 
الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة 
علــى مــا أجــراه فضيلــة القاضــي واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وســلم حــرر يف 1/21/ 1434هـــ. ــه وصحب محمــد وآل
اجلزئّيــة  .....رئيــس احملكمــة  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل       
برقــم 32608189  املعاملــة احملالــة ملكتبنــا  وبنــاء علــى  باألحســاء   
 321635185 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1432/12/26 وتاريــخ 
وتاريــخ 1432/12/26 هـــ  ففــي يــوم لثاثــاء تاريــخ 1432/1/4هـــ ويف 
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متــام الســاعة العاشــرة وخمــس دقائــق افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر 
).....( بصفتــه  رقــم:   املدنــي  بالســجل  .....«ســعودي«  املدعــي وكالــة 
وكيــا .....ســعودي بالســجل املدنــي رقــم : مبوجــب صــك الوكالــة 
يف   )6862( رقــم  الثانيــة  األحســاء  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة 
1432/2/22هـــ اجللــد )3636( املخولــة لــه املدافعــة واملرافعــة واملطالبــة 
والــرد عليهــا وقبــول احلكــم  الدعــوى  وإقامــة  واملداعــاة  واملخاصمــة 
واالعتــراض عليــه واإلقــرار واإلنــكار يف الدعــاوى والصلــح والتنــازل  و 
حضــر حلضــوره املدعــى عليــه وكالــة .....«ســعودي« بالســجل املدنــي 
رقــم ).....( بصفتــه وكيــا عــن .....ســعودي »ســعودي« بالســجل املدنــي 
رقــم : .....مبوجــب صــك الوكالــة الصــادر مــن كاتــب عــدل األحســاء 
الثانيــة رقــم )31019( وتاريــخ 1432/8/9هـــ اجللــد )3879( املخولــة لــه 
املخاصمــة واملطالبــة واملرافعــة واملدافعــة وقبــول احلكــم واالعتــراض 
عليــه ويف الصلــح والتنــازل يف أي قضيــة تقــام منــه أو ضــده واإلقــرار 
واإلنــكار يف الدعــاوى  فادعــى األول قائــا يف حتريــر دعــواه مبوجــب 
ــي : لقــد أخــذ املدعــى  ــا مــا يل ــي نصه مــا جــاء يف صحيفــة الدعــوى الت
عليــه مــن موكلــي شــيكًا برقــم )000120( يف 1432/8/20هـــ بقيمــة 
عشــرين مليــون ريـ)20.000000(ـــال بطريقــة غيــر مشــروعة مســتغًا 
ثقــة موكلــي بــه حيــث ســلمه شــيكًا فارغــًا مــن الكتابــة وقــام بتعبئــة 
بيانــات الشــيك زاعمــًا بيــع أربعــة وعشــرون قطعــة أرض يف حــي ......... 
علــى موكلــي وهــو األمــر الــذي لــم يتــم ، أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بــرد 
حيــازة الشــيك املبــن بعاليــه إلــى موكلــي فــورًا هــذه دعــواي . وبعــرض 
دعــوى املدعــي وكالــة علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب بقولــه : مــا 
ذكــره املدعــي يف دعــواه غيــر صحيــح وموكلــي لــه دعــوى بخصــوص 
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ــي ومــوكل  هــذا املوضــوع  يف شــرطة املبــرز ويوجــد اتفــاق بــن موكل
املدعــى عليــه ..... بخصــوص عــدد أربعــة وعشــرين قطعــة أرض يف حــي 
........ بالهفــوف قــام ببيعهــم مــوكل املدعــي  .....علــى املدعــو ..... وقــد مت  
اســتام املبلــغ يف كتابــة العــدل باألحســاء مبوجــب شــيك مصــدق باســم 
مــوكل املدعــي .....علمــا بــأن هــذه األراضــي املذكــورة مملوكــة باســم 
شــقيق مــوكل املدعــي املدعــو ..... .....وقــد مت ذلــك بعلــم  منــه بــأن هــذه 
األراضــي مت بيعهــا مــن قبــل موكليــه كاهمــا املدعــي أصالــة .....
وموكلــي .....ثــم حضــر مالــك األراضــي .....إلــى موكلــي وقــال لــه إنــك 
قــد بعــت األراضــي األربعــة وعشــرين قطعــة فقــال لــه موكلــي أن الــذي 
قــام بالبيــع هــو أخــوك .....وهــو الــذي اســتلم الشــيك بنفســه وأعطــى 
ــى مبوجــب شــيك ألجــل أن  ــة أول ــون ونصــف كدفع ــغ ملي ــي مبل موكل
يســلمها ألخيــه .....علمــا بــأن هــذا الشــيك األخيــر صــادر مــن حســاب 
زوجــة املدعــي أصالــة .....باســم موكلــي .....وقــد قــام موكلــي حــاال 
بصــرف هــذا الشــيك وتســليمه ل..... علمــا بــأن موكلــي مقــر بــأن مبلــغ 
الشــيك ليــس لــه وحــده وأن نصــف هــذا املبلــغ وقــدره عشــرة مايــن 
.........وموكلــي ال ينكــر ذلــك ألنــه  لشــقيق املدعــي أصالــة املدعــو 
يقصــد الوصــول إلــى احلــق وأخيــرا أطلــب مــن املدعــي حتريــر الدعــوى 
ذلــك  أخــرى مفصلــة يف  بإجابــة  وأنــا مســتعد  إجابتــي  بعــد  تفصيــا 
هكــذا أجــاب وبــرد إجابــة املدعــى عليــه وكالــة علــى املدعــي وكالــة 
قــرر بقولــه ال صحــة ملــا ذكــره املدعــى عليــه وكالــة والشــيك مــزور 
علــى موكلــي واملدعــى عليــه أصالــة هــو الــذي كتــب بيانــات الشــيك 
بنفســه ألنــه انتــزع الشــيك مــن موكلــي باحليلــة بعــد التوقيــع عليــه وقبــل 
كتابــة بياناتــه وبعــد أن أخــذه املدعــى عليــه أصالــة قــام بتعبئــة بياناتــه 
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بنفســه ألنــه قــال لــه إن هــذا الشــيك ال يقصــد منه شــيء ســوى أنه يقصد 
ــي وإننــي  ــى حــد كامــه ملوكل ــي ...... عل بــه ضمــان أمــام أخــو موكل
مســتعد بتحريــر الدعــوى مفصلــة بخصــوص هــذه األراضي وأما الشــيك 
فــا عاقــة لــه باملوضــوع وأنــا أطالــب بــه هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه وكالــة قــرر بقولــه أن الشــيك محــل الدعــوى ليــس 
ــب  ــدون أن يكت ــة بنفســه ب ــه هــو املدعــي أصال ــذي وقــع علي مــزورًا وال
بياناتــه وبعــد توقيعــه عليــه أخــذ موكلــي هــذا الشــيك مــن املدعــي 
أصالــة برضــاه ثــم قــام موكلــي بتعبئــة بيانــات الشــيك وكتابتهــا بنفســه 
ومــن ضمــن البيانــات املبلــغ املذكــور فيــه وهــذا أمــر عــادي ألن املهــم هــو 
التوقيــع وأنــا مــا زلــت أطالــب بتفصيــل الدعــوى مــن قبــل املدعــي وكالــة 
هكــذا قــرر . ويف جلســة أخــرى حضــر لــدي الطرفــان وقــرر املدعــي 
ــة بقولــه لقــد أحضــرت مذكــرة فيهــا توضيــح ملــا طلبــه املدعــى  وكال
عليــه وكالــة ألجــل بيــان حقيقــة املوضــوع ولكــن أفيــد فضيلتكــم بــأن 
موضــوع دعــوى موكلــي ينحصــر يف املطالبــة بالشــيك لكونــه أخــذ عــن 
طريــق احليلــة وقــد أقــر املدعــى عليــه وكالــة بــأن موكلــه هــو الــذي قــام 
بتعبئــة بيانــات الشــيك كمــا أنــه كتــب معلوماتــه بغيــر علــم موكلــي 
وقــد ذكــر مــوكل املدعــى عليــه يف كتابتــه علــى الشــيك بأنــه قيمــة 
أربعــة وعشــرين قطعــة أرض وهــو أقــر لديكــم بــأن هــذه األراضــي 
اشــتراها موكلــه مــن أخــو موكلــي .... وليــس مــن موكلــي ... هكــذا 
قــرر ثــم أبــرز هــذه املذكــرة فجــرى تصويرهــا وتســليم املدعــى عليــه 
وكالــة صــورة منهــا وإرفاقهــا باملعاملــة ثــم جــرى عــرض مــا قــرره املدعي 
وكالــة علــى املدعــى عليــه وكالــة فقــرر بقولــه ســوف أجيــب علــى ذلــك 
وعلــى مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف مذكرتــه يف اجللســة القادمــة  ويف 
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عليــه  .........واملدعــى  وكالــة  املدعــي  حضــر  فيهــا  أخــرى  جلســة 
علــى  إجابــة  معــي  احضــرت  بقولــه  عليــه  املدعــى  وكالة.........وقــرر 
مذكــرة املدعــي وكالــة التــي احضرهــا يف اجللســة املاضيــة ثــم ابرزهــا 
وباالطــاع عليهــا فــإذا هــي تتضمــن بنديــن األول فيــه الدفــع بــأن الشــيك 
صحيــح وليــس فيــه أي خطــأ شــرعي أو قانونــي والبنــد الثانــي فيــه أن 
الشــيك مت اســتامه من املدعي أصالة بعد جلســه محاســبه وأن الشــيك 
كتــب بنفــس القلــم الــذي مت توقيعــه بــه يف وقــت واحــد وان مبلــغ الشــيك 
مقابــل عــدد أراضــي مــن حــي ......... منهــا 24 قطعــة حتمــل الصــك رقــم 
وخمســمائة  مايــن  عشــرة  بقيمــة  1432/2/19هـــ  بتاريــخ   7/2/18
واحــدى عشــر ألــف ريــال )1051100( وان املدعــي .........هــو الــذي قــام 
ببيعهمــا واســتلم الثمــن مبوجــب شــيك مصــدق رقــم )151586( علــى 
أخــرى  أراضــي  قطــع  ذكــر  ثــم  2011/3/29م  بتاريــخ   ...................
داخلــه قيمتهــا يف هــذا الشــيك كمــا ذكــر يف هــذه الورقــة أن مــا يدعــي 
املضاربــة  يف  معــه  موكلــه  شــراكة  بخصــوص  املدعــي  وكيــل  بــه 
بالبورصــة غيــر صحيــح وأنــه ال يوجــد اتفــاق مبــرم بينهمــا ال شــفهيًا وال 
خطيــًا وقــد مت إرفــاق هــذه الورقــة باملعاملــة وبعــد عرضهــا علــى املدعــي 
وكالــة طلــب صــوره منهــا ووعــد باإلجابــة عليهــا ويف جلســة أخــرى 
حضــر املدعــي وكالــة/ .........واملدعــى عليــه وكالــة/ .........وقــد أبــرز 
املدعــي وكالــة مذكــرة فيهــا جوابــًا علــى رد املدعــى عليــه وكالــة 
الســابق وقــد جــاء فيهــا تأكيــد ملــا ذكــر ســابقًا وتفصيــل عــن شــراء 
األراضــي املذكــورة وبيعهــا وذكــر املشــتري لهــا .........وشــهادة مــوكل 
.........وقــد  وعــد املدعــي وكالــة باإلجابــة عليهــا ويف  املشــتري ابنــه 
جلســة أخــرى  حضــر املدعــي وكالــة .........واملدعــى عليــه وكالــة .........
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فقــرر املدعــي عليــه وكالــة بقولــه لقــد أحضــرت معــي جوابــًا علــى رد 
املدعــي وكالــة الســابق فأبــرزه و قــرر بقولــه أننــي ذكــرت يف هــذه 
ــغ الشــيك الــذي يعــد مكتمــل مــن النواحــي القانونيــة  الورقــة بيــان ملبل
وقــد متــت كتابتــه بعــد جلســة محاســبة بــن موكلــي واملدعــي وتفصيــل 
قــدره عشــرة مايــن وخمســمائة  مبلــغ   : أواًل   -: يلــي  مبالغــه كمــا 
وإحــدى عشــر ألــف ريـ)10511000(ـــال قيمــة أربعــة وعشــرين قطعــة 
ملدعــي  ا  .........أخــو  مــن  اشــتراها موكلــي   ......... أرض يف مخطــط 
مؤجــًا ثــم باعهــا علــى املدعــي مؤجــًا باملبلــغ املذكــور ثانيــًا : مبلــغ 
ســتة مايــن وخمســمائة ألــف ريـ)6500000(ـــال قيمــة اثني عشــر قطعة 
أرض يف حــي ......... باعهــا موكلــي علــى املدعــي أصالــة ......... مؤجــًا 
ملــدة شــهرين أو ثاثــة كان قــدر اشــتراها موكلــي مــن .........ثالثــًا : 
مبلــغ مليــون وســتمائة ريـ)1600000(ـــال قيمــة أربــع قطــع أراضــي يف 
حــي ......... منطقــة )ب( باعهــا موكلــي علــى املدعــي .........مؤجــًا رابعــًا 
: مبلــغ مليــون ريـ)1000000(ـــال ســددها موكلــي عــن املدعــي .........
بســبب رهــن قطعتــي أرض شــرق الهفــوف مملوكــة ملوكلــي رهنهــا 
املدعــي .........عنــد املدعــو ......... ألخــذ صكــي األرضــن املذكورتــن 
ــال  ــف ريـ)389000(ـ ــون أل ــة وتســعة وثمان ــغ قــدره ثاثمائ خامســًا : مبل
عبــارة عــن ســعي وقــروض هــذا مــا تضمنتــه ورقتــي التــي قدمتهــا هكذا 
قــرر ثــم جــرى عــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة فقــرر بقولــه : إننــي 
ســوف أرد يف جلســة قادمــة ردًا مفصــًا ولكــن عنــدي ســؤال وهــو متــى 
متــت جلســة احملاســبة وكيــف أن املدعــى عليــه يســدد عــن موكلــي مبلــغ 
الرهــن ويرهــن أراضيــه فهــل هنــاك ســبب للعاقــة بينهمــا أم ال هكــذا 
قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالة قرر بقولــه : أما بخصوص 
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جلســة احملاســبة فســوف أجيــب عنهــا يف جلســة قادمــة أمــا تســديد مبلــغ 
الرهــن فــألن موكلــي صديــق لوالدهــم وهــو ال يــرد لهــم قــواًل . ثــم قــرر 
املدعــي وكالــة بقولــه : إن بــن موكلــي ومــوكل املدعــى عليــه جتــارة 
يف البورصــة وســوف أجيــب عــن ذلــك مفصــًا يف اجللســة القادمة هكذا 
قــرر وحيــث األمــر مــا ذكــر وبعــد الدراســة والتأمــل فيمــا ضبــط ســابقا 
ً جــرى ســؤال املدعــى عليــه  وكالــة هــل متــت كتابــة بيانــات الشــيك 
ــغ املذكــور فيــه مــن قبــل موكلــك برضــي وموافقــة مــن املدعــي  واملبل
أصالــة فقــرر بقولــه نعــم كان ذلــك برضــي وموافقــة مــن املدعــي أصالــة 
هكــذا قــرر ثــم قــرر املدعــي وكالــة بقولــه ليــس صحيحــًا مــا ذكــره 
املدعــى عليــه وكالــة مــن أن موكلــي وافــق ورضــي علــى كتابــة مبلــغ 
الشــيك وبياناتــه بــل إن موكلــي ال يعلــم بذلــك وقــد احتــال عليــه املدعــى 
عليــه يف أخــذ هــذا الشــيك وغــرر بــه هكــذا قــرر ثم جرى ســؤال املدعي 
عــن ذلــك فقــرر بقولــه لقــد حضــر املدعــى عليــه أصالــة ملوكلــي وطلــب 
مــن موكلــي شــيكًا ألجــل أن يكــون إثبــات لــه يف قضيــة مطالبــة 
أخــرى بينــه وبــن أخــو موكلــي وهــو ......... وحلــف لــه أميــان بأنــه فقــط 
ال يريــده إال لقصــد اإلثبــات وتأخيــر مطالبــة ......... لــه وملــا بينهمــا مــن 
ثقــة وعاقــة قــام موكلــي بإخــراج الشــيك والتوقيــع عليــه وقبــل كتابــة 
البيانــات قــام املدعــى عليــه أصالــة بســحبه مــن موكلــي وأخــذه وقــال 
ســوف يتــم التفاهــم علــى ذلــك بعديــن هكــذا قــرر ثــم جــرى ســؤال 
املدعــي وكالــة هــل لــدى موكلــك  بينــة علــى مــا ذكرتــه مــن أن املدعى 
الدعــوى  الشــيك محــل  أخــذ  احتــال علــى موكلــك يف  عليــه أصالــة 
بالطريقــة التــي ذكــر فقــرر بقولــه ســوف أراجــع موكلــي عــن ذلــك. ويف 
جلســة أخــرى حضــر لــدي املدعــي وكالــه .........واملدعــى عليــه وكالــه 
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......... وجــرى ســؤال املدعــي وكالــه عــن بينتــه التــي وعــد بهــا يف اجللســة 
الســابقة فقــرر بقولــه أن بينــة موكلــي هــي كتابــة بيانــات الشــيك مبــا 
يف ذلــك التاريــخ واالســم واملبالــغ وســبب املبلــغ بخــط يــد املدعــى عليــه 
أصالــة حــال أنــه ال يوجــد عاقــة ســببية بــن مــا ذكر من بيانات الشــيك 
ومبلــغ الشــيك وقــد فصلــت طريقــة أخــذ الشــيك واالحتيــال يف ذلــك مــن 
قبــل املدعــي يف إجابتــي املفصلــة التــي قدمتهــا لكــم يف هــذه اجللســة 
كمــا أنــه يوجــد لــدى موكلــي شــهود اثنــان يشــهدون علــى مــا ذكرنــاه 
مــن العاقــة الســببية لوجــود عمليــات بيــع بــن الطرفــن ومســتعدين 
بإحضارهــم كمــا أن املدعــى عليــه لــم يقــدم مــا يثبــت كامــه املرســل 
بخصــوص ســبب هــذا الشــيك مــن عقــد مبايعــة أو أي صكــوك أو 
وكاالت أو أوراق ثبوتيــه أخــرى تثبــت شــراء األراضــي أو اثبــات العاقــة 
الســببية للشــيك محــل الدعــوى ثــم أبــرز املدعــي وكاله مذكــرة إجابته 
املفصلــة علــى رد املدعــى عليــه وكالــه يف اجللســة الســابقة  وبتســليم 
املدعــى عليــه وكالــه صــورة منهــا طلــب مهلــة للــرد عليهــا وقــرر بقولــه 
لــدي ســؤاالن وهمــا هــل املدعــي أصالــة فاقــد األهليــة والثانــي ملــاذا لــم 
يتخــذ إجــراء ضــد موكلــي عندمــا مت أخــذ الشــيك باحليلــة علــى حــد 
علــى  ذلــك  وبعــرض  قــرر  وقتــه هكــذا  دعواهــم يف  قولهــم وحســب 
املدعــي وكالــه أجــاب بقولــه أمــا بخصــوص األهليــة فــإن موكلــي وهلل 
احلمــد كامــل األهليــة وقــد تعامــل مــع املدعــى عليــه أصالــة مبوجــب مــا 
بينهمــا مــن عاقــة قدميــة جــدا منــذ مــا يقــارب عشــر ســنوات ومــا بينهمــا 
ــاغ عــن  مــن ثقــة وتعامــل يف جتــارة البورصــة أمــا بخصــوص عــدم اإلب
اخــذه للشــيك باحلليــة يف وقتــه مــن موكلــي فقــد أجبــت عليــه مفصــا  
يف و قتــه هكــذا قــرر ويف جلســة أخــرى حضــر  املدعــي وكالــه  .........و 
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املدعــى عليــه وكالــه ......... وقــرر املدعــى عليــه وكالــه بقولــه أحضــرت 
معــي اإلجابــة علــى رد املدعــي وكالــه يف اجللســة الســابقة فأبــرزه  وقــد 
تضمنــت هــذه الورقــة أن الشــيك محــل الدعــوى ال جــدال يف صحتــه وأنــه 
مت إعطــاؤه ملوكلــه بعــد جلســة محاســبة مــع املدعــي أصالــة كمــا 
تضمنــت بــأن املدعــي أصالــة هــو الــذي اســتلم قيمــة أربعــة وعشــرين 
أرض بحي ......... مبوجب الشــيك رقم 151586 تاريخ : 2011/03/29 
م مببلــغ قــدره خمســة مايــن وتســعمائة ألــف ريــال كمــا اســتلم قيمــة 
األراضــي األخــرى املذكــورة مبوجــب شــيكات مجيــرة كمــا ذكــر يف 
املذكــرة الســابقة كمــا تضمنــت  بــأن عــدم وجــود اتفاقيــات مكتوبــة 
بخصــوص شــراء املدعــي أصالــة لألراضــي األربعــة وعشــرين املذكــورة 
ــه قــد اشــترى  ــع و أن موكل ــى عــدم صحــة البي ــه ال يــدل عل مــن موكل
.........بــدون ورقــة مبايعــة هــذه مــا  هــذه األراضــي مــن أخــي املدعــي 
تضمنتــه هــذه الورقــة وقــد مت ارفاقهــا باملعاملــة وتســليم املدعــي وكالــه 
نســخة منهــا و بســؤاله عنهــا قــرر بقولــه أمــا بخصــوص صحــة الشــيك 
فهــذا قــد أجبنــا عليــه ســابقا وهــو أنــه اذا انتفــت العاقــة الســببية مــع 
الشــيك ومبلــغ الشــيك تنتفــي صحتــه أمــا مــا ذكــره بخصــوص اســتام 
موكلــه للشــيك محــل الدعــوى مــن موكلــي بعــد جلســة محاســبة ال 
صحــة لــه لعــدم وجــود مــا يثبــت هــذه احملاســبة ال ســيما و أن املبلغ كبير 
جــدا وهــو عشــرين مليــون أمــا بخصــوص مــا ذكــره من اســتام موكلي 
للشــيك الــذي ذكــر وهــو قيمــة اربعــة وعشــرين أرض بحــي ......... باملبلــغ 
الــذي ذكــر فهــذا غيــر صحيــح فــإن موكلــي لــم يشــتر مــن املدعــى 
عليــه هــذه األراضــي التــي ذكــر وإمنــا اســتلم مبلــغ الشــيك ألجــل أن يقــوم 
ــى ذلــك شــهود  ــه حســب اتفــاق مســبق بينهمــا و يوجــد عل ــة في باملضارب
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أمــا بخصــوص مــا ذكــره مــن أن عــدم وجــود ورقــة مبايعــة ال يلغــي صحــة 
البيــع فهــذا غيــر صحيــح ألنــه ذكــر بــأن موكلــه اشــترى هــذه األراضي 
مــن أخــي موكلــي .........بــدون ورقــة مبايعــة ألنــه مت البيــع بــن املدعــى 
هــذه  أقيــام  فيهــا  مفصلــة  شــيكات  مبوجــب  موكلــي  وأخــي  عليــه 
األراضــي ودفعاتهــا كمــا يوجــد أيضــا وكالــه شــرعية مــن املدعــى 
عليــه أصالــة  مذكــور فيهــا رقــم الصــك لهــذه األراضــي كمــا أنــي 
أطلــب توجيــه ســؤال للمدعــى عليــه وكالــه وهــو مــا ســبب حضــور 
موكلــه لــدى كتابــة العــدل أثنــاء إجــراء عمليــة إفــراغ قطــع األراضــي 
األربعــة وعشــرين مــع املشــتري بــدون حضــور موكلــي ......... وهــذا يــدل 
علــى أن البائــع لهــذه األراضــي هــو مــا لكهــا احلقيقــي املدعــى عليــه 
أصالــة ......... هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــه 
أجــاب قائــا أمــا مــا ذكــره املدعــي وكالــه عــن ســبب وجــود موكلــي 
لــدى كتابــة العــدل أثنــاء إفــراغ األراضــي املذكــورة والســبب هــو وجــود 
صــك قطــع األراضــي األربعــة وعشــرين يف حــوزة موكلــي فذهــب ألجــل 
أن يســلمه للمدعــي أصالــة .........كونــه هــو املشــتري منــه لهذه األراضي 
ثــم  قــام .........املدعــي أصالــة باإلفــراغ يف هــذه األراضــي للمشــتري 
......... واســتلم قيمتهــا مبوجــب الشــيك املذكــور أمــا بخصــوص جلســة 
ــي متــت بينهمــا  ــي للمدعــي يف اجللســة الت احملاســبة فقــد فصلهــا موكل
وأن مــا بعــده ينهــي مــا قبلــه هكــذا قــرر ثــم قــرر املدعــي بقولــه أنــه 
يوجــد بينــه لــدى موكلــي وهــو املدعــو ......... املشــتري لهــذه القطــع 
هــذه  موضــوع  يف  حاســمة  وشــهادته  والــده  عــن  بوكالتــه  األراضــي 
الدعوى ويف جلســة أخرى حضر املدعي أصالة ......... ســعودي بالســجل 
املدني رقم : ......... واملدعي عليه أصالة ......... ســعودي بالســجل املدني 
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رقــم : ......... فجــرى عــرض الدعــوى علــى املدعــي أصالــة وقراءتهــا عليــه 
فقــرر مصادقتــه عليهــا كمــا جــرى عــرض إجابــة وكيــل املدعــى عليــه 
عليهــا  مصادقتــه  فقــرر  عليــه  وقراءتهــا  أصالــة  عليــه  املدعــى  علــى 
واســتثنى بقولــه إن إجابــة موكلــي علــى دعــوى املدعــي وكالــة صحيحة 
يف جميــع مــا ذكــره وهــي نفــس إجابتــي علــى الدعــوى مــا عــدا التوقيــع 
علــى الشــيك فــإن الصحيــح هــو أن توقيــع املدعــي أصالــة علــى الشــيك 
كان بعــد كتابــة بياناتــه مــن قبلــي فقــد كتبــت بيانات الشــيك بنفســي 
ثــم قــام املدعــي أصالــة بالتوقيــع علــى الشــيك بعــد ذلــك هكــذا قــرر ، 
ثــم قــرر املدعــي أصالــة بقولــه ال صحــة ملــا ذكــره املدعــى عليــه أصالــة 
فأنــا لــم أعلــم عــن مبلــغ الشــيك الــذي كتبــه املدعــي أصالــة وإمنــا وقعــت 
ــه بســحبه منــي ونــزل مــن  ــم قــام املدعــى علي ــى بيــاض فقــط ث ــه عل علي
الســيارة وهــو يتصــل بالهاتــف ثــم قــال لــي جاءتــه مكاملــة بــأن والــده 
مريــض فذهــب بالشــيك بعــد التوقيــع عليــه علــى بيــاض هكــذا قــرر ، 
ثــم قــرر املدعــى عليــه أصالــة بقولــه : مــا ذكــره املدعــي أصالــة غيــر 
صحيــح  و ممــا يــدل علــى صحــة كامــي أن املدعــى عليــه لــم يقــدم 
شــكوى بعــد اســتامي للشــيك بــل الذ بالفــرار خــارج البــاد ولــم يراجــع  
أحــد مــن قبلــه كمــا أفيدكــم بــأن املدعــي أصالــة قــال لــي : بــأن حقــك 
ثابــت ولــك أكثــر مــن هــذا املبلــغ وأنــا بلغــت إخوانــي بأننــي متنــازل 
مببلــغ عشــرين مليــون لــك مــن ورثــي وأن أخــوه ..... يأخــذ حقــه مــن هــذا 
املبلــغ هكــذا قــرر ، ثــم قــرر املدعــي أصالــة بقولــه : مــا ذكــره املدعــى 
عليــه أصالــة غيــر صحيــح فلــم أقــل لــه هــذا الــكام الــذي ذكــره مــن 
أننــي وعدتــه بتســليم املبلــغ الــذي ذكــر ولــم أقــل لــه بأننــي تنازلــت مــن 
ورثــي لــك باملبلــغ الــذي ذكــر فــكل هــذا غيــر صحيــح كمــا أن مــا 
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ذكــره مــن أننــي لــم أقــدم شــكوى بعــد اســتام الشــيك فهــذا ألننــي لــم 
ــم  إال بعــد مــا  ــم أعل ــى ســفر ول ــا كنــت عل ــغ الشــيك وأن ــم عــن مبل أعل
ســافرت وهــو قــال لــي بــأن هــذا الشــيك ســوف يحفظــه لديــه وهــو علــى 
بيــاض ألجــل أن يطلــب مــن أخــي ......... تأجيــل املبلــغ الــذي يطالبــه بــه 
هكــذا قــرر ،  ثــم قــرر املدعــى عليــه أصالــة بقولــه كام املدعــي أن 
غيــر صحيــح جملــة   ......... أخيــه  إيــاه ألجــل  اعطانــي  الــذي  الشــيك 
وتفصيــا بــل هــو حقــي وبعــد ذلــك جــرى نصــح الطرفــن وترغيبهمــا يف 
الصلــح فقــرر املدعــي أصالــة بقولــه : ليــس لــدي مــا نــع مــن الصلــح وأن  
بينــي وبــن املدعــى عليــه أصالــة تعامــل ســابق بخصــوص املتاجــرة يف 
البورصــة وعندنــا مكتــب وعمــال بخصــوص ذلــك وأنــا مســتعد بجلســة 
محاســبة مــع املدعــي إلطاعــه علــى احلســابات والشــيكات الســابقة 
هكــذا قــرر ، كمــا قــرر املدعــى عليــه  أصالــة  بقولــه مــا ذكــره 
املدعــي أصالــة غيــر صحيــح كمــا  أننــي ليــس لــدي مانــع مــن الصلــح 
ــة ......... ــح وهــو أخــو املدعــي أصال ولكــن يوجــد طــرف مهــم يف الصل
وأطلــب مــن املدعــي أصالــة إجــراء التفاهــم مــع أخيــه ......... بخصــوص 
 ، قــرر  شــيكات هكــذا  يطالبنــي مببلــغ مبوجــب  الصلــح لكونــه 
وتأجلــت اجللســة ألجــل ذلــك ، ثــم قــرر املدعــي أصالــة بقوله أنني مســافر 
خــارج البــاد وال اســتطيع احلضــور إال بعــد رمضــان كمــا أن أخــي ......... 
مســافر حاليــًا خــارج البــاد هكــذا قــرر ويف جلســة أخــرى  حضــر لــدي 
......... » ســعودي«  مبوجــب الســجل املدنــي رقــم : ......... بصفتــه وكيــا 
شــرعيا عــن املدعــي  ..................مبوجــب الوكالــة الشــرعية الصــادرة 
 : تاريــخ    33338214  : رقــم  الثانيــة  األحســاء  عــدل  كتابــة  مــن 
واإلقــرار  واملدافعــة  باملرافعــة  فيهــا  لــه  واملخــول  1433/10/25هـــ 
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األحــكام  علــى  واالعتــراض  ونفيهــا  األحــكام  وقبــول  واإلنــكار 
وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وكالــه ......... وقــد جــرى ســؤال الطرفن 
بنــاء علــى مــا مت طلبــه يف اجللســة  بــن موكليهمــا صلــح  هــل جــرى 
الســابقة فقــرر الطرفــان بالوكالــة بأنــه لــم يتــم بينهمــا صلــح حتــى اآلن 
وطلبــا احلكــم يف القضيــة فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي 
وكالــة وإجابــة املدعــى عليــه وكالــة وحيــث إن املدعــي وكالــة يطالــب 
وتاريــخ   )000120( رقــم  الدعــوى  محــل  الشــيك  حيــازة  باســترداد 
؟  الظهــران  شــارع   ........ فــرع   ........( علــى  املســحوب  1432/8/2هـــ 
االحســاء( لكونــه أخــذه منــه عــن طريــق احليلــة وبنــاء علــى الفقــرة )أ( 
مــن املــادة رقــم )31( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية واملــادة رقــم )6/31( 
مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الشــرعية وحيــث أن املدعــى 
عليــه وكالــة أنكــر أن موكلــه أخــذ هــذا الشــيك عــن طريــق احليلــة مــن 
املدعــي أصالــه كمــا أقــر بــأن موكلــه هــو الــذي قــام بكتابــة بيانــات 
ــغ الشــيك وحيــث إن املدعــى  ــة مبل الشــيك محــل الدعــوى ومنهــا كتاب
عليــه وكالــة دفــع بــأن كتابــة مبلــغ الشــيك متــت مبوافقــة املدعــي أصالة 
ورضــاه وحيــث أنكــر مــوكل املدعــي موافقتــه علــى كتابــة مبلــغ 
الشــيك وحيــث إن مبلــغ الشــيك محــل الدعــوى كبيــٌر جــدًا وان كتابتــه 
مــن قبــل املســتفيد يضعــف جانبــه ال ســيما وأن مــوكل املدعــي أنكــر 
بــأن موكلــه ال يعلــم عــن حقيقــة املبلــغ ولــم يوافــق عليــه وحيــث أقــر 
املدعــى عليــه وكالــة بــأن هــذا الشــيك هــو عبــارة عــن قيمــة عــدد كبيــر 
عــدة  يف  أصالــة  املدعــي  علــى  موكلــه  باعهــا  التــي  األراضــي  مــن 
مخططــات علــى فتــرات متفرقــة وحيــث إن مثــل هــذا التعامــل الكبيــر 
يف  واإلثبــات  والتســجيل  التوثيــق  مــن  مثلــه  يف  التجــار  عــادت  جــرت 
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كشــوفات أو شــبهها وحيــث أقــر املدعــى عليــه وكالــة بعــدم وجــود 
شــيء مــن هــذه الكشــوفات كمــا أن جلســة احملاســبة التــي ذكرهــا 
املدعــي وكالــة بأنهــا حصلــت بــن موكلــه وبــن املدعــي أصالــة كانــت 
يف الســيارة وبــدون أوراق ويف وقــت قصيــر  ومثــل هــذا املبلــغ ومــا يدعيــه 
املدعــى عليــه وكالــة مــن مبايعــات لهــذه األراضــي املذكــورة فــإن ذلــك 
يحتــاج إلــى وقــت أطــول وإلــى وجــود تســجيل وبيانــات وكشــوفات كمــا 
هــي العــادة عنــد التجــار غالبــًا وحيــث إن مــوكل املدعــي أصالــة ينكــر 
مبلــغ الشــيك وأن مــوكل املدعــى عليــه اقــر بكتابــة موكلــه ملبلــغ 
الشــيك وحيــث أن األصــل يف مثــل ذلــك أن املدعــي أصالــة هــو صاحــب 
الشــيك وهــو املســئول عــن كتابــة بياناتــه وحيــث أقــر وكيــل املدعــى 
عليــه بــأن موكلــه ال يختــص مببلــغ الشــيك كامــًا وإمنــا يشــاركه فيــه 
عنصــر خارجــي وهــو أخــو املدعــي .........مبقــدار نصــف مبلــغ الشــيك 
تقريبــًا وهــذا امــر قــادح يف ســامة الشــيك محــل الدعــوى ومؤثــر علــى 
كفايتــه مبوجــب مــا قضــى بــه قــرار اللجنــة القانونيــة بــوزارة التجــارة يف 
قرارهــا رقــم )90( لســنة 1406هـــ الصــادر يف جلســة 1406/7/22هـــ 
بانــه : ) إذا أحــال الشــيك إلــى عنصــر خارجــي عنــه فانــه يفقــد شــرطًا 
مــن شــروطه االساســية كورقــة جتاريــة ويغــدو مجــرد ســند عــادي .. (
وحيــث حضــر طــريف الدعــوى باألصالــة وصادقــا علــى مــا جــاء يف أقــوال 
موكليهمــا وحيــث إن هــذا الشــيك يعــد قرينــة لوجــود تعامــات ماليــة 
بــن طــريف الدعــوى باألصالــة وحفظــًا حلــق املدعــى عليــه أصالــة وبنــاء 
علــى املــادة رقــم )83( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية واملــادة رقم )1/83( 
مــن اللوائــح التنفيذيــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية لــذا فقــد قــررت مــا 
يلــي: أواًل : امــرت بوقــف احلكــم وتعليقــه يف موضــوع هــذه الدعــوى 
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مؤقتــًا لتعلقــه بالفصــل يف القضيــة املاليــة التــي بينهمــا. ثانيــًا : افهمــت 
الطرفــن اصالــة بــأن نظــر قضيــة املوضــوع األصلــي يف احلــق املالــي ملبلــغ 
الشــيك محــل الدعــوى يكــون لــدى جهــة االختصــاص وهــي احملكمــة 
العامــة وان للمدعــى عليــه احلــق يف التقــدم لهــا للمطالبــة بــه وبعــرض 
ــه القناعــة باحلكــم أمــا  ــى طــريف الدعــوى قــرر املدعــي وكال ذلــك عل
املدعــى عليــه وكالــه  قــرر املدعــى عليــه وكالــه عــدم القناعــة باحلكــم 
وطلــب اســتئنافه واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة  وبنــاًء علــى املــادة 
رقــم )2/83( مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الشــرعية جــرى 
إفهــام املدعــى عليــه وكالــه بــأن عليــه  مراجعــة احملكمــة يــوم األربعــاء 
تاريــخ : 1433/11/03هـــ  الســتام صــورة مــن القــرار الشــرعي لتقــدمي 
الائحــة االعتراضيــة عليــه وللبيــان حــرر بتاريــخ : 1433/11/02هـــ 

باهلل التوفيق ، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ــة  ــرة احلقوقي ــاة الدائـ ــا نحــن قـضـ احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعنـ
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائية مبحافظة االحســاء الشــيخ/.........
برقــم 331635185 وتاريــخ 1433/12/22هـــ املقيــدة لــدى احملكمــة 
الصــك  بهــا  املرفــق  1433/12/28هـــ  وتاريــخ   332263440 برقــم 
1433/11/3هـــ  .........وتاريــخ  برقــم  املســجل  فضيلتــه  مــن  الصــادر 
اخلــاص بدعــوى/ ......... ضــد/ ......... يف قضيــة حقوقيــة وقــد تضمــن 
الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة 
علــى مــا أجــراه فضيلــة القاضــي واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1/21/ 1434هـــ.
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رئيــس  الفضيلــة  علــى خطــاب صاحــب  بنــاء  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
 : يف   34/687081  : رقــم  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة 
ــب إعــادة التمــاس النظــر يف هــذه القضيــة  1434/03/22هـــ بشــأن طل
 .........  / بالوكالــة  املدعــى عليــه  مــن  املقــدم   ......... املتعلقــة بدعــوى 
بوكالته عن/ ......... لدى محكمة االســتئناف باملنطقة الشــرقية برقم 
: 34/441089 وتاريــخ : 1434/02/23هـــ احملكــوم فيهــا مبوجــب هذا 
الصــك الصــادر منــا برقــم : 33445659 يف : 1434/11/03هـــ املرفــق 
ــة قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة )ق/2( يف  بــه قــرار أصحــاب الفضيل
محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية برقــم : 3463960 وتاريــخ : 
1434/03/16هـــ املــدون نصــه يف ضبــط ا لقضيــة واملتضمــن رفض هذا 
االلتمــاس وللبيــان جــرى إثباتــه واهلل املوفق حتريــرًا يف 1434/03/25هـ 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .



299

: 34303379 تاريُخه: 1434/8/23هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34264825

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34377673 تاريخه: 1434/12/3هـ

عقــار - أرض ومســايل -طلــب رفــع يــد عــن األرض - الدفــع بوجــود 
النظــر يف  بوقــف  احلكــم   - الدعــوى  بهــذه  متعلقــة  منظــورة  دعــوى 

األخــرى. الدعــوى  الفصــل يف  تعليقــًا حلــني  الدعــوى 

املادة 83 من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه بــأن املدعــى عليــه اشــترى أرضــًا مــن 
مخطــط وهــذه األرض تعــود مليكتهــا لــه وهــي مســيل حســب العبــارة 
التــي أمامهــا وتصــب يف مزارعــه شــرق اخلــط ويطلــب رفــع يــده عــن 
األرض واملســايل التــي تصــب يف مزرعتــه هكــذا ادعــى - أجــاب املدعى 
عليــه باملصادقــة علــى شــرائه األرض مــن املخطــط وأنكــر أن تكــون 
مجموعــة  ومعــه  واملدعــي  ملزرعتــه،  ومســايل  للمدعــي  ملــك  األرض 
كبيــرة لديهــم دعــوى منظــورة يف الريــاض ضــد مالــك املخطــط الــذي 
صــادق   - األرض  ملكيــة  ادعــاء  بخصــوص  منظــورة  والتــزال  باعــه 
املدعــي علــى إقامــة دعــوى يف محكمــة الريــاض ضــد مالــك املخطــط 
وأنــه مــن ضمــن املدعــن - ومبــا أن املدعــي صــادق علــى إقامــة دعــوى 
ضــد مالــك املخطــط الــذي بــاع علــى املدعــى عليــه بخصــوص ادعــاء 
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ملكيــة األرض وألنــه ال ميكــن البــت يف هــذه القضيــة حتــى تنتهــي 
الدعــوى القائمــة بالريــاض ألن هــذه الدعــوى ناشــئة عنهــا وإذا ثبتــت 
ــادة 83  ــى امل ــاء عل ــة املدعــي لــألرض انتهــت هــذه الدعــوى - وبن ملكي
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية )إذا رأت احملكمــة تعليــق حكمهــا يف 
موضــوع الدعــوى علــى الفصــل يف مســألة أخــرى يتوقــف عليــه احلكــم 
فتأمــر بوقــف الدعــوى ..( - ملــا تقــدم صــدر احلكــم بوقــف الدعــوى 
حتــى انتهــاء الدعــوى املقامــة مبحكمــة الريــاض العامــة - قنــع املدعــى 
عليــه باحلكــم واعتــرض املدعــي بائحــة - صــدق احلكــم مــن الدائــرة 

احلقوقيــة الثالثــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .....القاضــي يف محكمــة محافظــة 
أحــد رفيــدة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس محكمــة 
1434/06/10هـــ  وتاريــخ   34264825 برقــم  رفيــدة  أحــد  محافظــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 341392487 وتاريــخ 1434/06/10هـــ ففــي 
يــوم الســبت املوافق1434/08/13هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 08 
..... .....ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  وفيهــا حضــر 
وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه .....ســعودي بالســجل املدنــي رقــم .....
وبســؤال املدعــي عــن دعــواه قــال إن املدعــى عليــه اشــترى أرض مــن 
مخطــط .....وشــريكه ..... وهــذه األرض تعــود ملكيتهــا يف األســاس 
لــي وهــي مســيلة حســب العبــارة التــى أمامهــا وتصــب يف مزارعــي شــرق 
اخلــط حســب الوثائــق وصــورة الصــك املرفــق أطلــب رفــع يــد املدعــى 
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دعــواي  هــذه  مزرعتــي  يف  تصــب  التــي  ومســايلي  أرضــي  عــن  عليــه 
وبعــرض دعــوى املدعــي علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي يف 
دعــواه مــن أننــي اشــتريت القطعــة رقــم ســبعن يف مخطط.....برقــم 5/أ 
/ع غــرب ... بأحــد رفيــدة كلــه صحيــح وأمــا مــا ذكــره مــن أن األرض 
ملــك لــه ومســايل ملزرعتــه كلــه غيــر صحيــح جملــة وتفصيــا فــاألرض 
مملوكــة لــي مبوجــب الصــك رقــم 2/126/8 وتاريــخ 1433/11/9هـــ 
والصــادر مــن كتابــة عــدل .... واملدعــي ومعــه مجموعــة كبيــرة مــن 
أهالــي .... لهــم دعــوى علــى مالــك املخطــط الــذي باعنــي .....وال تــزال 
قائمــة بخصــوص ادعــاء ملكيــة األرض هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي قــال نعــم توجــد دعــوى قائمــة باحملكمــة العامــة بالريــاض 
ضــد .....وأنــا مــن ضمــن املدعــن وهــي ال تــزال قائمــة بخصــوص ادعــاء 
ــى  ــا لــألرض هكــذا أجــاب ورفعــت اجللســة النتهــاء وقتهــا حت ملكيتن
يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/8/23هـــ الســاعة الثامنــة صباحا ويف جلســة 
ــاء املوافق1434/08/23هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  ــوم الثاث أخــرى ي
الثامنــة صباحــا وفيهــا .....وبســؤالهما هــل لديكــم ماتضيفونــه يف هــذه 
اجللســة قــاال ليــس لدينــا مانضيفــه ســوى ماذكرنــاه يف اجللســة املاضيــة 
هكــذا أجابــا فبنــاء علــى ماتقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملصادقــة 
بالريــاض  العامــة  لديــه دعــوى قائمــة يف احملكمــة  أن  املدعــي علــى 
ضــد مالــك املخطــط  الــذي بــاع املدعــى عليــه بخصــوص ادعــاء ملكيــة 
الدعــوى  تنتهــي  البــت يف هــذه القضيــة حتــى  األرض وألنــه الميكــن 
القائمــة بالريــاض ألن هــذه الدعــوى ناشــئة عنهــا وإذا ثبتــت ملكيــة 
املدعــي لــألرض انتهــت هــذه الدعــوى وقــد نصت املــادة الثالثــة والثمانون 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ) إذا رأت احملكمــة تعليــق حكمهــا يف 
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موضــوع الدعــوى علــى الفصــل يف مســألة أخــرى يتوقــف عليهــا احلكــم 
فتأمــر بوقــف الدعــوى ومبجــرد زوال ســبب التوقــف يكــون للخصــوم 
طلــب الســير يف الدعــوى ( لــذا فقــد أمــرت بوقــف هــذه الدعــوى حتــى 
انتهــاء الدعــوى القائمــة باحملكمــة العامــة بالريــاض بخصــوص ادعــاء 
املدعــي ملكيــة األرض وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة 
وقــرر املدعــي عــدم القناعــة وجــرى تســليمه نســخة مــن القــرار الشــرعي 
وذلــك لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة خــال ثاثــن يومــا مــن تاريــخ اليــوم 
ــم يقــدم الائحــة ســقط حقــه يف االســتئناف واكتســب احلكــم  وإذا ل
القطعيــة ففهــم ذلــك وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  1434/08/23هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثالثــة 
مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
وتاريــخ   341392487 برقــم  رفيــدة  بأحــد  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
1434/9/15هـــ اخلاصــة بدعــوى/ أ..... ضــد/ .....بشــأن أرض املرفــق 
ــة الشــيخ/ .....برقــم 34303379 وتاريــخ  بهــا القــرار الصــادر مــن فضيل
ومفصــل  مــدون  هــو  مبــا  فضيلتــه  حكــم  املتضمــن  1434/8/23هـــ 
فيــه وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
املعاملةلــم يظهــر مــا يوجــب االعتــراض لــذا قررنــا املوافقــة علــى احلكــم 
ــه  ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل بوقــف الدعــوى. واهلل املوفــق وصل

ــه وســلم . وصحب



كشاف املوضوعات

الصفحةاملوضوعالتصنيفم

تعويض عن 1
5املطالبة بالتعويض عن سجن لقاء دعوى كيدية السجن

حترير دعوى2
امتناع وكيل املدعي من حترير الدعوى 

واالكتفاء بائحة اعتراضية من حكم سابق 
)منقوض( ورد الدعوى )صرف نظر(

11

صرف النظر 3
عن دعوى 

صرف النظر عن الدعوى كونها غير محررة 
وإفهام املدعي بأن له احلق يف تقدمي الدعوى بعد 

حتريرها
15

صرف النظر 4
عن دعوى 

صرف النظر عن مطالبة املدعي للمدعى عليه 
19بنصيبه من اإلرث لعدم حترير الدعوى

صرف نظر 5
صرف النظر عن دعوى املدعي ضد املدعى 

عليه يف قضية رفع مساحي ألرض المتناعه عن 
حترير دعواه

23

صرف النظر عن دعوى املدعي لعدم اختصاص اختصاص 6
31احملكمة

اختصاص 7
عدم قبول الدعوى لعدم االختصاص وإفهام 

املدعي بأن له احلق يف إقامة الدعوى لدى اجلهة 
املختصة 

39



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

اختصاص 8
احلكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم 

اختصاص احملكمة يف نظر النزاعات الناشئة 
عن توزيع األراضي

46

اختصاص 9
عدم اختصاص احملكمة بقضايا االعتداء على 
رجل األمن أثناء عمله وإفهام املدعي أن ذلك من 

اختصاص ديوان املظالم
52

صرف النظر عن الدعوى لعدم االختصاص اختصاص 10
58النوعي 

صرف النظر لعدم اختصاص القاضي وأن اختصاص 11
64املختص بنظر الدعوى هو مصدر احلكم السابق

صرف النظر 12
لتحقق التدافع 

صرف النظر عن قضية ربع عقار ورثة لكون 
70دعوى التركة ال تزال منظورة لدى قاٍض آخر

صرف النظر عن دعوى مبلكية عقار خارج اختصاص 13
77اململكة لعدم الوالية القضائية 

14
عدم 

االختصاص 
لتحقق التدافع 

تنازع االختصاص بن احملكمة العامة واجلزائية 
يف دية أرش إصابة واالستناد إلى املادة رقم 

)841( )22( )47( من نظام اإلجراءات اجلزائية 
82

احلكم بصرف النظر لعدم االختصاص الوالئي اختصاص 15
86حيث إن جلنة املنازعات املصرفية هي املختصة



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

املطالبة برد شيكات ورد الدعوى لعدم اختصاص16
93االختصاص النوعي

املطالبة برد شيك وصرف النظر لعدم اختصاص17
96االختصاص النوعي

اختصاص18
احلكم بصرف النظر عن دعوى املدعي وكالة 

لعدم االختصاص حيث إن من شروط العقد 
اللجوء إلى التحكيم 

100

اختصاص 19
صرف النظر لعدم االختصاص الوالئي وأن 

نظر دعوى عقود املقاوالت بن الشركات من 
اختصاص احملكمة التجارية 

118

اختصاص 20
صرف النظر عن دعوى املدعي ضد املدعى عليه 

لعدم االختصاص احمللي حيث إن العبرة بقول 
املدعى عليه يف محل إقامته

122

اختصاص 21
صرف النظر عن دعوى املدعي كون حجته 

هي صكه املتفرع من حجة استحكام مخالفة 
لألصول اإلجرائية 

130

تظلم املدعي ضد جهة حكومية وصرف النظر اختصاص 22
143لعدم االختصاص الوالئي

اختصاص 23
مطالبة املدعي للمدعى عليه مبا دفعه من مبالغ 
عقد توريد )عقد جتاري( وصرف النظر لعدم 
االختصاص الوالئي وهي من اختصاص ديوان 

املظالم
147



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

اختصاص 24
صرف النظر عن دعوى يف عقد مقاولة بن 

شركتن لعدم اختصاص احملاكم العامة بنظر 
العقود التجارية

150

عدم سماع الدعوى املتعلقة بعقار مملوك للدولة اختصاص 25
155إال باألمر السامي واحلكم برد الدعوى 

اختصاص 26
صرف النظر لعدم اختصاص احملكمة اجلزائية 
يف دعاوى التعويض ضد أجهزة الدولة فهي من 

اختصاص احملكمة اإلدارية 
160

اختصاص 27
عقد عمالة وخافات عمالية، واختصاص هيئة 
تسوية اخلافات العمالية مبكتب العمل بنظر 
هذه القضايا وعدم اختصاص احملاكم العامة 

166

اختصاص28
طلب املدعي إلزام املدعى عليه بإعادة البلك 
الذي قام بنقله إلى محله وتعويضه عن البلك 
املكسور وصرف النظر عن الدعوى لعدم 

االختصاص
173

اختصاص29
دعوى املدعي ضد جهة حكومية واحلكم 

بصرف النظر لعدم االختصاص النوعي حيث 
احملكمة اإلدارية هي صاحبة االختصاص بنظر 

هذه الدعاوى 
178

عدم اختصاص احملكمة اجلزائية بدعاوى اختصاص 30
182استرداد حيازة متعلقة بعقار



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

اختصاص 31
تعويض عن ضرر تنفيذ العقد والدفع بوجوب 
اللجوء للتحكيم الشتراطه يف العقد واحلكم 

بعدم جواز نظر احملكمة القضائية لتحقق 
شرط التحكيم 

187

اختصاص32
 النزاع بن مؤسستن جتاريتن العقد بينها 

مشتمل على توريد،وإفهام املدعي بأن املختص 
بنظر هذه الدعوى احملكمة التجارية 

201

اختصاص 33
إنشاء مخطط عشوائي وصرف النظر عن 

دعوى املدعي العام ضد املدعى عليه الختصاص 
احملكمة اإلدارية بالنظر يف مثل هذه القضايا

207

عدم اختصاص احملاكم بالدعاوى العينية اختصاص34
217املتعلقة بالعقار خارج اململكة

اتهام املدعي العام للمدعى عليه بعدم التجاوب اختصاص 35
221مع رجال األمن وصرف النظر لعدم االختصاص 

اختصاص 36
صرف النظر عن دعوى املدعي العام يف 

قضية نشر أخبار سرية لوثيقة حكومية لعدم 
االختصاص كون القضية خاضعة لنظام 

املطبوعات والنشر
226

اختصاص 37
صرف النظر عن دعوى املدعية يف قسمة تركة 

لعدم االختصاص املكاني حيث يقيم غالبية 
الورثة )املدعى عليهم( يف بلد آخر

231



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

اختصاص 38
عدم اختصاص احملكمة العامة بنظر الدعوى 
بدون االدعاء اخلاص يف قضايا قتل شبه العمد 

وأنها من اختصاص احملكمة اجلزائية 
236

انقضاء الدعوى العامة يف قضية سرقة واحلكم اختصاص 39
243بصرف النظر لعدم االختصاص النوعي 

حتقيق التدافع يف قضية تركة واحلكم بصرف اختصاص 40
246النظر لعدم االختصاص 

اختصاص 41
صرف النظر عن الدعوى لعدم االختصاص 

املكاني حيث يقيم أكثر الورثة خارج نطاق 
اختصاص احملكمة 

252

اختصاص 42
صرف النظر عن الدعوى لعدم االختصاص 
وانعقاد االختصاص للقاضي مصدر احلكم 
السابق ذات الدعوى ألن الدعوى ناشئة عنه 

257

صرف النظر عن دعوى عقد مقاولة )صفة اختصاص 43
264جتارية( لعدم اختصاص احملاكم العامة بها 

الصفة يف 44
الدعوى 

إفهام الدائن مبطالبة الورثة مبا يف ذمة مورثهم 
وليس وكيل الورثة كون الوكيل ليس خصمًا 

يصح احلكم عليه
271

الصفة يف 45
الدعوى

مطالبة املدعن للمدعى عليهما بإزالة إحداثات 
بأرض واحلكم بصرف النظر  كون األرض من 

األراضي العامة وعدم حتقق الصفة يف املدعن
275



الصفحةاملوضوعالتصنيفم

وقف نظر 46
الدعوى 

مطالبة برد شيك لإلفراغ والتزوير ووقف احلكم 
281مبوضوع الدعوى لتعلقه بالفصل يف قضية أخرى 

وقف نظر 47
الدعوى 

طلب رفع يد املدعى عليه عن أرض واحلكم 
بوقف النظر يف هذه الدعوى تعليقًا حلن انتهاء 

دعوى منظورة متعلقة بها 
299


