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      وزارة العدل ، مركز البحوث ، 1436 هـ
فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر

وزارة العدل - مركز البحوث
مجموعة األحكام القضائية لعام 1434 هـ. / وزارة العدل - مركز

البحوث .- الرياض ، 1436 هـ
30مج. 

ردمك: 3-33-606-9960 )مجموعة(
             8-36-606-9960 )ج3(

1-االحكام )قانون مرافعات( - السعودية أ.العنوان
ديوي 347053107                 1436/2721

رقم اإليداع: 1436/2721 
ردمك: 3-33-606-9960 )مجموعة(

            8-36-606-9960 )ج3(

ح



3



4



5

: 34378268 تاريُخه: 1434/6/10هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3475179  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34213902 تاريخه: 1434/5/15هـ

تعويــض عــن ضــرر - مطالبــة بالتعويــض عــن ســجن دون وجــه حــق- 
التعويــض عــن قــرارات جهــة اإلدارة تختــص بــه احملاكــم اإلداريــة- 

عــدم اختصــاص والئــي- رد دعــوى.

1- املادة )72( من نظام املرافعات الشرعية.
2- املواد )128،129( و)210( من نظام اإلجراءات اجلزائية.

3- املادة )13/ج( من نظام ديوان املظالم.

ادعــى املدعــي بأنــه ســجن ملــدة ثالثــة أشــهر مــن قبــل هيئــة التحقيــق 
واالدعــاء العــام بســبب قضيــة اتهــام باالشــتراك يف بيــع حبــوب مخــدرة 
ثــم صــدر حكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام وقــد تضــرر 
مــن ذلــك مبــا هــو مذكــور يف دعــواه، ولــذا طلــب تعويضــه مــن قبــل 
هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام عــن تلــك املــدة التــي قضاهــا يف الســجن- 
املدعــى عليهــا جهــة إدارة والتعويــض عــن قــرارات جهــة اإلدارة تختــص 
بــه احملاكــم اإلداريــة- قضــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى 
املدعــي لكــون الدعــوى خارجــة عــن اختصاصهــا- عــارض املدعــي 

علــى احلكــم- قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة املســاعد برقــم 3475179 وتاريــخ 
وتـــاريخ   34378268 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/2/16هـــ 
1434/02/16 هـــ فـفـــي يـــوم األحـــد املوافق1434/04/21هـــ افتتحــت 
اجللســة الـساعـــة 30: 10 وفيهــا لــم يحضــر املدعــي..... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... وال وكيلــه ولــم يتقــدم بعــذر تقبلــه 
احملكمــة وحيــث انتهــى الوقــت املخصــص لنظــر الدعــوى فقــد جــرى 
شــطب الدعــوى للمــرة األولــى حســب نظــام املرافعــات الشــرعية ويف 
يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/05/14 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 11:30 
وفيهــا حضــر املدعــي وقــدم اعتــذار عــن حضــور اجللســة الســابقة وعليــه 
قــررت االســتمرار يف الدعــوى وحضــر حلضــوره ..... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... بصفتــه منــدوب مــن هيئــة التحقيــق 
واالدعــاء العــام وبســؤال املدعــي عــن دعــواه أجــاب قائــال لقــد مت ســجني 
ملــدة ثالثــة أشــهر مــن قبــل هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام بســبب قضيــة 
اتهــام باالشــتراك ببيــع حبــوب مخــدرات وقــد حكــم فضيلــة الشــيخ 
فائــع القاضــي بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي العــام وكان ســجني 
ظلمــا وتعرضــت لتشــويه ســمعتي وفصلــت مــن الوظيفــة الســابقة التــي 
لهــا عمليــه  كنــت اعمــل فيهــا وادخلــت والدتــي املستشــفى واجــري 
بســبب ســجني وانــا مظلــوم وبــريء مــن التهمــة ولذلــك اطلــب تعويضــي 
عــن تلــك املــدة التــي قضيتهــا يف الســجن العــام علمــا بأننــي قدمــت 
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االداريــة  احملكمــة  حكمــت  وقــد  بجــدة  املظالــم  ديــوان  يف  دعــوى 
بعــدم اختصاصهــا بنظــر الدعــوى اطلــب تعويضــي مببلــغ وقــدره مليــون 
وخمســمائة الــف ريــال مــن قبــل هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام هــذه 
دعــواي فعليــه وبنــاء علــى املــادة الثانيــة والســبعني مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية والتــي تنــص علــى أن ) الدفــع بعــدم اختصــاص احملكمــة 
النوعــي او الدفــع بــه بعــدم قبــول الدعــوى النعــدام الصفــة او االهليــة او 
املصلحــة او ألي ســبب آخــر وكــذا الدفــع بعــدم ســماع الدعــوى حتكــم 
بــه احملكمــة مــن تلقــاء نفســها ويجــوز الدفــع بــه يف أي مرحلــة تكــون 
فيهــا الدعــوى( وبعــد االطــالع علــى القــرار الشــرعي رقــم ) 3/379/ج( 
وتاريــخ 1429/6/20هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ..... القاضــي بهــذه 
احملكمــة ســابقا وبعــد االطــالع على احلكم رقــم )82/إ1433/2/2هـ( 
الصــادر مــن الدائــرة االداريــة الثانيــة مبقــر احملكمــة االداريــة بجــدة 
وبنــاء علــى املــادة 210 مــن نظــام االجــراءات اجلزائيــة والتــي تنــص علــى 
)كل حكــم صــادر بعــدم االدانــة بنــاء علــى طلــب اعــادة النظــر يجــب ان 
يتضمــن تعويضــا معنويــا وماديــا للمحكــوم عليــه ملــا اصابــه مــن ضــرر 
اذا طلــب ذلــك( وحيــث ان هــذه املــادة قيــدت املطالبــة بالتعويــض بعــد 
احلكــم بعــدم االدانــة بنــاء علــى طلــب اعــادة النظــر و لــم يكــن هنــاك 
طلــب مــن قبــل املدعــي بإعــادة النظــر يف الدعــوى التــي كانــت منظــورة 
لــدى فضيلــة الشــيخ ..... بــل مت الفصــل فيهــا مباشــرة بــدون طلــب اعــادة 
النظــر ولكــون نظــام االجــراءات اجلزائيــة نــص يف املادتــني 128، 129 
علــى اختصــاص احملاكــم اجلزائيــة ولــم يــرد فيهــا التعويــض عــن الضــرر 
الناشــئ مــن الســجن وحيــث ان قضــاء ديــوان املظالــم قــد اســتقر علــى 
التعويــض عــن الضــرر الناشــئ مــن الســجن وصــدر منــه أحــكام يف ذلــك 
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كمــا جــاء النــص عليــه صراحــه بنــاء علــى املــادة 13/ج مــن نظــام ديــوان 
املظالم الصادر باملرســوم امللكي م/78 وتاريخ 1428/09/19هـ ونص 
املــادة )تختــص احملاكــم االداريــة بالفصــل بدعــاوى التعويــض التــي 
يقدمهــا ذوو الشــأن عــن قــرارات او اعمــال جهــة االدارة( ولكــون اجلهــة 
املدعــى عليهــا هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام جهــة إدارة فعليــه وبنــاء 
علــى مــا تقــدم فقــد قــررت صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي وافهمتــه 
ــه يف  بــأن هــذه الدعــوى خارجــة عــن اختصــاص هــذه احملكمــة وداخل
اختصــاص ديــوان املظالــم وفقــا لــم نصــت عليــه املــادة 13/ج مــن نظــام 
ديــوان املظالــم وبعــرض احلكــم علــى املدعــي قــرر عــدم القناعــة وطلــب 
رفــع احلكــم الــى محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة فعليــه 
ــة حملكمــة االســتئناف وقــد جــرى النطــق باحلكــم  قــررت رفــع املعامل
يــوم الثالثــاء الســاعة 12:00 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/5/14هـــ .

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34213902 وتاريــخ 	 
1434/5/15هـ.
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: 3464147 تاريُخه: 1434/3/17هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:32537557

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34280404 تاريخه:1434/6/12هـ

تعويــض عــن فقــد ســيارة- ســرقة ســيارة املدعــي من الورشــة ثــم حرقها- 
إقــرار مهنــدس الورشــة باســتالم الســيارة- تقديــر قيمــة الســيارة وقــت 
ــراء- ثبــوت تقصيــر األجيــر )مهنــدس  الســرقة عــن طريــق قســم اخلب
الورشــة(- عــدم حضــور املدعــى عليهــم رغــم التبليــغ- احلكــم حضوريــًا 
بتضمــن مــالك الورشــة قيمــة الســيارة وقــت الســرقة وافهامهــم باحلــق 

يف الرجــوع علــى مــن وقــع منــه التفريــط .

1. قول املوفق ابن قدامة يف املغني )6/117( : » األجير املشترك ضامن 
ملــا جنــت يــده. وروي ذلــك عــن عمــر وعلــي وعبــد اهلل بــن عتبــة وشــريح 
واحلســن واحلكــم. وهــو قــول أبــي حنيفــة و مالــك ومنصــوص أحمــد 
وأحــد قولــي الشــافعي ...  ولنــا مــا روى جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه عــن 
ــاغ والصــواغ وقــال : ال يصلــح النــاس إال  علــي أنــه كان يضمــن الصب
ذلــك وروى الشــافعي يف مســنده بإســناده عــن علــي أنــه كان يضمــن 
اإلجــراء ويقــول : ال يصلــح النــاس إال هــذا وألن عمــل األجيــر املشــترك 
مضمــون عليــه فمــا تولــد منــه يجــب أن يكــون مضمونــا كالعــدوان 

بقطــع عضو(.أ.هـ.
2. قــول املــرداوي يف اإلنصــاف )14/482(: »ولــو اســتأجر أجيــرا خاصــا 
املشــترك  فيســتقبل  خاصــا  أجيــرا  يســتأجر  دكان  يف  كاخليــاط 
خياطــة الثــوب ثــم يدفعــه إلــى األجيــر اخلــاص فخرقــه أو أفســده لــم 
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تقــدم املدعــي بدعــوى ضــد ورشــة بــأن أدخــل ســيارته لديهــا لعطــل فلمــا 
عــاد إليهــا لــم يجدهــا بالورشــة فأخبــره املســؤول بأنــه ســرقت فلمــا أبلــغ 
عنهــا تبــني بأنــه محترقــة ويطلــب احلكــم علــى مــالك الورشــة بدفــع 
ثمنهــا وقــت الســرقة حســب تقديــر شــيخ املعــارض - دفــع املدعــى عليــه 
بــأن الدعــوى ال تتوجــه عليــه بــل علــى مديــر الورشــة لكونــه املفــرط يف 
حفظهــا - قــررت الدائــرة إدخــال مهنــدس الورشــة طرفــا يف القضيــة - 
حضــر مهنــدس الورشــة وأقــر باســتالمه الســيارة ويف أحــد األيــام فتــح 
ــق محــرك  ــم أذن لصــالة العصــر فأغل الورشــة وقــام بفحــص الســيارة ث
الســيارات  كبقيــة  األبــواب  مفتوحــة  عليهــا  املفتــاح  وتــرك  الســيارة 
وأغلــق الورشــة وبعــد الصــالة فتــح الورشــة واســتكمل فحــص الســيارة 
فأتــى شــخص  بداخلهــا  واملفتــاح  الســيارة  تــرك  الزبائــن  زحمــة  ومــع 
وســرق الســيارة ولــم يســتطع اللحــاق بــه ووجدتهــا الشــرطة بعــد تبليغنــا 
عــن ســرقتها محترقــة- جــرى االطــالع علــى تقديــر أهــل اخلبــرة بــأن 
الســيارة قبــل احلــادث باثنــني وخمســني ألــف ريــال وبعــده بثالثــة آالف 
ريــال فيكــون األرش تســعة وأربعــني ألــف ريــال - أقــر املدعــي بأنــه 
بــاع الســيارة بأربعــة آالف ريــال - عليــه ولقــول املوفــق ابــن قدامــة يف 
املغنــي )117/6( : » األجيــر املشــترك ضامــن ملــا جنــت يــده. وروي ذلــك 
عــن عمــر وعلــي وعبــد اهلل بــن عتبــة وشــريح واحلســن واحلكــم. وهــو 
قــول أبــي حنيفــة و مالــك ومنصــوص أحمــد وأحــد قولــي الشــافعي ...  
ولنــا مــا روى جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه عــن علــي أنــه كان يضمــن 

يضمنــه اخلــاص و يضمنــه األجيــر املشــترك لربــه قالــه األصحــاب« أهـ.
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ــا ......................القاضــي يف احملكمــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
العامــة بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة العامــة بالريــاض برقــم 32537557 وتاريــخ 1432/11/18هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 321469868 وتاريــخ 1432/11/18هـــ ففــي 
يــوم الثالثــاء املوافــق1433/04/06 هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر 
...................... حامــل بطاقــة األحــوال رقــم .................... وكيــال عــن 

ــاس إال ذلــك وروى الشــافعي يف  ــح الن ــاغ والصــواغ وقــال : ال يصل الصب
مســنده بإســناده عــن علــي أنــه كان يضمــن اإلجــراء ويقــول : ال يصلــح 
النــاس إال هــذا وألن عمــل األجيــر املشــترك مضمــون عليــه فمــا تولــد 
ــا كالعــدوان بقطــع عضو(أهـــ وملــا جــاء  ــه يجــب أن يكــون مضمون من
يف إقــرار مهنــدس الورشــة مــن تركــه ملفتــاح الســيارة عليهــا و انشــغاله 
أمــا دفــع  يثبــت تقصيــره وتفريطــه يف حفظهــا  الزبائــن ممــا  بزحمــة 
املالــك مــن طلبــه احلكــم علــى املهنــدس لتفريطــه فيــرده مــا جــاء يف 
االنصــاف)14/482(: »ولــو اســتأجر أجيــرا خاصــا كاخلياط يف دكان 
يســتأجر أجيــرا خاصــا فيســتقبل املشــترك خياطــة الثــوب ثــم يدفعــه 
إلــى األجيــر اخلــاص فخرقــه أو أفســده لــم يضمنــه اخلــاص و يضمنــه 
األجيــر املشــترك لربــه قالــه األصحاب«أ.هـــ لذلــك كلــه فقــد حكمــت 
الدائــرة بتضمــني مــالك الورشــة »الشــركة« قيمــة الســيارة للمدعي وأن 
للمدعــى عليهــا الشــركة الرجــوع علــى مــن وقــع منــه التفريــط ولعــدم 
حضــور مــن ميثــل الشــركة بعــد تبلــغ وكيلهــم فيعــد حضوريــا - صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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جلــد  1432/10/22هـــ  يف   90408 رقــم  بالوكالــة   .........................
11097 الصــادر مــن كتابــة العــدل الثانيــة يف شــمال محافظــة جــدة 
وادعــى ضــد احلاضــر معــه باملجلــس .................................حامــل بطاقــة 
ورشــة  يف  شــريك  كونــه   ....................... رقــم  الوطنيــة  الهويــة 
........................ قائــال يف دعــواه أدخــل موكلــي ســيارته نــوع إنفنتــي 
كيــو 45موديــل 2005م لونهــا أســود رقــم اللوحــة ................. بقصــد 
عمــل صيانــة لهــا إلــى ورشــة .................. لصاحبهــا ....................هــذا 
احلاضــر ثــم عــاد موكلــي إلــى الورشــة بعــد أســبوع الســتالم ســيارته أو 
االستفســار عنهــا فلــم يجدهــا يف الورشــة فســأل املســؤول بالورشــة وهــو 
مهنــدس تركــي عــن الســيارة فقــال إن هنــاك شــخص آخر أخذ الســيارة 
بــه. فذهــب  اللحــاق  ولــم نســتطع  بهــا  الورشــة بســرعة هاربــا  وغــادر 
موكلــي واملهنــدس املســؤول بالورشــة ملركــز شــرطة املنــار لإلبــالغ عــن 
احلادثــة وقــد وجــدت الســيارة بعــد شــهر مــن التبليــغ محترقــة متامــا أطلــب 
احلكــم علــى املدعــى عليــه بتعويــض موكلــي مببلــغ بتســعة وأربعــني 
ألــف ريــال حســب تقديــر شــيخ املعــارض مبوجــب كتــاب شــرطة املنــار 
رقــم 147188 يف 1432/11/10هـــ عــن ســيارته بســبب تفريطهــم حيــث 
ســرقت الســيارة مــن داخــل الورشــة حســب إقــرار العاملــني يف الورشــة 
هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال مــا ذكــره 
املدعــي وكالــة يف دعــواه فهــو صحيــح جملــة وتفصيــال فأنــا شــريك يف 
ــم أحضــر ولســت متواجــدا يف الورشــة وإمنــا هــذا كالم  ــا ل الورشــة وأن
ــغ  مديــر الورشــة املهنــدس التركــي وأمــا مطالبــة املدعــي وكالــة مببل
تســعة وأربعــون ألــف ريــال فــال أوافــق عليــه حيــث أننــي لســت املســتلم 
للســيارة ولــم يكــن التفريــط إن وجــد مــن طــريف وإمنــا عليــه مطالبــة 
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املهنــدس املفــرط ............. هكــذا أجــاب وبعرضــه علــى املدعــي قــال أنــا 
أطلــب صاحــب الورشــة وال عالقــة لــي بالعمالــة التــي يف الورشــة هكــذا 
الشــرعية  املــادة رقــم 76 مــن نظــام املرافعــات  رد وعليــه وبنــاء علــى 
ولوائحــه التنفيذيــة فقــد قــررت إدخــال مهنــدس الورشــة ............طرفــًا 
املوافــق  الثالثــاء  يــوم  القادمــة  للجلســة  موعــدا  الدعــوى وحتديــد  يف 
عليــه  املدعــى  تعهــد  وقــد  والنصــف  الثامنــة  1433/7/22هـــالساعة 
احلاضــر بإبــالغ املهنــدس ................وإبــالغ الشــريك اآلخــر يف الورشــة 
بتاريــخ  أخــرى  جلســة  ويف  للشــركة  التجــاري  الســجل  وإحضــار 
1433/07/22 هـــ حضــر املدعــي وكالــة كمــا حضــر الشــريك األول 
يف الشــركة املدعــى عليهــا ............... احلاضــران يف اجللســة املاضيــة 
وقــد أحضــر .............. عقــد التأســيس والــذي جــرى ضبــط ملخصــه 
عنــد كاتــب العــدل املكلــف بــوزارة التجــارة والصناعــة بالصحيفــة 
رقــم 25 عــدد 1103 مــن املجلــد 22 لعــام 1429هـــ وباطالعــي عليــه 
وجدتــه يتضمــن أن الشــركاء يف الشــركة هــم ...................... حامــل 
الســجل املدنــي رقــم ..........................و........................ حامــل الســجل 
املدنــي رقــم .................. وال يوجــد شــركاء غيرهــم. كمــا قــام بإحضار 
أنهــا  وجــدت  عليهــا  وباطالعــي  للشــركة  التجــاري  الســجل  شــهادة 
صــادرة مــن وزارة التجــارة والصناعــة الســعودية برقــم .................... يف 
1429/5/22هـ وأن االســم التجاري للشــركة هو: شــركة .................. 
وأنهــا ذات مســئولية محــدودة مدتهــا خمــس وعشــرين ســنة تبــدأ مــن 
مــن  نشــاطها  ويتكــون  1454/5/22هـــ  يف  وتنتهــي  1429/5/22هـــ 
جتــارة اجلملــة والتجزئــة يف احملروقــات وزيــوت التشــحيم والســيارات 
وصيانــة  الوقــود  محطــات  وتشــغيل  وإدارة  وإقامــة  غيارهــا  وقطــع 
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عــن  لــه  وكالــة  أحضــر  كمــا  املطاعــم.  وإدارة  وإقامــة  الســيارات 
.................... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ................. 
بصفتــه شــريكا يف شــركة.................. ذات الســجل التجــاري رقــم 
.......................... يف 1429/5/22هـــ وقــد صــدرت الوكالــة مــن كتابــة 
1433/4/19هـــ  يف   3350618 برقــم  الريــاض  بشــرق  الثانيــة  العــدل 
والتــي تخولــه املطالبــة وإقامــة الدعــاوى واملرافعــة واملدافعــة وســماع 
الدعــاوى والــرد عليهــا واإلقــرار واإلنــكار والصلــح وطلــب اليمــني ورده 
واإلجابــة  فيهــا  والطعــن  والبينــات  الشــهود  وإحضــار  عنــه  واالمتنــاع 
جميــع  حضــور  يلــزم  مــا  وإنهــاء  بالتزويــر  والطعــن  والتعديــل  واجلــرح 
اجللســات يف جميــع الدعــاوى لــدى جميــع احملاكــم واالســتالم والتســليم 
اجلنســية  .......................تركــي  الدعــوى  يف  املدخــل  حضــر  كمــا 
مبوجــب اإلقامــة رقــم .................. وبعــرض الدعــوى عليــه قــال: صحيــح 
مــا ذكــره املدعــي وكالــة فقــد اســتلمت الســيارة املوصوفــة يف الدعــوى 
قبــل العيــد مــن املدعــي أصالــة وقلــت لــه أننــي ســأفحصها بدايــة الــدوام 
يف الورشــة بعــد العيــد ويف أول يــوم مــن الــدوام بعــد العيــد فتحــت الورشــة 
وقمــت بفحــص الســيارة ثــم أذن لصــالة العصــر فقمــت بإغــالق محــرك 
الســيارة وتركــت املفتــاح عليهــا ومفتوحــة أبوابهــا كبقيــة الســيارات 
وأغلقــت الورشــة وبعــد الصــالة قمــت بفتــح الورشــة واســتكملت فحــص 
الســيارة ومــع زحمــة الزبائــن تركــت الســيارة واملفتــاح بداخلهــا وأثنــاء 
ذلــك أتــى شــخص وســرق الســيارة ولــم نســتطع اللحــاق بــه ووجدتهــا 
الشــرطة بعــد تبليغنــا عــن ســرقتها محترقــة هكــذا أجــاب. وقــد جــرى 
االطــالع علــى أوراق املعاملــة ووجــد بداخلهــا نســخة مــن خطــاب رئيــس 
معــارض الســيارات رقــم 147188 يف 1432/11/10هـــواملتضمن أنــه مت 
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تقديــر الســيارة املوصوفــة يف الدعــوى مــن قبــل مندوبــي ثالثــة معــارض 
للســيارات ومت تقديرهــا قبــل احلــادث مببلــغ وقــدره اثنــان وخمســون ألــف 
ريــال فقــط ال غيــر وبعــد احلــادث مببلــغ وقــدره ثالثــة آالف ريــال فقــط ال 
غيــر وقــد صــادق رئيــس املعــارض علــى صحــة تقديــر املعــارض أعــاله. 
وبســؤال املدعــي وكالــة عــن أساســه فقــال: إنــه يوجــد عنــد شــرطة 
املنــار وبعرضــه علــى املدعــى عليــه أصالــة ووكالــة قــال: التقديــر كثيــر 
فالســيارة ســعرها أقــل مــن ذلــك. لــذا فقــد قــررت الكتابة لقســم اخلبراء 
.................... املــالزم  لتقديــر األرش احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا 
العامــة  باحملكمــة  عشــر  التاســع  القضائــي  باملكتــب  القضائــي 
بالريــاض وبنــاء علــى تكليفــي مــن قبــل فضيلــة القائــم بعمــل املكتــب 
والقاضــي بهــذه احملكمــة الشــيخ ................. باســتكمال نظــر هــذه 
املعاملــة لكــون فضيلــة الشــيخ ..................... مكلفــا بحضــور دورة يف 
القضــاء التجــاري مبوجــب كتــاب معالــي وكيــل وزارة العــدل رقــم 
33/704096 يف 1433/9/17هـ يف هذا اليوم األربعاء 1433/10/25هـ 
الســاعة التاســعة والربع افتتحت اجللســة وفيها حضر ............................ 
حامــل بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم ...................... وكيــال عــن املدعــي 
بالوكالــة رقــم 79420 وتاريــخ 1433/9/19هـــ جلــد 12078 الصــادرة 
مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــدة ولــم يحضــر املدعــى 
عليــه وال مــن ميثلــه ولــم يتقــدم بعــذر والنتهــاء وقــت اجللســة فقــد رفعــت 
وجــرى حتديــد موعــدا للجلســة القادمــة يــوم الثالثــاء 1434/3/10هـــ 
ــى محمــد . حــرر يف  ــى اهلل وســلم عل ــة واهلل املوفــق وصل الســاعة الثامن
حضــر  1434/03/10هـــ  بتاريــخ  أخــرى  جلســة  1433/10/25هـــويف 
املدعــي وكالــة احلاضــر يف اجللســة الســابقة ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
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وال مــن ميثلــه ولــم يتقــدم بعــذر وقــد وردنــا قــرار قســم اخلبــراء برقــم 
1/1398 يف 1433/9/11هـــ و نــص احلاجــة منــه ) عليــه نفيــد فضيلتــه 
أنــه متــت الكتابــة إلــى شــيخ معــارض النســيم فوردنــا جوابهــم املــؤرخ يف 
1433/9/9هـــ أنــه مت تقديــر قيمــة الســيارة قبــل احلــادث مببلــغ اثنــني و 
ــه  ــال و أفــاد أن ــة أالف ري ــغ ثالث ــال و بعــد احلــادث مببل ــف ري خمســني أل
ســبق أن مت تقديــر الســيارة املذكــورة يف 1432/11/10هـــ كمــا أفــاد 
املدعــي أنــه قــد بــاع الســيارة علــى أهــل التشــليح مببلــغ أربعــة آالف ريــال 
حســب إقــراره املرفــق فعليــه تكــون قيمــة الســيارة ثمانيــة وأربعــني ألــف 
ريــال ) 48.000( ريــال (  أهـــ وبعرضــه علــى املدعــي وكالــة قــال صحيــح 
عليــه  املدعــى  علــى  ملوكلــي  احلكــم  أطلــب  و  فيــه  ورد  مــا 
شــركة..................... بتســليم مبلــغ ثمانيــة وأربعــني ألــف ريــال و أقصــر 
دعــواي علــى هــذا املبلــغ هكــذا طلــب و بســؤاله عــن إثبــات ملكيــة 
موكلــه للســيارة أثنــاء وجودهــا بورشــة الشــركة املدعــى عليهــا فقــال 
أطلــب مهلــة إلحضــار برنــت مــن إدارة مــرور الريــاض ويف جلســة أخــرى 
بتاريــخ 1434/03/15 هـــ حضــر املدعــي وكالــة ................ولــم يحضــر 
مــن ميثــل املدعــى عليهــا وقــد اعتــذر املدعــي وكالــة عــن حضــور اجللســة 
الســابقة نظــرا لتأخــر إصــدار املــرور مــا طلــب منــه هــذا وقــد وردنــا 
كتــاب مديــر مــرور منطقــة الريــاض برقــم 5538 يف 1434/3/10هـــ 
املرفــق برنــت وبعــد اإلطــالع عليــه وجدنــا بــأن اســم املالــك للســيارة 
األخيــر هــو املدعــي أصالــة ......... وقبلــه وكيلــه والــده ................... أ.هـــ 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال صحيــح بــأن ملكيــة الســيارة 
وقــت ســرقتها مــن ورشــة الشــركة املدعــى عليهــا كانــت ملــكا البنــي 
ــى مــا تقــدم مــن  ــاء عل ــي يف هــذه الدعــوى هكــذا أجــاب فبن ... موكل
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الشــركة  ولتبلــغ  بينتــه  مــن  املدعــي  وملــا أحضــره  الدعــوى واإلجابــة 
املدعــى عليهــا وملــا قــرره الفقهــاء مــن أن املمتنــع عــن احلضــور يعتبــر 
نــاكال و قــال املوفــق ابــن قدامــة يف املغنــي 6/117 :) فاألجيــر املشــترك 
. ضامــن ملــا جنــت يــده .وروي ذلــك عــن عمــر وعلــي وعبــد اهلل بــن عتبــة 
وشــريح واحلســن واحلكــم. وهــو قــول أبــي حنيفــة و مالــك ]ومنصــوص 
أحمــد [وأحــد قولــي الشــافعي ...  ولنــا مــا روى جعفــر بــن محمــد عــن أبيه 
عــن علــي أنــه كان يضمــن الصبــاغ والصــواغ وقــال : ال يصلــح النــاس إال 
ذلــك وروى الشــافعي يف مســنده بإســناده عــن علــي أنــه كان يضمــن 
اإلجــراء ويقــول : ال يصلــح النــاس إال هــذا وألن عمــل األجيــر املشــترك 
مضمــون عليــه فمــا تولــد منــه يجــب أن يكــون مضمونــا كالعــدوان 
ــذي يعمــل  ــا جــاء يف إقــرار املهنــدس ...................ال بقطــع عضو(أهـــ ومل
و  عليهــا  الســيارة  ملفتــاح  تركــه  مــن  عليهــا  املدعــى  الشــركة  لــدى 
وتفريطــه يف حفظهــا  تقصيــره  يثبــت  الزبائــن ممــا  بزحمــة  انشــغاله 
يف  الشــريك   ................ عليــه  املدعــى  عليــه  اعتــرض  مــا  ولكــون 
الشــركة مــن تضمــني الشــركة لكــون التفريــط واقــع مــن طــرف 
املهنــدس فيــرده مــا جــاء يف الشــرح الكبيــر مــع اإلنصــاف 14/482 )و 
لــو اســتأجر أجيــرا خاصــا كاخليــاط يف دكان يســتأجر أجيــرا خاصــا 
فيســتقبل املشــترك خياطــة الثــوب ثــم يدفعــه إلــى األجيــر اخلــاص فخرقه 
أو أفســده لــم يضمنــه اخلــاص و يضمنــه األجيــر املشــترك لربــه قالــه 
الشــركة  بتضمــني  حكمــت  فقــد  كلــه  لذلــك  أهـــ   ) األصحــاب 
ثمانيــة  وقدرهــا  بهــا  املدعــى  القيمــة  عليهــم  املدعــى   .......................
وأربعــون ألــف ريــال تســلم للمدعــي أصالــة وأن للمدعــى عليهــا شــركة 
................ الرجــوع علــى مــن وقــع منــه التفريــط. وهــذا احلكــم حضوريــا 
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ولوائحــه  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن   )  1/55 ( املــادة  علــى  بنــاء 
التنفيذيــة وقــد قــررت بعــث نســخة مــن احلكــم للمدعــى عليهــا بنــاء علــى 
الالئحــة ) 176 / 4 ( مــن النظــام املذكــور وأن للمدعــى عليهــا تقــدمي 
اعتراضهــا للمحكمــة خــالل مــدة ثالثــني يومــا تبــدأ مــن تاريــخ تبلغهــا 
باحلكــم وأنــه إذا مضــت مــدة االعتــراض ولــم تقــدم خاللهــا الئحتــه 
احلكــم  ويكتســب  االعتــراض  يف  حقهــا  فيســقط  االعتراضيــة 
القطعيــة، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبه وسلم . حرر يف  1434/3/15هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم األحــد 1434/7/9هـــ افتتحــت 
ــة مــن محكمــة االســتئناف بكتابهــم رقــم  اجللســة وقــد عــادت املعامل
341075236 يف 1434/6/28هـــ وبرفقهــا قــرار الدائــرة اجلزائيــة الثالثة 
رقــم 34237776 يف 1434/6/12هـــ واملتضمــن املالحظــة مبــا نصــه ) 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
لوحــظ باألكثريــة أن رقــم وتاريــخ وكالــة املدعــي املدونــة يف الصــك 
وصــورة ضبطــه مخالــف لرقــم وتاريــخ الوكالــة املرفقــة لفــة رقــم 22 
إلجــراء مــا يلزم(أ.هـــ وأجيــب أصحــاب الفضيلــة أنــه مت إرفــاق صــور 
الــوكاالت املشــار لهــا وقــررت إعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
لتدقيقهــا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد. حــرر 
املوافــق  الســبت  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل  يف 1434/7/9هـــ 
13 /1434/08هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر هــذا و قــد 
وردتنــا املعاملــة مــن رئيــس محكمــة االســتئناف بكتابــه ذي الرقــم 
341075236 يف1434/8/2ه املرفــق بــه القــرار الصــادر مــن الدائــرة 
اجلزائيــة الثالثــة برقــم 34280404 يف 1434/7/26هـــ و نــص احلاجة منه 
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)وحيــث ســبق دراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة والالئحــة 
االعتراضيــة وباإلطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه 
ــخ  ــا رقــم  34237776  وتاري ــى قرارن ــاء عل بالصــك وصــورة ضبطــه وبن
ــة مــا يوجــب نقــض احلكــم بعــد  ــم يظهــر لألكثري 1434/06/12هـــ ل
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل ــر( وبــاهلل التوفيــق وصل اإلجــراء األخي

ــه أجمعــني حــرر يف 1434/08/13هـــ  ــه وصحب ــى آل وعل
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثالثــة 
لتمييــز القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى خطــاب 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض برقــم 341075236 وتاريــخ 
القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/7/11هـــ 
وتاريخ1434/3/17هـــ  برقــم3464147   ............... الشــيخ  باحملكمــة 
 ............. بالوكالــة عــن   .................. اخلــاص  املدعــي  اخلــاص بدعــوى 
ضــد ..................يف قضيــة ســرقة علــى النحــو املوضــح بالصــك املتضمــن 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه وحيــث ســبق دراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة والالئحــة اإلعتراضيــة وباإلطــالع علــى 
مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالصــك وصــورة ضبطه وبنــاء على 
القــرار رقــم 34237776 وتاريــخ 1434/6/12ه لــم يظهــر لألكثريــة مــا 
يوجــب نقــض احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر 0واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 33105340 تاريُخه: 1433/9/9هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33373699

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34205941  تاريخه:1434/5/5هـ

تعويض- شــراء املدعى عليه ســيارة ودفع الثمن- صدور حكم للمدعى 
عليــه بــرد ثمــن الســيارة لوجــود عيــب- تســليم الســيارة للمدعــي- إقــرار 
مطالبــة  احلكــم-  صــدور  مــن  فتــرة  بعــد  الســيارة  باســتالم  املدعــي 
املدعــي بأجــرة مثــل الســيارة عــن فتــرة التأخيــر يف التســليم- اخلــراج 

بالضمــان- صــرف النظــر عــن الدعــوى .

1. قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: »اخَلــَراُج بالضمــان« أخرجــه 
الشــافعي ،وأحمــد ، وأبــو داود ، والترمــذي ، والنســائي وابــن ماجــه، 
وابــن حبــان . مــن حديــث عائشــة . ويف بعــض طرقــه ذكــر الســبب . 
وهــو أن رجــال ابتــاع عبــدا ، فأقــام عنــده مــا شــاء اهلل أن يقيــم ، ثــم وجــد 
بــه عيبــا ، فخاصمــه إلــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ، فــرده عليــه، 
فقــال الرجــل: يــا رســول اهلل ، قــد اســتعمل غالمــي. فقــال: »اخلــراج 

بالضمــان«.
2. قــال َأبــو عبيــد: »معنــى اخلــراج يف هــذا احلديــث غلــة العبــد يشــتريه 
َســُه البائــُع ولــم  ه زمانــًا، ثــم َيعُثــُر منــه علــى َعيــٍب َدَلّ الرجــُل فيســتغُلّ
بجميــع  عليــه  والرجــوُع  البائــع  علــى  العبــد  َرُدّ  فلــه  عليــه،  ُيطِلعــُه 
َبــٌة لــه أَلنــه كان  لــُة التــي اســتغلها املشــتري مــن العبــد َطِيّ الثمــن، والَغّ

يف ضمانــه، ولــو هلــك هلــك مــن مالــه«.
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تقدمــت الشــركة املدعــى عليهــا بدعــوى ضــد املدعــي بأنــه اشــترى 
منهــا ســيارة ثــم أقــام دعــوى عليهــا بطلــب فســخ العقــد ورد الثمــن املســلم 
لوجــود عيــب فيهــا وصــدر لــه حكــم يقضــي لــه بذلــك لذا فتطلــب تقدير 
أجــرة املثــل للفتــرة مــن بــني صــدور احلكــم حتى اســتالمها - أقــر املدعى 
عليــه باحلكــم الصــادر لــه ضــد املدعيــة إال أنــه دفــع بجهلــه بــأن مقتضــى 
احلكــم إلزامــه بإعــادة الســيارة للمدعيــة - جــرى ســؤال الطرفــني متــى 
جــرى تســليم املبلــغ فأجابــا بأنــه لــم يســلم إال قبــل شــهرين مــن تاريــخ 
اجللســة - عليــه ولكــون املدعــي يقــر باســتالم موكلتــه للســيارة أثنــاء 
املداولــة بــني هــذه احملكمــة ومحكمــة االســتئناف وإمنــا يلــزم املدعــى 
عليــه تســليمها بعــد تصديــق احلكــم وبذلــك فــال وجــه ملطالبتــه بأجــرة 
تأخــره يف التســليم وأمــا قبــل تصديــق احلكــم فــال وجــه أيضــا للمطالبــة 
ــث عــن  ــا جــاء يف احلدي باألجــرة لكــون الســيارة يف ضمــان املشــتري مل
النبــي، صلــى اهلل عليــه وســلم، َأنــه قــال: )اخَلــَراُج بالضمــان(. أخرجــه 
الشــافعي ،وأحمــد ، وأبــو داود ، والترمــذي ، والنســائي وابــن ماجــه، 
وابــن حبــان . مــن حديــث عائشــة . عليــه حكمــت احملكمــة بصــرف 
النظــر عــن دعــوى املدعــي - قــرر وكيــل املدعيــة االعتــراض فأفهــم 

بالتعليمــات - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .................. القاضــي يف احملكمــة 
العامــة بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   33373699 برقــم  املســاعد  بالريــاض  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   331029263 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/06/02هـــ  
1433/06/02هـــ  ففــي يــوم الســبت املوافــق 1433/09/09هـــ  حضــر 
................. ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم )…………….( بصفته 
وكيال عن ............... ســعودي مبوجب ســجل مدني رقم )...................( 
ينــوب عنــه بصفتــه رئيــس مجلــس املديريــن بالشــركة ......... باملطالبــة 
االحــكام  علــى  واالعتــراض  الدعــاوى  وإقامــة  واملرافعــة  واملدافعــة 
مبوجــب صــك وكالــة صــادر مــن كتابــة عــدل عرقــة رقــم 3350132 
يف 1433/1/29هـــ وادعــى علــى احلاضــر معــه ........................ ســعودي 
مبوجــب ســجل مدنــي رقــم )………………(  قائــاًل يف حتريــر دعــواه 
عليــه لقــد ســبق للمدعــى عليــه أن اشــترى ســيارة نــوع ..... صنــع 2006م 
ثــم تقــدم املدعــى عليــه بدعــوى لهــذه احملكمــة يطلــب فســخ العقــد 
لوجــود عيــب يف الســيارة فصــدر احلكــم مــن هــذه احملكمــة بفســخ 
العقــد وإلزامــه بتســليم الســيارة وإعــادة املبلــغ لــه وقــد قامــت موكلتــي 
لــم يســلم الســيارة عنــد صــدور احلكــم يف  لــه لكنــه  بإعــادة املبلــغ 
1429/5/19هـــ إلــى 1432/5/2هـــ لــذا أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بدفع 
أجــرة املثــل للســيارة املذكــورة عــن املــدة املشــار لها هذه دعواي وبســؤال 
ودعــواي  الســيارة  شــراء  مــن  املدعــي  مــا ذكــره  قــال  عليــه  املدعــى 
وصــدور احلكــم واســتالمي لقيمــة الســيارة فكلــه صحيــح وصحيــح 



23

بقيــت الســيارة معــي املــدة املذكــورة ألنــي لــم أعــرف أن معنــى احلكــم 
أن أعيــد الســيارة هكــذا قــال وبعرضــه علــى املدعــي قــال أطلــب إلزامــه 
بإقــراره وهنــا طلبــت احلكــم وباالطــالع علــى الصــك رقــم 29/155 يف 
1429/6/25هـــ واملتضمــن دعــوى املدعــي ............... ضــد .................... 
واحلكــم بفســخ العقــد املبــرم بينهمــا وإلــزام املدعــى عليهــا بإعــادة املبلــغ 
وإلــزام املدعــي بتســليم الســيارة املذكــورة للشــركة املدعــى عليهــا 
واملظهــر عليــه باملصادقــة مــن محكمــة االســتئناف برقــم 3315404 
يف 1433/3/28هـــ وبســؤالهما متــى مت تســليم املبلــغ فقــال الطرفــان 
جــرى تســليم املبلــغ قبــل شــهرين هكــذا قــاال، فبنــاء علــى مــا تقــدم 
ولكــون املدعــي يقــر باســتالم موكلتــه للســيارة أثنــاء املداولــة بــني هــذه 
احملكمــة ومحكمــة االســتئناف وإمنــا يلــزم املدعــى عليــه تســليمها بعــد 
تصديــق احلكــم وبذلــك فــال وجــه ملطالبتــه بأجــرة تأخــره يف التســليم 
وأمــا قبــل تصديــق احلكــم فــال وجــه أيضــا للمطالبــة باألجــرة لكــون 
الســيارة يف ضمــان املشــتري ملــا جــاء يف احلديــث عــن النبــي، صلــى اهلل 
عليــه وســلم، َأنــه قــال: اخَلــَراُج بالضمــان؛ هــو حديــث صحيــح . أخرجــه 
الشــافعي ، وأحمــد ، وأبــو داود ، والترمــذي ، والنســائي وابــن ماجــه 
، وابــن حبــان . مــن حديــث عائشــة . ويف بعــض طرقــه ذكــر الســبب . 
ــم  ــم ، ث ــده مــا شــاء اهلل أن يقي ــاع عبــدا ، فأقــام عن وهــو) أن رجــال ابت
وجــد بــه عيبــا ، فخاصمــه إلــى النبــي ] صلــى اهلل عليــه وســلم ( فــرده 
ــا رســول اهلل ، قــد اســتعمل غالمــي . فقــال :  ــه ، فقــال الرجــل : ي علي
اخلــراج بالضمــان ،  قــال َأبــو عبيــد وغيــره مــن َأهــل العلــم: معنــى اخلــراج 
ــُر  ــم َيعُث ــًا، ث ــة العبــد يشــتريه الرجــُل فيســتغُلّه زمان يف هــذا احلديــث غل
َســُه البائــُع ولــم ُيطِلعــُه عليــه، فلــه َرُدّ العبــد علــى البائــع  منــه علــى َعيــٍب َدَلّ
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لــُة التــي اســتغلها املشــتري مــن العبــد  والرجــوُع عليــه بجميــع الثمــن، والَغّ
ــٌة لــه أَلنــه كان يف ضمانــه، ولــو هلــك هلــك مــن مالــه. عليــه فقــد  َب َطِيّ
ــه ال حــق  صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي ضــد املدعــى عليــه لكون
ــى املدعــي قــرر املعارضــة فأجيــب  ــه نحــوه وبــه حكمــت وبعرضــه عل ل
لطبــه وســلم صــورة احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــالل ثالثــني يومــا 
فــإن مضــت املــدة ولــم يتقــدم بالئحــة اعتراضــه عليــه ســقط حقــه يف 
ــى اهلل  ــاهلل التوفيــق ، وصل ــة وب ــراض واكتســب احلكــم القطعي االعت
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/9/9هـــ.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 33105340 و 
تاريــخ 1433/9/9هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ................. و أصدرنــا 
القــرار رقــم 34205941 وتاريــخ 1434/5/5هـــ املتضمــن أنــه لــم يظهــر 
اســتئناف  املوفــق قاضــي  و اهلل  االعتــراض علــى احلكــم  يوجــب  مــا 
الدائــرة  ورئيــس   ................... اســتئناف  قاضــي   ........................
.................... احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة 
اخلامســة لتمييــز القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض 
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض 
املســاعد برقــم 34399310 وتاريــخ 1434/4/22هـــ املرفــق بهــا الصــك 
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/.................... املســجل 
بدعــوى/............... وكالــة  وتاريــخ 1433/9/9هـــ  برقــم 33405340 
ضــد/...................... يف مبلــغ مــن املــال علــى الصفــة املوضــح بالصــك 
واملتضمــن حكــم فضيلتــه كمــا هــو مبــني يف الصــك وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة لــم يظهــر مــا 
يوجــب االعتــراض علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وســلم. ــه وصحب محمــد وآل
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: 34259694 تاريُخه: 1434/7/4هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34303134

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34329301 تاريخه:1434/10/13هـ

تعويــض - بيــع أخشــاب بآجــل - دفــع غرامــة ماليــة حــال التأخــر يف 
الســداد - عــدم ثبــوت صحــة الشــرط اجلزائــي - صــرف النظــر عــن 

الدعــوى .

ُيِحــلُّ عقوبتــه  1- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )لــيُّ الواجــد 
وعرضــه(.

2- قــول ابــن عبــد البــر: »وكل زيــادة مــن عــن أو منفعــة يشــترطها 
املســلف علــى املستســلف فهــي ربــا ال خــالف فيــه«.

3- قــرار مجمــع الفقــه اإلســالمي رقــم )85( ونصــه: » ال يجــوز الشــرط 
اجلزائــي عــن التأخيــر يف تســليم املُْســَلم فيــه.. إلــخ«.

ادعــى املدعــي بأنــه بــاع علــى املدعــى عليــه أخشــابًا موصوفــة يف الدعــوى 
بالقيمــة املذكــورة علــى أن يســدد لــه كامــل املبلــغ خــالل مــدة محــددة 
ويف حالــة تأخــره عــن الســداد يدفــع عــن كل شــهر غرامــة ماليــة وقــد 
تأخــر يف الوفــاء بجــزء مــن املبلــغ، لــذا طلــب إلزامه بدفــع غرامة التأخير 
حســب الشــرط اجلزائــي املنصــوص عليــه يف العقــد- أقــر املدعــى عليــه 
مبــا جــاء يف الدعــوى ودفــع بأنــه معســر ال مــال لديــه- الشــرط اجلزائــي 
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املطالــب بــه يقابــل التأخيــر يف الوفــاء بالديــن وهــذا غيــر جائــز شــرعا- 
قضــت احملكمــة بعــدم صحــة الشــرط اجلزائــي املذكــور وحكمــت 
بصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي- عــارض املدعــي على احلكــم- قررت 

محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.

باحملكمــة  القضائــي  املــالزم   ..... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
العامــة مبحافظــة القريــات وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة برقــم 34303134 وتاريــخ 1434/07/02 هـــ املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 341588988 وتاريــخ 1434/7/2هـــ ففــي يــوم األحــد 
املوافق1434/07/02 هـ افتتحت اجللســة الســاعة 30 : 11 وفيها حضر 
..... وادعــى علــى  ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
احلاضــر معــه ..... مصــري اجلنســية مبوجــب جــواز الســفر رقــم).....( قائــال 
يف تقريــر دعــواه لقــد بعــت علــى هــذا احلاضــر مجموعــة مــن األخشــاب 
ســبعة أمتــار مرابيــع وثالثــة أمتــار خشــب ألــواح جديــد بقيمــة خمســة 
عشــر ألــف ريــال وذلــك بتاريــخ 1430/5/23هـــ علــى أن يســدد كامــل 
ــة تأخــره عــن الســداد يدفــع  ــغ خــالل شــهرين مــن تاريخــه ويف حال املبل
غرامــة ماليــه مبقــدار ألفــي ريــال شــهريا وقــد وصلنــي منــه خــالل املــدة 
املذكــورة مبلــغ ســبعة آالف ريــال ثــم بعــد انتهــاء املــدة دفــع لــي مبلــغ 
خمســة آالف ريــال يف رمضــان ولــم يوفينــي كامــل املبلــغ إال بعــد مضــي 
عشــرة أشــهر علــى املــدة املتفــق عليهــا لذلــك أنــا أطالــب بإلزامــه بدفــع 
غرامــة التأخيــر حســب الشــرط اجلزائــي املنصــوص عليــه يف العقــد عــن 
كل شــهر ألفــني ريــال ويكــون مجموعهــا عشــرون ألــف ريــال هــذا مــا 
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لــدي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي 
مــن الشــراء والقيمــة والشــرط اجلزائــي فصحيــح وقــد دفعــت لــه خــالل 
مــدة الشــهرين مبلــغ عشــرة آالف ريــال ثــم حصلــت لــي ظــروف خارجــة 
عــن إرادتــي ولــم اســتطع دفــع كامــل املبلــغ املســتحق علــي وبعــد انتهــاء 
مهلــة الشــهرين دفعــت لــه مبلــغ خمســة االف ريــال وأنــا حاليــا معســر 
ليــس لــدي مــال وال أعمــل حيــث أنــي مريــض بعمــى جزئــي يف نظــري 
ولــدي تقريــر طبــي بذلــك هــذا مــا لــدي فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
والشــرط  منــه  صــورة  املرفــق  العقــد  علــى  االطــالع  وبعــد  واإلجابــة 
اجلزائــي املنصــوص عليــه تبــني أن مضمــون الشــرط مقابــل التأخيــر يف 
الوفــاء بالديــن وهــذا غيــر جائــز شــرعا وقــد جــاء يف قــرار مجمــع الفقــه 
ــَلم رقــم 85  اإلســالمي بالنســبة للشــرط اجلزائــي الــوارد يف قــراره يف الَسّ
) 2 / 9 ( ، ونصــه : ) ال يجــوز الشــرط اجلزائــي عــن التأخيــر يف تســليم 
امُلْســَلم فيــه ؛ ألنــه عبــارة عــن َدْيــن ، وال يجــوز اشــتراط الزيــادة يف الديــن 
عنــد التأخيــر( و لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: )لــيُّ الواجــد ُيِحــلُّ عقوبته 
وعرضــه( احلديــث رواه البخــاري معلقــًا. والعلمــاء فســروا العقوبــة التــي 
يحلهــا مطــل الغنــي باحلبــس، فلــم يذكــروا عقوبــة أخــرى غيــر ذلــك قــال 
ابــن عبــد البــر: »وكل زيــادة مــن عــني أو منفعــة يشــترطها املســلف علــى 
املستســلف فهــي ربــا ال خــالف فيــه« وملــا ذكــر بعاليــه وحيــث لــم يثبــت 
لــدي صحــة الشــرط اجلزائــي املذكــور فقــد حكمــت بصــرف النظــر 
ــه ووعــد  ــى املدعــي عــارض علي ــب املدعــي وبعــرض احلكــم عل عــن طل
بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه وأفهــم بتعليمــات االســتئناف 
وهــي أن عليــه مراجعــة احملكمــة خــالل عشــرة أيــام الســتالم نســخة 
ــه تقــدمي اعتراضــه علــى احلكــم خــالل ثالثــني يومــا مــن  احلكــم وأن ل
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اســتالمه نســخة احلكــم وإال اكتســب احلكــم الصفــة القطعيــة ففهــم 
ذلــك وعليــه جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/7/2هـــ.
املوافــق 1434/11/18هـــ  الثالثــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
افتتحــت اجللســة لــدي وقــد وردتنــا كامــل أوراق املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف باجلــوف برقــم342202504 يف 1434/11/2هـــ واملصــادق 
عليهــا بقــرار أصحــاب الفضيلــة رقــم 34329301 يف 1434/10/13هـــ 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه. 

حــرر يف 1434/11/18هـــ.
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: 34317033 تاريُخه: 1434/9/10هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34407593  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34317033  تاريخه: 1434/9/10هـ

إبــل  إطعــام  عــن  بالتعويــض  مطالبــة   - ضــرر  عــن  تعويــض  دعــوى 
اشــتراها املدعــي ثــم تبــن ملكيــة املدعــى عليــه لهــا- اخلــراج بالضمــان 

والغنــم بالغــرم - رد دعــوى املدعــي .

1- قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: )اخلراج بالضمان(.
2- قاعدة: الغنم بالغرم.

ــة  ــه مــدة طويل ــه اشــترى إبــل مــن شــخص وبقيــت لدي ادعــى املدعــي بأن
لــه، ولــذا طلــب  ثــم تبــني أنهــا ملــك للمدعــى عليــه فألــزم بإعادتهــا 
إلــزام املدعــى عليــه بدفــع قيمــة إطعــام اإلبــل طيلــة املــدة املذكــورة- 
أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى ودفــع بأنــه لــم يــوكل أحــدًا 
بإطعــام اإلبــل ولذلــك فهــو غيــر مســتعد مبــا طلبــه املدعــي- ومبــا أن 
واخلــراج  بالغــرم  والغنــم  والنتــاج  باحلليــب  اإلبــل  مــن  اســتفاد  املدعــي 
بــرد طلــب املدعــي قيمــة إطعــام اإلبــل  بالضمــان- قضــت احملكمــة 
للمــدة املذكــورة- قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض عليــه املدعــي- 

قــررت محكمــة االســتئناف باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بعرعــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ   1434/09/01 وتاريــخ   34407593 برقــم  بعرعــر  العامــة 
يــوم  وتاريــخ 1434/09/01 هـــ ففــي  برقــم 342098441  باحملكمــة 
اخلميــس املوافــق1434/09/10 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 12 
وفيهــا حضــر ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... 
فادعــى املدعــي قائــاًل يف حتريــر دعــواه ضــده: أنــه بتاريــخ 1434/9/3هـ 
صــدر مــن فضيلتكــم الصــك ذي الرقــم 34311859 يف 1434/9/3هـــ 
واملتضمــن فيــه إلزامــي بتســليم املدعــى عليــه هــذا احلاضــر ناقتــني حيــث 
أننــي اشــتريتهما مــن شــخص منــذ أكثــر مــن أحــد عشــر شــهرًا وتبــني 
أنهمــا ملــك للمدعــى عليــه وأنــا ال أعلــم وقــد كنــت أطعمهمــا طيلــة 
هــذه املــدة لــكل ناقــة يوميــًا عشــرة ريــاالت فيكــون قيمــة كامــل هــذه 
املــدة ســتة آالف وســت مئــة ريــال وذلــك حســب تقريــر هيئــة اخلبــراء بهــذه 
احملكمــة واملرفــق باملعاملــة لــذا أطلــب احلكــم عليــه وإلزامــه بدفــع 
قيمــة اإلطعــام طيلــة املــدة املذكــورة وقدرهــا ســتة آالف وســت مئــة 
ــاًل :  ــه عــن الدعــوى أجــاب قائ ــال هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى علي ري
مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن أنــه صــدر صــك مــن فضيلتكــم بإلــزام 
املدعــي بتســليمي الناقتــني وأنهمــا كانتــا عنــده منــذ أكثــر مــن أحــد 
عشــر شــهرًا فهــو صحيــح وأمــا املطالبــة بدفــع قيمــة اإلطعــام فأنــا غيــر 
مســتعد بدفعــه ألن الناقتــني ملــك لــي ولــم أوكل أحــدًا بإطعامهمــا ألن 
ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى  ــاًء عل ــل معهــا ســقائها هكــذا أجــاب فبن اإلب
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واإلجابــة وبعــد اإلطــالع علــى الصــك املشــار إليــه أعــاله وملــا جــاء يف 
حديــث عائشــة أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال )اخلــراج بالضمــان( 
أخرجــه النســائي والترمــذي وأبــو داود وابــن ماجــة والشــافعي وغيرهــم 
وقــد جــاء عنــد احلاكــم يف مســتدركه أن ســبب احلديــث أن رجــال ً 
اشــترى مــن رجــل غالمــًا يف زمــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فــكان 
عنــده مــا شــاء اهلل ثــم رده مــن عيــب وجــد بــه فقــال الرجل حــني رد الغالم 
يــا رســول اهلل إنــه كان اســتعمل غالمــي منــذ كان عنــده فقــال النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم )اخلــراج بالضمــان( ولــم يحكــم النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم بقيمــة اإلطعــام للمشــتري مــع أن الغــالم قــد مكــث عنــد 
املشــتري مــا شــاء اهلل ولكــون الغنــم بالغــرم واخلــراج بالضمــان ومبــا أن 
املدعــي قــد اســتفاد مــن اإلبــل باحلليــب والنتــاج واألبهــة وجلميــع مــا تقــدم 
فقــد حكمــت بــرد طلــب املدعــي قيمــة اإلطعــام طيلــة املــدة املذكــورة 
وقدرهــا ســتة آالف وســت مئــة ريــال وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم 
املدعــي  وقــرر  باحلكــم  القناعــة  عليــه  املدعــى  قــرر  األطــراف  علــى 
املعارضــة وجــرى إفهامــه مبقتضــى تعليمــات االســتئناف وأن عليــه تقــدمي 
الئحــة اعتراضيــة خــالل مــدة أقصاهــا ثالثــون يومــًا مــن تاريــخ اســتالمه 
نســخًة مــن احلكــم وإذا لــم يقــدم الئحتــه االعتراضيــة خــالل هــذه املــدة 
فسيكتســب احلكــم القطعيــة بنــاًء علــى التعليمــات وقــد جــرى تســليمه 
نســخة مــن احلكــم يف هــذه اجللســة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/9/10هـــ.
هـــ   1434/10/18 املوافــق  األحــد  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة  ــى ورود الالئحــة االعتراضي ــاًء عل افتتحــت اجللســة الســاعة 00:12 بن
علــى هــذا احلكــم واملقدمــة مــن املدعــى عليــه ..... واملقيــدة برقــم ..... 
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ــى مــا  ــر عل ــم أجــد فيهــا مــا يؤث يف 1434/9/22هـــ وباطالعــي عليهــا ل
حكمــت بــه أو يدعــو للعــدول عنــه وقــررت رفــع املعاملــة مــع الصــك 
وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة حملكمــة االســتئناف باجلــوف 
نبينــا  علــى  اهلل  ، وصلــى  التوفيــق  وبــاهلل  احلكــم كاملتبــع  لتدقيــق 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/10/18هـــ .
ذ

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34317033 وتاريــخ 	 
1434/9/10هـ.
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: 34306282تاريُخه: 1434/8/25هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32528560

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
35100090  تاريخه: 1435/1/1هـ

ضمــان بنكــي - إعــادة شــيك وبيــان اســتحقاقه - أن مــا أحالتــه العــادة 
أو أبعدتــه فهــو مــردود - النقــود ال يعــوض عنهــا بنقــود - حكــم وزارة 
التجــارة إمنــا هــو بالنظــر لشــكل الشــيك وموضوعــه لــدى احملكمــة 
املختصــة - عــدم اســتحقاق املدعــى عليهــا قيمــة الشــيك واحلكــم 

بتســليم هــذا الشــيك للمدعــي .

قوله تعالى ) وأحل اهلل البيع وحرم الربا ( .. 1
قــال ابــن عبــد الســالم يف قواعــده 125/2: )القاعــدة يف األخبــار . 2

والدعــاوى والشــهادات واألقاريــر وغيرهــا أن مــا كذبــه العقــل أو 
جــوزه وأحالتــه العــادة فهــو مــردود، وأمــا مــا أبعدتــه العــادة مــن غيــر 

إحالــة فلــه رتــب يف البعــد والقــرب قــد يختلــف فيهــا ...(.

ادعــى املدعــي وكالــة علــى املؤسســة املدعــى عليهــا يطالبهــا بإثبــات 
تســلمها مبلــغ ثالثــة ماليــني ريــال مــن ) ... ( وإعــادة أصــل الشــيك ، 
حيــث تعاقــدت إحــدى املؤسســات التــي ميلكهــا ) ... ( مــع املؤسســة 
املدعــى عليهــا علــى تنفيــذ مشــروع وطلبــت املؤسســة ضمانــًا بنكيــًا 
املدعــى  ذلــك طلبــت  عنــد   ، املشــروع  ينفــذ  ولــم  عليهــا  املدعــى  مــن 
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عليهــا إعــادة الضمــان البنكــي مــن املؤسســة املتعاقــد معهــا فقامــت 
ــة املدعــي بإصــدار شــيكات ألمــر املؤسســة املدعــى  الشــركة موكل
عليهــا مببلــغ قــدره ثالثــة ماليــني ريــال ثــم قــام أحــد موظفــي الشــركة 
ــة بتســليم املؤسســة املدعــى عليهــا شــيكًا آخــر برقــم 339033  املدعي
يف: 2008/3/1م  مببلــغ ثالثــة ماليــني ريــال بالتواطــؤ مــع املوظــف الــذي 
تســلمه  املدعيــة  الشــركة  وكانــت  الشــركة  يف  ســكرتيرًا  يعمــل 
شــيكات موقعــه علــى بيــاض لتســيير أمــور الشــركة ، أجــاب املدعــى 
عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى ماعــدا الشــيك ذي  الرقــم ... وأنــه مقابــل 
تســييل الضمــان حيــث قــام ) ... ( بتســييل الضمــان البنكــي وأنكــر 
ســداد الشــركة املدعيــة عــن مؤسســة ) ...( ألنــه ليــس عنــده ســيولة بــل 
ــه مــع موظــف  ــة وأنكــر تواطــئ املؤسســة موكلت ــك 25% باملائ ــه ميل ألن
ــب رد  ــال ويطل ــني ري ــة مالي ــر شــيك بثالث ــى حتري ــة عل الشــركة املدعي
الدعــوى ، قــرر املدعــي أن الضمــان البنكــي قــدره مليونــان وتســع 
مائــة واثنــان وثمانــون ألفــًا وخمســمائة ريــال  وأن مبلــغ ســبعة عشــر 
ــل تســييل الضمــان ، صــادق  ــال فهــو تعويــض مقاب ألــف وخمســمائة ري
ــان  ــة واثن ــان وتســع مائ ــه أن الضمــان البنكــي قــدره مليون املدعــى علي
وثمانــون ألفــًا وخمســمائة ريــال ، ومبــا أن الضمــان البنكــي يف احلقيقــة 
ــال  ــون ألفــًا وخمســمائة ري ــان وثمان ــة واثن ــان مليــون وتســع مئ قــدره: اثن
وصــادق علــى ذلــك املدعــى عليــه وكالــة وذكــر املدعــي أن الزائــد علــى 
هــذا املبلــغ مقابــل تســييل الضمــان وأنكــر ذلــك املدعــى عليــه وكالــة 
ودفــع بــأن الشــيك محــل الدعــوى كامــال كان مقابــل تســييل الضمــان 
ودفعــه هــذا غيــر صحيــح ألن املبلــغ كثيــر وقيمــة الضمــان ال ميكــن 
أن توازيهــا قيمــة التعويــض ومــا أحالتــه العــادة أو أبعدتــه فهــو مــردود 
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ينظــر قواعــد األحــكام 125/2 ، ومبــا أن النقــود ال يجــوز أن يعــوض 
عنهــا بنقــود وهــو عــني الربــا الــذي حّرمــه اهلل )وأحــل اهلل البيــع وحــرم 
الربــا(، وألن حكــم وزارة التجــارة إمنــا هــو بالنظــر لشــكل الشــيك 
وموضوعــه لــدى احملكمــة املختصــة ، احلكــم بعــدم اســتحقاق املدعــى 
عليهــا لقيمــة الشــيك املســحوب علــى البنــك ... وأن تســلم للمدعيــة أصــل 
الشــيك املذكــور ، قنــع املدعــي وكالــة باحلكــم واعتــرض املدعــى 
االســتئناف  محكمــة  مــن  احلكــم  صــدق   ، بالئحــة  وكالــة  عليــه 

مبنطقــة مكــة املكرمــة .

العامــة  القاضــي يف احملكمــة   .... أنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
ــخ  احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 32528560 وتاري
وتاريــخ   321450336 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1432/11/14هـــ 
ــة ففــي  ــه يف ضبــط القضي 1432/11/14 هـــ وبعــد عــدة جلســات مثبت
اجلنســية  ....ســعودي  حضــر  هـــ  املوافــق1433/11/16  الثالثــاء  يــوم 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .... الوكيــل عــن .... باألصالــة عــن نفســه 
وبصفتــه مديــر يف شــركة .... لالســتثمارات العقاريــة مبوجــب الوكالــة 
يف   2800 رقــم  جــدة  بجنــوب  الثانيــة  العــدل  كتابــة  عــن  الصــادرة 
1433/01/18 هـــ املخــول لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة وطلب حتليف 
اجلنســية  ....ســعودي  اخلبــراء وحضــر حلضــوره   تعيــني  وطلــب  اليمــني 
ــة عــن نفســه  مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ....الوكيــل عــن .... باألصال
وبصفتــه صاحــب مؤسســة ....مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
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العــدل الثانيــة بشــمال جــدة رقــم 102062 يف 1431/12/23 هـــ واملخول 
لــه فيهــا حــق اإلقــرار والصلــح والتنــازل ثــم ادعــى املدعــي وكالــة قائــال 
تعاقــدت مؤسســة ....مــع مؤسســة موكلــة هــذا احلاضــر علــى تنفيــذ 
مشــروع يف املدينــة النبويــة، وقبــل التعاقــد طلبت مؤسســة ....من موكلة 
هــذا احلاضــر ضمــان بنكــي بقيمــة قدرهــا: ثالثــة مليــون ريــال، وتســلم 
الضمــان البنكــي مؤسســة ....، ومت التعاقــد ولــم يتــم التنفيــذ، عنــد 
ذلــك طلــب املدعــى عليــه إعــادة الضمــان البنكــي مــن مؤسســة ....، 
عــدة  عليهــا  املدعــى  املؤسســة  ....ألمــر  شــركة  موكلتــي  فأصــدر 
شــيكات مببلــغ قــدره: ثالثــة مليــون ريــال؛ وتفصيلهــا علــى النحــو اآلتي: 
الشــيك األول رقــم: ...... يف 2005/3/26م وقــدره خمســمائة ألــف ريــال 
ريــال  ألــف  خمســمائة  وقــدره  2005/3/26م  يف   ...... برقــم:  والثانــي 
ــى ....، والثالــث برقــم: ...... يف 2006/1/22م  وكليهمــا مســحوبني عل
وقــدره: اثنــان مليــون ريــال مســحوب علــى البنــك ......، ألن مؤسســة 
......... ليــس عندهــا ســيولة، ثــم غــدرت شــركة ...... املدعــى عليــه - 
بالتواطــؤ مــع أحــد موظفــي املدعيــة ....ـ مبوكلتــي وتســلمت شــيكا 
رابعــا قــدره: ثــالث مليــون ريــال ورقمــه: ...... يف: 2008/3/1م مســحوب 
علــى البنــك ....، إذ إن موكلتــي توقــع شــيكات بيــاض وتضعهــا عنــد 
الســكرتير ....لتســيير أمــور الشــركة، وقــد طالبــت املدعــى عليهــا 
موكلتــي بتســليم قيمــة هــذا الشــيك وصــدر قــرار مــن وزارة التجــارة ـ 
مكتــب الفصــل يف منازعــات األوراق التجاريــة رقــم: 1430/6/185 
يف: 1430/3/10هـــ ، ومبــا أن موكلــة هــذا احلاضــر أخــذت شــيك مــن 
موكلتــي بــدون وجــه حــق فإنــي أطلــب إثبــات تســلمه ملبلــغ اســتحقاقه 
أصــل  بتســليم  وإلزامــه  ريــال،  مليــون  ثالثــة  ....وقــدره:  مــن مؤسســة 
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ــى ....، هكــذا  الشــيك رقــم: 339033 يف: 2008/3/1م املســحوب عل
ادعــى .  وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب قائــال: أطلــب 
مهلة للجواب، هكذا أجاب.  ويف يوم األحد املوافق: 1434/04/07هـ 
حضــر املدعــي وكالــة ....وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وكالــة ....
املثبــت حضورهمــا يف جلســة ســابقة وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عمــا 
اســتمهل مــن اجلــه أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي وكالــة صحيــح ان 
مؤسســة ....اململوكــة ملوكلــي تعاقــدت مــع ....علــى تنفيــذ مشــروع يف 
املدينــة النبويــة وصحيــح ان ....قبــل التعاقــد طلــب مــن مؤسســة موكلــي 
ضمــان بنكــي بقيمــة قدرهــا ثالثــة مليــون ريــال وقــد ســلمت مؤسســة 
بــني  التعاقــد  وكان   .... للمدعــو  آنفــا  املذكــور  الضمــان  موكلــي 
ــر شــركة ....(  ــك مؤسســة ....وهــو مدي ــني .... )ميل ــي وب مؤسســة موكل
ولــم يتــم تنفيــذ العقــد وقــد طلبــت مؤسســة موكلــي مــن املدعــو .... 
ــا  ــه أخــل بالعقــد فقــام املدعــو ....وحــرر لن إعــادة الضمــان البنكــي ألن
شــيكات صــادرة مــن الشــركة التــي يديرهــا وهــي شــركة.... أول هــذه 
الشــيكات برقــم ...... يف 2005/3/26م وقــدره خمســمائة ألــف ريــال 
والثانــي برقــم ...... يف 2005/3/26م وقــدره خمســمائة ألــف ريــال وهــي 
مســحوبات علــى البنــك .... والثالــث برقــم ...... يف 2006/1/22م وقــدره 
اثنان مليون ريال مســحوب على البنك .... ....وغير صحيح أن الشــركة 
املدعيــة ســددت عــن .... ألنــه ليــس عنــده ســيولة والصحيــح أنهــا ســددت 
ألن املدعــو ....ميلــك 25% مــن شــركة ....وغيــر صحيــح أن الشــركة 
وان  بيــاض  علــى  موقــع  )....( ســلمت ألحــد موظفيهــا شــيك  املدعيــة 
...... يف  رقــم  الشــيك  تواطــأت معــه وحــررت   )....( مؤسســة موكلــي 
ــة مليــون  ــى البنــك ......... بقيمــة قدرهــا ثالث 2008/3/1م املســحوب عل
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ــي  ــال والصحيــح أن الشــيك املذكــور آنفــا مســتحق ملؤسســة موكل ري
ملــدة ســنة  أعــاله  البنكــي املذكــور  ....قــد ســيل الضمــان  )....( ألن 
ونصــف مــع أن مؤسســة موكلــي قــد اشــترطت عليــه أال يســيله فمقابــل 
تســييله للضمــان حــرر لنــا املدعــو ....مــن حســاب الشــركة املدعيــة التــي 
ميلــك منهــا 25% كتابــا برقــم 82/ك/خ يف 1429/3/17هـــ وقــرر لنــا أن 
املبلــغ وقــدره ثالثــة مليــون ريــال تعويــض عــن صــرف الضمــان  هــذا 
البنكــي الــذي مت ســداده ســابقا وقــد حــرر لنــا بطوعــه واختيــاره وقــرار 
بإلــزام  1430/3/10هـــ  يف   1430/6/185 برقــم  التجــارة  وزارة  مــن 
شــركة .... بتســليم مبلــغ الشــيك كامــال وقــد ســدد الشــركة املدعيــة 
أكثــر مــن مليــون ريــال لــدى قاضــي التنفيــذ قبــل ســنة ونصــف مــن 
إقامــة الدعــوى ولــم تطعــن يف الشــيك أطلــب رد دعــوى املدعيــة وإخــالء 
ســبيل مؤسســة موكلــي منهــا هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعي 
وكالــة أجــاب قائــال اطلــب مهلــة للــرد هكــذا أجــاب.  ويف يــوم اخلميــس 
املوافــق: 1434/08/25هـــ حضــر املدعــي وكالــة .... املثبــت حضــوره يف 
جلســة ســابقة وحضــر حلضــوره .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة 
الوطنيــة رقــم ....الوكيــل عــن ....بصفتــه شــريك يف شــركة .... مبوجــب 
الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض رقم 341066176 
ــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة واإلنــكار  يف 1434/8/6هـــ واملخــول ل
وبســؤال املدعــي عمــا اســتمهل مــن اجلــه أجــاب قائــال: الصحيــح مــا 
ذكرتــه يف دعــواي، هكــذا أجــاب. ثــم قــدم مذكــرة وجــرى االطــالع 
عليهــا وضمهــا ألوراق املعاملــة. وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن بينتــه  
ــا: )الســادة مؤسســة ....  ــا وهــذا نصه ــا عليه ــرز ورقــة وجــرى اطالعن أب
للتجــارة العامــة واملقــاوالت احملترمــني عنايــة الشــيخ ....احملتــرم الســالم 
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عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه باإلشــارة إلــى خطابكــم رقــم 8/3/46 
وتاريــخ 1429/3/16هـــ املوافــق 2008/3/24م واملتضمــن طلبكــم رد 
إيجابــي ملوضــوع الشــيك املســلم لكــم مــن قبلنــا كتعويــض عــن صــرف 
الضمــان البنكــي الــذي مت ســداده ســابقا أفيدكــم أنــه لــم أمتكــن مــن 
احلضــور إلــى مدينــة الريــاض لالجتمــاع بكــم وشــرح بعــض التفاصيــل 
املهمــة ألســباب تأخيــر صــرف الشــيك لظــرف صحي منعنــي من احلضور 
ــل  وســوف أحــاول ترتيــب موعــد لالجتمــاع بكــم لشــرح كل التفاصي
التــي أدت لتأخيــر صــرف الشــيك وكمــا التزمنــا ســابقا معكــم ســوف 
نلتــزم بــإذن اهلل بــكل التزاماتنــا جتاهكــم ولكــن آمــل منحنا الفرصة 
أن  ســبق  وقــد  املهمــة  األمــور  بعــض  ترتيــب  مــن  ألمتكــن  الكافيــة 
التمســتم لنــا بعــض العــذر يف املشــكلة الســابقة وملســتم مصداقيتنــا يف 
التعامــل إلنهــاء املشــكلة الســابقة رغــم صعوبــة كل الظــروف التــي 
تهــدر  نلجــأ ألي أســاليب  أو  مــن مســؤوليتنا  نتنصــل  ولــم  بهــا  مررنــا 
حقوقكــم إلمياننــا العميــق أن اهلل ســبحانه وتعالــى حــرم الظلــم علــى 
ــه بــني عبــاده محرمــا آمــل التكــرم بتفهــم ومنحنــا فرصــة  نفســه وجعل
االجتمــاع بكــم وبوالدكــم الكــرمي الشــيخ ....لشــرح كل التفاصيــل 
التــي أدت لتأخيــر تنفيــذ الوفــاء بالتزاماتنــا جتاهكــم( ا.هـــ وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي وكالــة أجــاب قائــال احلقيقــة أن الضمــان البنكــي 
قــدره مليونــان وتســع مئــة واثنــان وثمانــون ألــف وخمســمائة ريــال أمــا 
املبلــغ ســبعة عشــر ألــف وخمســمائة ريــال فهــي تعويــض مــن موكلــي 
للمدعــى عليــه مقابــل تســييله للضمــان وقــد حــرر موكلــي لــه هــذه 
الورقــة املرصــودة وليــس يف الورقــة املرصــودة مــا يــدل علــى دفــع املدعــى 
ــة أجــاب  ــه وكال ــى املدعــى علي ــك عل ــه هكــذا أجــاب وبعــرض ذل علي
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قائــال صحيــح أن الضمــان البنكــي قــدره اثنــان مليون وتســع مئــة واثنان 
وثمانــون ألــف وخمســمائة ريــال هكــذا أجــاب  وبســؤال املدعــى عليــه 
وكالــة عــن اخلطــاب رقــم 8/3/46 أبــرزه وجــرى اطالعنــا عليــه وهــذا 
.... املكــرم  عنايــة  العقــاري  ....لالســتثمار  شــركة  )الســادة  نصــه: 
رقــم  الشــيك  إلــى  باإلشــارة  الســالم عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه 
339033 املوقــع مــن قبلكــم بتاريــخ 2008/3/1 واملســحوب علــى البنك 
الســعودي .... نفيدكــم بأنــه عنــد مراجعتنــا البنــك لصــرف الشــيك 
وعنــد  العميــل  وعليكــم مراجعــة  مغلــق  احلســاب  بــأن  البنــك  أفادنــا 
الرجــوع إليكــم وعدمتونــا بحــل املوضــوع ولكــن حتــى تاريخــه لــم يصدر 
منكــم أي رد فعــل إيجابــي يف هــذا الصــدد نرجــوا أفادتنــا خطيــا متــى 
ســوف تقومــون بتســلمنا الشــيك البديــل مســتحق الدفــع يف حســاب قائــم 
لــدى احــد البنــوك الوطنيــة أو إيــداع املبلــغ أو حتويلــه حلســابنا فــورا( ا.هـــ 
وبســؤال املدعــى عليــه عــن زيــادة بينــه أجــاب قائــال أكتفــي مبــا قدمــت 
يف   339033 رقــم  الشــيك  علــى  االطــالع  جــرى  ثــم  أجــاب.  هكــذا 
2008/3/1م املســحوب علــى البنــك الفرنســي ومضمونــه: )ادفعــوا ألمــر 
هــذا الشــيك ألمــر مؤسســة ....للتجــارة واملقــاوالت مبلغــا قــدره ثالثــة 
مليــون ريــال( ا.هـــ كمــا جــرى االطــالع علــى قــرار وزارة التجــارة رقــم 
1430/6/185هـــ يف 1430/3/10هـــ فوجدنــاه يتضمــن: )إلزام شــركة 
ثالثــة  قــدره  ....مبلــغ  للمدعــي  تدفــع  بــأن  العقاريــة  ....لالســتثمارات 
ماليــني ريــال ســعودي قيمــة الشــيك موضــوع الدعوى]تاريــخ: 339033 
يف 2008/3/1م[ مــع شــمول ذلــك بالنفــاد املعجــل( ا.هـــ وبســؤال املدعــى 
عليــه وكالــة عــن اســتالم املؤسســة موكلتــه لقيمــة الضمــان أجــاب 
ــي قيمــة الضمــان مــن مؤسســة ....أمــا الشــيك  قائــال: اســتلمت موكلت
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فلــم تســتلمه  التعويــض مقابــل تســييل الضمــان  الدعــوى وهــو  محــل 
هكــذا أجــاب. فبنــاء علــى مــا ســلف، وألن املدعــى عليــه وكالــة صــادق 
علــى اســتالم موكلتــه مبلغــا قــدره: ثالثــة مليــون ريــال قيمــة ضمــان 
البنكــي، وصــادق علــى أن الشــيك محــل الدعــوى مقابل تســييل املدعي 
أصالــة الضمــان البنكــي، وقــد أنكــر ذلــك املدعــي وكالــة وقــرر أن 
الضمــان البنكــي يف احلقيقــة قــدره: اثنــان مليــون وتســعمائة واثنــان 
وثمانــون ألــف وخمســمائة ريــال وصــادق علــى ذلــك املدعــى عليــه وكالــة 
املبلــغ مقابــل تســييل الضمــان  الزائــد علــى هــذا  وذكــر املدعــي أن 
ــأن الشــيك محــل الدعــوى  ــة ودفــع ب ــه وكال ــك املدعــى علي وأنكــر ذل
كامــال كان مقابــل تســييل الضمــان ودفعــه هــذا غيــر صحيــح ألن 
املبلــغ كثيــر وقيمــة الضمــان ال ميكــن أن توازيهــا قيمــة التعويــض ومــا 
أحالتــه العــادة أو أبعدتــه فهــو مــردود بقــول ابــن عبــد الســالم يف قواعــده 
125/2: )القاعــدة يف األخبــار والدعــاوى والشــهادات واألقاريــر وغيرها 
أن مــا كذبــه العقــل أوجــوزه وأحالتــه العــادة فهــو مــردود، وأمــا مــا 
أبعدتــه العــادة مــن غيــر إحالــة فلــه رتــب يف البعــد والقــرب قــد يختلــف 
فيهــا- فمــا كان أبعــد وقوعــًا فهــو أولــى بالــرد ومــا كان أقــرب وقوعــًا 
فهــو أولــى بالقبــول وبينهمــا رتــب متفاوتــة(، ينضــاف لذلــك أن النقــود ال 
يجــوز أن يعــوض عنهــا بنقــود وهــو عــني الربــا الــذي حّرمــه اهلل )وأحــل 
اهلل البيــع وحــرم الربــا(، وألن حكــم وزارة التجــارة إمنــا هــو بالنظــر 
لشــكل الشــيك وموضوعــه لــدى احملكمــة املختصــة، لذلــك كلــه 
فقــد ثبــت لــدي عــدم اســتحقاق املدعــى عليهــا لقيمــة الشــيك رقــم ...... 
يف 2008/3/1م املســحوب علــى البنــك ....، وحكمــت علــى املدعــى 
عليهــا أن تســلم للمدعيــة أصــل الشــيك املذكــور وبه حكمــت. وبإعالن 
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احلكــم عليهمــا قــرر املدعــي وكالــة قناعتــه باحلكــم وقــرر املدعــى 
عليــه وكالــة اعتراضــه واســتعد بتقــدمي الئحــة فجــرى تســليمه نســخة 
ــة خــالل  ــه االعتراضي ــه احلــق يف تقــدمي الئحت ــأن ل مــن احلكــم وأفهــم ب
ثالثــني يومــا اعتبــارا مــن هــذا اليــوم وإذا لــم يقــدم الئحتــه خــالل هــذه 
الفتــرة ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة. وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حرر يف  1434/08/25 هـ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ، فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقية الثانية مبحكمة االســتئناف يف 
منطقــة مكــة املكرمــة اإلطــالع علــى املعاملــة الواردة مــن فضيلة رئيس 
احملكمــة العامــة مبحافظــة جــده برقــم 32/1450336  وتاريــخ بــدون 
املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ....القاضــي باحملكمــة 
العامــة مبحافظــة برقــم 34306282 وتاريــخ 1434/8/25هـــ ، املتضمــن 
دعــوى .... أصالــة ووكالــة ضــد ....، 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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: 34252675 تاريُخه: 1434/6/26هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32189202

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34250915  تاريخه: 1434/6/25هـ

جوائــز شــراء - مطالبــة املدعــي بجائــزة شــراء بضاعــة - عــدم بحــث 
شــروط االســتحقاق إذا كانــت ال تؤثــر يف نتيجــة احلكــم - عــدم جــواز 
جعــل التجــار جوائــز للمشــترين مــن بضائعهــم- جوائــز الشــراء مــن 
قبيــل الوعــد غيــر امللــزم - احلكــم بــرد دعــوى املدعــي لعــدم اســتحقاقه 

مــا يدعيــه - اجلوائــز قبــل العلــم بالتحــرمي ال حــرج يف اســتعمالها .

مــا قــرره جمــع مــن العلمــاء علــى رأســهم ســماحة الشــيخ محمــد . 1
بــن إبراهيــم و عبــد العزيــز بــن بــاز رحمهــم اهلل بعــدم جــواز جعــل 
التجــار جوائــز للمشــترين مــن بضائعهــم ، واملنــع منــه تنظــر فتــاوى 

الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم 77/7 وفتــاوى ابــن بــاز 398/19  .
مــا جــاء يف فتــاوى اللجنــة الدائمــة: »مــن كان عنــده شــيء مــن . 2

ــل  ــز التــي حصــل عليهــا مــن التجــار لترويــج بضاعتهــم قب اجلوائ
العلــم بالتحــرمي فإنــه ال حــرج عليــه يف اســتعمالها لكونــه معــذور 
باجلهــل، أمــا مــا حصــل عليــه مــن اجلوائــز بعــد العلــم بالتحــرمي 
فإنــه يتصــدق بهــا أو يبيعهــا وينفــق ثمنهــا يف وجــوه البــر وذلــك 
ــة إلــى اهلل ســبحانه مــن ذلــك« )178/15(. للتخلــص منهــا مــع التوب
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ــى  ادعــى املدعــي أن املؤسســة املدعــى عليهــا قامــت بإرســال رســالة عل
هاتفــه اجلــوال مفادهــا أنــه عنــد الشــراء مــن مؤسســتهم يقومــون بإهدائــه 
جهــاز )الب تــوب( نــوع )... ولــم يذكــروا مواصفاتــه، وأنــه اشــترى منهــم 
جهــاز طابعــة، وفاكــس، وســكنر ، وآلــة تصويــر بثمــن قدره ســبعمائة 
وتســعة وتســعون ريــاال، وأنــه طالــب خدمــة العمــالء بجهــاز الــالب تــوب 
إال أنهــم رفضــوا ذلــك، وذكــروا لــه أن اجلهــاز املذكــور ال يســلم إال 
عنــد شــراء شاشــة بســتة آالف ريــال وأشــياء أخــرى، وطلــب احلكــم 
ــه  ــه جهــاز )الب تــوب(، وقــرر أن ــه بإعطائ ــزام املؤسســة املدعــى علي بإل
لــم يطلــب منهــم إعــادة املشــتريات التــي اشــتراها لكونــه يرغــب فيهــا 
ــه  ــة قــرر أن موكلت ــى املدعــى عليــه وكال - بعــرض دعــوى املدعــي عل
اتفقــت مــع شــركة االتصــاالت علــى إرســال رســائل للعمــالء مفادهــا 
أنــه عنــد الشــراء مــن مؤسســته يتــم الســحب علــى جهــاز الب تــوب، 
وليــس كل مشــتٍر لــه جهــاز الب تــوب، ولكــن االتصــاالت أرســلت 
الرســالة خطــأ بالصيغــة املذكــورة يف الدعــوى، وأن قيمــة جهــاز الــالب 
تــوب ألفــان ومائتــا ريــال، وطلــب رد دعــوى املدعــي- املدعــى ال يســتحق 
مــا ادعــاه علــى فــرض ثبوتــه؛ ملــا قــرره جمــع مــن العلمــاء بعــدم جــواز 
ــى القــول بجــواز مثــل هــذه فــإن  مثــل هــذا العمــل واملنــع منــه، وألنــه عل
اإلعــالن عنهــا مــن بــاب الوعــد والوعــد غيــر ملــزم عنــد جمهــور العلمــاء 
وعنــد بعضهــم يلــزم ديانــة ال قضــاء، وعنــد البعــض يلــزم إذا وقــع الوعــد 
علــى ســبب ودخــل املوعــود يف شــيء بنــاء علــى هــذا الوعــد، وهنــا ذكــر 
املدعــى عليــه انــه لــم يعــد البضائــع، ألنــه يرغــب فيهــا - مــا طالــب بــه 
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املدعــي مــن هديــه تزيــد عــن قيمــة شــرائه أضعافــا مضاعفــة، وهــذا 
أنهــم ال  املعــروف  إذ  التجــار  لــدى  العمــل  ومــا عليــه  للعــرف  مخالــف 
يصرفــون هــذه الهدايــا املعلــن عنهــا لــكل مشــتر مهمــا بلــغ قيمــة شــرائه 
ولكــن علــى وفــق ضوابــط وشــروط تنظيــم ذلــك - لــذا مت احلكــم بــرد 
دعــوى املدعــي لعــدم اســتحقاقه ملــا يدعيــه بعــرض احلكــم علــى املدعــي 
قــرر عــدم القناعــة باحلكــم - بعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف 

متــت املصادقــة عليــه.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .................   القاضــي يف احملكمــة 
اجلزئيــة بالريــاض  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة اجلزئيــة بالريــاض برقــم 32189202 وتاريــخ 1432/05/22 
هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 32591306 وتاريــخ 1432/05/22 هـــ  
ففــي يــوم  االثنــني املوافــق1433/02/15 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
08 : 11  وفيهــا حضــر  ................ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدني رقم    ………….. وحضر حلضوره ................. ســعودي اجلنســية 
............. بوكالــة  ........... وكيــال عــن  مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
وتاريــخ   30299 برقــم  بالريــاض  الثانيــة  العــدل  كتابــة  مــن  صــادرة 
واملدافعــة  املرافعــة  لــه  تخــول  والتــي   19450 وجلــد  1432/4/25هـــ 
واملخاصمــة وإقامــة الدعــاوى واإلقــرار واإلنــكار والصلــح وادعــى األول 
قائــال يف تقريــر دعــواه عليــه لقــد وردنــي رســالة مــن مؤسســة ............. 
مفادهــا بانــه عنــد الشــراء مــن مؤسســتهم يقومــون بإهدائــي جهــاز الب 
تــوب ...... ولــم يذكــروا مواصفاتــه وقــد اشــتريت منهــم جهــاز طابعــة 
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وفاكــس وســكنر وتصويــر مببلــغ قــدره ســبعمائة وتســعة وتســعون 
إلــى خدمــات  ريــاال وملــا ســلمت لهــم املبلــغ ويف نفــس الوقــت ذهبــت 
العمــالء مطالبــا بجهــاز الــالب تــوب إال انهــم رفضــوا ذلــك وقــال أن 
اجلهــاز املذكــور ال يســلم إال عنــد شــراء شاشــة ســتة آالف ريــال وأشــياء 
أخــرى لــذا اطلــب احلكــم عليهــم بإعطائــي جهــاز الب تــوب علمــا أنــي 
لــم اطلــب منهــم إعــادة املشــتريات التــي اشــتريتها لكونــي ارغــب فيهــا 
هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه وكالــه قــال اطلــب إمهالــي للرجــوع 
إلــى موكلــي وافادتكــم يف اجللســة القادمــة عليــه رفعــت اجللســة لذلــك 
التاســعة وأغلقــت اجللســة  الثالثــاء 1433/4/20هـــ الســاعة  يــوم  إلــى 
الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف .......... وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/2/15هـــ 
ويف يــوم األحــد املوافــق 1433/6/8هـــ الســاعة 09:30 افتتحــت اجللســة  
وفيهــا حضــر الطرفــان وقــال املدعــي أن قيمــة جهــاز الالبتــوب قــدره 
ألفــان ومئتــا ريــال وبســؤال املدعــى عليــه وكالــه ....................... أجــاب 
بقولــه  مــا ذكــره املدعــي مــن قيامنــا بإرســال رســالة اجلــوال املشــار 
مــع شــركة  اتفقــوا  أن موكلــي  والواقــع  فغيــر صحيــح  أعــاله  إليــه 
االتصــاالت علــى إرســال رســائل للعمــالء مفادهــا بأنــه عنــد شــراء مــن 
مؤسســته يقــوم املشــترون بعمــل ســحب علــى جهــاز الب تــوب وليــس 
كل مشــتري لــه جهــاز الب تــوب ولكــن االتصــاالت أرســلتها بالصيغــة 
املذكــورة يف الدعــوى ولــذا فليــس لــه عندنــا شــيء وقــال املدعــي أن 
املدعــى عليــه اقــر بالرســالة ولكنــه دفــع بوجــود اخلطــأ مــن شــركة 
االتصــاالت وقــال املدعــى عليــه أنــي ســأحضر مــا لــدى موكلــي بشــأن 
اتفاقــه مــع االتصــاالت ورفعــت اجللســة لذلــك وللتأمــل إلــى يــوم األحــد 



51

اهلل  وصلــى   10:00 الســاعة  اجللســة  أغلقــت  1433/7/13هـــ  املوافــق 
وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1433/6/8هـــ ويف يــوم األحــد املوافــق 
1433/7/13هـــ الســاعة 09:55 افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
ــة وفــاة حســب مــا ذكــر وال يســتطيع  وقــال أن املدعــى عليــه لديــه حال
ــى  ــد موعــد آخــر حيــث ال أرغــب يف االنتظــار إل ــب حتدي احلضــور وأطل
موعــد اجللســة عليــه رفعــت اجللســة إلــى يوم األحــد املوافــق 1433/9/3هـ 
الســاعة 01:00 وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وأغلقــت اجللســة 
املوافــق  األربعــاء  يــوم  ويف  1433/7/13هـــ  يف  حــرر   10:00 الســاعة 
1434/4/24هـــ الســاعة 9:30 افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه أو يعتــذر وقــد أفــاد املوظــف 
بأنــه ســبق أن راجــع للمكتــب وتبلــغ باملوعــد وقــال املدعــي ليــس لــدي 
زيــادة عمــا قدمــت عليــه رفعــت اجللســة إلبــالغ املدعــى عليــه إلــى يــوم 
األحــد املوافــق 1434/6/25هـــ الســاعة التاســعة وصلــى اهلل وســلم علــى 
نبينــا محمــد وأغلقــت اجللســة الســاعة 9:50 ويف يــوم األحــد املوافــق 
1434/6/25هـــ الســاعة 09:30 افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر الطرفــان 
الدعــوى  مــن  تقــدم  مــا  القضيــة ودراســتها فبنــاء علــى  تأمــل  وجــرى 
واإلجابــة وحيــث اعتــرف املدعــى عليــه وكالــة بإرســال الرســالة وادعــى 
أن إرســال الرســالة بالصيغــة املذكــورة خطــأ مــن االتصــاالت وحيــث 
طالــب املدعــي بتســليم مــا ورد يف الرســالة املذكــورة وحيــث أن البحــث 
ــة تأثيــره يف احلكــم وال  ــه إمنــا يكــون يف حال فيمــا ذكــره املدعــى علي
تأثيــر لــه يف هــذه الدعــوى الن املدعــى ال يســتحق مــا أدعــاه علــى فــرض 
مــن  قــرر جمــع  األول/  الوجــه  وجــه،  مــن  مــا ذكــره ألكثــر  ثبــوت 
علمائنــا علــى رأســهم ســماحة الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم وعبــد العزيــز 
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بــن بــاز رحمهــم اهلل بعــدم جــواز مثــل هــذا العمــل واملنــع منــه تنظــر فتــاوى 
الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم 77/7 وفتــاوى ابــن بــاز 398/19 ويف فتــاوى 
اللجنــة الدائمــة« مــن كان عنــده شــيء مــن اجلوائــز التــي حصــل عليهــا 
مــن التجــار لترويــج بضاعتهــم قبــل العلــم بالتحــرمي فإنــه ال حــرج عليــه يف 
اســتعمالها لكونــه معــذور باجلهــل، أمــا مــا حصــل عليــه مــن اجلوائــز بعــد 
العلــم بالتحــرمي فإنــه يتصــدق بهــا أو يبيعهــا وينفــق ثمنهــا يف وجــوه البــر 
وذلــك للتخلــص منهــا مــع التوبــة إلــى اهلل ســبحانه مــن ذلــك 178/15«  
ثانيــا/ علــى القــول بجــواز مثــل هــذه فــإن اإلعــالن عنهــا مــن بــاب الوعــد 
والوعــد غيــر ملــزم عنــد جمهــور العلمــاء وعنــد بعضهــم يلــزم ديانــة ال 
قضــاء وعنــد البعــض يلــزم إذا وقــع الوعــد علــى ســبب ودخــل املوعــود يف 
شــيء بنــاء علــى هــذا الوعــد وهــو املشــهور عنــد املالكيــة وهنــا ذكــر 
املدعــى انــه لــم يعــد البضائــع ألنــه يرغــب فيهــا ثالثــا/ مــا طالــب بــه 
املدعــي مــن هديــه تزيــد عــن قيمــة شــرائه أضعــاف مضاعفــة بنــاء علــى 
اإلعــالن املذكــور مخالــف للعــرف ومــا عليــه العمــل لــدى التجــار اذا 
املعــروف وفهــم ال يصرفــون هــذه الهدايــا املعلــن عنهــا لــكل مشــتري 
مهمــا بلــغ قيمــة شــرائه ولكــن علــى وفــق ضوابــط وشــروط تنظيــم ذلــك 
ــه  ــه وب جلميــع مــا تقــدم رددت دعــوى املدعــي لعــدم اســتحقاقه ملــا يدعي
حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــي قــرر املدعــي عــدم القناعــة 
باحلكــم وطلــب رفعــه حملكمــة التمييــز بالئحــة عليــه جــرى تســليمه 
صــورة مــن احلكــم وافهــم بــأن مــدة االعتــراض ثالثــون يــوم اعتبــار مــن 
اليــوم وإذا لــم يقــدم اعتراضــه خاللهــا فــان حقــه يف االســتئناف يســقط 
ويكتســب احلكــم القطعيــة وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر 
ــا نحــن قضــاة  يف 1434/6/25هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعن
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االســتئناف  احلقوقيــة مبحكمــة  القضايــا  لتمييــز  السادســة  الدائــرة 
بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزئيــة 
بالريــاض برقــم 32591306 وتاريــخ 1434/8/7هـــ املرفــق بهــا الصــك 
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ........... املســجل برقــم 
ضــد   ........... بدعــوى  اخلــاص  1434/6/26هـــ  وتاريــخ   34252675
.......... وكيــاًل عــن .......... بشــأن املطالبــة بجهــاز علــى الصفــة املوضحــة 
بالصــك واملتضمــن حكــم فضيلتــه بــرد دعــوى املدعــي لعــدم اســتحقاقه 
والالئحــة  الصــك وصــورة ضبطــه  وبدراســة  وبــه حكــم.  يدعيــه  ملــا 
االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم 

ــه وســلم . ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل عل .واهلل املوفــق وصل
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: 34353441 تاريُخه: 1434/11/6هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34474747

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف :  
34369155  تاريخه:1434/11/25هـ

منــع مــن الســفر- مطالبــة باملنــع مــن الســفر حلــن الفصــل يف قضيــة 
منظــورة - قاضــي األصــل هــو قاضــي الفــرع - ناظــر الدعــوى األصليــة 
مختــص بطلــب املنــع مــن الســفر- مصادقــة املدعــى عليــه علــى وجــود 
دعــوى منظــورة ضــده - االســتعانة بأهــل اخلبــرة يف تقديــر التأمــن 
الــالزم للممنــوع مــن الســفر- إيــداع التأمــن يف بيــت مــال احملكمــة - 

احلكــم باملنــع مــن الســفر حتــى انتهــاء القضيــة املنظــورة .

املادة 4/236 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

ادعــى املدعــي بأنــه تقــدم بدعــوى ضــد املدعــى عليــه يف مطالبــة ماليــة 
منظــورة لــدى ناظــر هــذه الدعــوى ويطلــب منــع املدعــى عليــه مــن الســفر 
حتــى انتهــاء القضيــة األصليــة هكــذا ادعــى - أجــاب املدعــى عليــه 
باملصادقــة علــى وجــود دعــوى ماليــة مازالــت منظــورة ويطلــب صــرف 
النظــر عــن الدعــوى - جــرت الكتابــة لهيئــة اخلبــراء لتقديــر التأمــني 
الــالزم ملثــل ذلــك وفقــًا للمــادة4/236 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية - 
ورد قرارهــم بــأن مقــدار التأمــني خمســة آالف ريــال - قــدم املدعــي مبلــغ 
التأمــني مبوجــب الشــيك ألمــر رئيــس احملكمــة - وبنــاء علــى املــادة 236 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بحائــل وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بحائــل املســاعد برقــم 34474747 وتاريــخ 1434/10/26 هـــ 
هـــ   1434/10/26 وتاريــخ   342422134 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
ــوم اخلميــس املوافــق1434/10/29 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  ففــي ي
00 : 11  وفيهــا حضــر  ...... ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب  الســجل 
مــن  الصــادرة  الوكالــة  ...... مبوجــب  عــن  ...... وكيــاًل  رقــم  املدنــي 
كتابــة العــدل الثانيــة بالدمــام رقــم 34627806 وتاريــخ 1434/5/18هـــ 
والــرد  الدعــاوى  وســماع  واملدافعــة  املرافعــة  حــق  فيهــا  لــه  املخــول 
عليهــا واإلنــكار وطلــب اليمــني ورده واالمتنــاع عنــه وإحضــار الشــهود 
والبينــات والطعــن فيهــا وطلــب املنــع مــن الســفر ورفعــه وقبــول االحــكام 
ونفيهــا واالعتــراض علــى األحــكام وطلــب االســتئناف ولــه حــق توكيــل 
غيــره فادعــى علــى احلاضــر معــه يف املجلــس الشــرعي ...... ...... مصــري 
اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ...... قائــاًل يف تقريــر دعــواه ضــده إنــه 
يوجــد لــدى فضيلتكــم ملوكلــي دعــوى ضــد املدعــى عليــه مقيــدة برقــم 
1/4944 يف 1431/7/22هـــ بشــأن مطالبــة ماليــة ومــا زالــت قيــد النظــر 
لــذا أطلــب منــع املدعــى عليــه مــن الســفر حتــى انتهــاء القضيــة املذكــورة 

ــه  ــع املدعــى علي ــه - احلكــم مبن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والئحت
مــن الســفر حتــى انتهــاء القضيــة املنظــورة بينــه وبــني املدعــي - اعتــرض 
املدعــى عليــه بالئحــة - صــدق احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة األولــى 

مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة حائــل .
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وتنفيذهــا هــذه دعــواي وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره 
املدعــي وكالــة صحيــح وأنــا مــن ســت ســنوات لــم أســافر وأطلــب صــرف 
النظــر عــن دعــوى املدعــي وكالــة ألنهــا كيديــة هكــذا أجــاب وعليــه 
قــررت الكتابــة لهيئــة اخلبــراء لتقديــر التأمــني الــالزم ملثــل ذلــك حســب 
املــادة رقــم 4/236 مــن نظــام املرافعــات ولوائحــه ورفعــت لذلــك اجللســة 
ويف جلســة أخــرى وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة و املدعــى عليــه ، وقــد 
وردنــا كتــاب رئيــس هيئــة اخلبــراء باحملكمــة رقــم 342496266 يف 
1434/11/6هـــ مرفقــًا بــه قــرار الهيئــة املتضمــن تقديــر التأمــني الــالزم 
ملنــع املدعــى عليــه مــن الســفر بخمســة آالف ريــال ، وبعرضــه علــى 
املدعــي قــال : المانــع لــدي مــن إيــداع التأمــني املذكــور ، وقــدم الشــيك 
املســحوب علــى مصــرف ...... برقــم 275938 وتاريــخ 1434/10/18هـــ 
مببلــغ خمســة آالف ريــال ألمــر رئيــس محاكــم منطقــة حائــل فجــرى 
ضمــه مللــف الدعــوى إليداعــه الحقــًا يف حســاب احملكمــة ، فبنــاًء علــى 
ــى  ــه عل ــة مصادقــة املدعــى علي ــة املتضمن ماتقــدم مــن الدعــوى واإلجاب
وجــود دعــوى قائمــة ضــده وال زالــت قيــد النظــر ، وبنــاء علــى قــرار هيئــة 
ــى املــادة 236 مــن نظــام املرافعــات  ــاء عل اخلبــراء املشــار إليــه أعــاله وبن
ولوائحــه فقــد قــررت منــع الدعــى عليــه مــن الســفر حتــى انتهــاء القضيــة 
املنظــورة بينــه وبــني املدعــي املشــار إلــى رقمهــا ســلفًا وبذلــك حكمــت ، 
وبعــرض احلكــم اعتــرض املدعــى عليــه ، وقــدم اســتدعائه املقيــد  بهــذه 
احملكمــة برقــم 34/2534325 بتاريــخ 1434/11/6هـــ وطلــب رفعــه 
حملكمــة االســتئناف معتبــرًا االســتدعاء الئحــة اعتراضيــة لــه وبــاهلل 

التوفيــق حــرر يف 1434/11/6هـــ.  
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة 
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مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  احلقوقيــة  القضايــا  لتدقيــق  األولــى 
العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  حائــل 
بحائــل املســاعد برقــم 342422134وتاريــخ 1434/11/18هـــ واملقيــدة 
لدينــا بتاريــخ  1434/11/20هـــ املرفــق بهــا الصــك رقــم 34353441يف 
1434/11/6هـــ  الصــادر مــن فضيلــة القاضــي/...... اخلــاص بدعــوى ......  
وكالــة ضــد ...... مصــري اجلنســية بشــأن دعــوى منــع مــن الســفر علــى 
الصفــة املوضحــة يف الصــك وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه كمــا 
هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة 
ــة لــم يظهــر مــا يوجــب املالحظــة لــذا جــرت  االعتراضيــة وأوراق املعامل
املصادقــة واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم .
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: 33192872  تاريُخه: 1433/4/17هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:323066  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3410902  تاريخه:1434/1/13هـ

مطالبــة بــرد مســروق - ســرقة مبالــغ ماليــة مــن ســيارة نقــل األمــوال- 
تفريــط يف حفــظ املســروق- عجــز عــن إثبــات الدفــع - إدخــال خصــم 
جديــد يف الدعــوى - رد الدعــوى عــن اخلصــم املدخــل- ضمــان األجيــر 

اخلــاص- ثبــوت الدعــوى .

1- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم: ) علــى اليــد مــا أخــذت حتــى 
تؤديــه ( رواه أحمــد واألربعــة وصححــه احلاكم.

2- األجير اخلاص ال يضمن إال يف حال التعدي أو التفريط. الروض 
املربع للبهوتي مع حاشــية بن قاســم )ج5 ص336(.

3- املادة )76( من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــى وكيــل الشــركة املدعيــة بــأن املدعــى عليهمــا احلاضريــن اســتلما 
آليــة  ــان عملهمــا لديهــا كمشــريف تغذيــة صرافــات  إبَّ مــن موكلتــه 
مبالــغ ماليــة لكــي يقومــا بتغذيــة عــدد مــن الصرافــات اآلليــة بهــا إال 
أنهمــا ادعيــا أن تلــك املبالــغ ســرقت منهمــا، ولــذا فقــد طلــب إلزامهمــا 
إلــى الشــركة موكلتــه - أقــر  بإعــادة املبالــغ املســروقة متضامنــني 
املدعــى عليهمــا باســتالم املبالــغ املاليــة محــل الدعــوى ودفــع كل واحــد 
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احلمد هلل وحده وبعد لدّي أنا ... رئيس احملكمة العامة باخلبر املساعد 
وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة لــي برقــم 323066 وتأريــخ 1432/01/05هـــ 
يــوم  ففــي  1432/1/5ه  وتاريــخ   328408 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
املدنــي  بالســجل  ســعودي   ... حضــر  املوافق1432/04/23هـــ  االثنــني 
ــة عــن  ــي رقــم ... أصال ــة عــن ... ســعودي بالســجل املدن رقــم ... بالوكال
نفســه ومبوجــب وكالتــه عــن ... وهمــا أصحــاب شــركة .... ملعــدات 

منهمــا بأنــه لــم يفــرط يف حفــظ األمــوال املســروقة ولذلــك فهــو غيــر 
مســتعد بتســليم املدعيــة أي شــيء مــن تلــك املبالــغ - املدعــى عليــه الثانــي 
ــه األول وشــخص ثالــث كان معهمــا همــا  ــأن املدعــى علي دفــع أيضــًا ب
مــن قامــا باالســتيالء علــى املبلــغ املدعــى بــه إال أنــه لــم يقــدم بينــة موصلــة 
علــى هــذا الدفــع - قــررت احملكمــة إدخــال الشــخص الثالــث املرافــق 
للمدعــى عليهمــا يف الدعــوى وعرضــت عليــه مــا اتهمــه بــه املدعــى عليــه 
الثانــي فأنكــر ذلــك وأدى اليمــني علــى نفــي تلــك الدعــوى - وملــا كان 
التفريــط  أو  بالتعــدي  فيضمنــان  خاصــني  أجيريــن  عليهمــا  املدعــى 
واحلكــم الصــادر يف احلــق العــام يدينهمــا بالتفريــط - قضــت احملكمــة 
بــه  املبلــغ املدعــى  بإلــزام املدعــى عليهمــا بتســليم الشــركة املدعيــة 
متضامنــني فيتحمــل كل واحــد منهمــا نصــف املبلــغ وللمدعيــة مطالبــة 
أحدهمــا بكامــل املبلــغ احملكــوم بــه ولــه الرجــوع علــى صاحبــه بســداد 
مــا دفعــه للشــركة، وصرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــى عليــه الثانــي 
ثبوتهــا- عــارض املدعــى عليهمــا علــى احلكــم-  لعــدم  ضــد املدخــل 

ــى احلكــم. قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة عل
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األمــن والســالمة والتجــارة احملــدودة وذلــك كلــه مبوجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن مســاعد رئيــس كتابــة عــدل اخلبــر الثانيــة برقــم 1187 
يف 1429/1/11هـــ جلــد 1670 وهــذه الوكالــة تخــول الوكيــل حــق 

املرافعــة وحضــر حلضــوره كل مــن:
1- / ســعودي بالســجل املدنــي رقــم 2- / ســعودي بالســجل املدنــي رقــم 
بالوكالــة عــن / ســعودي بالســجل املدنــي رقــم وذلــك مبوجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل القطيف برقم 3278227 يف 1432/4/22هـ 
ــه: إن  ــم ادعــى .... بقول ــة ث ــل حــق املدافع ــة تخــول الوكي وهــذه الوكال
لشــركة .... ملعــدات األمــن والســالمة والتجــارة احملــدودة بذمــة كٍل 
مــن: مبلغــًا قــدره مليــون وســبعة وســبعون ألفــًا وســتون ريــااًل ) 1077060 
ريــال ( حيــث يتحمــل املدعــى عليهمــا كامــل هــذا املبلــغ متضامنــني 
املدعيــة  الشــركة  لــدى  يعمــالن  عليهمــا  املدعــى  أن  ذلــك  وســبب 
ومســمى وظيفتهمــا مشــريف تغذيــة صرافــات آليــة للبنــك .... حيــث إن 
بــني الشــركة املدعيــة والبنــك .... عقــدًا يف ذلــك وقــد اســتلم املدعــى 
عليهمــا املبلــغ املدعــى بــه علــى النحــو التالــي: 1- مبلغــًا قــدره خمســمائة 
وخمســون ألــف ريــال مت اســتالمه مــن البنــك .... لتغذيــة الصــراف اآللــي 

مبحطــة .....
ريــال مت  وثمامنائــة  ألفــًا  وخمســون  وواحــد  ثالثمائــة  قــدره  مبلغــًا   -2
اســتالمه كرجيــع مــن الصــراف اآللــي رقــم ) 3111 ( بالثقبــة 3- مبلغــًا 
قــدره مئــة وخمســة وســبعون ألفــًا ومئتــان وســتون ريــااًل مت اســتالمه مــن 
جهــاز إيــداع مــن الصــراف اآللــي رقــم ) 311 ( بالثقبــة وأثنــاء توقــف 
الســيارة التــي حتمــل جميــع هــذه املبالــغ عنــد مجمــع .... التجــاري حســب 
زعــم املدعــى عليهمــا ســرقت مــن الســيارة جميــع هــذه املبالــغ وكان 
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ذلــك بتاريــخ 2008/8/13م لــذا فإنــي أطلــب ســؤال املدعــى عليهمــا 
للشــركة  املبالــغ  هــذه  بإعــادة  و......   ...... وإلــزام  احلاضريــن  هذيــن 
ــغ مــن اســتحقاقات  موكلتــي علمــًا أن البنــك .... قــد خصــم هــذه املبال
الشــركة املدعيــة لديــه هكــذا ادعــى ، ويف جلســة أخــرى حضر املدعي 
ــى  ــر املدعــ وكالــة وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه أصالــة / ولــم يحضــ
عليــــه / وال أي وكيــل عنــه ثــم طلبــت مــن املدعــى عليــه / اجلــواب علــى 
الدعــوى فقــال: إننــي غيــر مســتعد بدفــع أي شــيء مــن املبلــغ املدعــى بــه 
ألننــي واملدعــى عليــه الثانــي / لــم نفــرط ولــم نهمــل يف عملنــا بــل نزلنــا 
التــي  ســويًا لتغذيــة صــراف مبجمــع الراشــد بعدمــا أغلقنــا الســيارة 
يوجــد بداخلهــا مفتــاح الصنــدوق اخللفــي للســيارة واملوجــود بــه املبالــغ 
تابعــة  دوريــة  أي  للصــراف  نزولنــا  وقــت  ترافقنــا  تكــن  ولــم  املاليــة 
للشــرطة حيــث لــم نطلــب ذلــك ولــم ترافقنــا أي ســيارة أمــن مدنيــة حيــث 
لــم تؤمــن لنــا الشــركة ذلــك وأثنــاء نزولنــا حصــل االعتــداء على الســيارة 
وســرقة املبالــغ املشــار إليهــا بالدعــوى مــن الســيارة علمــًا أننــي أصــادق 
على استـــالم املبالـــغ املشــــار إليهــــا بدعـــوى املدعي ويشاركني يف ذلك 
زميلــي املدعــى عليــه / ولســماع جــواب املدعــى عليــه اآلخــر فقــد رفعــت 
اجللســة ، ويف جلســة أخــرى حضــر / ســعودي بالســجل املدنــي رقــم 
نفســه  عــن  أصالــة  رقــم  املدنــي  بالســجل  ســعودي   / عــن  بالوكالــة 
ومبوجــب وكالتــه عــن / وهمــا أصحــاب شــركة .... ملعــدات األمــن 
والســالمة والتجــارة احملــدودة وذلــك كلــه مبوجــب الوكالــة الصــادرة 
يف   1187 برقــم  الثانيــة  اخلبــر  عــدل  كتابــة  رئيــس  مســاعد  مــن 
حــق  الوكيــل  تخــول  الوكالــة  وهــذه   1670 جلــد  1429/1/11هـــ 
املرافعــة وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه / و املدعــى عليــه وكالــة / ثــم 
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طلبــت مــن املدعــى عليــه وكالــة اجلــواب على الدعوى فقــال: إن موكلي 
.... غيــر مســتعد بدفــع أي شــيء مــن املبلــغ املدعــى بــه حيــث لــم يصــدر 
مــن موكلــي أي فعــل يوجــب ذلــك ومهمــة موكلــي مــع املدعــى عليــه 
اآلخــر / وشــخص آخــر حيــث أن مهمــة موكلــي تنحصــر يف فتــح اخلزنــة 
إليهــا  أخرهــا  مــرة  اخلدمــة  وإعــادة  وإغالقهــا  بالصرافــات  املوجــودة 
وإصــالح الصرافــات إذا وجــد بهــا أي خلــل حيــث إنــه فنــي يف ذلــك علمــًا 
أن موكلــي وقــع عنــد البنــك باســتالم مبلــغ مــن البنــك قــدره ثالثــة 
ماليــني وســبعمائة ألــف ريــال هكــذا أجــاب ثــم قــدم لــي جوابــًا خطيــًا 
من ســبع صفحات ومرفق به تســع وعشــرون لفة مت إرفاق ذلك باملعاملة 
ــة قــال:  األساســية وبعــرض جــواب املدعــى عليهمــا علــى املدعــي وكال
إننــي أطلــب مهلــة إلعــداد جــواب علــى ذلــك فأجيــب لطلبــه ، ويف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه أصالــة واملدعــى عليــه 
وكالــة هــذا وقــد عرضــت علــى املدعــي وكالــة جــواب املدعــى عليهمــا 
أربــع  مــن  املدعــي وكالــة مذكــرة  لــي  فقــدم  اجلــواب  منــه  وطلبــت 
صفحــات مرفــق بهــا ثــالث لفــات وقــد تضمنــت املذكــرة تأكيــد مــا 
ورد بالدعــوى ومت إرفاقهــا باملعاملــة األساســية ثــم طلــــبت مــــن املدعـــي 
وكالـــة البينــة علــى دعــواه فقــال: إقــرار املدعــى عليهمــا باســتالم املبلــغ 
ــده وهــذا يوجــب حتملهمــا هــذا املبلــغ بنــاء  ــا بفقــ املدعــى بــه وإقرارهمــ
علــى إقــرار املدعــى عليهمــا أمــام الشــركة موكلتــي خطيــًا لتحملهمــا 
اختــالس أو ســرقة أو ضيــاع أي مبلــغ مــن املبالــغ املســلمة لهمــا حيــث 
مــا  املدعيــة  الشــركة  لــدى  اخلطــي  منهمــا  واحــد  بإقــرار كل  جــاء 
نصه)أقــر مبوافقتــي علــى حتمــل أي اختــالس أو ســرقة أو ضيــاع أي 
مبلــغ مــن املبالــغ املســلمة لــي وذلــك بســداد للشــركة أو البنــك مــن 
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حســابي اخلــاص دون اعتــراض يف مــدة ال تتجــاوز رقمــا )24 ســاعه( وأن 
مســؤوليتي هــذه ال تنتهــي بتــرك العمــل لديهــا أو إقالتــي بــل تضــل ســارية 
املفعــول لــكل املهــام والعمليــات التــي كلفتنــي الشــركة بهــا أثنــاء 
ــي لديهــا( انتهــى نــص احلاجــة مــن اإلقــرار كمــا قــدم لــي املدعــي  عمل
وكالــة صــورة خطــاب صــادر مــن مســاعد مدير عام مجموعــة العمليات 
ــة بالبنــك .... الوطنــي موجــه ملجموعــة .... برقــم ع م/08/067  املركزي
يف 2010/11/10م وقــد جــاء يف اخلطــاب مــا نصــه نعلمكــم أنــه حصلت 
تاريــخ  يف  الشــرقية  املنطقــة  يف  صرافاتنــا  مــن  اختــالس  عمليــة 
رقمــا  وبإجمالــي  والســيد  مــن  كل  بعهــدة  والتــي  م   2008/8/13
1077060 كتابــة مليــون وســبعة وســبعني ألفــا وســتني ريــااًل حســب 
التالــي:1/ صــراف رقــم 3272 مببلــغ 550.000 ريــال 2/صــراف رقــم 
مببلــغ   311a رقــم  صــراف   /3 ريــال   351.800 مببلــغ   3111
175.260ريــال لــذا فأنــه وعلــى حســب االتفاقيــة املوقعــة بيننــا فإنــه قــد 
مت تغطيــة مبلــغ الفروقــات وخصمهــا مــن مســتحقاتكم الشــهرية. انتهــى 
كمــا أنــه كان مــع املدعــى عليهمــا شــخص ثالــث متــدرب واملتعــني 
املدعــى عليهمــا  نــزول  أثنــاء  بالســيارة  بقــاءه  الثالــث  الشــخص  علــى 
لتغذيــة الصرافــات إال أنــه نــزل مــن الســيارة وهــذا يعــد تفريطــًا مــن 
املدعى عليهما علمًا أن الشــخص الثالث / املتدرب ال يتحمل مســؤولية 
أي شــيء يتعلــق باملبالــغ املوجــودة يف الســيارة هكــذا أجــاب ولعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليهمــا فقــد رفعــت اجللســة ، ويف جلســة أخرى حضر 
املدعــي وكالــة واملدعــى عليهمــا أصالــة ووكالــة ثــم قــال املدعــى عليــه 
وكالــة: إننــي أطلــب بــأن يضــاف إلــى جوابــي عــن موكلــي بــأن ضمــان 
املــال املدعــى بــه علــى مــن يتحمــل مســؤولية حيــازة املــال ومفتــاح اخلزنــة 
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وهــو املدعــى عليــه هكــذا أضــاف وبعــرض اإلقــرار املــدون نصــه يف 
اجللســة املاضيــة علــى املدعــى عليهمــا أجــاب املدعــى عليــه بقولــه: إن 
هــذا اإلقــرار صــادر منــي إال أن مــا ورد بالدعــوى غيــر صحيــح كمــا 
ذكــرت يف جوابــي وأن هــذا االختــالس تتحملــه الشــركة لتفريطهــا يف 
حمايــة املــال حيــث لــم توفــر الشــركة لنــا أي دوريــة حلراســة املــال وقــد 
للخزنــة  أخــرى  مفاتيــح  نســخ  أنــه ميكــن  القضيــة  للمحقــق يف  تبــني 
والســيارة التــي أخــذ منهــا املــال قــد عمــل بهــا مجموعــة كبيــرة مــن 
املوظفــني كمــا أن الشــركة تســاهلت يف توفيــر قائــد للســيارة فقــد 
كان القائــد غائبــًا وتولــى القيــادة .... الــذي هــو املشــرف األول وكان 
يقــود الســيارة التــي بداخلهــا مفتــاح اخلزنــة والتعليمــات املوجهــة إلــي مــن 
الشــركة أن أقــوم بتنفيــذ جميــع تعليمــات املشــرف األول لــذا كلــه 
فإنــي ال أحتمــل ضمــان ســرقة هــذا املبلــغ لعدم تســببي يف ذلك ولتســاهل 
الشــركة كمــا ذكــرت وممــا يؤكــد ذلــك تكــرر هــذه احلادثــة خمــس 
مــرات تقريبــًا خــالل ســنتني أو ثــالث ســنوات هكــذا أجــاب كمــا 
أجــاب املدعــى عليــه وكالــة بقولــه: هــذا اإلقــرار قــد صــدر مــن موكلــي 
إال أنــه ال يوجــب حتمــل موكلــي للمبلــغ املدعــى بــه ألن املــال ليــس بيــده 
ومــا ذكــره املدعــى عليــه مـــن أن موكلـــي .... قــــام بقيـــادة الســيارة وقــد 
مت ذلــك بطلــب ومــا ذكــره املدعــى عليــه مــن أنــه يتصــرف بنــاًء علــى 
توجيــه موكلــي كونــه املشــرف األول فهــذا غيــر صحيــح فلــكل واحــد 
مســؤوليات يتحملهــا هكــذا أجــاب ، ثــم ســألت املدعــى عليــه وكالــة 
/ هــل اشــترك موكلــك يف اســتالم املبلــغ املدعــى بــه مــع املدعــى عليــه 
اآلخــر فقــال: نعــم إال أن موكلــي يتهــم املدعــى عليــه يف االســتيالء علــى 
املبلــغ املدعــى بــه حيــث مت جمــع كامــل هــذا املبلــغ يف كيــس واحــد ومت 
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تصريفــه مــن الســيارة وال يعلــم موكلــي كيــف مت تصريــف أو اختفــاء 
الــكالم وقائــع عــدة وبيانهــا علــى النحــو  هــذا املبلــغ ويؤكــد هــذا 
التالــي: 1- أن املدعــى عليــه واملتــدرب .... أخــذا قــراءة الصرافــات التــي 
ســيقومون بتغذيتهــا أو يأخــذون منهــا الرجيــع أو إيداعــات الزبائــن أخــذا 
يســكنها  التــي  الشــقة  هاتــف  طريــق  عــن  الصرافــات  تلــك  قــراءة 
واملتــدرب وهــذا يخالــف العمــل املعتــاد حيــث إن املعتــاد أن يتــم قــراءة 
الصرافــات عــن طريــق البنــك بحضــور موكلــي 2- اســتلم موكلــي 
واملدعــى عليــه األمــوال التــي ســيغذى بهــا الصرافــات وعددهــا ســت ثــم 
أنــزل األكيــاس مــن البنــك وقامــا بتخزينهــا بالســيارة بــدون حضــور 
موكلــي حيــث تأخــر لتوقيــع أوراق االســتالم لــدى وشــخص ثانــي اســمه 
ــة شــارع  ــًا مــن صــراف البنــك ..... فــرع الثقب ــٍغ مالي 3- بعــد اســتالم مبل
مكــة ومقــدار املبلــغ خمســمائة وســبعة وعشــرون ألفــًا وســتون ريــااًل 
خــرج كل مــن: فجــأة مــن غرفــة الصــراف املكيفــة إلــى الشــارع وكان 
اجلــو حــارًا جــدًا ممــا أثــار الريبــة لــدى موكلــي  وعندمــا ركــب  الســيارة 
لــم يجــد بالســيارة وبعــد نصــف دقيقــة تقريبــًا حضــر فســأله نــادر عــن 
ســبب التأخــر فقــال: كنــت أرتــب األكيــاس حتــى يســهل تنزيلهــا عنــد 
كل جهــاز 4- عنــد تغذيــة صرافــني مبجمــع الراشــد للبنــك .... األول 
رقمــه 5 والثانــي 3 اختفــى عــن موكلــي مــدة عشــرين دقيقــة حيــث 
كان موكلــي يقــوم بإصــالح عطــل فنــي بالصــراف رقــم 3 وعندمــا 
ســئل عــن تغيبــه خــالل هــذه الفتــرة أفــاد بأنــه كان يتجــول يف مطاعــم 
املجمــع 5- أن الــذي قــام بإخبــار بالســرقة هــو املدعــى عليــه لــذا فــإن 
موكلــي ال يتحمــل أي تفريــط وأن الــذي تســبب يف اختفــاء هــذا املبلــغ 
هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى / قــال: مــا ذكــره املدعــى عليــه 
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وكالــة غيــر صحيــح جملــة وتفصيــاًل فأنــا لــم أتســبب ولــم أشــارك يف 
اختفــاء أي شــيء ممــا ورد بالدعــوى وأجيــب علــى مــا ذكــره املدعــى 
عليــه وكالــة بشــأن أخــذ قــراءة الصرافــات مــن الشــقة فهــذا صحيــح إال 
أنــه أمــر متكــرر وبعلــم وأمــر املدعــى عليــه وذلــك لكثــرة مــن يقــوم 
بقــراءة الصرافــات بالبنــك مــن موظفــي الشــركة كمــا أن القــراءة 
تكــون جلميــع الصرافــات بــدون حتديــد صــراف معــني والبنــك يوجهنــا 
للصرافــات املطلــوب تغذيتهــا أو الســحب منهــا بــدون أي علــم ســابق منــا 
ومــا ذكــره املدعــى عليــه وكالــة يف الفقــرة رقــم 2 غيــر صحيــح جملــة 
وتفصيــاًل فقــد اســتلمنا أنــا و..... األكيــاس مــن البنــك وقمنــا بإنزالهــا 
باالشــتراك مــع / ثــم قمنــا بتنزيلهــا مــن الســيارة وممــا يكــذب مــا 
.... ومــا  مــع موكلــه  الســيارة كان  ذكــره املدعــى عليــه أن مفتــاح 
ذكــره املدعــى عليــه يف الفقــرة رقــم 3 غيــر صحيــح أيضــًا فقــد كان 
خروجــي مــن الصــراف أنــا و..... سويـــًا ثـــم ركــــب السيــــارة لقيادتها وأنا 
ومــا ذكــره  بــه مبلــغ مالــي  الرجيــع وكيــس  قمــت بوضــع صنــدوق 
املدعــى عليــه وكالــة يف الفقــرة رقــم 5 فغيــر صحيــح والصحيــح أننــي 
فتحــت اخلزنــة واســتنكرت عــدم وجــود صنــدوق رجيــع اإليــداع فســألت 
.... عــن ذلــك وحتقــق مــن ذلــك كمــا اســتنكر .... فقــدان عــدد مــن 
األكيــاس فتــم إبــالغ الشــركة عــن طريــق/ لــذا فإنــي أنكــر اتهــام 
ــى مــا  ــاًء عل ــه وبن ــغ املدعــى ب املدعــى عليــه لــي بأخــذ أي شــيء مــن املبل
ذكــره املدعــى عليــه وبنــاًء علــى مــا نصــت عليــه املــادة 76 مــن نظــام 
عليــه/ ويف جلســة  املدعــى  إدخــال  قــررت  فقــد  الشــرعية  املرافعــات 
أخــرى حضــر املدعــي وكالــة / ســعودي بالســجل املدنــي رقــم بالوكالة 
عــن / ســعودي بالســجل املدنــي رقــم بصفتــه شــريك يف شــركة .... 
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ملعــدات األمــن والســالمة والتجــارة احملــدودة حســب الوكالــة املشــار 
إلــى مصدرهــا ورقمهــا وتاريخهــا يف اجللســة املاضيــة وحضــر حلضــوره 
املدعــى عليهمــا أصالــة و/ ســعودي بالســجل املدنــي رقــم كمــا حضــر 
املدخــل / ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ثــم عرضــت علــى املدعــى عليــه 
ــة  ــه يف اجللســات املاضي ــى بهــا وكيل ــي أدل ــات الت ــع اإلجاب ــة جمي أصالــ
جميعهــا فقــال: إننــي أصــادق علــى كل مــا أجــاب بــه وكيلــي املذكــور 
هكــذا أجــاب ثــم عرضــت علــى املدخــل .... مــا ذكــره وكيــل املدعــى 
ــه غيــر  ــة فقــال: مــا ذكــره وكيــل املدعــى علي عليــه يف اجللســة املاضي
صحيــح فأنــا لــم أســتولي علــى املبلــغ املدعــى بــه ولــم أشــارك يف إخفائــه 
وليــس لــدّي أي علــم بذلــك وأنــا كنــت متدربــًا أعمــل مــع املدعــى عليهمــا 
واســتمر عملــي مــع الشــركة املدعيــة مــدة ال تزيــد عــن شــهر ومــا ذكــره 
وكيــل املدعــى عليــه مــن وقائــع اســتند علــى دعــواه فيهــا فــكل مــا جــاء 
يف هــذه الوقائــع غيــر صحيــح هكــذا أجــاب ثــم ســألت املدعــى عليــه ...: 
هــل لديــه زيــادة بينــة علــى مــا ذكــره وكيلــه مــن مشــاركة املدخــل .... 
مــع املدعــى عليــه يف إخفــاء املبلــغ املدعــى بــه واالســتيالء عليــه فقــال: ال 
ثــم أفهمــت املدعــى عليــه نــادر النزغــة بــأن لــه ميــني املدخــل اآلتــي نصهــا: 
ــغ  ــى املبل ــه إال هــو احلــي القيــوم بأننــي لــم أســتولي عل ) واهلل الــذي ال إل
.... ملعــدات األمــن والســالمة والتجــارة  بــه مــن قبــل شــركة  املدعــى 
احملــدودة وقــدره مليــون وســبعة وســبعون ألفــًا وســتون ريــااًل ولــم أشــارك 
يف إخفــاء هــذا املبلــغ وليــس لــدّي أي علــم بذلــك واهلل العظيــم ( انتهــى 
نــص اليمــني ، وبعــرض هــذا اليمــني وهــذا النــص علــى املدعــى عليــه 
فقــال: إننــي أطلــب مــن املدخــل أن يــؤدي هــذه اليمــني ثــم حلــف .... بنــص 
اليمــني املــدون بعاليــه ثــم جــرى منــي االطــالع علــى القــرار الشــرعي 
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الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة باخلبــر الشــيخ / برقــم 
4/74 وتاريــخ 1430/3/17هـــ وهــو يتضمــن إقامــة دعــوى مــن املدعــي 
العــام ضــد كل مــن: .... و.... التهامهمــا بخيانــة األمانــة واالســتيالء علــى 
مبلــغ قــدره مليــون وســبعون ألــف ريــال ســعودي تعــود للبنــك .... بعــد 
اســتالمها مــن البنــك لغــرض تغذيــة الصرافــات ومــا جــاء يف احلكــم مــا 
نصــه: ) وبنــاًء عليــه فــإن املدعــى عليهمــا يدانــان بالتفريــط لألســباب 
املذكــورة آنفــًا وتتوجــه عليهمــا التهمــة باالختــالس وقــررت تعزيرهمــا 
لقــاء ذلــك بجلــد كل واحــد منهمــا مائتــي جلــدة موزعــة علــى خمــس 
دفعــات كل دفعــة أربعــني جلــدة بــني كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام 
وســجن كل واحــد منهمــا ســنة كاملــة مــن تأريــخ دخولــه الســجن 
وبذلــك حكمــت( وهــذا احلكــم قــد اكتســب القطعية بقــرار محكمة 
االســتئناف بالريــاض رقــم 551/ج5/أ وتأريــخ 1431/3/28هـــ  فبنــاًء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى وإجابــة املدعــى عليهمــا باســتالم املبلــغ 
املدعــى بــه وإنكارهمــا أخــذ أي شــيء منــه وأنهمــا لــم يفرطــا يف حفظــه 
ومبــا أن املدعــى عليــه ... اتهــم املدعــى عليــه .... باالســتيالء علــى املبلــغ 
املدعــى بــه وإخفائــه وقــد أنكــر املذكــوران ذلــك بعــد إدخــال .... يف 
هــذه الدعــوى ومــا قدمــه املدعــى عليــه ال يرتقــي إلثبــات هــذا الدفــع وقــد 
أدى املدخــل اليمــني الشــرعية الالزمــة علــى نفــي هــذا الدفــع بنــاًء علــى 
طلــب املدعــى عليــه .... ومبــا أن املدعــى عليهمــا يعتبــران أجــراء خاصــني 
واألجيــر اخلــاص ال يضمــن إال يف حــال التعــدي أو التفريــط تنظــر هــذه 
املســألة يف الــروض املربــع لإلمــام البهوتــي مــع حاشــية بــن قاســم رحمهــم 
اهلل ج5 صـــ336 ومــا بعدهــا ومبــا أن املدعــى عليهمــا قــد أدينــا بالتفريــط 
مبوجــب القــرار الشــرعي املشــار إليــه بعاليــه ومبــا أن البنــك .... قــد 
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اســتوفى املبلــغ املدعــى بــه مــن الشــركة املدعيــة لــذا كلــه فقــد صرفــت 
النظــر عــن الدعــوى ضــد املدخــل لعــدم ثبوتهــا وثبــت لــدّي أن بذمــة كل 
مــن: .... لشــركة .... ملعــدات األمــن والســالمة والتجــارة احملــدودة مبلغــًا 
قــدره مليــون وســبعة وســبعون ألفــًا وســتون ريــااًل وألزمــت املدعــى عليهمــا 
بدفــع كامــل هــذا املبلــغ للشــركة املدعيــة متضامنــني فيــه وبذلــك 
كلــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليهمــا واملدخــل قــرر 
املدخــل القناعــة بــه أمــا املدعــى عليهمــا فقــررا عــدم القناعــة وطلبــا رفعه 
حملكمــة االســتئناف بالئحــة اعتراضيــة فجــرى إفهامهمــا بتعليمــات 
االســتئناف حســبما دون بالضبــط ففهمــا ذلــك وعليــه جــرى التوقيــع 
حــرر يف 1433/4/14هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وسلم.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
باملنطقــة الشــرقية بخطــاب معالــي رئيســها رقــم 33/1112283 وتأريــخ 
1433/7/2هـــ وبرفقــه قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة احلقوقيــة 
الثانيــة رقــم 33317225 وتأريــخ 1433/6/28هـــ والــذي جــاء فيــه مــا 
اعتراضيــة  لوائــح  وثــالث  ضبطــه  وصــورة  الصــك  )وبدراســة  نصــه: 
وأوراق املعاملــة لوحــظ أن املدعــي بالوكالــة لــم يحــرر دعــواه بإيضــاح 
مــا علــى كل واحــد مــن املدعــى عليهمــا مــن املبلــغ املدعــى بــه كمــا 
أن فضيلــة القاضــي لــم يوضــح يف حكمــه مــا علــى كل واحــد مــن 
املدعــى عليهمــا مــن املبلــغ احملكــوم بــه وال بــد مــن ذلــك فعلــى فضيلــة 
القاضــي مالحظــة مــا ذكــر وإكمــال مــا يلــزم نحــوه بحضــور الطرفــني 
( انتهــى بنصــه ، عليــه فقــد مت حتديــد هــذا اليــوم األربعــاء املوافــق 
ورد  مــا  والنصــف موعــدًا إلكمــال  الثامنــة  الســاعة  1433/11/3هـــ 
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بقــرار أصحــاب الفضيلــة وحضــر يف هــذه اجللســة املدعــي وكالــة / 
واملدعــى عليــه أصالــة / واملدعــى عليــه وكالــة / ثــم ســألت املدعــي 
الدعــوى  بشــأن حتريــر  الفضيلــة  أصحــاب  إليــه  أشــار  عمــا  وكالــة 
فقــال: إن الشــركة موكلتــي تطالــب كل واحــد مــن املدعــى عليهمــا 
بالتضامــن يف حتمــل املبلــغ املدعــى بــه وقــدره مليــون وســبعة وســبعون 
ألفــًا وســتون ريــااًل كمــا ذكــر املدعــي وكالــة الســابق واملقصــد بذلــك 
أن يتحمــل كل واحــد مــن املدعــى عليهمــا نصــف املبلــغ املدعــى بــه 
ومقــدار النصــف خمســمائة وثمانيــة وثالثــون ألفــًا وخمســمائة وثالثــون 
ريــااًل هكــذا أجــاب أمــا جوابــي علــى مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة 
مــن أننــي لــم أوضــح مــا علــى كل واحــد مــن املدعــى عليهمــا مــن املبلــغ 
احملكــوم بــه فأجيــب علــى ذلــك أننــي ذكــرت يف حكمــي مــا نصــه: 
) وألزمــت املدعــى عليهمــا بدفــع كامــل هــذا املبلــغ للشــركة املدعيــة 
املبلــغ  هــذا  نصــف  يتحمــل  منهمــا  واحــد  كل  أن  أي   ) متضامنــني 
ومقــداره خمســمائة وثمانيــة وثالثــون ألفــًا وخمســمائة وثالثــون ريــااًل 
وللشــركة املدعيــة مطالبــة أحدهمــا بكامــل املبلــغ احملكــوم بــه ولــه 
الرجــوع علــى صاحبــه بســداد مــا دفعــه للشــركة ومســتندي يف ذلــك مــا 
ذكرتــه يف أســباب احلكــم مــن أن املدعــى عليهمــا أجــراء خاصــني وقــد 
ثبــت تفريطهمــا مبوجــب القــرار الشــرعي املــدون نــص احلاجــة منــه فيمــا 
مضــى ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم: ) علــى اليــد مــا أخــذت 
حتــى تؤديــه ( رواه أحمــد واألربعــة وصححــه احلاكــم لــذا فإنــي ال أزال 
علــى حكمــي الســابق كمــا ســيجري تصحيــح األخطــاء اإلمالئيــة 
التــي أشــار إليهــا أصحــاب الفضيلــة بصكــي الســابق وســيجري إحلــاق 
ذلــك بالصــك وســجله ثــم إعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف باملنطقــة 
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ــى أن يجــزي أصحــاب  ــق مــا مت إحلاقــه وأســأل اهلل تعال الشــرقية لتدقي
الفضيلــة خيــرًا علــى مــا بذلــوه مــن جهــد يف تدقيــق هــذه القضيــة وبــاهلل 
التوفيــق حــرر يف 1433/11/3هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

ــه وســلم . وصحب

ــخ 	  صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 3410902 وتاري
1434/1/13هـــ.
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: 33324572 تاريُخه: 1433/7/2هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:3267874

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34240282  تاريخه:1434/6/13هـ

رد مســروق - ســرقة مبلــغ مالــي عــن طريــق تزويــر شــيك - إقرار املدعى 
ــه  ــه أدوات تزويــر- العثــور علــى صــورة الشــيك املدعــى ب عليــه بحيازت
املــزور عنــد املدعــى عليــه- إثبــات بالقرائــن - إلــزام املدعــى عليــه بدفــع 

قيمــة الشــيك املدعــى بــه .

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة الــواردة 
يف تســبيب احلكــم .

ادعــى وكيــل الشــركة املدعيــة بــأن املدعــى عليــه قــام بتزويــر شــيك 
باســم موكلتــه ثــم قــام بصرفــه مــن حســابها املصــريف لصالــح نفســه 
بــدون وجــه حــق ؛ وطلــب إلزامــه بســداد قيمــة الشــيك املذكــور ملوكلتــه 
ــه للحــق  ــه الدعــوى ســوى مــا جــاء فيهــا مــن إدانت - أنكــر املدعــى علي
العــام بالتزويــر- املدعيــة قدمــت قرائــن قويــة متعاضــدة جتــاه املدعــى 
املذكــور  الشــيك  بتزويــر  إدانتــه  وهــي  اإلثبــات  لدرجــة  ترقــى  عليــه 
للحــق العــام وثبــوت حصــول التزويــر علــى الشــيك ووجــود صــورة الشــيك 
مــع وجــود معمــل كامــل للتزويــر يف منزلــه وشــهادة الشــاهد- قضــت 
احملكمــة بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم املدعيــة قيمــة الشــيك املــزور 
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الــذي قــام بصرفــه لصالــح نفســه - قنعــت املدعيــة باحلكــم وعــارض 
عليــه املدعــى عليــه - قــررت محكمــة االســتئناف باألكثريــة املصادقــة 

علــى احلكــم .

العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض برقــم 3267874 وتاريــخ 1432/03/05 هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  هـــ   1432/02/20 وتاريــخ   32150559 برقــم  باحملكمــة 
 10 : الســاعة 41  افتتحــت اجللســة  املوافــق1433/01/22 هـــ  الســبت 
وفيهــا حضــر ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم بصفتــه 
وكيــاًل عــن ... كنــدي اجلنســية مبوجــب رخصــة إقامــة رقــم بصفتــه 
مديــر شــركة .... ألنظمــة احلاســب اآللــي مبوجــب الســجل التجــاري رقــم 
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب العــدل املكلــف بالهيئــة العامــة 
لالســتثمار برقــم 573 يف 1431/5/12هـــ واملخــول لــه فيها بحق املرافعة 
معــه  احلاضــر  علــى  وادعــى  والتنــازل  والصلــح  واملخاصمــة  واملدافعــة 
إن  قائــاًل يف دعــواه:  رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب  ســعودي 
املدعــى عليــه ســبق وأن زور علــى الشــركة موكلتــي الشــيك رقــم ...... 
... مببلــغ أربعمائــة وخمســة  البنــك  يف 2009/3/18م مســحوب علــى 
وثمانــني ألــف ريــال لصالــح ......إذ قــام بتزويــر توقيــع رئيــس الشــركة 
موكلتــي ورئيــس احملاســبة وقــام املذكــور بصــرف الشــيك بــدون وجــه 
حــق كمــا أن الشــيك املذكــور مــزور إذ نفــس الرقــم موجــود لــدى 
الشــركة لــم يتــم حتريــره حتــى تاريخــه وقــد أديــن املدعــى عليــه بديــوان 
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املظالــم بتزويــر الشــيك املذكــور وحكــم عليــه يف احلــق العــام وإننــي 
أطلــب يف دعــواي هــذه ســؤال املدعــى عليــه وإلزامــه بســداد قيمة الشــيك 
املذكــور هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه قــال: مــا ذكــره املدعــي 
وكالــة مــن أننــي أدنــت مــن ديــوان املظالــم بتزويــر الشــيك املذكــور 
صحيــح وأمــا بقيــة مــا جــاء يف دعــوى املدعــي وكالــة فغيــر صحيــح فلــم 
ــه وال عالقــة  ــن علي ــع املذكوري ــر الشــيك املذكــور وال توقي أقــم بتزوي
قــال:  املدعــي وكالــة  ذلــك علــى  وبعــرض  لــدي  مــا  هــذا  بذلــك  لــي 
الصحيــح مــا ذكــرت يف دعــواي وبســؤاله هــل لديــه بينــة قــال: نعــم 
ومســتعد بإحضارهــا يف اجللســة القادمــة وبنــاء عليــه فقــد مت رفــع اجللســة 
ويف جلســة أخــرى حضــر وكيــل املدعــي املدونــة هويتــه ووكالته ســابقا 
وحضــر املدعــى عليــه املدونــة هويتــه ســابقا وأحضــر املدعــي وكالــة 
معــه للشــهادة وأدائهــا ... ســوري اجلنســية رخصــة إقامــة رقــم وطلــب 
ــه  ــأن املدعــى علي ــه قــال أشــهد هلل ب ــه وبســؤاله عمــا لدي ســماع مــا لدي
كان لــي بــه عالقــة صداقــة ويف يــوم مــن األيــام ال أذكــره كان املدعــى 
ــا  ــم يكــن معن عليــه يركــب معــي يف ســيارتي وكان الوقــت مســاء ول
أحد وقال لي املدعى عليه أنه يرغب يف تزوير شيك إحدى الشركات 
وكان يقنعنــي أن أقــوم بجلــب صــور للشــيكات وهــو يقــوم بعمليــة 
ــا  ــر شــيكات فقــال نعــم وأن ــر فســألته هــل ســبق أن قمــت بتزوي التزوي
دائمــا أعمــل ذلــك وضــرب لــي مثــال تزويــر شــيك علــى شــركة ... هــذا 
لــدي مــن شــهادة وأشــهد هلل بهــا وبعــرض الشــاهد ومــا جــاء يف  مــا 
شــهادته علــى املدعــى عليــه قــال إن الشــاهد كان مدعــى عليــه معــي يف 
نفــس قضيــة التزويــر لــدى ديــوان املظالــم وكل مــا ذكــره غيــر صحيــح 
وأنــا أقــدح يف عدالــة الشــاهد فهــو يســب اهلل أمامــي كثيــرا وليــس لــدي 
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بينــة علــى قدحــي هــذا يف عدالتــه والشــاهد يعــرف  وعصابتــه الذيــن 
ذلــك علــى  وبعــرض  لــدي  مــا  .... هــذا  بتزويــر شــيك شــركة  قامــوا 
ــا رجــل مســلم  ــه غيــر صحيــح فأن الشــاهد قــال مــا ذكــره املدعــى علي
وبســؤال املدعــي وكالــة هــل لديــه مزيــد بينــة قــال نعــم وقــد أرســلت 
لكــم األدلــة مــن شــعبة مكافحــة التزييــف والتزويــر هــذا وقــد وردنــا 
خطابهــم رقــم 380/19/ج 6 يف 1433/2/9هـــ وفــد أرفــق بــه الشــيك 
األساســي املســحوب علــى البنــك .... رقــم ...... كمــا وجــدت أســاس 
بتاريــخ   .... البنــك  علــى  املســحوب   .... رقــم  بتزويــره  املدعــى  الشــيك 
ــغ أربعمائــة وخمســة وثمانــني ألــف ريــال  2009/3/18م املصــروف مببل
كمــا وجــدت بــني طياتهــا التقريــر الفنــي رقــم 32793 الصــادر مــن إدارة 
الشــيك  بفحــص  أوال  املتضمــن  والتزويــر  للتزييــف  الفنيــة  الفحــوص 
يحمــل  أنــه  وجدنــا  املكبــرة  األجهــزة  باســتخدام  الفحــص  موضــوع 
الصحيحــة  للشــيكات  الطباعيــة  واخلصائــص  األمنيــة  العالمــات 
وتعــرض للتزويــر باحملــو وإعــادة طباعــه للبيانــات احلاليــة عليــه وهــي 
لدفتــر  الطباعــي  الترميــز  ورقــم  احلســاب  ورقــم  التسلســلي  الرقــم 
الشــيكات واســم الشــركة  ثانيــا ملضاهــاة التواقيــع املنســوبة لــكل 
منــوذج  إرســال   -1 اآلتــي:  يلــزم حتقيــق   ..... واملدعــو   ...... املدعــو  مــن 
التوقيــع لــدى البنــك ... لنفــس احلســاب املســحوب عليــه الشــيك موضــوع 
تواقيــع  حتمــل  صرفهــا  ســبق  مماثلــة  الشــيكات  ومنــاذج  الفحــص 
املذكوريــن. 2- تكليــف املذكوريــن مبراجعتنــا يف وقــت يتزامــن مــع 
إرســال أوراق القضيــة .أ.هـــ وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه قــال إننــي لــم 
أقــم بالتزويــر هــذا مــا لــدي وبســؤال املدعــي وكالــة هــل لديــه زيــادة 
بينــة قــال نعــم ومســتعد بإحضارهــا يف اجللســة القادمــة وبنــاء عليــه فقــد 
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جــرى رفــع اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة املدونــة 
هويتــه ووكالتــه ســابقًا واملدعــى عليــه وقــد وردنــا خطــاب مديــر شــعبة 
إصالحيــة احلائــر برقــم 0044009/11 تاريــخ 1433/3/13هـــ واملرفــق 
بــه املعاملــة املتعلقــة بالتحقيــق يف دعــوى الشــركة املدعيــة واملدعــى 
ــى لفــة 52 محضــر  ــا عل ــة وجــد بــني طياته ــه وبتصفــح أوراق املعامل علي
انتقــال وتفتيــش يف تاريــخ 1431/1/5هـــ والــذي جــاء فيــه بنــاء العتــراف 
املوقــوف هويــة رقــم عــن وجــود ســبائك الذهــب ومبلــغ مالــي بشــقته وأنــه 
قــام بإخفائهــا بطريقــة فنيــة فقــد مت االنتقــال برفقــه بحضورنــا نحــن 
املوقعــني أدنــاه وبالوصــول إلــى شــقته والدخــول اجتــه إلــى املطبــخ وأفــاد 
بــأن الســبائك أخفاهــا بإحــدى الدواليــب بطريقــة فنيــة ممــا اســتلزم 
فتحهــا مبفــك خــاص وبفتــح بقيــة الدواليــب عثــر علــى مجموعــة أختــام 
إلدارات حكوميــة وأختــام ألشــخاص وصــور بطاقــات وصــور شــيكات 
ودفاتر شيكات وأوراق مطبوعات لشركة... وأوراق خالية ملطبوعات 
وزارة العــدل وبلــغ عــدد املضبوطــات خمســة وســتني وليــس مــن ضمنهــا 
مــا يــدل علــى الشــيك محــل الدعــوى كمــا وجدنــا اعترافــه بتاريــخ 
إقــراره  يتضمــن  ووجــد  احملكمــة  هــذه  مــن  املصــدق  1431/1/7هـــ 
بحيــازة مــا ضبــط معــه يف محضــر القبــض املذكــور وذكــر فيــه أنــه لــم 
يقــم باســتخدام األوراق الفارغــة وإمنــا الــذي قــام بتزويرهــا زميلــه... كما 
ذكــر يف اعترافــه أنــه يوجــد مــن ضمــن املضبوطات مجموعة شــيكات 
ــاذج  ــة محــررة ألشــخاص عددهــا خمســة عشــر شــيكا ومن ــغ مالي مببال
لتواقيــع شــيكات مــزورة كمــا وجــدت علــى محضــر التحقيــق لفــة 101 
صحيفــة 18 جــواب املدعــى عليــه علــى ســؤال احملقــق للمدعــى عليــه عــن 
الشــيك ...... يف 2009/3/18م املنســوب لشــركة ... ألنظمــة احلاســب 
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اآللــي فأجــاب قائــال غيــر صحيــح ســلم لــي هــذا مــن قبــل ... وأمــا الشــيك 
اآلخــر لشــركة ... فأطعــن فيــه ألنــه ضبــط يف منزلــي وان هــذا الــكالم 
عــاري مــن الصحــة ألنــه لــم يســبق أن أتعامــل معهم وال أعلم عن نشــاطهم 
فهــي تلفيــق التهمــة ملــن لــه مصلحــة يف إلصــاق التهمــة بــي وبعــرض جميــع 
مــا تقــدم علــى املدعــى عليــه قــال إن الشــيك املدعــى بــه ال عالقــة لــي بــه 
ولــم يضبــط بحوزتــي هــذا مــا لــدي فجــرى ســؤال املدعــي هــل لديــه زيادة 
بينــة فقــال نعــم ومســتعد بإحضارهــا يف اجللســة القادمــة وبنــاء عليــه فقــد 
قــررت رفــع اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى 
ــي راجعــت  ــة قــال نعــم أنن ــادة بين ــه زي ــه ... وبســؤال املدعــي هــل لدي علي
ــه يوجــد لديهــم  ــر وأفادنــي الضابــط املســئول أن قســم التزييــف والتزوي
محضــر يثبــت قيــام املدعــى عليــه بتزويــر الشــيك محــل الدعــوى وأطلــب 
الكتابــة لهــم لبيــان ذلــك هــذا مــا لــدي وبنــاء عليــه فقــد قــررت الكتابــة 
عمــا ذكــره  لإلفــادة  اجلنائيــة  باألدلــة  والتزييــف  التزويــر  قســم  إلــى 
املدعــي وكالــة وبــه رفعــت اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر املــدون 
ســابقا  هويتــه  واملــدون   ... حلضــوره  وحضــر  ســابقا  ووكالتــه  هويتــه 
وباالطــالع علــى املعاملــة وجــد بــني طياتهــا علــى لفــة 66 محضــر انتقــال 
وتفتيــش إحلاقــي بتاريــخ 1431/1/5هـــ جــاء فيــه بنــاء العتــراف املوقــوف 
40 ســنة بهويــة رقــم عــن وجــود ســبائك الذهــب ومبلــغ مالــي بشــقته وأنــه 
قــام بإخفائهــا بطريقــة فنيــه فقــد مت االنتقــال رفــق الســجني وبحضورنــا 
نحــن املوقعــني أدنــاه وبالوصــول إلــى شــقته الواقعــة بحــي ... شــمال ...
بشــارع ... والدخول اجته الســجني ومت إرشــادنا إلى مطبخ الشــقة وأفاد 
بــأن الســبائك أخفاهــا بإحــدى الدواليــب الســفلية للمطبــخ بطريقــة فنيــه 
مــن مــا اســتلزم فتحهــا مبفــك خــاص وبفتــح الدواليــب عثــر علــى مــا دون 
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مبحضــر االنتقــال والتفتيــش وعددهــا 56 ضبطيــه كمــا عثــر علــى 
شــيك مببلــغ أربعمائــة وخمســة وثمانــون ألــف ريــال مجيــر باســم املدعــو 
علــى البنــك ... فــرع ... علمــا أن جميــع مــا ضبــط داخــل الشــقة عثــر عليهــا 
يف األدراج الســفلية ملطبــخ الشــقة وضعــت داخــل أوعيــة بالســتيكية 
مت  وقــد  هــذا  للمطبــخ  الديكــور  أســفل  يف  إخفائهــا  ومت  مفتوحــة 
وحفظــا  املوقــع  وتصويــر  اجلنائيــة  باألدلــة  اجلنائــي  املصــور  اســتدعاء 
للواقــع جــرى حتريــر هــذا احملضــر نقيــب توقيــع نقيــب رئيــس رقبــاء 
توقيــع  توقيــع رئيــس مكافحــة جرائــم األمــوال مقــدم  نقيــب  توقيــع 
وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال إن هــذا احملضــر غيــر صحيــح ولــم 
توجــد الصــورة يف منزلــي هــذا مــا لــدي كمــا وجدنــا يف ملفــات القضيــة 
منــاذج  عــدة  تضمــن  وقــد  امليمــوري  للفــالش  املضغــوط  امللــف  تفريــغ 
للكتابــة علــى شــيكات وســجالت وإيداعــات وهامــش خطــاب رســمي 
وشــعار شــركة .....وختــوم وبعرضــه علــى املدعــى عليــه فقــال ال عالقــة 
لــي بذلــك وإن كانــت موجــودة فهــي ال تخصني وتخــص العامل البنغالي 
صاحــب الشــنطة التــي عثــرت عليهــا يف ســيارتي كمــا وجدنــا علــى 
يف   .... برقــم  احملكمــة  هــذه  مــن  الصــادر  الصــك  املعاملــة  لفــات 
1432/2/14هـــ املتضمــن دعــوى شــركة ... ضــد املدعى عليه يف ســرقة 
مبلــغ انتهــت بالصلــح علــى تســليمه وقــال املدعــى عليــه ســبق وأن ركــب 
بفتحهــا  وقمــت  معــي  شــنطته  ونســي  اجلنســية  بنغالــي  شــخص  معــي 
ووجــدت بهــا احملــررات املــزورة وقمــت بإحــراق بعضهــا وإخفــاء البقيــة 
داخــل الشــنطة حتــت دالــوب املطبــخ قاصــدا إتالفهــا مســتقبال هــذا مــا 
لــدي وجــرى ســؤال املدعــي وكالــة عــن بينتــه التــي وعــد بإحضارهــا 
فقــال أطلــب إمهالــي وذلــك لوجودهــا لــدى شــعبة التزييــف والتزويــر هــذا 
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مــا لــدي وبنــاء عليــه فقــد مت رفــع اجللســة ويف جلســة أخــرى حضر املدعي 
وكالــة واملدعــى عليــه أصالــة  وبســؤال املدعــي وكالــة عــن بينتــه التــي 
وعــد بإحضارهــا فقــال أن مكافحــة التزويــر وعدونــي بالــرد عليكــم 
فيمــا يخــص إقــراره بتزويــره الشــيك املدعــى بــه هــذا مــا لــدي هــذا 
وبالرجــوع إلــى املعاملــة وجــدت بــني طياتهــا احلكــم الصــادر مــن ديــوان 
املظالــم رقــم 67/د/ج/2 لعــام 1431هـــ واملدعــى فيهــا مــن قبــل هيئــة 
أتهــم فيهــا هــو  الرقابــة والتحقيــق ضــد املدعــى عليــه وآخريــن معــه 
وشــخص آخــر اســمه بتزويــر محــرر عــريف هــو الشــيك رقــم ...... يف 
2009/3/18م املنســوب لشــركة ... ألنظمــة احلاســب اآللــي وتقدميهمــا 
للشــيك مــزور محتجــني بصحتــه مــع علمهمــا بتزويــره ومت قبــض قيمــة 
الشــيك أجهــزة هواتــف واتهامــه والبقيــة بتزويــر شــيك آخــر وتقليــد 
أختــام حكوميــة وانتهــى احلكــم لــدى ديــوان املظالــم بإدانــة  مبــا نســب 
إليــه مــن التزويــر واالســتعمال ومعاقبتــه علــى ذلك بســجنه ثالث ســنوات 
وتغرميــه عشــرة آالف ريــال وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال إن هــذا 
ينــص يف احلكــم علــى  ولــم  احلكــم صــدر ضــدي واعترضــت عليــه 
الشــيك املــزور هــذا مــا لــدي هــذا وقــدم املدعــى عليــه جوابــا محــررا علــى 
صفحتــني تضمــن أقوالــه يف اجللســات الســابقة ونــص فيــه أنــه ال يوجــد 
اعتــراف منــه بوجــود صــورة الشــيك املزعــوم وبنــاء عليــه فقــد قــررت رفــع 
اجللســة للتأمــل ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه  
وقــد جــرى منــا تأمــل مــا جــرى ضبطــه ســابقا ومبــا أن املدعــى عليــه قــد 
أديــن بتزويــر الشــيك املذكــور مــن قبــل ديــوان املظالــم بالقــرار املذكور 
كمــا أن الفرقــة القابضــة يف محضرهــا املذكــور قــد أثبتــت وجــود 
صــورة الشــيك املدعــى بقيمتــه يف منــزل املدعــى عليــه مــع وجــود معمــل 
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كامــل للتزويــر كمــا أثبتــت األدلــة اجلنائيــة يف تقريرهــا املــدون ســابقا 
حصــول التزويــر علــى الشــيك يف بياناتــه ورقمــه وتاريخــه وقــد شــهد 
الشــاهد ... بإقــرار املدعــى عليــه أمامــه بتزويــر أحد شــيكات الشــركة 
املدعيــة كل هــذا يعــد قرائــن قويــة تعضــد مــا صــدر ضــد املدعــى عليــه 
مــن حكــم بإدانتــه بتزويــر الشــيك املذكــور مــن قبــل ديــوان املظالــم 
وفعلــه هــذا جنايــة يف حــق الشــركة املدعيــة يوجــب عليــه ضمــان قيمتــه 
لذلــك كلــه فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه بــأن يســلم للشــركة 
املدعيــة املبلــغ املدعــى بــه والــذي قــدره أربعمائــة وخمســة وثمانــون ألــف 
ريــال وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر عــدم القناعــة وطلــب رفــع 
معاملتــه إلــى محكمــة االســتئناف فأجبتــه إلــى طلبــه وأفهمتــه انــه 
ســوف يســلم صــورة مــن نســخة احلكــم يــوم االثنــني 1433/7/7هـــ وان 
لــه مهلــة ثالثــني يومــا مــن تاريــخ اســتالم نســخة احلكــم لتقــدمي الئحتــه 
االعتراضيــة فــإذا مضــت املهلــة ولــم يتقــدم بالئحتــه االعتراضيــة ســقط 
حقــه يف االعتــراض وأصبــح احلكــم نافــذا وبــه ختمــت اجللســة 11.30 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وسلم . حرر يف 1433/07/01 هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد: ففــي يــوم الثالثــاء املوافــق1434/01/20 هـــ 
وكالــة   املدعــي  حضــر/  وفيهــا   11  :  15 الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
واملدعــى عليــه ، وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باخلطاب 
الدائــرة  قــرار  وبرفقهــا  1433/11/20هـــــ  يف  رقــم:)331538468( 
اجلزائيــة الثانيــة برقــم:)33444259( يف 1433/11/2هــــ املتضمــن مــا 
نصــه: »قررنــا باإلجمــاع : أوال/ اســتند فضيلتــه يف حكمــه على التقرير 
للتزييــف  الفنيــة  الفنــي رقــم: )32793( الصــادر مــن إدارة الفحــوص 
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والتزويــر، وهــذا محــل نظــر إذ لــم يكتمــل التقريــر ليعتمــد عليــه كمــا 
هــو موضــح يف الفقــرة الثانيــة منــه كمــا اســتند فضيلتــه علــى شــهادة 
وقــد ذكــر املدعــى عليــه أن الشــاهد معــه يف نفــس قضيــة التزويــر لــدى 
ديــوان املظالــم ولــم يناقــش فضيلتــه الطرفــني يف ذلــك. ثانيــا/ ذكــر 
وكيــل املدعــى عليــه يف الئحتــه االعتراضيــة أن الشــركة قــد أقامــت 
ــرد  ــة إللزامــه ب ــة تســوية املنازعــات املصرفي ــك ... بلجن دعــوى ضــد البن
مبلــغ الشــيك علــى أســاس خطــأ البنــك يف صــرف شــيك مــزور وذكــر 
أن موكلــه دفــع بهــذا الدفــع مبذكــرة افتتاحيــة يف أول الدعوى الطالع 
فضيلتــه ومناقشــة املدعــى عليــه يف ذلــك. كمــا ذكــر يف الئحتــه أن 
الشــركة لــم تقــدم مــا يثبــت أن الشــيك مت صرفــه للمدعــو ... وخصــم 
التحقــق مــن ذلــك ومناقشــة  مــن حســاب الشــركة، فعلــى فضيلتــه 
الطرفني فيه ال ســيما وقد أرفق أصل الشــيك بخطاب شــعبة مكافحة 
ــة قــال: أمــا  ــى املدعــي وكال التزييــف والتزوير«ا.هـــــ وبعــرض ذلــك عل
التقريــر الفنــي فــال أعلــم عنــه، وأمــا الشــاهد  فــكان معــه يف قضيــة 
التزويــر يف ديــوان املظالــم ولكــن ليــس يف موضــوع الشــيك اخلــاص 
مبوكلتــي وإمنــا يف موضــوع شــيك شــركة ... فقــط، وشــهادته تنصــب 
علــى أن املدعــى عليــه أبــرز لــه صــورة شــيك عائــد ملوكلتــي ألجــل تزويره 
وأمــا الدعــوى التــي ســبق وأن أقامتهــا موكلتــي علــى البنــك ... يف جلنــة 
تســوية املنازعــات املصرفيــة فصحيــح وقــد أوقفــت النظــر فيهــا اللجنــة 
املذكــورة ألجــل نظــر الدعــوى ضــد املــزور املدعــى عليــه فأقمنــا هــذه 
الدعــوى بعــد توقــف اللجنــة عــن نظرهــا، وأمــا يتعلــق بصــرف الشــيك 
لصالــح ... فقــد صــرف الشــيك املــزور لصالــح ... وخصــم مــن حســاب 
موكلتــي وأســتعد بإحضــار مــا يثبــت ذلــك. وقــد أرفقنــا أصــل الشــيك 
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املدعــى بتزويــره يف أصــل املعاملــة بعدمــا مت صــرف قيمتــه باالعتمــاد 
علــى الشــيك املــزور مــن قبــل املدعــى عليــه، هــذا مــا لــدي وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه، قــال: أمــا التقريــر الفنــي فــال أعلــم هــل أعتمــد أم ال. 
وأمــا الشــاهد فهــو متهــم معــي يف الشــيك العائــد للشــركة املدعيــة 
ــي عالقــة بذلــك، والدعــوى املقامــة مــن  وشــهادته محــل تهمــة وليــس ل
أعلــم،  فيمــا  النظــر  حتــت  زالــت  ال  البنــك  ضــد  املدعيــة  الشــركة 
والشــركة املدعيــة لــم تقــدم بينــة علــى صــرف الشــيك املذكــور أو أنــه 
خصــم مــن حســاب الشــركة، وأطلــب إمهالــي إلحضــار جــواب مفصــل 
يف ذلــك، هــذا مــا لــدي. وبنــاء عليــه فقــد قــررت الكتابــة إلــى جلنــة 
لديهــم  املنظــورة  القضيــة  عــن  لإلفــادة  املصرفيــة  املنازعــات  تســوية 
ــه التــي ذكــر. وبــه رفعــت اجللســة ، ويف  ــة بينت وإحضــار املدعــي وكال
جلســة اخــرى حضــر املدعــي وكالــة/ ......، كمــا حضــر املدعــى عليــه 
أصالــة/ املدونــة هويتــه ســابقا، وقــال املدعــى عليــه: إن جوابــي علــى مــا 
الشــركة  أن  هــو:  املاضيــة  قبــل  اجللســة  املدعــي وكالــة يف  ذكــره 
املدعيــة أقامــت دعواهــا ضــد البنــك الرتكابــه خطــأ يف صــرف املبلــغ 
بنــاء علــى شــيك يذكــرون أنــه مــزور، وهــو قــد أفــاد أن أصــل الشــيك 
موجــود عندهــم والقضيــة منظــورة لــدى اللجنــة، ولــم يتــم الفصــل يف 
حينــه حتــى تاريخــه. والشــاهد ... متهــم يف نفــس القضيــة بالتزويــر، 
وهــذا يقــدح يف شــهادته ألنــه صاحــب مصلحــة، هــذا مــا لــدي. هــذا وقــد 
أحضــر املدعــي وكالــة معــه: مينــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة 
رقــم: ).....( وطلــب ســماع مــا لديــه، وبســؤاله عمــا لديــه، قــال: إننــي مــن 
مواليــد عــام 1971م وأعمــل مســئول مشــتريات، وأســكن يف مدينــة ...، 
وأشــهد هلل وبصفتــي مديــر املشــتريات يف مؤسســة ... للتجــارة لصاحبهــا 
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فتــم  باجلملــة،   .. جــواالت  شــراء  وطلــب  ســعودي  بــي شــخص  اتصــل 
التفــاوض بيننــا علــى تلبيــة رغبتــه بشــراء كميــة مــن اجلــواالت مــن نــوع 
.... فتــم االتفــاق علــى بيــع الكميــة وطلبنــا منــه إحضــار شــيك باســم 
املؤسســة وأفهمتــه بأنــه لــن يســلم لــه املبيــع إال بعــد صــرف الشــيك مــن 
البنــك، فقــال: ال يوجــد لــدي حســاب يف البنــك ... وال يف ... وأخبرتــه أن 
الشــيك ســيحتاج إلــى مقاصــة، وهــذا ســيتأخر، وقلــت لــه اجعــل الشــيك 
باســمي، حتــى أمتكــن مــن صرفــه؛ لكــون املذكــور مســتعجل يف 
اســتالم الكميــة فكتــب الشــيك باســمي، وقمــت بصرفــه مــن البنــك 
...، ثــم أودعتــه يف حســاب املؤسســة، وكان املبلــغ أربعمائــة وخمســة 
بتاريــخ  نقــد  إيــداع  ســند  الشــاهد  أبــرز  ثــم  ريــال،  ألــف  وثمانــني 
2009/3/18م باملبلــغ املذكــور تضمــن إيداع املبلغ يف حســاب املؤسســة 
ــدي. هــذا وقــد  ــم أشــاهد املشــتري، هــذا مــا ل ــا ل املذكــورة، وقــال أن
يف   ).......( رقــم:.  النقــد  مؤسســة  محافــظ  نائــب  خطــاب  وردنــا 
1434/2/24هــــ املتضمــن: » نــود إفــادة فضيلتكــم بــأن املؤسســة قامت 
املنازعــات املصرفيــة بشــأن املوضــوع أعــاله،  مبخاطبــة جلنــة تســوية 
تســوية  للجنــة  العــام  األمــني  ســعادة  خطــاب  تلقــت  مبوجبــه  والــذي 
املنازعــات املصرفيــة اجلوابــي املتضمــن بــأن شــركة )...( اقامــت دعــوى 
... قيــدت بســجالت اللجنــة برقــم: )1431/275( مرفــق  ضــد البنــك 
صــورة منهــا تطالــب فيهــا مببلــغ مقــداره 485000 ريــال قيمــة شــيك 
تدعــي بأنــه لــم يصــدر مــن الشــركة، ونظــرت الدعــوى بجلســة يــوم 
االثنــني 1432/4/16هـــــ وقــد قــررت اللجنــة الكتابــة ملؤسســة النقــد 
العربــي الســعودي لتزويدهــا مبــا مت حــول هــذا النــزاع، وموافاتهــا بأصل 
الشــيك محــل الدعــوى أو مخاطبــة شــرطة الريــاض لإلفــادة عمــا إذا مت 
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إجــراء املضاهــاة علــى الشــيك موضــوع النــزاع، ومــن ثم تزويدها بنســخة 
مــن التقريــر الفنــي بواقعــة التزويــر. والــذي مبوجبــه تلقــت األمانــة العامــة 
للجنــة خطــاب املؤسســة املتضمــن بــأن املؤسســة قامــت بتزويــد إمــارة 
منطقــة الريــاض بأصــل الشــيك رفــق خطابهــا رقــم: )3448م ظ /أ ق( 
وتاريــخ 1430/9/5هــــ بنــاء علــى طلبهــم وأن أصل الشــيك ال يزال بحوزة 
اإلمــارة ، كمــا تضمــن خطــاب ســعادة األمــني العــام للجنــة تســوية 
املنازعــات املصرفيــة املشــار إليــه أعــاله، بــأن هــذه الدعــوى ال تــزال 
ــر  موقوفــة إلــى حــني ورود إمــا أصــل الشــيك محــل الدعــوى، أو التقري
الفنــي املعــّد بواقعــة التزوير«ا.هـــــــ وبســؤال املدعــي وكالــة عــن مــا يثبــت 
صــرف الشــيك، فقــال: أطلــب إمهالــي إلحضــاره، وبــه رفعــت اجللســة، 
ويف جلســة اخــرى حضــر املدعــى عليــه اصالــه املدونــة هويتــه ســابقا ولــم 
يحضــر مــن ميثــل الشــركة املدعيــة وقــال املدعــى عليــه اننــي اطلــب عــدم 
شــطب القضيــة واالســتمرار يف نظرهــا وقــدم ورقــه جــاء فيهــا أود ان 
مــن  األولــى  امللحوظــة  بخصــوص  اوال:   : التالــي  لفضيلتكــم  ابــني 
ــة  محكمــة االســتئناف بشــان الدعــوى املرفوعــة مــن الشــركة املدعي
ثبــت  فقــد  املصرفيــة  املنازعــات  تســوية  جلنــه  امــام   ... البنــك  ضــد 
لفضيلتكــم مبخاطبــة اللجنــة املذكــورة ان الدعــوى ال تــزال متداولــة 
لديهــا وهــو مــا يوكــد صحــة مــا دفعــت بــه مــن ان املدعيــة قــد ســلكت 
طريقــني للمطالبــة بــذات املوضــوع ،ثانيــا: بخصــوص امللحوظــة الثانيــة 
مــن محكمــة االســتئناف وهــي بشــان اعتمــاد شــهادة الشــاهد /....... 
كقرينــة علــى احلكــم علــى ، فأننــي مصمــم علــى القــدح يف شــهادة 
هــذا الشــاهد وذلــك ألنــه كان متهمــا معــي يف قضيــة التزويــر وهــو 
مــن  يتخــوف  ان  املمكــن  مــن  الدعــوى كونــه  صاحــب مصلحــة يف 
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الثانيــة  للمــرة  القضيــة  تــداول  وبعــد  ثالثــا/   ، لــه  املدعيــة  اختصــام 
باجللســات لــم تقــدم املدعيــة البينــة الصحيحــة علــى ثبــوت جنايتــي يف 
حقهــا ، بنــاء عليــه فأننــي اطلــب فضيلتكــم احلكــم بصــرف النظــر عــن 
الدعــوى ، حيــث اننــي قضيــت مــدة العقوبــة املقضــي بهــا علــي منــذ 
تاريــخ 1430/12/29هـــ وال يعطــل اإلفــراج عنــي ســوى هــذه القضيــة 
التــي ال ذنــب لــي فيهــا أهـــ ، وبنــاء عليــه فقــد قــررت رفــع اجللســة ، ويف 
جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة/ ، كمــا حضــر املدعــى عليــه 
أصالة/ ، وأبرز املدعي وكالة كشــف حســاب صادر من ... للحســاب 
ــه  رقــم:)......( اخلــاص بــ...املترجــم مــن مكتــب ... للترجمــة املتضمــن أن
أربعمائــة  مببلــغ  رقــم:)......(  شــيك  ســحب  مت  2009/3/18م  بتاريــخ 
وخمســة وثمانــني ألــف ريــال هــذا وقــد جــرى منــي االطــالع علــى التقريــر 
الفنــي املرفــق باملعاملــة والصــادر مــن إدارة الفحــوص الفنيــة للتزييــف 
موضــوع  الشــيك  بفحــص  أوال  نتيجتــه  يف  تضمــن  والــذي  والتزويــر 
الفحــص باســتخدام األجهــزة املكبــرة وجدنــا أنــه يحمــل العالمــات 
األمنيــة واخلصائــص الطباعيــة للشــيكات الصحيحــة وتعــرض للتزويــر 
باحملــو وإعــادة طباعــة للبيانــات احلاليــة عليــه وهــي الرقــم التسلســلي 
واســم  الشــيكات  لدفتــر  الطباعــي  الترميــز  ورقــم  احلســاب  ورقــم 
الشــركة)….(  ثانيــا ملضاهــاة التواقيــع املنســوبة لــكل مــن املدعــو 
واملدعــو يلــزم حتقيــق اآلتــي: 1/ إرســال منــوذج التوقيــع لــدى البنــك ... 
لنفس احلســاب املســحوب عليه الشــيك موضع الفحص ومناذج شــيكات 
2/تكليــف  املذكوريــن  التواقيــع  حتمــل  صرفهــا  ســبق  مماثلــة 
للمذكوريــن مبراجعتنــا يف وقــت يتزامــن مــع إرســال أوراق القضيــة 
الفاحــص رقيــب/. اخلبيــر رائــد/ . مديــر شــعبة اخلطــوط والتواقيــع مقدم. 
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مديــر إدارة الفحــوص الفنيــة للتزييــف والتزويــر عقيــد ، وبنــاء عليــه 
فقــد جــرى رفــع اجللســة ، ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة/ 
كمــا حضــر املدعــى عليــه/ ، وبنــاء علــى مــا ســبق فإننــي أجيــب علــى 
مــا الحظــه أصحــاب الفضيلــة بأننــي اعتمــدت يف مــا حكمــت بــه علــى 
احلكــم الســابق مــن ديــوان املظالــم املثبــت إلدانــة املدعــى عليــه بتزويــر 
الشــيك املذكــور، وقــد اعتضــد ذلــك لــدي بقرائــن هــي أن املدعــى 
التزويــر  ألدوات  بحيازتــه  شــرعا  املصــدق  إقــراره  يف  أقــر  قــد  عليــه 
واملطبوعــات واألختــام املــزورة، وقيامــه بإخفائهــا يف منزلــه، وكــذا مــا 
جــاء يف محضــر االنتقــال والتفتيــش أنهــم عثــروا بداللــة املدعــى عليــه يف 
مــكان مخفــي يف منزلــه علــى أدوات التزويــر واملطبوعــات واألختــام 
املــزورة كمــا عثــروا علــى صــورة الشــيك املدعــى بــه املــزور، وكــذا 
محضــر تفريــغ الفــالش امليمــوري والــذي احتــوى علــى منــاذج التزويــر 
وهــذا يــدل علــى امتهانــه للتزويــر ومترســه فيــه ال ســيما مــع وجــود صورتــه 
لديــه وقــد قــدم املدعــي وكالــة مــا يثبــت صــرف الشــيك املذكــور وأقــر 
بذلــك احلاضــر أمــا مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة مــن أن أصــل الشــيك 
موجــود فصحيــح، إذ الدعــوى بتزويــره ولــو صــرف أصــل الشــيك ملــا 
ــة تســوية  ــق بالدعــوى املقامــة لــدى جلن ــرا وأمــا مــا يتعل ــر هــذا تزوي اعتب
املنازعــات املصرفيــة، فالــذي يظهــر لــي أنهــا ال تؤثر على هــذه الدعوى، 
ــا تتوجــه  ــة بقيمــة الشــيك إمن وهــي دعــوى مســتقلة و الدعــوى يف املطالب
علــى املتســبب بصــرف قيمتــه وبهــذا لــم يظهــر لــي مــا يؤثــر علــى مــا 
حكمــت بــه، وقــررت بعــث املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف، وبــه 
ختمــت اجللســة الســاعة 00 : 10 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر يف 1434/05/07 هـ
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هـــ  املوافــق1434/07/02  األحــد  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحت اجللســة الســاعة 45 : 09 وقد عادت املعاملة إلينا من محكمة 
االســتئناف برقــم 341213075 وتاريــخ 1434/6/21هـــ وبرفقهــا القرار 
الصــادر مــن الدائــرة الثانيــة لتمييــز القضايــا اجلزائيــة رقــم 34240282 
وتاريــخ 1434/6/13هـــ املتضمــن: وباالطــالع علــى مــا أجاب بــه فضيلته 
رقــم 33444259  بنــاء علــى قرارنــا  بالصــك وصــورة ضبطــه  وأحلقــه 
ــى احلكــم بعــد  ــة املصادقــة عل وتاريــخ 1433/11/2هـــ تقــرر لألكثري
اإلجــراء األخيــر ، وجــرى التهميــش عليــه مبوجبــه وبــه ختمــت اجللســة 
الســاعة 50 : 09 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/7/2هـــ . 



93

: 34265447 تاريُخه: 1434/7/11هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:3451857

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34358464  تاريخه:1434/11/12هـ

 - النصــب واالحتيــال  رد مســروق- ســرقة مبالــغ ماليــة عــن طريــق 
اإلقــرار حجــه علــى املقــر - ورود املبالــغ يف حســاب املدعى عليه - تصرف 
اإلنســان محمــول علــى الصحــة و النفــاذ - احلكــم بإلــزام املدعــى عليهــا 

تســليم املبلــغ املدعــى بــه.

1- اإلقرار حجة على املقر واملرء مؤاخذ بإقراره.
2- األصل يف التصرفات حملها على الصحة والنفاذ .

ادعــى وكيــل املدعيــة بــأن املدعــى عليهــا عاونــت ابنهــا علــى مــا قــام 
ــأن مكنــت ابنهــا مــن  ــك ب ــه؛ وذل ــال جتــاه موكلت ــه مــن نصــب واحتي ب
اســتقبال مبالــغ ماليــة حولتهــا املدعيــة بنــاء علــى طلبــه إلــى احلســاب 
املصــريف اخلــاص بوالدتــه املدعــى عليهــا بعــد أن أوهــم املدعيــة برغبتــه 
يفــي  أن  دون  بــالده  إلــى  نهائيــًا  اململكــة  غــادر  ثــم  منهــا  الــزواج  يف 
بوعــده، ولــذا فقــد طلــب إلزامهــا بإعــادة املبالــغ التــي حولتهــا موكلتــه 
علــى حســابها- أقــر وكيــل املدعــى عليهــا بدخــول املبالــغ املدعــى بهــا 
إلــى حســاب موكلتــه ودفــع بــأن احلســاب كان حتــت يــد ابنهــا وأنــه 
املســتخدم الوحيــد لــه آنــذاك وهــو املســتفيد مــن تلــك املبالــغ وال عالقــة 
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للمدعــى عليهــا بذلــك، وأضــاف بــأن املدعــى عليهــا كبيــرة يف الســن 
بدخــول  أقــر  عليهــا  املدعــى  وكيــل  والكتابــة-  القــراءة  جتيــد  وال 
املبالــغ املذكــورة يف الدعــوى إلــى حســاب موكلتــه ومــا دفــع بــه ال 
ــة- قضــت  ــى املدعي ــي مســؤوليتها مــن إعــادة مــا دخــل بحســابها إل يخل
احملكمــة حضوريــًا بإلــزام املدعــى عليهــا بتســليم املدعيــة أصالــة املبلــغ 
بــه- قنــع وكيــل املدعيــة باحلكــم وعارضــت عليــه املدعــى  املدعــى 

عليهــا- قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم .

... القاضــي يف احملكمــة العامــة  أنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد: فلــدي 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 3451857 وتاريــخ 
وتاريــخ   34165043 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/02/02هـــ 
1434/01/19هـــ حضــر املدعــي وكالــة ســعودي بالســجل رقــم بصفتــه 
ــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الريــاض  وكيــال عــن الفركــز بالوكال
الثانيــة برقــم 61031 يف 1432/8/15هـــ جلــد 19759 وحضــر حلضــوره 
املدعــى عليــه وكالــة ســعودي بالســجل رقــم بصفتــه وكيــال عــن ... 
برقــم  الثانيــة  جــدة  شــمال  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  بالوكالــة 
33451058 يف 1433/12/19هـــ وألن الدعــوى غيــر محــررة لذا أفهمت 
املدعــي وكالــة بتحريــر دعــواه ففهــم ذلــك وعليــه جــرى تأجيــل اجللســة 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
. حــرر يف 1434/03/14هـــ ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة 
املدونــة هويتــه ووكالتــه ســابقا وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وكالــة 
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ســعودي بالســجل رقــم بصفتــه وكيــال عــن بالوكالــة الصــادرة مــن 
كتابة العدل الثانية بشــمال جدة برقم 34479385 يف 1434/4/17هـ 
بصفتــه وكيــل ... بالوكالــة رقــم 33451058 وتاريــخ 1433/12/19هـــ 
املدعــي  وبســؤال  جــدة  بشــمال  الثانيــة  العــدل  مــن كتابــة  الصــادرة 
وكالــة عــن حتريــر دعــواه أفــاد قائــال : بعــد قيــام ابــن املدعــى عليهــا/ 
 ... موقــع  مــن  موكلتــي  علــى  تعرفــه  وبعــد  اجلنســية  .......ســعودي 
واســتغاللها  موكلتــي  علــى  واالحتيــال  بالنصــب  قــام  اإللكترونــي 
واســتدراجها بنيــة الــزواج منهــا كمــا ادعــى وقــد تأملــت فيــه حســن 
النيــة وطلبــت منــه موكلتــي التعــرف علــى أهلــه وقــال لهــا إن والــدي قــد 
تــويف منــذ فتــرة قريبــه وأنــا اآلن أعولهــم جميعــا ونحــن مــن أســرة ثريــة 
وقــد توقفــت ثــروات والــدي وأنــا اآلن يف ضائقــة ماليــه كبيــره وســوف 
أعرفــك علــى أمــي وعلــى أختــي ولكــن أنــا محتــاج ملبلــغ مــن املــال اقضي 
ــاء أمــي مــن العــدة  ــك املســاعدة ومبجــرد انته ــب من ــي واطل ــاج أهل احتي
ســوف نقــوم بزيارتكــم وطلــب يــدك مــن اهلــك وقامــت موكلتــي بتلبيــة 
متطلباتــه وبعــد عــدة شــهور مــن االتصــاالت لــم يعــد يــرد علــى اتصــاالت 
طريــق  عــن   ... أمــه  ألرقــام  توصلــت  أن  بعــد  واكتشــفت  موكلتــي 
حســاباتها البنكيــة التــي أودعــت عليهــا املبالــغ اكتشــفت أنهــا وقعــت 
يف فــخ النصــب واالحتيــال مــن هــذا الرجــل الــذي تالعــب مبشــاعرها 
ومالهــا وســحب منهــا مبالــغ ماليــه تقــدر بــــ 160الــف ريــال مت إيداعها من 
ــى حســابني  ــك ..... رقــم )....( عل ــي حســابها اجلــاري ببن حســاب موكلت
مختلفــني للمدعــى عليهــا وهــي حســاب رقــم..... ببنــك )....( حيــث وصــل 
املبلــغ احملــول علــى هــذا احلســاب )93000 ثالثــة وتســعون ألفــا ( يف 
)14اربعــة عشــر عمليــة مصرفيــه مــن تاريــخ 2010/10/05 إلــى تاريــخ 
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آخــر عمليــه 2011/02/22( وإيــداع مــن حســاب موكلتــي مبصــرف ... 
رقــم....... علــى حســاب املدعــى عليهــا بنفــس البنــك حســاب مبصــرف 
...... رقــم ).....( مببلــغ )36000 ســتة وثالثــون ألــف ريــال ( يف )7 ســبع 
عمليــات مصرفيــه مــن تاريــخ 2011/10/29 إلــى تاريــخ 2011/03/30 
ميــالدي أي مــن تاريــخ 1431/10/20 إلــى 1431/4/25 هجريــة(. ومت 
إيــداع املبالــغ بتواريــخ ميالديــة وكان إيــداع املبالــغ مــن شــهر ذو القعــدة 
مــن عــام 1431هـــ وكل إيــداع موضــح تاريخ إيداعه مبوجب كشــوفات 
بهــذه  وهــي مفصلــه كاملــة بكشــوفات مرفقــه صورهــا  احلســابني 
الدعــوى وحيــث مــا قــام بــه مبعاونــه واضحــة مــن صاحبــة احلســابات 
املغربيــة اجلنســية مبوجــب اإلقامــة والســجل رقــم ).....( تكــون طــرف 
أول وخصمهــا إمــام القضــاء حيــث مت االتصــال عليهــا مــن قبــل موكلتي 
ولــم حتذرهــا أو تنصحهــا بالبعــد عــن ابنهــا خصوصــا وأنهــا تعلــم إن 
ابنهــا يتالعــب بأعــراض النــاس وســحبهم واســتنزافهم ماديــا فضيلــة 
ــم فضيلتكــم إن مــن شــارك يف جــرم ســواء باملســاعدة او  القاضــي يعل
بتســهيل أي وســيله للنصــب علــى النــاس فهــو شــريك ذلــك املجــرم بجرمه 
لــذا أطلــب إلــزام املدعــى عليهــا بدفــع مبلــغ وقــدره مائــة وثالثــون ألــف 
ريــال هــذه دعــواي وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال أطلــب 
املهلــة للــرد يف اجللســة القادمــة هكــذا قــال وعليــه جــرى تأجيــل اجللســة 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
. حــرر يف 1434/04/20هـــ ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة 
املدونــة هويتــه ووكالتــه ســابقا وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وكالــة 
املدونــة هويتــه ووكالتــه ســابقا واملخولــة له حق اإلقرار وبســؤال املدعى 
عليــه وكالــة عمــا اســتمهل مــن أجلــه قــدم مذكــرة جوابيــة هــذا نصهــا 
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: بــأن مــا ذكرتــه املدعيــة يف دعواهــا غيــر صحيــح فاملدعــى عليهــا ليــس 
لديهــا أبــن يدعــى ... وهــذا االســم هــو أبــن زوجهــا مــن زوجــة أخــرى وإمنــا 
قــد تكــون املدعيــة تقصــد الســيد / .......... وهــو أبــن املدعــى عليهــا مــن 
زوج ســابق ، فــإن كانــت تقصــد هــذا فهــو مــن كان يســتخدم حســاب 
والدتــه البنكــي ونذكــر هنــا بــأن هــذا الشــخص قــد ارتبــط بعالقــة مــع 
املدعيــة كمــا ذكــرت يف دعواهــا وال نعــرف كيــف كانــت وال علــى 
أي أســاس بنيــت وإلــى أي حــد وصلــت بينهمــا فلــم نعلــم عــن هــذه العالقة 
إال بعــد ســفره ومغادرتــه اململكــة .كمــا أن املذكــور ليــس ســعودي 
اجلنســية وإمنــا هــو مغربــي اجلنســية كان هنــا بوظيفــة عامــل وقــد حــدث 
بينــه وبــني كفيلــه خــالف أســتمر لفتــرة وكانــت والدتــه ) املدعــى 
عليهــا ( خــارج اململكــة وعــادت بتاريــخ 1431/10/23هـــ أي قبــل بدايــة 
التحويــالت حلســابها بثالثــة أيــام فقــط كمــا يتضــح مــن خــالل تواريــخ 
التحويــالت ) مرفــق 1 ( وحــال وصولهــا جلــأ إليهــا ابنهــا وأخبرهــا أنــه قــد 
ــه يقــوم اآلن بتنفيــذ أعمــال اجلبــس والديكــور  وجــد عمــاًل جديــدًا وأن
وهــو بحاجــة ماســة الســتخدام حســابها البنكــي إلمتــام هــذه األعمــال 
مــع عمالئــه وأخبرهــا بــأن التعامــالت والتحويــالت مببالــغ كبيــرة وال 
يســتطيع أن يســحب ســوى خمســة أالف ريــال يف اليــوم بحســب نظــام 
ــر مــن حســاب حلــني  ــاج ألكث بطاقــات الصــراف وهــي ال تكفــي ويحت
انتهــاء خالفــه مــع كفيلــه حتــى يتســنى لــه بعــد ذلــك فتح حســاب باســمه 
مشــاكله  وانتهــاء  ابنهــا  بعمــل  وفرحتهــا  األم  عاطفــة  غلبــت  .وهنــا 
الصــراف  بطاقــات  لــه  وقدمــت  لطلبــه  فاســتجابت  وضعــه  وحتســن 
اخلاصــة بهــا مــع العلــم بــأن املدعــى عليهــا كبيــرة يف العمــر وغيــر متعلمــة 
وجتهــل مغبــة مــا أقدمــت عليــه وعاطفتهــا كأم غلبــت عليهــا يف حينهــا 
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ولــم تفكــر يف أي أمــر أخــر .وبعــد فتــرة مــن الزمــن مت القبــض علــى 
ــغ الســلطات املختصــة بتغيــب  ــه كان قــد أبل الســيد / .........ألن كفيل
مكفولــه وســافر إلــى بــالده مملكــة املغــرب .وبعــد ســفره بعشــرة أيــام 
اتصلــت املدعيــة مبوكلتــي وســألتها عــن ابنهــا وأنــه لــم يعــد يــرد علــى 
ومــا  أنــت  مــن  وســألتها  ســافر  بأنــه  فأخبرتهــا موكلتــي  اتصاالتهــا 
عالقتــك بابنــي فقالــت لهــا أنــا ...وكنــت علــى عالقــة بابنــك وأنهمــا 
كانــا ســيتزوجان فتعجبــت موكلتــي ممــا ســمعت منهــا وأخبرتهــا بأنــه 
متــزوج ولديــه أبنــاء فقالــت املدعيــة نعــم إنهــا تعــرف ذلــك وليــس كمــا 
ذكــرت املدعيــة يف دعواهــا بأنهــا اتصلــت باملدعــى عليهــا ولــم حتذرهــا 
واســتمرت تتصــل مبوكلتــي وتبعــث لهــا بالرســائل العامــة العاديــة عبــر 
اجلــوال ولــم تتحــدث معهــا وال تبلغهــا عــن هــذه املبالــغ ولــم تذكرهــا أو 
أوقــات  يف  تتصــل  كانــت  .ولكــن  مطلقــا  بذكرهــا  تعــرض  حتــى 
جــدًا  متأخــرة  أوقــات  يف  أيضــًا  بالرســائل  وتبعــث  بالليــل  متأخــرة 
وموكلتــي امــرأة كبيــرة يف الســن ال تســهر كثيــرًا وال جتيــد القــراءة 
ان  ممكــن  لهــا  وقالــت  لطــف  بــكل  بذلــك  فأخبرتهــا  والكتابــة 
تتواصلــي مــع بناتــي فهــم يف مثــل عمــرك تقريبــًا وانتهــت اتصاالتهــا 
ــم تعــرف عنهــا شــيء مــن حينهــا إال أن  ــك اللحظــة ول ــي مــن تل مبوكلت
وال  وإزعاجــات  اجلــوال  عبــر  ملضايقــات  تتعــرض  أصبحــت  موكلتــي 
مــن  معهــا  يحــدث  ملــا  تفاديــًا  رقــم جوالهــا  فغيــرت  تعــرف مصدرهــا 
إزعاجــات .وهنــا نتســاءل ملــاذا تقــوم املدعيــة بتحويــل كل هــذه األمــوال 
لشــخص ال تعــرف حتــى اســمه وتدعــي اآلن إنهمــا كانــا متفقــان علــى 
ــا وعالقتهــا  ــم حتــاول االتصــال بأمــه خــالل تواجــده هن ــزواج وملــاذا ل ال
معــه كمــا ادعــت خصوصــا أنهــا ذكــرت يف دعواهــا أنــه قــد وعدهــا 
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بــأن يقومــون بزيارتهــم هــو وأمــه بعــد انتهــاء عــدة أمــه كمــا جــاء يف 
صحيفــة الدعــوى بينمــا التحويــالت اســتمرت قرابــة الســتة أشــهر فــأي 
عــدة هــذه التــي تســتمر لســتة أشــهر ومبراجعــة بســيطة لتواريــخ تلــك 
التحويــالت التــي قامــت بهــا املدعيــة ) مرفــق 1 ( جنــد أن التحويــالت 
كانــت متتاليــة ومتواليــة إلــى درجــة أن بعضهــا كانــت يف نفــس اليــوم 
وهــذا يرجــح كالم الســيد / بــأن اســتخدامه للحســابات للعمــل وليــس 
كمــا ادعــت املدعيــة بأنهــا عالقــة بقصــد الــزواج ولكــن هــل جــرى 
الُعــرف بــأن تدفــع العــروس لعريســها املــال قبــل زواجهمــا .ممــا هو واضح 
بــأن املدعيــة ال تخــرج عــن أحــد أمريــن إمــا أن  يــا فضيلــة القاضــي 
عالقتهــا كانــت مــع الســيد / عالقــة جتاريــة وهــو األرجــح أو أنهــا 
صادقــة فيمــا ادعــت بــه مــن أنهــا عالقــة بقصــد الــزواج ، واألمــر يف 
كال احلالتــني ال يعنــي موكلتــي فليــس هنــاك صفــة تعاقديــة بينهــا وبــني 
املدعيــة واملدعيــة مفرطــة واملفــرط أولــى باخلســارة .لــكل مــا تقــدم يــا 
فضيلــة الشــيخ فأننــي اطلــب رد الدعــوى وصــرف النظــر عنهــا وأن صــح 
مــا ادعــت بــه املدعيــة يف دعواهــا فعليهــا إقامــة الدعــوى علــى الســيد / 
وليــس علــى والدتــه ، وقــد ذكــرت هــي ذلــك يف دعواهــا صراحة فقالت 
) أنهــا وقعــت يف فــخ النصــب واالحتيــال مــن هــذا الرجــل الــذي تالعــب 
مبشــاعرها ( ... وهــذا إقــرار منهــا مبــن نصــب عليهــا فعليهــا مقاضاتــه 
هــو بعينــه .وختامــًا يــا فضيلــة الشــيخ فــأن موكلتــي بالرغــم مــن كل مــا 
ذكرنــا مســتعدة للمثــول أمــام فضيلتكــم وأداء اليمــني الشــرعي علــى 
أنــه ليــس لهــا أي عالقــة باملدعيــة ولــم تعلــم عنهــا وعــن عالقتهــا بابنها إال 
بعــد ســفره مــن خــالل املدعيــة نفســها وأنهــا لــم تســتلم أو تســتفد مــن أي 
شــيء مــن تلــك املبالــغ وبســؤال وكيــل املدعــى عليهــا هــل دخلــت املبالــغ 
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ــي  ــغ الت ــت املبال يف حســاب املدعــى عليهــا أجــاب قائــال : نعــم لقــد دخل
يف  ذكــرت  وقــد  موكلتــي  حســاب  يف  املدعيــة  وكيــل  ذكرهــا 
مذكرتــي ســبب دخولهــا ومــن تصــرف فيهــا هكــذا أجــاب وبســؤال 
وكيــل املدعيــة عــن املبلــغ الــذي يطالــب بــه حتديــدا حيــث ورد يف دعــواه 
ــى دفعــات ثــم حولــت  ــال عل ــة وتســعون ألــف ري ــه حولــت ثالث أن موكلت
ثالثــة وســتون ألــف ريــال علــى دفعــات واملجمــوع مائــة وتســعة وعشــرون 
ــه  ــه موكلت ــأن مــا تطالــب ب ــال وليــس كمــا ذكــر يف دعــواه ب ألــف ري
مبلــغ وقــدره مائــة وثالثــون ألــف ريــال أجــاب قائــال : أطلــب املهلــة للرجوع 
ملوكلتــي لتحديــد املبلــغ بالتفصيــل هكــذا أجــاب وعليــه جــرى تأجيــل 
اجللســة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم . حــرر يف 1434/05/26 هـــ ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي 
وكالــة خميــس واملدونــة هويتــه ووكالتــه ســابقا ولــم حتضــر املدعــى 
عليهــا وال وكيــال عنهــا رغــم تبلــغ وكيلهــا باملوعــد يف اجللســة املاضيــة 
املــادة اخلامســة واخلمســني مــن نظــام  الفقــرة األولــى مــن  وبنــاء علــى 
املرافعات الشــرعية قررت الســير يف الدعوى حضوريا وبســؤال املدعي 
وكالــة عمــا اســتمهل مــن أجلــه أجــاب قائــال : أوال / مــا مت إيداعــه مــن 
حســاب املدعيــة حلســاب املدعــى عليهــا ببنــك ... هــو مبلــغ )108000( 
مائــة وثمانيــة آالف ريــال كمــا هــو املوضــح بالكشــفني املرفقــة مــن 
نفــس البنــك يف أربعــة عشــر عمليــه مصرفيــة مفصلــة ثانيــًا / مــا مت 
هــو   ... بالبنــك  عليهــا  املدعــى  حلســاب  املدعيــة  حســاب  مــن  إيداعــه 
)33000( ثالثــة وثالثــون ألــف ريــال حســب مــا هــو مبــني يف كشــف 
احلســاب املرفــق والتــي متــت بســبع عمليــات مصرفيــه ثالثــًا / مجمــوع 
املبالــغ احملولــة مــن املدعيــة علــى حســاب املدعــى عليهــا هــو)141000( 
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مائــة وواحــد وأربعــون ألــف ريــال وهــو املبلــغ املطالــب بــه مــن املدعــى 
عليهــا مبوجــب كشــوفات احلســاب املرفقــة ومــا أقــروه بردهــم علــى هــذه 
الدعــوى باجلــدول املرفــق بالــرد وباالطــالع علــى املذكــرة التــي قدمهــا 
ــغ التــي ذكرهــا  وكيــل املدعــى عليهــا وجدتهــا تتضمــن إقــرارا باملبال
احلســابات  كشــوفات  علــى  االطــالع  جــرى  كمــا  وكالــة  املدعــي 
فوجدتهــا كمــا ذكــر املدعــي وكالــة فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة ومبــا أن وكيــل املدعــى عليهــا والتــي تخولــه وكالتــه عنهــا 
حــق اإلقــرار أقــر بدخــول املبالــغ املذكــورة يف الدعــوى ومجموعهــا مبلــغ 
وقــدره مائــة وواحــد وأربعــون ألــف ريــال يف حســاب املدعــى عليهــا ومبــا 
أن وكيــل املدعــى عليهــا دفــع بــأن موكلتــه كبيــرة يف الســن وغيــر 
متعلمــة وجتهــل مغبــة مــا أقدمــت عليــه وهــذا الدفــع ال يرفــع املســؤولية 
عــن املدعــى عليهــا ومبــا أن وكيــل املدعــى عليهــا دفــع بأنــه ليــس هنــاك 
صفــة تعاقديــة ملوكلتــه بينهــا وبــني املدعيــة وهــذا ال يخلــي مســؤوليتها 
مــن إعــادة مــا دخــل بحســابها ومبــا أن اإلقــرار حجــة علــى املقــر ومبــا أن 
املــرء مؤاخــذ بإقــراره ومبــا األصــل أن مــا يصــدر من اإلنســان من تصرف 
أنــه محمــول علــى الصحــة والنفــوذ وأنــه غيــر محجــور عليــه وال ســفيه 
وجلميــع مــا تقــدم فقــد حكمــت علــى املدعــى عليهــا حضوريــا بــأن تدفــع 
للمدعيــة مبلغــا وقــدره مائــة وواحــد وأربعــون ألــف ريــال حالــة بــدون 
مماطلــة وال تأخيــر وبعرضــه علــى املدعــي وكالــة قــرر القناعــة وألن 
ــم حتضــر قــررت إرســال نســخة مــن احلكــم للمدعــى  ــا ل املدعــى عليه
اســتالمها  تاريــخ  مــن  يومــا  ثالثــني  خــالل  عليهــا  لالعتــراض  عليهــا 
للحكــم وأنهــا إذا لــم تقــدم اعتراضــا بعــد تبلغهــا باحلكــم فيعــد احلكم 
مكتســبا للقطعيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
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وعلى آله وصحبه وسلم . حرر يف 1434/07/11هـ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : نحــن 
رئيــس وقضــاة الدائــرة اجلزائيــة الرابعة يف محكمة االســتئناف مبنطقة 
مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــالع علــى املعاملــة الــواردة إلــى محكمــة 
1434/12/23هــــ  وتاريــخ   342858277 برقــم  واملقيــدة  االســتئناف 
النظــر  إعــادة  ......... وكالــة  املقــدم مــن /  املتعلقــة بطلــب االلتمــاس 
ــة الشــيخ / ........... القاضــي باحملكمــة  يف احلكــم الصــادر مــن فضيل
ــخ 1434/7/10هــــ واملصــدق مــن  العامــة بجــدة رقــم 34265447 وتاري
 34358464 رقــم  بالقــرار  املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  محكمــة 
وتاريــخ 1434/11/12هـــــ  وبدارســة املعاملــة تقــرر باألكثريــة إحالتهــا 
حلاكمهــا حيــث إن القضيــة جزائيــة لقبــول دعــوى االلتمــاس مــن عدمــة 
واهلل املوفــق. وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34358464 وتاريــخ 	 
1434/11/12هـ.



103

: 34262302 تاريُخه: 1434/7/8هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:3478135

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34305142  تاريخه:1434/8/24هـ

رد مســروق - نشــل محفظــة مــن اجليــب - اســتعمال بطاقــة فيــزا - 
إثبــات بالقرائــن مــع ميــن املدعــي - احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع 

املبلــغ املدعــى بــه.

1- قــول ابــن فرحــون رحمــه اهلل يف التبصــرة )ص 98(: »فيمــن دخــل 
عليــه الســراق فســرقوا متاعــه وانتهبــوا مالــه وارادوا قتلــه فنازعهــم 
وحاربهــم ثــم ادعــى انــه عرفهــم أو لــم يعرفهــم هــو مصــدق عليهــم اذا 
كانــوا معروفــن بالســرقة مســتحلن لهــا او تــرى يكلــف البينــة قــال 
هــو مصــدق وقــد نزلــت قبــل هــذه باملدينــة يف زمــن عمــر بــن اخلطــاب 

رضــي اهلل عنــه فغرمهــم عمــر ولــم يكلفــه البينــة« .
2- اليمن تشرع يف جانب أقوى املتداعين .

ادعــى املدعــي علــى احلاضــر معــه أنــه قــام بنشــل محفظتــه مــن جيبــه 
واســتخرج منهــا بطاقــة االئتمــان اخلاصــة بــه واســتعملها بســحب مبلــغ 
نقــدي وبشــراء أجهــزة جــوال عــن طريقهــا، ولــذا فقــد طلــب إلزامــه 
بإعــادة املبالــغ التــي خصمــت منهــا إليــه - أنكــر املدعــى عليــه نشــل 
احملفظــة وأقــر باســتعمال البطاقــة يف شــراء أجهــزة جــوال بقيمــة أقــل 
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ممــا جــاء يف الدعــوى بعــد حصولــه عليهــا بطريــق مشــروع - قــدم املدعي 
ــم  ــغ املســحوبة - املدعــي ل كشــف حســاب بنكــي يبــني مجمــوع املبال
يقــدم بينــة موصلــة تثبــت دعــواه إال أن جانبــه يتقــوى بالقرائــن املذكــورة 
يف أســباب احلكــم فتشــرع بحقــه اليمــني املكملــة- قضــت احملكمــة 
بنــاء علــى القرائــن وميــني املدعــي املكملــة بإلــزام املدعــى عليــه بإعــادة 
جميــع املبالــغ التــي خصمــت مــن بطاقــة االئتمــان - قنــع املدعــي باحلكــم 
وعــارض املدعــى عليــه - قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى 

احلكــم .

العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بالدمــام وبن
املقيــدة  هـــ   وتاريــخ 1434/02/17  برقــم 3478135  بالدمــام  العامــة 
حضــر  هـــ    1434/02/17 وتاريــخ   34393322 برقــم  باحملكمــة 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم وادعــى علــى الســجني 
احلاضــر معــه ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجله املدنــي رقــم قائــاًل إن هــذا 
احلاضــر معــي وأشــار إلــى املدعــى عليــه قــام بتاريــخ 1432/12/21هـــ 
ــا يف ســوق احلــراج بالدمــام وكان  ــت يومه ــي حيــث كن بنشــل محفظت
مــن ضمــن احملفظــة بطاقــة فيــزا عائــدة لــي ورقمهــا والتابعــة ملصــرف ... 
وســحب منهــا مبلــغ نقــدي قــدره خمســة آالف ريــال وكذلك ســحب منها 
مبلــغ وقــدره تســعة عشــر ألــف ومائتــان وتســعون ريـ19290ـــاال بواســطة 
ــذا  ــوع ... ل شــراءه مــن متجــر ... بالدمــام جــواالت عددهــا خمســة مــن ن
فأطلــب احلكــم عليــه بدفــع املبلــغ املســتحق لــي يف ذمتــه والبالــغ قــدره 
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أربعــة وعشــرون ألــف ومائتــان وتســعون ريــ24290ـــاال حــااًل هــذه دعــواي 
ــه: مــا ذكــره املدعــي  ــه عــن الدعــوى أجــاب بقول وبســؤال املدعــى علي
يف دعــواه مــن قيامــي بنشــل محفظتــه فهــذا غيــر صحيــح وأنكــره متــام 
اإلنــكار وأمــا مــا ذكــره مــن أننــي قــد اســتخدمت بطاقتــه املذكــورة 
يف شــراء اجلــواالت املوصوفــة مــن ... بالتاريــخ املذكــور فهــذا صحيــح 
وأنــا لــم أكــن أعلــم بأنهــا عائــدة لــه وذلــك أننــي أطلــب زميلــي مبلــغ 
مالــي وقــدره خمســة آالف ريــال فســلم لــي البطاقــة وكنــت أعتقــد أنهــا 
لــه فقمــت بشــراء أربعــة جــواالت تقريبــا وال تتجــاوز قيمتهــا اخلمســة 
آالف ريــال ولــم أقــم بســحب أي مبلــغ آخــر ســوى مــا ذكــرت ولــذا فأنــا 
غيــر مســتعد بســداد املبلــغ املدعــى بــه هــذه إجابتــي ثــم أبــرز لــي املدعــي 
نســخة مــن كشــف حســاب بنكــي فوجدتــه يتضمــن شــراء جــواالت 
مــن  ريــ19290ــــال  وتســعون  ومائتــان  ألــف  عشــر  تســعة  قيمتهــا  بلــغ 
املتجــر املذكــور ومبلــغ خمســة آالف ريــال ومجمــوع املبلــغ املســحوب 
أربعــة وعشــرون ألفــا ومائتــان وتســعون ريــ24290ـــاال ثــم أضــاف املدعــي 
بقولــه: وأمــا املبلــغ املســحوب نقــدا فليــس لــدي بينــة عليــه إال أن ســحب 
املبلــغ مت يف نفــس اليــوم الــذي مت فيــه شــراء اجلــواالت واملدعــى عليــه قــد 
ــه هــو مــن قــام بســحبه  ــى أن ــدل عل ــه اســتخدام البطاقــة ممــا ي أقــر بأن
لكــون البطاقــة يف حوزتــه هكــذا أجــاب وعنــد وصــول القضيــة لهــذا 
افتتحــت  أخــرى  وقتهــا  ويف جلســة  اجللســة النتهــاء  رفــع  جــرى  احلــد 
اجللســة بحضــور الطرفــني املرصــودة بياناتهــم آنفــا وقــد جــرى منــي تأمــل 
القضيــة ودراســتها فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث 
أنكــر املدعــى عليــه قيامــه بنشــل محفظــة املدعــي وأقــر باســتخدامه 
لبطاقــة الفيــزا العائــدة للمدعــي وشــرائه بواســطتها اجلــواالت املوصوفــة 
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مــن معــرض ... وحيــث ظهــر لــي قــوة جانــب املدعــي يف هــذه الدعــوى 
لألمــور التاليــة أواًل: إلقــرار املدعــى عليــه باســتخدام بطاقــة املدعــي يف 
شــراء اجلــواالت األربعــة املوصوفــة مــن املعــرض املذكــور وقــد تبــني بــأن 
عددهــا أربعــة جــواالت وقيمتهــا طبــق مــا  ذكــره املدعــي يف دعــواه بنــاء 
ــغ قــدره  ــغ النقــدي البال ــًا: أن املبل علــى كشــف احلســاب البنكــي  ثاني
خمســة آالف ريــال قــد ســحب يف نفــس تاريــخ اليــوم الــذي مت فيــه شــراء 
اجلــواالت األربعــة مــن املعــرض املذكــور بواســطة البطاقــة التــي أقــر 
املدعــي باســتخدامها يف الشــراء ثالثــًا:  مــا ذكــره ابــن فرحــون رحمــه 
اهلل يف كتابــه التبصــرة يف البــاب اخلامــس والســتني يف القضــاء باللــوث 
يف األمــوال صفحــة رقــم 98 مــن قولــه :« فيمــن دخــل عليــه الســراق 
فســرقوا متاعــه وانتهبــوا مالــه وأرادوا قتلــه فنازعهــم وحاربهــم ثــم ادعــى 
أنــه عرفهــم أو لــم يعرفهــم أهــو مصــدق عليهــم إذا كانــوا معروفــني 
بالســرقة مســتحلني لهــا أو تــرى أن يكلــف البينــة قــال: هــو مصــدق 
وقــد نزلــت مثــل هــذه باملدينــة يف زمــن عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهلل عنــه 
فغرمهــم عمــر ولــم يكلفــه البينــة »  ومبــا أن اليمــني تشــرع يف جانــب 
ــن  ــم كاب أقــوى املتداعيــني كمــا ذكــر ذلــك احملققــون مــن أهــل العل
تيميــة وابــن القيــم رحمهمــا اهلل لــذا فقــد جــرى ســؤال املدعــي هــل يحلف 
اليمــني علــى أن املدعــى عليــه هــو مــن قــام  بنشــل محفظتــه وكان مــن 
ضمنهــا بطاقــة فيــزا وأنــه ســحب منهــا مبلــغ نقــدي قــدره خمســة آالف 
ريــال مــن حســابه وكذلــك ســحب منهــا مبلــغ وقــدره تســعة عشــر ألــف 
ومائتــان وتســعون ريــ19290ــــاال بواســطة شــراءه مــن متجــر ... اجلــواالت 
وال يعلــم أحــدًا غيــره قــد ســحبه مــن احلســاب  فأجــاب بقولــه نعــم مســتعد 
بتأديتهــا بعــد أن جــرى تخويفــه مــن عاقبــة اليمــني الكاذبــة ثــم أذنــت لــه 
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باحللــف فحلــف قائــاًل واهلل العظيــم أن املدعــى عليــه هــو مــن قــام  بنشــل 
محفظتــي وكان مــن ضمنهــا بطاقــة الفيــزا العائــدة لــي وأنــه ســحب 
منهــا مبلــغ نقــدي قــدره خمســة آالف ريــال مــن حســابي وكذلــك ســحب 
منهــا مبلــغ وقــدره تســعة عشــر ألــف ومائتــان وتســعون ريــ19290ــــاال 
بواســطة شــراءه مــن متجــر ... اجلــواالت وال أعلــم أحــدًا غيــره قــد ســحبه 
ــه فقــد ألزمــت املدعــى  ــذا وملــا تقــدم كل ــف ل مــن احلســاب هكــذا حل
عليــه بــأن يدفــع للمدعــي املبلــغ املدعــى بــه وقــدره أربعــة وعشــرون ألــف 
ومائتــان وتســعون ريــ24290ـــاال حــااًل وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم 
علــى املدعــي قنــع بــه وأمــا املدعــى عليــه فقــرر عــدم القناعــة باحلكــم 
وطلــب االســتئناف واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضية علــى احلكم فأفهم 
بأنــه ســيتم طلبــه لكونــه ســجني يف تاريــخ 1434/07/11هـــ  لتزويــده 
صــورة مــن إعــالم احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــالل ثالثــني يومــًا مــن 
تاريــخ اســتالمه لــه وإذا لــم يتــم تقــدمي اعتراضــه خاللهــا فيســقط حقــه 
يف االعتــراض ويكتســب احلكــم القطعيــة ففهــم ذلــك وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1434/07/02 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد جــرى املصادقــة علــى هــذا احلكــم الصــادر 
وذلــك  برقــم 34262302 يف 1434/07/08هـــ  القضيــة  هــذه  منــا يف 
األولــى   احلقوقيــة  الدائــرة  قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  قــرار  مبوجــب 
وبــاهلل  حتريــره  جــرى  وللبيــان  1434/08/24هـــ  يف  رقــم34305142 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد . حــرر يف 1434/09/20هـــ .
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: 343219  تاريُخه: 1434/1/5هـ     كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32129181

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3456542  تاريخه:1434/3/7هـ

 - البينــة  إقامــة  عــن  - عجــز  ســيارة  مــن  ذهــب  ســرقة   - رد مســروق 
عــن  النظــر  - صــرف  للدعــوى  النافيــه  اليمــن  أخــذ  اســتخالف يف 

الدعــوى.

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن مبــادئ عامــة وقواعــد العدالــة الــواردة يف 
تســبيب احلكــم.

ادعــى املدعــي علــى املدعــى عليهــا املمثلــة بوكيلهــا  احلاضــر بأنهــا 
قامــت بســرقة أربعــة أطقــم ذهــب مــن ســيارته، وطلــب إلزامهــا بإعــادة 
الذهــب املســروق إليــه - أنكــر وكيــل املدعــى عليهــا مــا جــاء يف دعــوى 
املدعــي جتــاه موكلتــه - املدعــي لــم يقــدم بينــة تثبــت دعــواه وطلــب ميــني 
املدعــى عليهــا علــى نفيهــا فذكــر وكيلهــا بأنهــا تقيــم خــارج البــالد - 
قــررت احملكمــة اســتخالف اجلهــة املختصــة يف أخــذ ميــني املدعــى عليهــا 
فحلفــت طبــق مــا طلــب منهــا - قضــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن 
ــى احلكــم -  ــا - عــارض املدعــي عل دعــوى املدعــي جتــاه املدعــى عليه

قــررت محكمــة االســتئناف باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم .
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العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض برقــم 32129181 وتاريــخ 1432/04/18هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  هـــ   1432/04/07 وتاريــخ   32344072 برقــم  باحملكمــة 
 09  :  43 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1432/11/05هـــ  االثنــني 
وفيهــا حضــر... اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم وحضــر حلضــوره ســعودي 
اجلنســية  عــن هنديــة  رقــم وكيــال  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب 
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بالريــاض برقــم 
19749 يف 1432/3/19هـــ جلــد 19345 وادعــى األول بواســطة املترجــم 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم قائــال يف دعــواه لقــد 
ســرقت املدعــى عليهــا أربعــة أطقــم ذهــب قيمتهــا أكثــر مــن خمســني 
ألــف ريــال ســعودي وقــد ســرقتها مــن ســيارتي والذهــب املســروق عبــارة 
عــن أطقــم يتكــون كل طقــم مــن حلــق وسلســلة وســواره عيــار واحــد 
وعشــرين كمــا أخــذت اثباتــات بناتــي األربعــة وهــن.. و....و... و...وقــد 
قامــت بنقــل كفالــة البنــات إليهــا دون الرجــوع إلــى موافقتــي أطلــب 
إلــزام املدعــى عليــه بإعــادة الذهــب املســروق الــذي ذكرتــه يف دعــواي 
وتســليمي بناتــي املذكــورات هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي علــى 
ــه مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه غيــر صحيــح  ــه أجــاب بقول املدعــى علي
جملــة وتفصيــال فلــم تســرق موكلتــي مــن املدعــي أي شــيئا مــن الذهــب 
املذكــور وليــس لــه يف ذمــة موكلتــي شــيئا مــن الذهــب املذكــور أمــا 
ــة منظــورة  ــه فيوجــد قضي ــه املذكــورات ل ــه تســليم بنات ــق بطلب مــا يتعل
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اآلن لــدى املكتــب القضائــي الســابع والعشــرين بخصــوص احلضانــة 
فقــط هكــذا أجــاب فســألت املدعــي هــل لديــه بينــة علــى صحــة دعــواه 
الذهــب املذكــور يف دعــواه  وأن املدعــى عليهــا أصالــة ســرقت منــه 
ــا رأيتهــا وهــي تســرق مــن الســيارة  ــة إال أن فأجــاب قائــال مــا عنــدي بين
فأفهمتــه بــأن لــه ميــني املدعــى عليهــا علــى نفــي دعــواه فقــال أطلــب ميينهــا 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال إن موكلتــي تقيــم اآلن يف 
بلدهــا الهنــد فرفعــت اجللســة إلــى يــوم الســبت املوافــق 1432/11/10هـــ 
الســاعة الثامنــة والربــع صباحــا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1432/11/05 هـــ احلمــد هلل 
وحــده وبعــد ففــي يــوم الســبت املوافــق 1432/11/10هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 19 : 09 وفيهــا حضــر املدعــي وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه 
وكالــة بالســجل املدنــي رقــم وقــرر املدعــى عليــه أن موكلتــه تقيــم يف 
واليــة .... يف الهنــد فأمــرت بالكتابــة إلــى محكمــة ... ألخذ ميني املدعى 
عليهــا أصالــة علــى نفــي دعــوى املدعــي وحتــى ورود اجلواب رفعت اجللســة 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
. حــرر يف 1432/11/10هـــ ويف يــوم االثنــني املوافــق1434/01/05 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 09 وفيهــا حضــر الطرفــان وقــد وردنــا 
خطــاب وكيــل وزارة اخلارجيــة للشــؤون القنصليــة رقــم 33694/3/8 
وتاريــخ 1433/01/29هـــ املرفــق بــه أن املدعــى عليهــا أصالــة حلفــت 
واهلل  قائلــة  دلهــي  نيــو  يف  الســعودية  العربيــة  اململكــة  ســفارة  لــدى 
العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو عالــم الغيــب والشــهادة أننــي لــم أســرق مــن 
ســيارة املدعــي أربعــة أطقــم ذهــب وليــس يف ذمتــي للمدعــي ممــا يدعيــه 
شــيء واهلل العظيــم فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن 
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وكيــل املدعــى عليهــا أنكــر الدعــوى ولــم يقــم املدعــي بينــة علــى صحــة 
دعــواه وطلــب ميــني املدعــى عليهــا أصالــه وحلفــت طبــق مــا طلــب منهــا لذا 
فقــد حكمــت بعــدم اســتحقاق املدعــي ملــا يدعيــه جتــاه املدعــى عليهــا 
وصرفــت النظــر عــن دعــواه وبعــرض احلكــم علــى املدعــي قــرر عــدم 
قناعتــه بــه وطلــب االســتئناف فأجيــب لطلبــه وقــد اعطــي صــورة مــن 
صــك احلكــم يف حينــه لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــالل ثالثــني يومــا وإذا 
انتهــت املــدة ولــم يتقــدم خاللهــا باعتراضــه فيســقط حقــه يف االســتئناف 
ــا  ــى نبين ــى اهلل عل ــق ، وصل ــاهلل التوفي ــة وب ويكتســب احلكــم القطعي

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/01/05هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
برقــم  باحملكمــة  واملقيــدة  1434/3/23هـــ  يف   34291478 برقــم 
34752822 يف 1434/3/25هـــ واملرفــق بهــا القــرار رقــم 3456542 يف 
1434/3/7هـــ واملــدون علــى ظهــر الصك املتضمــن باألكثرية املصادقة 
علــى احلكــم وحتــى ال يخفــى جــرى إحلاقــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/4/2هـــ .
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: 34184985 تاريُخه: 1434/4/10هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:32251625

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34227940  تاريخه:1434/6/3هـ

مطالبــة بــرد مســروق - اشــتراك يف ســرقة مــن منــزل - إقــرار - عــدم 
قبــول الرجــوع عــن اإلقــرار بحــق اآلدمــي - قبــول قــول املدعــي مــع ميينــه 
- ثبــوت الدعــوى - احلكــم علــى املتهمــن رغم إقرار األول بعدم اشــتراك 
الثانــي معــه يف الســرقة ألن لــه إقــرار ســابق - القضــاء بالقيمــة األولــى 

يف التحقيــق دون مــا زاد عنهــا يف االدعــاء أمــام احملكمــة .

قاعدة: اليمن تشرع يف جانب أقوى املتداعين.

ادعــت املدعيــة بــأن املدعــى عليهمــا اشــتركا يف ســرقة أطقــم ذهــب 
وأجهــزة إلكترونيــة مــن منزلهــا؛ وطلبــت إلزامهمــا بتســليمها قيمة باقي 
املســروقات التــي لــم يتــم اســتعادتها منهمــا - أقــر املدعــى عليــه األول 
بالســرقة ودفــع بأنــه لــم يتصــرف يف املســروقات بــل اســتعادتها اجلهــات 
األمنيــة منــه وســلمتها للمدعيــة ســوى جــزء مــن الذهــب باعــه واســتعد 
ــغ الــذي باعــه بــه وأمــا املدعــى عليــه الثانــي  بتســليم املدعيــة نفــس املبل
فقــد أنكــر دعــوى املدعيــة جتاهــه جملــة وتفصيــال إال أن لــه إقــرارا 
مصدقــا شــرعا بالســرقة - مــن املقــرر شــرعا أن املــرء مؤاخــذ بإقــراره 
وأن اليمــني تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعيــني - وألن جانــب املدعيــة 
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تقــوى بإقــرار املدعــى عليهمــا بالســرقة فيقبــل قولهــا فيمــا يتعلــق بقيمــة 
املســروقات باعتبــار أقــل قيمــة قدرتهــا للمســروقات - قــررت احملكمــة 
توجيــه اليمــني إلــى املدعيــة علــى صحــة دعواهــا فأدتهــا طبــق مــا طلــب 
منهــا - قضــت احملكمــة بإلــزام املدعــى عليهمــا بتســليم املدعيــة قيمــة 
املســروقات بعــد خصــم قيمــة مــا أعيــد إليهــا منهــا - عارضــت املدعيــة 
واملدعــى عليهمــا علــى احلكــم - قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة 

علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة 
املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 32251625 وتاريــخ 1432/06/27هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 32786407 وتاريــخ 1432/6/27هـــ حضــرت 
...... ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ) ( وادعــت علــى 
احلاضريــن معهــا يف مجلــس احلكــم ..... اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم 
)اجلنســية مبوجــب البطاقــة البديلــة رقــم )513( يرافقهــا العســكري 
املدعــى عليهمــا دخلــوا منزلــي وســرقوا  ان  تقريــر دعواهــا  قائلــة يف 
ذهبــي املكــون مــن أربعــة وثالثــني بنجــر عيــار 21 دقــة الدركتــر بناجــر 
ــات  ــو منشــار عشــر حب ــار 21 وبناجــر اب ــه عي عــدد واحــد وعشــرين حب
عيــار 21 وبناجــر دقــه عاديــه ســت حبــات وطقــم ذهــب اشــتريته مببلــغ 
ســبعة عشــر الــف وثمامنائــة وخمســة وســتني ريــال وطقــم ذهــب مببلــغ 
الــف  املــاس مببلــغ احــدى عشــر  ســبعة االف وأربعمائــة ريــال وطقــم 
ريــال وســاعة املــاس مببلــغ ثمانيــة آالف ريــال وطقمــني مزنــط احدهمــا 
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اشــتريته بأربعــة االف ريــال واآلخــر مببلــغ ثالثــة االف ريــال وخمســة 
أســاور عريضــة وتســعة أطقــم ذهــب هدايــا فــرح وسالســل صغيــره ذهــب 
عددهــا واحــد وعشــرين سلســله وخمســة وعشــرون خامتــا مــن الذهــب 
ومبلــغ نقــدي قــدره عشــرون الــف ريــال وعــدد اثنــني البتــوب واثنــني 
تعمــل  التــي  الشــغالة  رســيفر وكمــرة فيديــو ديجتــال وطقــم يخــص 
لــدي لــذا اطلــب احلكــم علــى املدعــى عليهمــا بإعــادة املســروقات التــي 
أخذوهــا مــن منزلــي هكــذا ادعــت وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهمــا 
أجــاب كل واحــد منهمــا مبفــرده غيــر صحيــح مــا ذكرتــه املدعيــة مــن 
ســرقتنا ملنزلهــا فلــم نقــم بســرقة منزلهــا وال غيــره مــن املنــازل هكــذا 
أجــاب كل واحــد مبفــرده ويف جلســة اخــرى حضــرت املدعيــة واملدعــى 
عليهمــا وبســؤال املدعيــة هــل لديهــا بينــه قالــت لــدي اعترافــات املدعــى 
ــم  ــا ث ــب الرجــوع اليه ــة ســرقتهما اطل ــي ســبق تدوينهــا قضي عليهمــا الت
جــرى اطالعــي علــى اقــراري املدعــى عليهمــا املصدقــني شــرعا وجــرى 
تدوينهمــا بنصهمــا يف ضبــط القضيــة ويف جلســة اخــرى لــدى أنــا ....... 
القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة والقائــم بعمــل مســاعد 
رقــم  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  خطــاب  مبوجــب  احملكمــة  رئيــس 
33619201 يف 1433/4/3هـــ حضــرت املدعيــة كمــا حضــر املدعــي 
عليهمــا يرافقهمــا اجلنــدي/ رقمــه 247 وجــرى االطالع على اخلطاب رقم 
70722 يف 1431/7/11هـــ فوجدتــه صــادر مــن جلنــة التحقيــق يف قضايا 
ســرقات املنــازل ويتضمــن انــه مت القبــض علــى املدعــي عليهمــا وعثــر 
بحــوزة/ علــى محفظــة بهــا مبلــغ الــف وثمامنائــة وثمانــني ريــاال وبتفتيــش 
منزلهمــا عثــر علــى مبلــغ ثمانــني الــف ريــال أ-هـــ كمــا جــرى االطــالع 
علــى اخلطــاب رقــم 14/407269ع يف 1431/7/16هـــ فوجــد انــه صــادر 
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مــن رئيــس جلنــة التحقيــق يف قضايــا ســرقات املنــازل واملتضمــن انــه مت 
بيــع املضبوطــات املتبقيــة عــن طريــق شــيخ طائفــة داللــي حــراج اخلــردة 
مببلــغ خمســه آالف وســتمائة وثمانيــة ريــاالت وجــرى ســؤال املدعيــة 
هــل لديهــا فواتيــر باألشــياء التــي تدعيهــا فقالــت ســأبحث عــن ذلــك 
ــان املســروقة لديهــم وايضــاح  ــة للشــرطة إليضــاح األعي وجــرت الكتاب
هــل يوجــد بيــان لديهــم يوضــح أســماء اصحابهــا وذلــك مبوجــب خطابنــا 
رقــم 33761460 يف 1433/4/21ه وذلــك بخطابنــا رقــم 33761460 
يف 1433/4/21هـــ فــوردت اإلفــادة مــن مديــر مركــز شــرطة التنعيــم 
باخلطــاب رقــم 143784 يف 1433/4/27هـــ واملقيــد باحملكمــة برقــم 
املضبوطــات  جميــع  بــان  واملتضمــن  1433/5/1هـــ  يف   33817654
املوجــودة يف املركــز هــي املبالــغ املاليــة املوضحــة ســابقا وأمــا بالنســبة 
للمضبوطــات األخــرى فجــرى تســليمها ألصحابهــا كمــا هــو موضــح 

بــأوراق املعاملــة إهـــ
وجــرى ســؤال املدعيــة عــن تاريــخ الســرقة ووصــف بيتهــا فقالــت أن 
الســرقة متــت عــام 1431هـــ أمــا وصــف بيتهــا فهــو عبــارة عــن شــقه بالــدور 
العلــوي يف العمــارة الواقعــة ..... املكونــة مــن دوريــن وبــني الــدور األرضــي 
كيلــون بــاب حديــد وبــاب شــقتي مــن اخلشــب وقــد قــام املدعــى عليهــم 
بكســر البــاب احلديــد الواقــع بــني الدوريــن وبــاب الشــقة اخلشــب وأخــذا 
جــرى  كمــا  قــررت  هكــذا  دعــواي  يف  ذكرتهــا  التــي  املســروقات 
املدعــى  مــع  املســروقات ممــا وجــد  مــن  اســتلمت شــيئًا  هــل  ســؤالها 
عليهمــا عــن طريــق الشــرطة فقالــت نعــم إننــي ذهبــت الــى مراكــز 
رأيــت جميــع املضبوطــات  وقــد  والشــرائع  والعزيزيــة  التنعيــم  شــرطة 
ــي بناجــر  ــة مــع املدعــى عليهمــا مــن أجهــزه وذهــب ووجــدت ثمان العيني



116

وخمــس سالســل وســتة خــوامت وجميعهــا مــن الذهــب ولــم أجــد شــيئا 
ســواه وقــد اســتلمت هــذا الذهــب هكــذا قــررت وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليهمــا قــال املدعــى عليــه صحيــح اننــي ســرقت شــقة املدعيــة 
وقــد أخــذت مــن بيتهــا ذهبــا ال اذكــر نوعــه وال وصفــه وإمنــا الــذي 
اذكــره أننــي بعــت جــزء منــه بعشــرة آالف ريــال وباقــي الذهــب لــم 
أتصــرف بــه وقبضــت علــي الشــرطة ووجدتــه يف بيتــي ومت عرضــه مــع 
واســتلمت  املســروقة  البيــوت  أصحــاب  علــى  معــي  املضبوطــات  بقيــة 
املدعيــة حقهــا مــن الذهــب املوجــود هــذا مــا لــدي وأنــا اقــر بــه وملتــزم 
بدفــع مبلــغ عشــرة آالف ريــال لهــا قيمــة الذهــب الــذي بعتــه ممــا ســرقته 
مــن بيتهــا وأمــا زميلــي فلــم يشــترك معــي يف هــذه الســرقة هكــذا قــرر 
وقــال املدعــى عليــه انــا لــم اذهــب لبيــت املدعيــة ولــم اســرق منــه شــيئا 
هكــذا قــرر وبســؤال املدعيــة عــن قيمــة املســروقات عــدا مــا اســتلمته 
منهــا فقالــت انهــا تتجــاوز ثالثمائــة الــف ريــال وانــا اطالــب بهــذا املبلــغ 
ــى املدعــي عليهمــا قــال املدعــي عليــه  هكــذا قــررت وبعــرض ذلــك عل
األول اننــي ســرقت مــن بيــت املدعيــة ذهــب واننــي بعــت جــزء منــه بعشــرة 
آالف ريــال والباقــي اســتلمته املدعيــة ولــذا فانــا لــن ادفــع لهــا ســوى هــذا 
املبلــغ الــذي بعــت بــه الذهــب عشــرة آالف ريــال فقــط وانــا الــذي ســرقت 
بيتهــا وحــدي ولــم يكــن معــي/ أو غيــره هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى 
املدعيــة قالــت غيــر صحيــح مــا ذكــره املدعــي عليــه فــإن قيمــة الذهــب 
الــذي ســرقه مــن بيتــي ولــم اســتلمه يزيــد عــن ثالثمائــة الــف ريــال وانــا 
اطلــب الزامهمــا بدفــع ثالثمائــة الــف ريــال هكــذا قــررت وقــال املدعــي 
عليــه الثانــي أنــا لــم أســرق مــن بيتهــا شــيئا هكــذا قــرر وجــرى ســؤال 
املدعيــة هــل لديهــا بينــه علــى هــذه املســروقات التــي تدعيهــا ممــا لــم 



117

برقــم  الذهــب  لبيــع  محــل  فاتــورة   /1 فأبــرزت  نعــم  فقالــت  تســتلمه 
259551 بشــراء ثمانيــة بناجــر بثالثــة آالف ريــال 2/ فاتــورة شــركة .... 
لصناعــة املجوهــرات برقــم 10/3954 بشــراء بنجرتــني بألــف وخمســة 
وســتني ريــال 3/ فاتــورة محــل .... لبيــع الذهــب برقــم 6249 بشــراء أربــع 
بناجــر بخمســة آالف ومائتــني وســتة وســبعني ريــال 4/ فاتــورة مــن محــل 
.... بألــف وخمســمائة وأربعــني ريــاال 5/  نــوع  .... بشــراء جوالــني مــن 
فاتــورة مــن محــل مجوهــرات .... برقــم 394966 بشــراء أســاور ايطاليــة 
الصنــع مببلــغ ســبعمائة وســتني ريــاال . كمــا أبــرزت كشــف حســابها 
.... وتتضمــن مشــتريات املدعيــة مــن  املصــريف الصــادر مــن مصــرف 
الذهب على النحو االتي : 1/ مجوهرات .... 7600 ريال 2/ مجوهرات 
.... 2326 ريــال 3/ مجوهــرات .... 3824 ريــال 4/ مجوهــرات .... 4273 
ريــال 5/ مجوهــرات .... 3500 ريــال 6/ مجوهــرات .... 790 ريــال 7/ 
مجوهــرات .... 1350 ريــال 8/ مجوهــرات .... 1100 ريــال 9/ مجوهرات 
.... 150ريــال 10/ مجوهــرات .... 225 ريــال 11/ مجوهــرات .... 5200 
 6800  .... مجوهــرات   /13 ريــال   2700  .... مجوهــرات   /12 ريــال 
ريــال14/ مجوهــرات .... 6860 ريــال 15/ مجوهــرات .... 2940 ريــال 
16/ مجوهــرات .... 6000 ريــال 17/ مجوهــرات .... 3124 ريــال 18/ 
 /20 ريــال   3300  .... مجوهــرات   /19 ريــال   2873  .... مجوهــرات 
 /22 ريــال   3000  .... مجوهــرات   /21 ريــال   7950  .... مجوهــرات 
 /24 ريــال   3734  .... مجوهــرات   /23 ريــال   1415  .... مجوهــرات 
مجوهرات .... 5600ريال 25/ مجوهرات .... 914 ريال 26/ مجوهرات 
  .... ريــال 28/ مجوهــرات   2326 .... ريــال 27/ مجوهــرات   6700 ....
1110060ريــال 29/ مجوهــرات .... للذهــب 2281 ريال 30/ مجوهرات 
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....  9000ريــال 31/ مجوهــرات .... 119033 ريــال 32/ مجوهــرات .... 
1000 ريــال 33/ مجوهــرات .... 7540 ريــال 34/ مجوهــرات .... 2300 
ريــال 35/ مجوهــرات .... 2121 ريــال 36/ مجوهــرات .... 5000 ريــال 
للذهــب   .... مجوهــرات   /38 ريــال   2150  .... مجوهــرات   /37
2000ريــال39/ مجوهــرات .... 1450 ريــال 40/ مجوهــرات .... 6500 
ريــال 41/ مجوهــرات .... 4000 ريــال 42/ مجوهــرات .... 3351 ريــال 
43/ مجوهــرات .... 15000 ريــال 44/ مجوهــرات .... 4120 ريــال 45/ 
 /47 ريــال   7000  .... مجوهــرات   /46 ريــال   4125  .... مجوهــرات 
 /49 ريــال   1650  .... مجوهــرات   /48 ريــال   950  .... مجوهــرات 
 /51 ريــال   9840  .... مجوهــرات   /50 ريــال   2900  .... مجوهــرات 
 /53 ريــال   2422  .... مجوهــرات   /52 ريــال   3300  .... مجوهــرات 
 /55 ريــال   2175  .... مجوهــرات   /54 ريــال   2798  .... مجوهــرات 
 /57 ريــال   1356  .... مجوهــرات   /56 1674ريــال   .... مجوهــرات 
 /59 ريــال   20800  .... مجوهــرات   /58 ريــال   5545  .... مجوهــرات 
مجوهــرات .... 310 ريــال 60/ مجوهــرات .... 850 ريــال 61/ مجوهرات 
.... 950 ريــال 62/ مجوهــرات .... 3821 ريــال . ومجمــوع املبالــغ مائتــان 
وثمانيــة وأربعــون الفــا وواحــد وثالثــون ريــاال وبســؤال املدعيــة هــل لديهــا 
فواتيــر ســوى مــا قدمتــه فقالــت هنــاك أشــياء أخــرى ســرقت مــن منزلــي 
غيــر هــذا الذهــب وهــو جهــازي كمبيوتــر محمــول وآلة تصويــر وجهازي 
اســتقبال وســاعة املــاس وذهــب آخــر غيــر هــذا الذهــب الــذي أحضــرت 
فواتيــره وثمنــه وليــس لــدي فواتيــر بهــذه األشــياء هكــذا قــررت وبعرض 
ذلــك علــى املدعــى عليهمــا قــال املدعــى عليــه األول أنــا لــم أخــذ ســوى مــا 
ســبق أن ذكرتــه يف إجابتــي وأنــا مســتعد بدفــع عشــرة آالف ريــال لهــا 
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فقــط هكــذا قــرر وقــال املدعــى عليــه الثانــي أنــا لــم اســرق مــن منزلهــا 
شــيئا ولــن ادفــع لهــا شــيئا هكــذا قــرر وبســؤال املدعيــة هــل لديهــا زيــادة 
بينــه فقالــت ليــس لــدي ســوى مــا قدمتــه لكــم هكــذا قــررت ثــم جــرى 
اطالعــي علــى بــالغ املدعيــة بالســرقة املــدون علــى ملــف التحقيــق املرفــق 
باملعاملــة لفــه رقــم 165 دوســيه رقــم )2( فوجــدت انهــا قــد ذكــرت ان 
قيمــة املســروقات حوالــي مائتــي الــف ريــال فقــط وبعــرض ذلــك علــى 
املدعيــة قالــت نعــم انــا قلــت ذلــك ولكــن كان املبلــغ تقريبيــا والصحيــح 
ان املســروقات كانــت بثالثمائــة الــف ريــال هكــذا قــررت فســألت 
املدعــى عليهمــا عــن املــكان الــذي وجــد فيــه الذهــب املــدون مــن املدعية 
الــذي تعرفــت عليــه لــدى الشــرطة واســتلمته فقــال املدعــى عليــه األول 
ان الشــرطة عثــروا عليهــا عنــدي يف البيــت هكــذا قــرر ثم جــرى الرجوع 
الــى ملــف التحقيــق املرفــق باملعاملــة لفــه رقــم 165 دوســيه رقــم )2( 
فوجــد هــذا نصــه ) بحضورنــا نحــن املوقعــني أدنــاه وبتاريخــه أعــاله ويف 
متــام الســاعة احلاديــة عشــر ظهــرا ويف مقــر جلنــة التحقيــق يف قضايــا 
ســرقات املنــازل مبركــز شــرطة الكعكيــة جــرى عــرض املضبوطــات 
التــي مت العثــور عليهــا يف منــزل املتهــم األول نيجيــري اجلنســية علــى املــرأة 
....... ســعودية اجلنســية والتــي ســبقت وان تقدمــت ببــالغ عــن تعــرض 
منزلهــا للســرقة وعنــد العــرض تعرفــت علــى مجموعــه مــن املضبوطــات 
وهــي كاالتــي:. 1/ عــدد )8( بناجــر ذهــب عليــه خطــوط فضيــه 2/ 
عــدد )13( خــامت ذهــب متعــددة األشــكال 3/ عــدد )2( زوج اقــراط 
ذهــب 4/ عــدد )1( ســوار يــد ذهــب 5/ عــدد )1( سلســله جــوال ذهــب 
ــة ذهــب 7/ عــدد )4( تعليقــات ذهــب  ابيــض 6/ عــدد )9( اقــراط فردي
8/ عــدد )1( تعليقــه اكسســوار اللــون فضــي . كمــا جــرى عــرض 



120

املضبوطــات التــي مت العثــور عليهــا مبنــزل املتهــم الثاني نيجيري اجلنســية 
واســتطاعت املــراءة املذكــورة التعــرف علــى بعضهــا وهــي كاالتــي:. 
1/ عــدد واحــد طقــم اكسســوار اللــون فضــي مــع فصــوص ) تعليقــه + 
زوج اقــراط + ســوار يــد ( 2/ عــدد )3( ازواج اقــراط متعــددة االشــكال 
3/ عــدد )3( تعليقــات ذهــب متعــددة االشــكال 4/ عــدد )2( خــوامت يــد 
ذهــب اللــون فضــي 5/ عــدد واحــد خــامت يــد ذهــب . وحفظــا للواقــع مت 
اعــداد هــذا احملضــر وعليــه جــرى التوقيــع . جنــدي اول توقيــع شــقيقها 
........ توقيــع إ-هـــ وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قالــت صحيــح انــا اســتلمت 
مــا  ثمــن  عــن  املدعيــة  فســألت  قــررت  االشــياء هكــذا  هــذه  جميــع 
الفــا  عشــرة  ثمانيــة  هــو  ثمنهــا  أن  فقالــت  املســروقات  مــن  اســتلمته 
وثمامنائــة وســتني ريــال ولــذا وبــراءة لذمتــي فإنــي اقدرهــا بعشــرين الــف 
ريــال هكــذا قــررت فســألت املدعيــة عمــا جــاء يف بالغهــا االول مــن ان 
قيمــة املســروقات مائتــي الــف ريــال تقريبــا فقالــت أننــي قلــت هــذا املبلــغ 
علــى التقريــب واال فالصحيــح أن ثمنهــا يزيــد عــن مائتــني وخمســني الــف 
ريــال باإلضافــة الــى أنــه يوجــد ذهــب آخــر لــم أذكــره يف البــالغ األول 
ولــم اتعــرض لتقديــره وهــو مببلــغ مائــة الــف ريــال وبــذا يكــون مجمــوع 
ثمــن مــا ســرق مــن بيتــي هــو مبلــغ وقــدره ثالثمائــة وخمســون الــف ريــال 
وأنــا أطالــب بهــذا املبلــغ هكــذا قــررت وعليــه وألنــه جانــب املدعيــة 
تقــوى بإقــرار املدعــى عليــه  ووجــود بعــض املســروقات ببيــت املدعــى 
ــة ذكــرت يف بــالغ  ــة وألن املدعي عليهمــا كمــا جــاء يف محضــر املعاين
الســرقة االول أن املســروقات تقــارب مــن مائتــي الــف ريــال فقــد قــررت 
حتليفهــا علــى ذلــك وعلــى أن ثمــن مــا اســتلمته مــن ذهــب هــو مببلــغ 
ثمــن  أن  العظيــم  قائلــة واهلل  ريــال فاســتعدت وحلفــت  الــف  عشــرين 
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املســروقات التــي ســرقها املدعــى عليهمــا مــن بيتــي هــو بأكثــر مــن 
مائتــي الــف ريــال وأنــه يف احلقيقــة ثالثمائــة وخمســني الــف ريــال وأن 
ثمــن مــا اســتلمته عــن طريــق الشــرطة هــو ال يزيــد عــن عشــرين الــف 
ــة وألن  ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجاب ــاء عل ــال هكــذا حلفــت فبن ري
املدعــى عليــه  أقــر بالســرقة مــن بيــت املدعيــة بينمــا أنكــر ذلــك املدعــى 
عليــه الثانــي وبعــد االطــالع علــى إقــرارات املدعــى عليهمــا املصدقــة 
ــة االول بالشــرطة املتضمــن أن  ــى بــالغ املدعي شــرعا وبعــد االطــالع عل
ــا وبعــد االطــالع علــى محضــر  ــا الــف ريــال تقريب ثمــن املســروقات مائت
املعاينــة املتضمــن وجــود بعــض املســروقات يف منــزل املدعــى عليهمــا 
وقــد تعرفــت عليهــا املدعيــة وقــد قــررت املدعيــة أن ثمــن مــا اســتلمته ال 
يزيــد عــن عشــرين الــف ريــال وألن الراجــح مــن أقــوال أهــل العلــم أن 
اليمــني يف جانــب اقــوى املتداعــني وقــد تقــوى جانــب املدعيــة باإلقراريــن 
املصدقــني شــرعا وإقــرار املدعــى عليــه األول يف هــذه القضيــة ووجــود 
بعــض املســروقات يف منــزل املدعــى عليهمــا وألن املدعيــة حلفــت اليمــني 
علــى أن ثمــن املســروقات يزيــد علــى مائتــي الــف ريــال وأن ثمــن مــا 
اســتلمته منهــا ال يزيــد عــن عشــرين الــف ريــال وألن املدعيــة مؤاخــذة مبــا 
جــاء يف اقرارهــا يف بــالغ الســرقة االول لذلــك كلــه فقــد حكمــت علــى 
املدعــى عليهمــا بــأن يدفعــا للمدعيــة مائــة وثمانــني الــف ريــال وعــدم 
اســتحقاق املدعيــة لباقــي املبلــغ الــذي تدعيــه وبعــرض احلكــم علــى 
الطرفــني قــرروا جميعــا عــدم القناعــة وطلبوا رفعه حملكمة االســتئناف 
اعتراضيــة فأفهمتهــم مبراجعــة احملكمــة خــالل  تقــدمي الئحــة  بعــد 
عشــرة أيــام الســتالم صــورة الصــك وتقــدمي الالئحــة االعتراضيــة خــالل 
طلــب  يف  حقهــم  ســقط  تأخــروا  فــإذا  االعتــراض  مــدة  يومــا  ثالثــني 
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ــى اهلل  ــة. وبــاهلل التوفيــق، وصل االســتئناف واكتســب احلكــم القطعي
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر يف 1434/04/03هـ.

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34227940 وتاريــخ 	 
1434/6/3هـ.
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: 347621 تاريُخه: 1434/1/10هـ     كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:32391711  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3451153   تاريخه:1434/4/24هـ

مطالبــة بــرد مســروق - اشــتراك يف ســرقة مــن منــزل - عــدم قبــول 
الرجــوع عــن اإلقــرار بحــق آلدمــي - قبــول قــول املدعــي مــع ميينــه 
لــم يقــروا  املتهمــن مــا  بــن  بالتســاوي  املســروقات  - حتمــل ضمــان 

. الدعــوى  ثبــوت   - ذلــك  خــالف  باســتفادتهم 

1- قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: )شاهداك أو ميينه(.
2- اليمن تشرع يف جانب أقوى املتداعين .

3- ال عذر ملن أقر .

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه اشــترك مــع آخــر يف ســرقة أطقــم ذهــب 
وأجهــزة إلكترونيــة مــن منزلــه كمــا قامــا بتكســير األقفــال؛ ولــذا 
فقــد طلــب إلزامــه بتســليم نصــف قيمــة املســروقات ونصــف تكاليــف 
إصــالح األقفــال وتنظيــف املنــزل - أنكــر املدعــى عليــه دعــوى املدعــي- 
اطلعــت احملكمــة علــى إقــرار املدعــى عليــه باالشــتراك يف الســرقة أمام 
جهــة التحقيــق فوجدتــه مجمــال مــن جهــة بيــان قيمــة املســروقات - مــن 
املقــرر شــرعا أنــه ال عــذر ملــن أقــر وأن اليمــني تشــرع يف جانــب أقــوى 
بالســرقة  عليــه  املدعــى  بإقــرار  يتقــوى  املدعــي  وجانــب  املتداعيــني- 
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فيقبــل قولــه فيمــا يتعلــق بقيمــة املســروقات - قــررت احملكمــة توجيــه 
اليمــني إلــى املدعــي علــى صحــة دعــواه فأداهــا طبــق مــا طلــب منــه - 
قضــت احملكمــة بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم املدعــي املبلــغ املدعــى 
بــه والــذي ميثــل نصــف املبلــغ اإلجمالــي- عــارض املدعــى عليــه علــى 

ــى احلكــم . احلكــم- قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة عل

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد: لــدي أنا 
)......( القاضــي يف احملكمــة العامــة ببريــدة وبنــاء علــى املعاملــة املقيــدة 
وتاريخ1432/9/3هـــ   321146076 برقــم  الرئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا 
واحملالــة برقــم 32391711 يف 1432/9/3هـــ ففــي هــذا اليــوم الســبت  
املوافق1434/1/10هـــ فتحــت اجللســة األولــى يف متــام الســاعة التاســعة  
صباحــا وفيهــا حضــر / ســعودي بالســجل املدنــي رقــم الوكيل الشــرعي 
عــن / مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل بريــدة الثانيــة برقــم 
34739 وتاريــخ 1433/6/28هـــ مدعيــا علــى احلاضــر معــه / ســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم  قائــال يف دعــواه عليــه إنــه يف آخــر شــهر ربيــع األول 
ســنة 1431هـــ قــام املدعــى عليــه ورفيقــه بالســطو علــى منــزل موكلــي 
الواقع يف حي ...... حاليًا )..... ســابقًا( ببريدة وســرقة أطقم ذهب بقيمة 
ثالثــة وأربعــني ألــف ريــال وجهــاز كمبيوتــر محمــول نــوع توشــيبا بقيمــة 
خمســة آالف ريــال وجهــاز جــوال .... بقيمــة ثالثــة آالف ريــال كمــا قامــا 
بتكســير أقفــال األبــواب الداخليــة والتــي كلــف إصالحهــا تســعمائة 
وخمســني ريــااًل مــع أعمــال النظافــة للمنــزل وبلــغ مجمــوع ذلــك مبلغــا 
ــال ومبــا أن  وقــدره واحــد وخمســون ألفــا وتســعمائة وخمســون ألــف ري
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املدعــى عليــه شــريك مــع زميلــه  يف هــذه الســرقة ويتحمــل نصــف قيمــة 
هــذه املســروقات مــع اصــالح أقفــال األبــواب وأعمــال النظافــة لــذا أطلــب 
إلــزام املدعــى عليــه بتســليمي نصــف قيمــة املســروقات يف وقــت الســرقة 
وذلــك مبلــغ وقــدره خمســة وعشــرون ألفــا وتســعمائة وخمســة وســبعون 
ريــاال هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه فقــال مــا نســبه لــي 
املدعــي وكالــة يف دعــواه جملــة وتفصيــال غيــر صحيــح ولــم أقــم أو 
اشــترك بذلــك هــذه إجابتــي . ومبــا أن املدعــى عليــه أنكــر مــا نســب 
لــه يف الدعــوى واســتنادا لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: )شــاهداك أو 
ميينــه( لــذا طلبــت مــن املدعــي وكالــة البينــة علــى صحــة دعــواه فقــال إن 
بينتــي علــى ذلــك هــي اعترافــه بذلــك أمــا احملقــق ســابقا أثنــاء التحقيــق 
وميكنكــم طلــب دفتــر التحقيــق لالطــالع عليــه وبنــاء علــى ذلــك جــرت 
مخاطبتــي عــن طريــق فضيلــة مســاعد رئيــس احملكمــة  لســعادة مديــر 
ســجن بريــدة بطلــب تزويــدي بنســخة مــن محاضــر التحقيــق مــع املدعــى 
وقــد  رقــم 331143772 يف 14 /10 /1433ه  اخلطــاب  عليــه موجــب 
وردتنــي اإلجابــة عــن ذلــك منــه عــن طريــق فضيلــة رئيس احملكمــة برقم 
8338/9 /26 / 1 يف 13 /11 /1433هـــ املرفــق بهــا دفتــر محاضــر 
التحقيــق مشــفوع 196 وباالطــالع عليــه وجــد يف الصحيفــة األولــى منــه 
مــا نصــه: )وباســتجواب / عــن ارتكابــه عــدة ســرقات فأجــاب منهــا 
عــن الســؤال الثانــي دخلــت منــزل / بحــي ..... وســرقت منــه جهــاز ..... 
جــوال وجهــاز حاســب آلــي ومجموعــة مجوهــرات وكان برفقتــي زميلــي 
/ فقــط ال غير.أ.هـــ  وبعرضــه علــى املدعــى عليــه فقــال مــا نســب لــي 
بذلــك فقــد بصمــت عليــه واعترفــت بــه أمــام البحــث اجلنائــي مكرهــا 
بذلــك هكــذا أفــاد املدعــى عليــه ومبــا أن الفقهــاء قــد نصــوا علــى أنــه 
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تؤخــذ اليمــني يف جانــب أقــوى املتداعيــني ونظــرا ألن املدعــى عليــه لــم 
يفصــح يف إقــراره عــن قيمــة املســروق لــذا طلبــت مــن املدعــي وكالــة 
إحضــار موكلــه فأحضــر / ســعودي اجلنســية حامــل الســجل املدنــي رقم    
وبطلــب اليمــني منــه علــى صحــة دعــواه فقــال واهلل العظيــم إنــه يف آخــر 
شــهر ربيــع األول عــام 1431هـــ قــام رجــالن بالســطو علــى منزلــي الواقــع 
يف ..... ســابقًا وحــي ..... حاليــًا وكســرا أقفــال األبــواب الداخليــة وســرقا 
مــن داخــل بيتــي أطقــم ذهــب قيمتهــا وقــت الســرقة بثالثــة وأربعــني ألــف 
ريــال وجهــاز كمبيوتــر محمــول نــوع ..... قيمتــه بخمســة آالف ريــال 
وجهــاز جــوال ..... قيمتــه بثالثــة آالف ريــال ومت تصليــح أقفــال األبــواب 
الداخليــة التــي قامــا بكســرها مببلــغ تســعمائة وخمســني ريــاال مــع 
أعمــال النظافــة وقــد تبــني لــي مــن اعتــراف املدعــى عليــه هــذا احلاضــر 
لــدى البحــث اجلنائــي أنــه هــو الــذي قــام بســرقة منزلــي املذكــور وســرقة 
األعيــان املذكــورة مــع ..... وأن قيمــة األعيــان املســروقة مــع قيمــة تصليح 
األبــواب الداخليــة مــع قيمــة أعمــال النظافــة هــي مــا ذكرتــه آنفــا واهلل 
علــى مــا أقــول شــهيد وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة واالطــالع علــى 
أوراق املعاملــة ومبــا ان املدعــي وكالــة ادعــى مبــا ادعــى بــه وأنكــر 
املدعــى عليــه ذلــك وأفــاد املدعــي وكالــة أن بينتــه علــى ذلــك هــي مــا ورد 
يف اعتــراف املدعــى عليــه مبحضــر التحقيــق وبالرجــوع حملضــر التحقيق 
املنصــوص بعاليــه واعتــراف املدعــى عليــه بذلــك وأنه مكرهــا على ذلك 
ومبــا أن املدعــى عليــه لــم يذكــر يف اعترافــه قيمــة األعيــان املدعــى بهــا 
واســتنادا ملــا قــرره الفقهــاء بــأن اليمــني تؤخــذ يف جانــب أقــوى املتداعيني 
وأدى املدعــي أصالــة اليمــني املعتبــرة شــرعا علــى صحــة دعــواه واســتنادا 
للقاعــدة ال عــذر ملــن أقــر لــذا فقــد ثبــت لــدي أن يف ذمــة املدعــى عليــه 
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للمدعــي أصالــة قيمــة األعيــان املذكــورة يف الدعــوى وقدرهــا خمســه 
وعشــرون الفــا وتســعمائة وخمــس وســبعون ريــاال ومبــا أنــه ثبــت لــدي 
ذلــك فقــد أفهمــت املدعــى عليــه أنــه يلزمــه تســليم ذلــك للمدعــي أصالــة 
هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت ولــدى عــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
فقــرر عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب رفــع احلكــم مــع املعاملــة حملكمــة 
االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة وقــررت رفــع كامــل املعاملــة مــع 
صــك احلكــم وصــورة ضبطــه حملكمــة االســتئناف لتدقيقــه وبــاهلل 

التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/1/10هـــ .

ــخ 	  صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 3451153 وتاري
1434/4/24هـــ.
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: 33316247 تاريُخه: 1433/6/25هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:32540118

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3422887   تاريخه:1434/1/26هـ

رد مســروق - اشــتراك يف ســرقة مبالــغ ماليــة عــن طريــق تزويــر شــيكات 
- اإلقــرار - احلكــم باإللــزام بــرد املبالــغ ممــن قبضهــا واســتلمها - رد 
الدعــوى ملــن لــم يثبــت قبضــه للمبالــغ - اإلفهــام بالرجــوع علــى مــن 

غــره .

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة الــواردة 
يف تســبيب احلكــم .

ادعــى وكيــل الشــركة املدعيــة بــأن املدعــى عليهــم قامــوا باالســتيالء 
علــى مبالــغ ماليــة مــن احلســاب املصــريف ملوكلتــه عــن طريــق تزويــر 
شــيكات عائــدة لهــا وصرفهــا لصاحلهــم دون وجــه حــق ؛ وطلــب إلزامهــم 
متضامنــني بإعــادة املبالــغ املســروقة ملوكلتــه - أنكــر املدعــى عليهــم 
دعــوى املدعيــة جتاههــم- املدعــى عليهمــا األول والرابــع أقــرا بأنهمــا 
قامــا بصــرف الشــيكات املذكــورة واســتلما املبالــغ املدعــى بهــا نقــدا، 
ودفعــا بأنهمــا فعــال ذلــك لصالــح شــخص آخــر وأنهمــا ســلما لــه تلــك 
املبالــغ بعــد أن أعطاهمــا جــزء منهــا- قضــت احملكمــة بإلــزام املدعــى 
ــي قامــا بســحبها مــن  ــغ الت ــة املبال ــع بتســليم املدعي عليهمــا األول والراب
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حســابها املصــريف عــن طريــق تلــك الشــيكات املــزورة وأفهمــت األول 
بــأن لــه أن يقيــم دعــواه علــى مــن غــره متــى رغــب ذلك - عارضــت املدعية 
واملدعــى عليــه األول علــى احلكــم وقنــع بــه باقــي املدعــى عليهــم - قررت 

محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم .

العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
ــخ  احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 32540118 وتاري
وتاريــخ   321447916 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1432/11/19
1432/11/14 هـــ ففــي يــوم األحــد املوافــق1433/02/07 هـــ حضــر 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم الوكيــل الشــرعي عــن 
.... بوكالتــه عــن بصفتــه رئيــس مجلــس املديريــن بشــركة ... مبوجــب 
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــه عــدل الثانيــة بشــمال جــدة برقــم 2348 
مبوجــب  اجلنســية  ســعودي  وحضــر   10215 جلــد  1432/1/7هـــ  يف 
الســجل املدنــي رقــم الوكيــل الشــرعي عــن بوكالتــه عــن املدعــى عليــه 
... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــه عــدل الثانيــة بشــمال جــدة 
برقــم 105843 يف 1432/12/19هـــ جلــد 11251 و الوكيــل الشــرعي 
عــن بوكالتــه عــن املدعــى عليــه مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــه 
عــدل الثانيــة بشــمال جــدة برقــم 5662 يف 1433/1/17هـــ جلــد 11340 
و حضــر املدعــى عليهمــا الســجينان ولــم يحضــرا مــا يثبــت هويتهمــا 
ــه ... املذكــور اعــاله صحيفــة دعــوى هــذا نصهــا  وابــرز املدعــي وكال
: حيــث أقــدم املدعــى عليهــم كل مــن: 1 -.... 2-... 3-... 4-... علــى 
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االســتيالء علــى مبلــغ وقــدرة 3.449.000ريــال )ثالثــة ماليــني وأربعمائــة 
وتســعة وأربعــون ألــف ريــال ( عــن طريــق تزويــر محــررات عرفيــه مــن 
شــركة موكلــي وحكــم عليهــم مبعاقبــة كل واحــد منهــم بســجنه 
مــدة ســنتني حتســب مــن تاريــخ توقيفــه علــى ذمــة هــذه القضيــة وتغــرمي 
كل واحــد منهــم مبلــغ خمســة آالف ريــال .وذلــك كمــا هــو واضــح 
مــن احلكــم الصــادر مــن ديــوان املظالــم برقــم 86/د/12 لعــام 1432هـــ 
و)املرفــق صورتــه( واطلــب إلــزام املدعــى عليهــم متضامنــني بدفــع مبلــغ 
وقدره.3449.000ريــال )ثالثــة ماليــني وأربعمائــة وتســعة وأربعــون ألــف 
ــى املدعــى عليهــم  ــة . وبقــراءة هــذه الدعــوى عل ــال( للشــركة املدعي ري
اصالــه ووكالــة اجابــوا قائلــني نطلــب تســليمنا صــورة الدعــوى وامهالنــا 
مــن  إلحضــار اإلجابــة عليهــا مفصــال وعليــه جــرى تســليمهم صــورة 
الدعــوى واجلــت اجللســة ويف يــوم االحــد املوافــق 1433/3/13هـــ حضــر 
املدعــي وكالــه املذكــور اعــاله وحضــر املذكــور اعــاله ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه واجــاب املدعــى عليــه وكالــه علــى الدعــوى املرصــودة 
ــه طلبــت مــن  ــا جــاء يف هــذه الدعــوى وعلي ــه ال صحــة مل اعــاله قائــال ان
املدعــي وكالــه البينــة علــى مــا جــاء يف دعــواه فقــال ان بينتــي هــي 
ــه يف الدعــوى املتضمــن  ــم املشــار الي ــوان املظال احلكــم الصــادر مــن دي
اعترافــات املدعــى عليهــم باســتعمال احملرريــن املزوريــن وهمــا شــيكني 
الســجني  عليــه  املدعــى  وإلحضــار  حلســابهما  البنــك  مــن  وصرفهمــا 
واخــذ جوابــه علــى الدعــوى اجلــت اجللســة ويف يــوم األربعــاء املوافــق 
وحضــر  اعــاله  املذكــور  وكالــه  املدعــي  حضــر  هـــ   1433/05/26
املدعــى عليــه وكالــه بهــاء الديــن املذكــور اعــاله وحضــر املدعــى عليــه 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم واجــاب املدعــى عليــه 
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قائــال ان مــا جــاء يف الدعــوى غيــر صحيــح واننــي لــم اســتلم شــيئا مــن 
املبلــغ املذكــور يف الدعــوى ابــدا . فطلبــت مــن املدعــي وكالــه ابــراز 
البينــة علــى دعــواه فابــرز حكمــا صــادر مــن ديــوان املظالــم هــذا نصــه: 
»حكــم رقــم 86/د/12 لعــام 1432هـــ صــادر عــن الدائــرة الثانيــة عشــرة 
يف القضيــة رقــم 2/1268/ق لعــام 1432هـــ املقامــة مــن /فــرع هيئــة 
الرقابــة والتحقيــق مبنطقــة مكــة املكرمــة ضــد املدعــى عليــه / ... 
ورفقــاه انــه يف يــوم األحــد املوافــق 1432/2/19هـــ اجتمعــت الدائــرة 
الثانيــة عشــرة باحملكمــة االداريــة مبحافظــة جــدة واملشــكلة مــن : 
القاضــي ... رئيســا القاضــي عضــوا القاضــي عضــوا وبحضــور امينــا 
للســر وذلــك للنظــر يف القضيــة املذكــورة اعــاله احملالــة للدائــرة بتاريــخ 
1432/2/15هـــ الوقائــع تتخلــص وقائــع هــذه القضيــة يف انــه ورد الــى 
احملكمــة اإلداريــة مبحافظــة جــدة خطــاب هيئــة الرقابــة والتحقيــق 
رقــم )1671/14( وتاريــخ 1432/2/8ه املرفــق بــه قــرار االتهــام رقــم 
النظــر  الدائــرة  باشــرت  وقــد  مــع مشــفوعاته  لعــام 1432ه  )224/ج( 
يف القضيــة علــى النحــو املثبــت مبحضــر الضبــط حيــث حضــر ممثــل 
االدعــاء / واملتهمــني وادعــى ممثــل االدعــاء يف مواجــه املتهمــني قائــال: 
تتهــم هيئــة الرقابــة والتحقيــق كل مــن : 1 ... ســعودي اجلنســية ، )44( 
ســنة ، متقاعــد ،متــزوج ولديــه اوالد ،موقــوف بســجون محافظــة جــدة 

ــارا مــن تاريــخ 1432/1/16هـــ اعتب
2- ... ســعودي اجلنســية ، )23( ســنة ، جنــدي بقــوات الطــوارئ اخلاصــة 
بالعاصمــة املقدســة . اعــزب ،موقــوف بســجون محافظــة جــدة اعتبــارا 

مــن تاريــخ 1432/1/12هـــ
... متــزوج  ... ســعودي اجلنســية ، )34( ســنة ، موظــف مبصــرف   -3
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تاريــخ  مــن  اعتبــارا  جــدة  محافظــة  بســجون  موقــوف   ، لبنــت  واب 
1432/1/28هـــ.

موقــوف   ، بنتــني  ولديــه  متــزوج  )31ســنه   ، اجلنســية  ســعودي   ...  -4
1432/1/28هـــ. تاريــخ  مــن  اعتبــارا  جــدة  محافظــة  بســجون 

النهــم وقبــل ذلــك التاريــخ بدائــرة محافظــة جدة مبنطقــة مكة املكرمة 
: املتهــم االول والثانــي والثالــث: -ســاهموا مــع / ؟ ســوري اجلنســية ؟ 
ــة  ــه جتاري ــر ورقــة مالي ــه ؟ يف تزوي ــه اوراق مســتقلة للبحــث عن فــرزت ل
)الشــيك رقــم 20908 وتاريــخ 2010/12/1م باســم املتهــم الثانــي مببلــغ 
324000 ريــال - صــادر مــن البنــك ... فــرع شــارع ... مــن حســاب شــركة 
...( عــن طريــق االتفــاق واملســاعدة وذلــك بــان حصــل املتهــم االول علــى 
احملــرر مــن / املذكــور بعــد ان قــام بســرقته وتزويــر تواقيــع االشــخاص 
ــم قــام بتســليمه للمتهــم الثالــث الــذى  املعتمديــن لــدى البنــك بصرفــه ث
قــام بتعبئــة بيانــات املســتفيد واملبلــغ ثــم ســلمه للمتهــم الثانــي الــذى بدوره 
قدمــه للبنــك ومت صرفــه ، وبنــاء عليــه متــت اجلرميــة املتهــم االول والرابــع: 
-ســاهما مــع / املذكــور اعــاله يف تزويــر ورقــة ماليــه جتاريــة )الشــيك 
رقم 20893 وتاريخ 2010/12/7م باســم املتهم الرابع مببلغ 3125000 
ريــال ، الصــادر مــن البنــك ..... فــرع شــارع ..... مــن حســاب شــركة ... 
( عــن طريــق االتفــاق واملســاعدة وذلــك بــان حصــل املتهــم االول علــى 
احملــرر مــن / املذكــور بعــد ان قــام بســرقته وتزويــر تواقيــع االشــخاص 
املعتمديــن لــدى البنــك بصرفــة ثــم قــام املتهــم االول بتعبئــة الشــيك باســم 
املســتفيد ؟ املتهــم الرابــع - واملبلــغ ثــم ســلمه للمتهــم الرابــع الــذى بــدورة 
قدمــه للبنــك وقــام بصرفــه مــع علمــه بالتزويــر ؟ وبنــاء عليــه متــت اجلرميــة. 
املتهمــني مــن االول حتــى الرابــع : اســتعملوا احملــرران )محــل االتهــام( مــع 
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علمهــم التــام بتزويرهمــا وذلــك بتداولهمــا فيمــا بينهــم بعــد امتــام جرميــة 
التزويــر ؟ كمــا هــو موضــح اعــاله ومــن ثــم قيــام املتهــم الثانــي والرابــع 
ــة  ــت الهيئ ــه متــت اجلرميــة. ودلل ــاء علي ــغ ؟ بن ــا للبنــك وصــرف املبل بتقدميه
علــى االتهــام : شــكوى رئيــس شــركة ... املتضمنــة ســرقة الشــيكني ؟ 

محــل االتهــام وتزويــر تواقيــع االشــخاص املعتمديــن يف الشــركة.
2- افــادة البنــك ... املتضمــن ان الــذى قــام بصــرف الشــيكني ؟ محــل 

االتهــام همــا املتهــم الثانــي والرابــع.
اليــه مــن قيامــة باحلصــول علــى  3- اعتــراف املتهــم االول مبــا نســب 
الشــيكني - محــل االتهــام ؟ مــن شــخص ســوري اجلنســية اســمه/... ثــم 
قــام بتقدميهمــا الــى املتهمــني الثانــي والرابــع لغــرض الصــرف باســمهما.
4- اعتــراف املتهــم االول بــان جميــع املتهمــني لديهم العلم بان الشــيكني 

محل االتهام مســروقة ومت تعبئتهما بعد الســرقة .
5- اعتــراف املتهــم االول بــان الــذى قــام بتعبئــة بيانــات الشــيك االول 
ــم بالتزويــر.6- الــذى باســم املتهــم الثانــي هــو املتهــم الثالــث ولديــه العل
اعتــراف املتهــم الثانــي بأنــه قــام باســتخراج تذكــره ســفر لغــرض صرف 
الشــيك باســمة كــون بنــك املطــار ال يصــرف الشــيك اال للمســافرين ثــم 
قــام بصرفــه وتســليم املبلــغ للمتهــم االول دون ان يســتلم مبلــغ التذكــرة 
الــذى جتاوز)800ريــال( 7- اعتــراف املتهــم الثانــي بأنــه ذهــب الــى املطار 
لغــرض صــرف الشــيك ؟ محــل االتهــام ؟ برفقــة املتهمــني االول والثالــث.
8- اعتــراف املتهــم الثالــث بانــه قــام بتعبئــة الشــيك ؟ محــل االتهــام الــذى 

باســم املتهــم الثانــي بتدويــن اســم املســتفيد واملبلــغ .
9- املتهــم الثالــث يعمــل مبصــرف ... وأفــاد بأنــه التحــق بــدورات تدريبيــة 
لألعمــال املصرفيــة وبذلــك لديــه العلــم بانــه مــا قــام بــه مخالــف لألنظمــة 
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مــن قيامــة بتعبئــة بيانــات املســتفيد دون علــم صاحــب احلســاب والرجــوع 
اليــه .

10- اعتــراف املتهــم الرابــع مبــا نســب اليــه مــن انــه حصــل علــى الشــيك 
الــذى باســمة محــل االتهــام مــن املتهــم االول ثــم قــام بصرفــة مــع علمــه 
محاكمــة  االداريــة  احملكمــة  مــن  الهيئــة  .وطلبــت  بالتزويــر  التــام 
املتهمــني املذكوريــن طبقــا ألحــكام املــواد )10،7،6،5( مــن نظــام 
مكافحــة التزويــر وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )223( لعــام 1399هـــ.
وبســؤال املدعــى عليــه االول اجلــواب اجــاب قائــال :اعتــرف مبــا ورد 
ــى الشــيك محــل االتهــام  ــت عل ــه وتفصيــال فقــد حصل يف الدعــوى جمل
مــن شــخص ســوري اســمه/ موقــع مــن شــخصني مــن شــركة ... وقمــت 
بتســليم الشــيك للمتهــم الثانــي / وقمنــا بصــرف الشــيك مــن مصــرف ... 
فــرع ... ثــم وبعــد ذلــك ســلمني املتهــم الثانــي املبلــغ كــون الشــيك باســمة 
وســلمته نســبته خمســة يف املائــة البالغــة ثمانيــة عشــر الــف ريــال وأصادق 
علــى أقوالــي الســابقة وأضــاف بأنــه متــزوج ويعــول اســره مكونــه مــن 
زوجــه وطفلــني ووالدتــي األرملــة. وبســؤال املدعــى عليــه الثانــي اجلــواب 
وقــام  االتهــام  الشــيك محــل  ......ســلمني   / املتهــم  بــان  قائــال:  اجــاب 
املطــار  الــى  وذهبنــا   / الثالــث  املتهــم  الشــيك  علــى  اســمى  بكتابــة 
ودخلــت الــى مصــرف ... فــرع ... واملتهــم االول/ وقمــت بصــرف الشــيك 
وســلمت املبلــغ اليــه وبســؤاله عــن اقوالــه يف التحقيقــات اجــاب بانهــا 
صحيحــة ويصــادق عليهــا وبســؤاله عــن نســبته مــن مبلــغ الشــيك اجــاب 
بأنــه لــم يســتلم أي نســبة ومبواجهتــه باعترافــه يف التحقيقــات بأنــه قــام 
باســتخراج تذكــرة ســفر لغــرض صــرف الشــيك الــذى باســمة الن بنــك 
املطــار ال يصــرف الشــيك اال للمســافرين اجــاب ذلــك صحيــح. وبســؤال 
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املدعــى عليــه الثالــث اجلــواب اجــاب قائــال: اعتــرف بأنــى قمــت بكتابــة 
اســم املســتفيد / واملبلــغ علــى الشــيك مببلــغ ثالثمائــة وأربعــة وعشــرون 
الــف ريــال وقمــت بتوصيــل املتهمــني االول والثانــي الــى مطــار ... لصــرف 
الشــيك وال اعلــم عــن موضــوع الشــيك وقــد ذكــر لــي أخــي املتهــم االول 
انــه عبــارة عــن عربــون مصنــع وبســؤاله عــن اقوالــه يف التحقيقــات اجــاب 
بأنهــا صحيحــة ويصــادق عليهــا وبســؤاله ايــن تعمــل فأجــاب باننــي اعمــل 
مبصــرف ... وقــد التحقــت بعــدة دورات تدريبيــة لألعمــال املصرفيــة 
وبســؤاله قيامــك بكتابــة اســم املســتفيد واملبلــغ علــى الشــيك محــل 
االتهــام دون علــم صاحــب احلســاب والرجــوع اليــه مخالــف لألنظمــة ؟ 
اجــاب بأنــه غيــر مخالــف لألنظمــة .وبســؤال املدعــى عليــه الرابــع اجلواب 
اجــاب قائــال : بــان املتهــم االول / ســلمني الشــيك مكتــوب باســمي 
وعليــه املبلــغ بثالثــة ماليــني ومائــة وخمســة وعشــرون الــف ريــال فســألته 
ملــاذا قــام بكتابــة الشــيك باســمي فأجابنــي بأنــه حســابه مقفــل وذهبنــا 
... وقمــت بصرفــه علــى النحــو التالــي :)مبلــغ مائتــني  الــى بنــك  معــا 
وخمســة وســبعون الــف ريــال نقــدا وقمــت بتحويــل باقــي املبلــغ يف حســابه 
يف مصــرف ... وســلمني املتهــم االول مبلــغ مائــة وتســعة وثالثــون الــف 
ريــال مســتحقاتي التــي متثــل عملــي معــه ملــدة ســبعة اشــهر وبســؤاله عــن 
اقوالــه يف التحقيقــات اجــاب بانهــا صحيحــة. وبســؤال املتهــم االول كــم 
نســبة املتهــم الرابــع مــن صــرف الشــيك الثانــي فأجــاب باننــي ســلمته 
خمســة يف املئــة مــن قيمــة الشــيك مبلــغ وقــدرة مائــة وتســعة وثالثــون الــف 
ريــال وباقــي مبلــغ الشــيك ســلمته للشــخص الســوري /.وبســؤال املدعــى 
عليــه االول بــان املتهــم الرابــع ذكــر بــان املبلــغ الــذى تســلمه منــك كان 
عبــارة عــن رواتبــه املتأخــرة ملــدة ســبعة اشــهر فأجــاب بــان كالمــه غيــر 
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صحيــح واملبلــغ املســلم لــه ميثــل خمســة يف املئــة مــن قيمــة الشــيك وبســؤال 
املدعــى عليــه الرابــع عــن اقوالــه الســابقة اجــاب بانهــا صحيحــة ويصــادق 
عليهــا ثــم اضــاف املتهــم الرابــع بانــه يعــول اســرة مكونــه مــن زوجتــني 
وطفلتــني ليــس لهــم عائــل بعــد اهلل غيــرى ثــم اكتفــى االطــراف مبــا 
قدمــوه وطلبــوا الفصــل يف القضيــة بحالتهــا الراهنــة .وحيــث انــه بنــاء 
علــى الدعــوى واإلجابــة وبعــد دراســة القضيــة واالطــالع علــى االوراق 
.... املتضمنــة ســرقة شــيكني محــل  وعلــى شــكوى رئيــس شــركة 
االتهــام وتزويــر تواقيــع املعتمديــن يف الشــركة وعلــى افــادة البنــك ... 
بــان الــذى قــام بصــرف الشــيكني محــل االتهــام املدعــى عليهمــا الثانــي 
والرابــع وعلــى اعتــراف املدعــى عليــه االول يف جميــع مراحــل التحقيــق 
وأمــام الدائــرة مبــا نســب اليــه مــن قيامــة باحلصــول علــى الشــيكني محل 
االتهــام مــن شــخص ســوري اجلنســية يدعــى / ........ثــم قــام بتقدميهمــا 
للمدعــى عليهمــا الثانــي والرابــع مــن اجل صرفهما باســمهما وان املدعى 
ــان الشــيكني مزوريــن وان نصيــب كال  ــم ب عليهــم جميعــا لديهــم العل
منهــم خمســة يف املائــة مــن قيمــة الشــيك وعلــى اعتــراف املدعــى عليــه 
الثانــي بأنــه قــام باســتخراج تذكــرة ســفر لغــرض صــرف الشــيك الــذى 
باســمه الن بنك املطار ال يصرف الشــيك إال للمســافرين ثم قام بصرفة 
وتســليم املبلــغ الــى املدعــى عليــه االول دون ان يســتلم مبلــغ التذكــرة 
البالــغ ثمامنائــة ريــال مــن املدعــى عليــه االول وانــه ذهــب للمطــار مــن اجــل 
صــرف الشــيك برفقــة املدعــى عليهمــا االول والثالــث وعــل اعتــراف 
املدعــى عليــه الثالــث بأنــه قــام بتعبئــة الشــيك محــل االتهــام الــذى باســم 
املدعــى عليــه الثانــي وذلــك بتدويــن اســم املســتفيد املدعــى عليــه الثانــي 
واملبلــغ علــى الرغــم مــن علمــه بــان ذلــك مخالــف لألنظمــة كونــه يعمــل 
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يف مصــرف ... ولديــه عــدة دورات تدريبيــة لألعمــال املصرفيــة وقيامــة 
بتعبئــة بيانــات املســتفيد واملبلــغ علــى الشــيك دون علــم صاحــب احلســاب 
والرجــوع اليــه و علــى اعتــراف املدعــى عليــه الرابــع يف التحقيقــات بانــه 
حصــل علــى الشــيك الــذى باســمة محــل االتهــام مــن املدعــى عليــه االول 
ثــم قــام بصرفــة واســتالم نســبته خمســة يف املائــة مــن قيمــة الشــيك مــع 
علمــه التــام بتزويــره ممــا تخلــص معــه الدائــرة الــى ادانتهــم بجرائــم 
التزويــر واالســتعمال املنســوبة اليهــم يف هــذه الدعــوى. ومعاقبتهــم عــن 
ذلــك طبقــا لنــص املــادة )10،7،6،5( مــن نظــام مكافحــة التزويــر 
واعتبارهــم فاعلــني اصليــني طبقــا لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )223( 
لعــام 1399ه مــع االكتفــاء بالعقوبــة املقــررة للجرميــة االشــد اعمــاال ملبدأ 
تداخــل العقوبــات يف الفقــه اإلســالمي . لذلــك حكمــت الدائــرة: بإدانــة 
كل مــن االول /... والثانــي/ .....والثالــث/ .....والرابــع / ......)ســعوديي 
اجلنســية( بجرائــم التزويــر واالســتعمال املنســوبة اليهــم يف هــذه الدعــوى 
تاريــخ  مــن  ســنتني حتســب  مــدة  بســجنه  منهــم  واحــد  ومعاقبــة كل 
توقيفــه علــى ذمــة هــذه القضيــة وتغــرمي كل واحــد منهــم مبلــغ خمســة 
آالف ريــال ملــا هــو موضــح باألســباب وبإعالنــه علــى االطــراف قــرروا 
القناعــة بــه وبذلــك اصبــح احلكــم نهائيــا وواجــب النفــاذ. واهلل املوفــق 
وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم«. وبعــرض مــا 
جــاء يف هــذا احلكــم علــى املدعــى عليهــم قالــوا اننــا حضرنــا لــدى ديــوان 
املظالــم وصــدر علينــا احلكــم املرصــود اعــاله وللتأمــل يف الدعوى اجلت 
اجللســة احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األربعــاء املوافــق1433/06/25 
هـــ حضــر املدعــي وكالــه املذكــور اعــاله وحضــر املدعــى عليــه وكاله 
... املذكــور اعــاله وحضــر الســجناء املذكوريــن اعــاله وابــرز املدعــى 
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عليــه وكالــه صــك وكالــة صــادر مــن كتابــه عــدل الثانية بشــمال جدة 
برقــم 47238 يف  1433/5/25هـــ جلــد 11756 تتضمــن توكيل املدعى 
ــل  ــخ وتخــول للوكي ــه يف املرافعــة واملدافعــة وحضــور اجللســات ...ال علي
الســير يف هــذه الدعــوى نيابــة عــن املدعــى عليــه املذكــور اعــاله . وبعــد 
التأمــل يف الدعــوى واالطــالع علــى احلكــم الصــادر مــن ديــوان املظالــم 
املرصــود اعــاله وجــد ان املدعــى عليــه هــو مــن قــام بصــرف الشــيك رقــم 
ــه املذكــور اعــاله عــن  ــه وبســؤال املدعــى علي 020893 واســتالم قيمت
ذلــك قــال صحيــح اننــي قمــت بصــرف الشــيك رقــم 020893 واســتلمت 
ريــال  الــف  وعشــرون  وخمســه  ومائــه  ماليــني  ثالثــة  وقدرهــا  قيمتــه 
واخــذت منهــا مبلــغ مائــه وتســعه وثالثــني الــف ريــال فقــط واملبلــغ الباقــي 
وقــدرة مليونــان وتســعمائة وســته وثمانــني الــف ريــال قمــت بتحويلــه علــى 
حســاب املدعــى عليــه وبســؤال املدعــى عليــه عــن ذلــك قــال صحيــح 
ان املدعــى عليــه ... قــد حــول املبلــغ علــى حســابي وانــا قمــت بســحبه 
نقــدا وتســليمه للمدعــو ســوري اجلنســية نقــدا وباالطــالع علــى احلكــم 
الصــادر مــن ديــوان املظالــم املرصــود اعــاله وجــد ان املدعــى عليــه ... هــو 
مــن قــام بصــرف الشــيك رقــم 020908 واســتالم قيمتــه وبســؤال املدعــى 
عليــه املذكــور اعــاله عــن ذلــك قــال صحيــح اننــي قمــت بصــرف الشــيك 
رقــم 020908 واســتلمت قيمتــه وقدرهــا ثالثمائــة واربعــه وعشــرون الــف 
ريــال وقمــت بســحبه نقــدا وتســليمه للمدعــى وبســؤال املدعــى عليــه عــن 
ذلــك قــال صحيــح ان املدعــى عليــه ... قــد ســلمني املبلــغ نقــدا وقمــت 
بتســليمه للمدعــو ســوري اجلنســية نقــدا وســلمني مــن املبلــغ ثمانيــة عشــر 
الــف وســتمائة ريــال فقــط وعليــه بنــاء علــى الدعــوى واإلجابــة ومــا جــاء 
يف احلكــم النهائــي الصــادر مــن ديــوان املظالــم املرصود اعــاله واعتراف 
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املدعــى عليــه ... باســتالم مبلــغ مائــه وتســعه وثالثــني الــف ريــال واعتراف 
املدعــى عليــه باســتالم مبلــغ مليونــني وتســعمائة وســته وثمانــني ريــال مــن 
الشــيك االول ومبلــغ ثالثمائــة واربعــه وعشــرين الــف ريــال مــن الشــيك 
الثانــي ليصبــح مجمــوع املبلــغ الــذي اســتلمه املدعــى عليــه هــو مبلــغ 
ثالثــة مليــون وثالثمائــة وعشــرة االف ريــال وجلميــع مــا ذكــر بعاليــه 
فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه بتســليم شــركة ... مبلــغ مائــه وتســعه 
وثالثــني الــف ريــال وحكمــت علــى املدعــى عليــه بتســليم شــركة ... 
مبلــغ ثالثــة ماليــني وثالثمائــة وعشــرة االف ريــال وحكمــت بــرد دعــوى 
املدعيــة شــركة ... املذكــورة اعــاله علــى املدعــى عليهمــا .....و ... لعــدم 
ثبــوت اســتالمهما ملبلــغ الشــيكني املذكوريــن اعــاله وافهمــت املدعــى 
... متــى  املدعــو  يقيــم دعــواه علــى  ان  لــه  بــان  اعــاله  عليــه املذكــور 
رغــب ذلــك حكمــا افهمتــه اجلميــع باملجلــس الشــرعي فقــرروا عــدم 
ــه مــا عــدا املدعــى عليهــم ...و... و... املذكوريــن اعــاله فقــد  قناعتهــم ب
قــرروا القناعــة باحلكــم وافهمــت املعترضــني علــى احلكــم املذكوريــن 
اعــاله بــأن عليهــم مراجعــه احملكمــة بعــد عشــرة ايــام الســتالم صــورة 
مــن صــك احلكــم واالعتــراض عليــه خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ 
اســتالمهم صــورة صــك احلكــم واذا مضــى ثالثــون يومــا علــى تســجيل 
صــك احلكــم ولــم يقدمــوا اعتراضهــم عليــه ســقط حقهــم يف االعتــراض 
واصبــح احلكــم مكتســب القطعيــة وغيــر خاضــع للتمييــز ففهمــوا ذلــك 
وامــرت بإخــراج صــك مبوجبــه . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/06/25 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم عــادت إلينــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بالتصديــق  عليــه  مظهــرا  احلكــم  صــك  وبرفقهــا  املكرمــة  مبكــة 
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ــة الرابعــة مبحكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة  ــرة اجلزائي مــن الدائ
بالقــرار رقــم 3422887 يف 1434/1/26هـــ وهــذا نصــه بعــد املقدمــة : 
وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والالئحتــني االعتراضيتــني تقــررت 
ذلــك  باحلــاق  أمــرت  وعليــه   ، التوفيــق  وبــاهلل  احلكــم  علــى  املوافقــة 
بضبطــه وســجله وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

ــه وســلم . حــرر يف 1434/2/24هـــ . ــه وصحب آل



141

: 348978 تاريُخه: 1434/1/11هـ     كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33293198   

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3435048 تاريخه:1434/2/11هـ

قيمــة مســروق - املطالبــة بــرد قيمــة جــواالت مســروقة - إقــرار املدعــى 
عليهمــا املصــدق شــرعا - وجــوب رد العــن املســروقة علــى مالكهــا إذا 
كانــت باقيــة - ورد قيمتهــا إذا كانــت تالفــة - أو مثلهــا إذا كانــت 
مثليــة - تقديــر قيمــة املســروق عــن طريــق قســم اخلبــراء - احلكــم بــرد 

قيمــة اجلــواالت املســروقة - تنــازل املدعــى عــن احلــق احملكــوم بــه.

1. قوله صلى اهلل عليه وسلم »على اليد ما أخذت حتى تؤديه«.
2. قــال ابــن رشــد : »إذا اجتمــع القــوم يف الغصــب أو الســرقة أو احلرابــة 
فــكل واحــد منهــم ضامــن بجميــع مــا أخــذوه، ألن بعضهــم قــّوى بعًضــا، 
كالقــوم املجتمعــن علــى قتــل رجــل فيقتلــون بــه جميًعــا، وإن ولــي 

القتــل أحدهــم وحــده«.
3. قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل: »ال يختلــف أهــل العلــم يف وجــوب رد 
العــن املســروقة علــى مالكهــا إذا كانــت باقيــة، فأمــا إن كانــت تالفــة، 
لــم  أو  أو مثلهــا إن كانــت مثليــة، قطــع  فعلــى الســارق رد قيمتهــا، 

يقطــع، موســرًا كان أو معســرًا« املغنــي: )274/10(.
4. جــاء يف التشــريع اجلنائــي لعبــد القــادر عــودة »إذا كان الســارق قــد 
تعــاون مــع غيــره يف إخــراج الســرقة ، فــكل مــن لزمــه القطــع يف الســرقة 
كان مســئواًل بالتضامــن عمــا أخــذه غيــره ممــن وجــب عليهــم القطــع.
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ادعــى املدعــي بالوكالــة عــن مؤسســة جتاريــة أن يف ذمــة املدعى عليهما 
ــاال قيمــة  ــة وأربعــني ري ــا وســبعمائة وأربع ــه خمســة وتســعني ألف ملوكلت
أربعــة وثالثــني جــوااًل مــن نــوع آي فــون، وذلــك لقيــام املدعــى عليهمــا 
بســرقة هــذه األجهــزة مــن الشــركة الشــاحنة ، وقــد أقــرت الشــركة  
أن هــذه اجلــواالت للمؤسســة املدعيــة ، وطلــب إلزامهمــا بدفــع املبلــغ 
املذكور، جرى الرجوع إلقرار الشــركة املذكورة يف الصك الصادر 
برقــم .... وتاريــخ .....، وإقــرار الشــركة أيضــًا املرفــق باملعاملــة املتضمــن 
أن األجهــزة املتعلقــة بهــذه الدعــوى تخــص فــرع املؤسســة املدعيــة وتنــازل 
الشــركة الناقلــة عــن الدعــوى لصالــح املؤسســة املذكــورة، بعــرض 
الدعــوى علــى املدعــى عليهمــا أنكــرا الدعــوى جملــة وتفصيال، بســؤال 
املدعــى وكالــة عــن بينتــه علــى دعــواه،  أجــاب أن بينتــه مــا جــاء يف 
أوراق املعاملــة مــن إقــرار املدعــى عليهمــا ، جــرى االطــالع علــى إقــراري 
املدعــى عليهمــا املصدقــني شــرعًا ، جــرى االطــالع علــى الصــك الصــادر 
ــرة  ــر اجلــوال الواحــد مــن أهــل اخلب ــخ ..... املتضمــن تقدي برقــم ..... وتاري
ــح مجمــوع قيمــة اجلــواالت  ــاال ، ويصب ــة وســتة عشــر ري بألفــني وثمامنائ
علــى  بنــاء  ريــاال،  وأربعــني  وأربعــة  وســبعمائة  ألفــا  وتســعني  خمســة 
مــا جــاء يف إقــراري املدعــى عليهمــا املصدقــني شــرعا، ومــا جــاء يف 
أقوالهمــا يف التحقيقــات، مــا جــاء يف تقريــر أهــل اخلبــرة بتقديــر قيمــة 
اجلــواالت املســروقة، لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم »علــى اليــد مــا أخــذت 
حتــى تؤديــه«، لــذا مت احلكــم علــى املدعــى عليهمــا بدفــع مبلــغ وقــدره 
خمســة وتســعون ألفــا وســبعمائة وأربعــة وأربعــون ريــااًل، للمدعــي أصالــة 
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- بعــرض احلكــم علــى املدعــي وكالــة قــرر القناعــة وقــرر املدعــى 
عليهمــا عدمهــا - بعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة 
عليــه - قــرر وكيــل الشــركة املدعيــة التنــازل عــن حــق موكلــه لوجــه 

اهلل تعالــى .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........   القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
 33293198 برقــم  جدة/املســاعد  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ 1433/04/26 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 33403935 وتاريخ 
1433/03/01 هـــ  ففــي يــوم  األحــد املوافــق1434/01/11 هـــ افتتحــت 
وفيهــا   ......... ضــد   .......... دعــوى  لســماع   )10:00( الســاعة  اجللســة 
حضــر ........... ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم 
............الوكيــل الشــرعي عــن ................ أصالــة عــن نفســه وبصفتــه 
صاحــب مؤسســة ...........التجاريــة برقــم ..........وتاريــخ 1433/07/14هـــ  
املخولــة لــه املطالبــة وإقامــة الدعــاوي املرافعــة واملدافعــة ســماع الدعــاوي 
والــرد عليهــا اإلقــرار واإلنــكار والصلــح التنــازل طلــب اليمــني ورده 
واالمتنــاع عنــه وإحضــار الشــهود والبينــات والطعــن فيهــا الطعــن يف 
التزويــر تعيــني اخلبــراء واحملكمــني وادعــى علــى احلاضريــن معــه يف 
ــه رقــم ........./2  هــذه اجللســة .......... مينــي اجلنســية مبوجــب بطاقــة بديل
و ..........  مينــي اجلنســية مبوجــب بطاقــة بديلــه رقــم ........./2 قائــاًل يف 
حتريــر  دعــواه إن ملوكلتــي يف ذمــة املدعــى عليهمــا احلاضريــن معــي 
يف هــذه اجللســة مبلــغ وقــدره خمســة وتســعون ألــف وســبعمائة وأربعــة 
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مــن  جــوال  وثالثــون  أربعــة  قيمــة  وذلــك  95744ريــال  ريــال  وأربعــون 
نــوع آي فــون وذلــك لقيــام املدعــى عليهمــا بســرقة هــذه األجهــزة مــن 
ــخ 1430/01/02هـــ  شــركة .............. الشــركة الشــاحنة وذلــك بتاري
وقــد أقــرت الشــركة يف مجلــس احلكــم عنــد الشــيخ ............  بــأن 
هــذه اجلــواالت لنــا وذلــك بتاريــخ 1432/7/25هـــ ومبوجــب إقرارهــم 
املرفــق باملعاملــة أطلــب إلزامهمــا بدفــع هــذا املبلــغ ملوكلتــي علمــًا بــأن 
احلــق العــام قــد نظــر مــن قبــل فضيلــة الشــيخ ........... وصــدر فيــه القــرار 
الشــرعي رقــم 5/08/م وتاريــخ 1432/01/07 واملصــدق مــن محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة برقــم 3381504 وتاريــخ 1433/02/14هــذه 
 ............ شــركة  الناقلــة  الشــركة  إقــرار  إلــى  وبالرجــوع  دعــواي 
 ....... ............... الوكيــل الشــرعي عــن شــركة  بواســطة  وكيلهمــا 
ــة  ــة برقــم 66690يف 1431/9/15هـــ واملخول القابضــة مبوجــب الوكال
لــه يف وكالتــه حــق اإلقــرار وقــرر أن الشــركة رفعــت الدعــوى بصفتهــا 
الشــركة الناقلــة وصــادق علــى ذلــك وكيــل مؤسســة ... كمــا جــاء 
يف الصــك الصــادر برقــم 5/80/م وتأريــخ 1432/01/07هـــ وإقرارهــم 
املرفــق باملعاملــة املتضمــن أن األجهــزة املتعلقــة بهــذه الدعــوى تخــص 
فــرع مؤسســة .......... وتنــازل الشــركة الناقلــة عــن الدعــوى لصالــح 
ووكيــل مؤسســة   ... توقيــع وكيــل شــركة  وعليــه   .......... مؤسســة 
......... وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليهمــا وســؤالهما اجلــواب أجابــا 
قائلــني مــا ذكــره املدعــى وكالــة كلــه غيــر صحيــح جملــة وتفصيــاًل 
هكــذا أجابــا وبســؤال املدعــى وكالــة عــن بينتــه أجــاب قائــاًل مــا 
جــاء يف أوراق املعاملــة مــن إقرارهمــا عليــه جــرى اطالعــي علــى إقــرار 
ــة لفــة رقــم  ــى املصــدق شــرعا املرفــق باملعامل ــه ............. عل املدعــى علي
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)122( صحيفــة رقــم )1-2( واملتضمــن مــا نصــه أنــه يف حوالــي الســاعة 
ــاء تواجــدي يف  ــوم األثنــني  املوافــق 1430/1/15هـــ  أثن ــة ظهــرا ي الثاني
مطعــم ومطبــخ ... يف حــي ..... لغــرض شــراء  وجبــة غــداء قابلــت أحــد 
األشــخاص ويدعــي /.............. صومالــي  اجلنســية والــذي أعرفــه مــن 
الســابق وأبلغنــي أنــه  يوجــد لديــه أجهــزة جــواالت جديــدة يرغــب يف 
بيعهــا  وســألني عمــا إذا كنــت اعــرف أحــد يرغــب يف شــرائها وأخبرتــه 
أننــي ال أعــرف أحــد وقــام هــو بــدوره باالتصــال  علــى املدعــو /............ 
مينــي اجلنســية وطلــب منــه  احلضــور إلينــا وبعــد حضــوره ركبنــا ســويا يف 
ســيارة  املدعــو /............ وتوجهنــا إلــى أحــد محــالت اجلــواالت يف شــارع 
... وهــو محــل ..... لالتصــاالت وقــام املدعــو/ .............  بدخــول احملــل 
ومعــه أجهــزة اجلــواالت ورجــع إلينــا  وأبلغنــا بأنــه ثمــن األجهــزة غيــر 
متوفــر بالكامــل  وســوف يكتمــل بعــد ســاعة تقريبــا وانتظرنــا خــارج 
احملــل وبعــد ذلــك دخلــت احملــل مــع املدعــو/ ......... وقــام العامــل باحملــل 
ألــف  وقــدرة )60000( ســتون  مالــي   مبلــغ   ............ املدعــو/  بتســليم 
ريــال  وقــام بعدهــا بتســليمها لــي وخرجنــا مــن احملــل  ســوا وركبنــا مــع 
املدعــو/..... يف ســيارته مــن نــوع........ اللــون أبيــض ال أعــرف رقــم لوحتهــا 
وقــام بإيصالــي إلــي ســيارتي يف حــي ..... بجــوار مطعــم ...  وســلمني مبلــغ 
مالــي وقــدره )1700( ريــال ســعودي  كمســاعده لــي كونــي عاطــل عــن 
العمــل حاليــا وبعــد ذلــك ذهــب املدعــو /............. وبرفقــة املدعــو /....... 
إلــي جهــة غيــر معروفــة لــدي وأخــذت ســيارتي وتوجهــت إلــى منزلــي بعــد 
ذلــك هــذا إقــراري وعليــه أوقــع كمــا جــرى اطالعــي علــى إقــرار املدعــى 
عليــه ... املصــدق شــرعا واملرفــق باملعاملــة لفــة رقــم )129( صحيفــة رقــم 
)4/3/2( واملتضمــن مــا نصــه أقــر وأعتــرف أنــا املدعــو / ..................  
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ــه  مينــي اجلنســية 34 ســنه وأقيــم يف البــالد بطريقــة غيــر مشــروعه   بأن
ــة كان  آخرهــا عــام  ــا جنائي ــي يف عــدة قضاي ســبق وأن مت القبــض عل
1426هـــ ومت ابعــادي عــن البــالد علــى أثرهــا  وقدمــت إلــي الســعودية 
ــة  ــر احلــدود الســعودية اليمني قبــل حوالــي شــهرين بطريقــة التهريــب عب
وقبــل حوالــي شــهر وعشــرون يومــا قمــت بشــراء إقامــة مــزورة حتمــل 
للهويــة  مينــي اجلنســية واســتخدمتها كإثبــات   ........... واســم  صورتــي 
ولقــد اشــتريتها مــن شــخص باكســتاني اجلنســية ال أعرفــه وال أســتطيع 
اإلرشــاد عليــه مقابــل مبلــغ مالــي وقــدرة )300( ثالثمائــة ريــال  ويف يــوم 
..............  مينــي اجلنســية  بــي املدعــو/  األثنــني 1430/1/15هـــ اتصــل 
جديــدة   ..... نــوع  جــوال  جهــاز   )33( عــدد  لديــه  يوجــد  أنــه  وأبلغنــي 
ويرغــب يف بيعهــا وقمــت بــدوري باالتصــال علــى املدعــو/ .............. مينــي 
اجلنســية والــذي يعمــل مبحــل ............. لالتصــاالت بحــي ..... بشــارع ..... 
وأبلغتــه باألجهــزة املوجــودة فقــال لــي أنــه ســوف يقــوم بشــراء األجهــزة 
وذكــرت لــه أنهــا مســروقة فقــال لــي ال يهــم ســوف اشــتريها وأنــه يقــوم 
بشــراء األجهــزة املســروقة  وبالفعــل توجهــت إلــي احملــل الــذي يعمــل بــه 
أنــا واملدعــو/ ..................  وشــخص اخــر صومالــي اجلنســية ال أعرفــه  
مــن الســابق وكانــت األجهــزة بحــوزة املدعــو/ ..............  ومت تســليم 
املدعــو/ ............. عــدد ثالثــون جهــاز جــوال  وقــام بتجربــة بعضــا منهــا 
ودفــع للمدعــو / .................  مبلــغ)60900( ســتون ألــف وتســعمائة  ريــال 
ســعودي  وغــادرت أنــا واملدعــو/............. احملــل وقــام بتســليمي املذكــور 
مبلــغ )1000( ألــف ريــال لتوســطي يف بيــع األجهــزة  ورجعــت إلــي محــل 
.......... مــرة أخــرى وقــام املدعــو/ ................  بتســليمي مبلــغ )1700( 
الــف وســبعمائة ريــال كأتعــاب لتوســطي يف بيــع األجهــزة أيضــا ويف يــوم 
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اخلميــس املوافــق 1430/1/18هـــ  توجهــت أنــا واملدعــو/ ................ مــرة 
اخرى  إلى محل ... لالتصاالت ومت بيع عدد )3( أجهزة  من نفس النوع  
علــى املدعــو/...................  وأســتلم املدعــو/ ..............  مبلــغ )6000( 
ســتة أالف ريــال ســعودي ويف يــوم اخلميــس  املوافق1430/1/25هـــ قــام 
املدعــو /.................  بتســليمي عــدد خمســة ســتون وجهــه غــالف جــوال 
متنوعــة لبيعهــا وال اعلــم مــن أيــن حصــل عليهــا وتوجهــت إلــى محــل ......... 
ــغ )200( ريــال  وقــد مت القبــض علــي يف  التصــاالت وقمــت ببيعهــا مببل
نفــس اليــوم مــن قبــل دويــات األمــن  بعــد اإلبــالغ علــي مــن ...... املذكــور 
وشــخص آخــر معــه ولقــد مت القبــض علــي وبرفقتــي شــخص مرافــق 
إلــى  بإيصالــي   قــام  الــذي  لــي يدعــى/................. صومالــي اجلنســية 
محــل ...... لالتصــاالت كمــا أقــر بأننــي أعــرف املدعــو/ ............. منــذ 
حوالــي ســنتني واعــرف املدعــو / ..................  منــذ حوالــي شــهر تقريبــا 
واملدعــو/ ..................  منــذ حوالــي أســبوعني هــذا إقــرار واعتــراف منــي 
ــر  ــة عــن تقدي ــه أوقــع وبســؤال املدعــى باحلــق اخلــاص وكال بذلــك وعلي
قيمــة اجلــواالت املســروقة  أجــاب قائــال ســبق وأن أحضرنــا عنــد فضيلــة 
الشــيخ ........... مقدريــن مــن أهــل اخلبــرة وهــي مســجلة  بصــك احلكــم 
الصــادر منــه هكــذا أجــاب عليــه جــرى اطالعــي علــى الصــك الصــادر 
1432/01/07هـــ  وتاريــخ  5/80/م  برقــم  الشــيخ  فضيلــة  قبــل  مــن 
املتضمــن طلــب فضيلتــه مــن املدعــى مقدريــن مــن أهــل اخلبــرة فاحضــر 
كل مــن .................. مصــري اجلنســية إقامــة رقــم ............... و.............. 
إننــا نعــرف جــواالت  ............ وقــرر كل منهمــا  اجلنســية إقامــة رقــم 
املدعــي أصالــة نــوع آي فــون 16قيقــا ويقــدر الواحــد بألفــني وثمامنائــة 
وســتة عشــر ريــال 2816 يصبــح مجمــوع قيمــة اجلــواالت خمســة وتســعني 
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ألــف وســبعمائة وأربعــة وأربعــني ريــال عليــه وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة ونظــرا ملــا جــاء يف إقــرار املدعــى عليهمــا املصــدق 
شــرعا ومــا جــاء يف أقوالهمــا يف التحقيقــات وملــا جــاء يف تقريــر أهــل 
اخلبــرة بتقديــر قيمــة اجلــواالت املســروقة وملــا جــاء يف املغنــي البــن قدامــه 
مــن قولــه:« ال يختلــف أهــل العلــم يف وجــوب رد العــني املســروقة علــى 
مالكهــا إذا كانــت باقيــة، فأمــا إن كانــت تالفــة، فعلــى الســارق رد 
قيمتهــا، أو مثلهــا إن كانــت مثليــة، قطــع أو لــم يقطــع، موســرًا كان 
أو معســرًا )274/10(« وجــاء يف التشــريع اجلنائــي لعبدالقــادر عــودة 
»إذا كان الســارق قــد تعــاون مــع غيــره يف إخــراج الســرقة ، فــكل مــن 
لزمــه القطــع يف الســرقة كان مســئواًل بالتضامــن عمــا أخــذه غيــره ممن 
وجــب عليهــم القطــع« قــال ابــن رشــد : »إذا اجتمــع القــوم يف الغصــب أو 
الســرقة أو احلرابــة فــكل واحــد منهــم ضامــن بجميــع مــا أخــذوه، ألن 
بعضهــم قــّوى بعًضــا، كالقــوم املجتمعــني علــى قتــل رجــل فيقتلــون بــه 
جميًعــا، وإن ولــي القتــل أحدهــم وحــده« و لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم«  
علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه« عليــه فقــد حكمــت علــى املدعــى 
وأربعــة  ألــف وســبعمائة  وقــدره خمســة وتســعني  بدفــع مبلــغ  عليهمــا 
وأربعــني ريــال95744 للمدعــني أصالــة وبعــرض احلكــم علــى املدعــني 
ــه القناعــة وقــرر املدعــى عليهمــا عــدم القناعــة مــع  قــرر املدعــى وكال
االكتفــاء مبــا قــدم ســابقا مــن لوائــح اعتراضيــه  وجــرى النطق باحلكم 
يف يــوم األحــد املوافــق 1434/1/11هـــ وعلــى ذلــك جــرى التوقيــع وكان 
ختــام هــذه اجللســة الســاعة )11:00( وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/1/11هـــ 
احملكمــة  يف  القاضــي   ........... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
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اجلزائيــة مبحافظــة جــدة  ففــي يــوم األربعــاء املوافق1434/05/15هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة )11:00( املتعلقــة بدعــوى .................  ضــد 
................. وفيهــا حضــر ................ ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة 
الهويــة الوطنيــة رقــم ...........الوكيــل الشــرعي عــن .............. أصالــة عــن 
نفســه وبصفتــه صاحــب مؤسســة ..................التجاريــة برقــم ...............
وتاريــخ 1433/07/14هـــ  املخولــة لــه املطالبــة وإقامــة الدعــاوي املرافعــة 
واملدافعــة ســماع الدعــاوي والــرد عليهــا اإلقــرار واإلنــكار والصلــح 
التنــازل طلــب اليمــني ورده واالمتنــاع عنــه وإحضــار الشــهود والبينــات 
والطعــن فيهــا الطعــن يف التزويــر تعيــني اخلبــراء واحملكمــني وقــرر قائاًل 
أن موكلتــي قــد تنازلــت عــن املبلــغ احملكــوم ملوكلتــي يف باطــن هــذا 
ــال  الصــك وقــدره خمســة وتســعون ألــف وســبعمائة وأربعــة وأربعــون ري
95744 ريــال وال تطالــب املدعــي عليهمــا بشــيء بخصــوص هــذه القضية 
وذلــك لوجــه اهلل تعالــى وبنــاء علــى ذلــك ومبــا أن  وكيــل املدعــي قــرر 
تنــازل موكلتــه  وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا و باالطــالع  علــى 
وكالتــه وجدتهــا تخولــه حــق اإلقــرار  لــذا فقــد ثبــت لــدي تنــازل وكيــل 
املدعيــة عــن دعواهــا جتــاه املدعــى عليهمــا .........و........... بكامــل املبلــغ 
املدعــى بــه يف باطــن هــذا الصــك وأخليــت ســبيل املدعــى عليهمــا مــن 
هــذا املبلــغ املدعــى بــه يف باطــن الصــك وبهــذا تكــون القضيــة منتهيــة 
وأقفلــت اجللســة الســاعة 30 : 11 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/5/15هـــ 
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
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رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة املســاعد برقــم 33/403935 
وتاريــخ   348978 رقــم  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/1/28هـــ  وتاريــخ 
القاضــي   ............... الشــيخ/  فضيلــة  مــن  الصــادر  1434/1/11هـــ 
باحملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة املتضمــن دعــوى/ ............ وكالــة 
ورفقــاه يف ســرقة جــواالت  احملكــوم  اجلنســية  مينــي   ............ ضــد/ 
فيــه مبــا دون بباطــن الصــك ، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه قررنــا 
املوافقــة علــى احلكــم باألكثريــة ، واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وصحبــه وســلم  . ــى آل محمــد وعل
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: 33368850 تاريُخه: 1433/8/6هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:33327793  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3453803  تاريخه:1434/3/2هـ

مطالبــة بــرد مســروق - اشــتراك يف ســرقة مبلــغ مالــي مــن منــزل - عــدم 
قبــول الرجــوع عــن اإلقــرار بحــق آلدمــي - ثبــوت الدعــوى - إلــزام كل 

متهــم مبــا حصــل عليــه مــن املســروق .

1- اإلنسان مؤاخذ بإقراره والسيما يف حق اآلدمين.
2- شــهادة الفســاق تقبــل علــى بعضهــم إذا لــم يدفــع الواحــد منهــم عــن 

نفســه ضــررا ، كمــا ذكــره بعــض أهــل العلــم .

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليهــم اشــتركوا يف ســرقة مبلــغ مالــي مــن 
منزلــه وأنــه أعيــد لــه جــزء منــه؛ وطلــب إلزامهــم بإعــادة باقي املبلــغ املالي 
املســروق - أنكــر املدعــى عليهــم دعــوى املدعــي- اطلعــت احملكمــة 
ــة املدعــى عليهــم يف الســرقة املذكــورة  علــى حكــم صــادر منهــا بإدان
كمــا اطلعــت علــى إقراراتهــم باالشــتراك يف الســرقة - مــن املقــرر 
شــرعا أن الرجــوع عــن اإلقــرار يف حقــوق اآلدميــني غيــر مقبــول - لذلــك 
قضــت احملكمــة بإلــزام كل واحــد مــن املدعــى عليهــم بتســليم املبلــغ 
الــذي حتصــل عليــه مــن الســرقة إلــى املدعــي - قنــع املدعــي  واملدعــى 
عليــه األول باحلكــم وعــارض عليــه املدعــى عليهمــا الثانــي والثالــث - 

قــررت محكمــة االســتئناف باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم الثالثــاء املوافــق 1433/5/25هـــ لــدي 
ــا ... القاضــي باحملكمــة العامــة بعنيــزة افتتحــت اجللســة يف الســاعة  أن
الثامنــة صباحــا للنظــر يف الدعــوى املقامــة مــن املقيــدة بهــذه احملكمــة 
برقــم 33887521 يف 1433/5/11هـــ احملالــة لنــا بشــرح فضيلة الرئيس 
وقــد حضــر يف هــذه اجللســة ....... اجلنســية باإلقامــة رقــم وادعــى علــى 
احلاضريــن يف هــذه اجللســة األول / ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل رقــم 
والثانــي / ســعودي مبوجــب ســجل رقــم والثالــث / ســعودي مبوجــب 
ســجل رقــم قائــال يف حتريــر دعــواه لقــد قــام املدعــي عليهــم بســرقة 
مبلغــا مــن منزلــي الواقــع يف حــي متــروك بعنيــزة قــدره ثالثمائــة وثمانيــة 
االف ريــال قبــل ســنة تقريبــا وحكــم عليهــم بإثبــات إدانتهــم وصــدر قرار 
بذلــك مكتســب للقطعيــة ثــم ســلمت مبلغــا قــدره خمســة االف ريــال عــن 
طريــق شــرطة عنيــزة وأخبرونــي انــه جــزء مــن هــذا املبلــغ املدعــي بــه 
وذلــك قبــل عشــرين يــوم تقريبــا لــذا فإننــي اطلــب إلــزام املدعــي عليهــم 
بإعــادة املبلــغ املتبقــي مــن املبلــغ الذي ســرقوه مني وقــدره ثالثمائة وثالثة 
االف ريــال هــذه دعــواي وبســؤال املدعــي عليهــم عمــا جــاء يف دعــوى 
املدعــي أجــاب كل واحــد منهــم مبفــرده قائــال مــا ذكــره املدعــي كلــه 
غيــر صحيــح وجــرى منــي ســؤال املدعــي هــل لديــه بينــة علــى إقــرارات 
املدعــي عليهــم فأجــاب بقولــه أطلــب الرجــوع إلــى املعاملــة االساســية 
وإحضارهــا وفيهــا اإلقــرارات وجــرى منــي االطــالع علــى دفتــر التحقيــق 
مــن املعاملــة االساســية ومت االطــالع علــى إقــرارات املدعــي عليهــم فهــي 
كالتالــي إقــرار يف لفــة رقــم 39 وفيــه مــا نصــه نعــم أنــا أقــر واعتــرف 
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بأنــي قمــت بســرقة منــزل داخــل حــي البحيــرة وهــو بيــت/ مينــي اجلنســية 
صاحــب محــالت وكان معــي كال مــن / و / كان دوري يف الســرقة 
املراقبــة خــارج املنــزل وإلهــاء مــن يأتــي ورمــي حجــر داخــل املنــزل وقــام 
بدخــول املنــزل كل مــن األول والثانــي وبعــد دخــول املنــزل بنصــف ســاعة 
خرجــوا مــن اجلهــة الثانيــة مــن املنــزل مــن فــوق الســور وكان معهــم مبالــغ 
ماليــه وقــام بإعطائــي مبلــغ مالــي وقــدره عشــرة االف ريــال فذهبــت إلــى 
املنــزل وحــدي وذهبــوا إلــى مــكان آخــر ال أعلــم أيــن وبعدهــا قامــوا 
بإقفــال جوالتهــم وهــذا هــو إقــرار منــي وعليــه أوقــع علمــا أنــه باقــي 
مــن املبلــغ خمســة االف ريــال ومت االطــالع علــى إقــرار يف لفــة رقــم 3 
وفيــه مــا نصــه أقــر أنــا / ســعودي اجلنســية أنــه قبــل فتــرة ال أذكــر 
بــأي يــوم وال أي تاريــخ ولكــن كنــت نائمــا يف منــزل والدتــي حضــر 
إلــى املدعــو / ومعــه املدعــو / ودخلــوا علــي وأنــا نائــم وصحونــي مــن 
ــا  ــي ســوف نذهــب لالســتراحة وبعــد خروجن ــوم ورجعــت وقلــت ألهل الن
نحــن الثالثــة واجتهنــا إلــى منــزل املدعــو / لقصــد الســرقة وقــام بالقفــز 
مــن الســور األمامــي للمنــزل ودخــل وبقيــت أنــا أراقــب يف أول الشــارع 
واملدعــو يف آخــر الشــارع وبعــد نصــف ســاعة جــاء ومعــه مبلــغ يف بطنــه 
وأخــرج مبلــغ وأعطانــي عشــرون الــف ريــال وإعطــاء املدعــو / ال أعــرف 
كــم وبعدهــا تفرقنــا وذهبــت ووضعــت يف املنــزل عنــد شــبك احلمــام يف 
ــى منــزل  ــك وموجــود االن وبعدهــا ذهــب املدعــو/   مــع املدعــو / إل البل
ولــد خالتــه وأعطــى املدعــو  الــف ريــال والباقــي املبلــغ معــه هــذا إقــراري 
ــه مــا نصــه  ــى إقــرار يف لفــة رقــم 9 وفي ــه أصــادق ومت االطــالع عل وعلي
أقــر أنــا بأننــي أنــا وحيــث قــام / بدخــول منــزل / ومعــه / عــن طريــق 
الســور وســمعت صــوت كســر بــاب وبعــد نصــف ســاعة خرجــوا ومعهــم 
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مبالــغ ال أعلــم كــم ولكــن أعطانــي عشــرة االف ريــال وذهبــوا هــذا 
إقــراري وعليــه أصــادق فبنــاء علــى مــا تقــدم وحيــث طلــب املدعــي إلــزام 
املدعــي عليهــم بدفــع املبلــغ املدعــي بــه وحيــث أنكــر املدعــي عليهــم 
املدعــى عليهــم  إقــرار علــى  يوجــد  أنــه  العــام وحيــث  املدعــي  دعــوى 
بســرقة املبلــغ مــن بيــت املدعــي وحيــث أن اإلنســان مؤاخــذ بإقــراره 
والســيما يف حــق اآلدميــني حيــث أنــه ال يســقط حــق املدعــي بعــد إقــرار 
ــه اســتلم مــن /  املدعــي عليهــم بالســرقة وحيــث أقــر املدعــي عليهــم أن
مبلغــا وقــدره عشــرة االف ريــال وأعــاد أحــد أخوتــه خمســة االف ريــال 
وحيــث أقــر املدعــي عليــه / أنــه اســتلم مبلغــا وقــدره عشــرون الــف ريــال 
وحيــث أن املدعــي عليهــم / و / شــهد / بــأن مــن قــام بالقفــز وأخــذ املبلــغ 
هــو املدعــي عليــه / وحيــث أن شــهادة الفســاق تقبــل علــى بعضهــم كمــا 
ذكــره بعــض أهــل العلــم لذلــك كلــه فقــد حكمــت أوال بــأن يدفــع 
املدعــي عليــه / مبلغــا وقــدره خمســة االف ريــال وثانيــا حكمــت بــأن 
ــا حكمــت  ــال وثالث ــا وقــدره عشــرون الــف ري ــه مبلغ يدفــع املدعــي علي
بــأن يدفــع املدعــي عليــه / مبلغــا وقــدره مائتــان وثمــان ســبعون ألــف ريــال 
هــذا مــا ظهــر لــي وبعرضــه عليهمــا قــرر املدعــي القناعــة وقــرر املدعــي 
عليــه / القناعــة وقــررا املدعــى عليهــم / وعــدم / القناعــة وأفهمــوا بــأن 
لهــم ثالثــون يومــا مــن تاريــخ صــدور الصــك لتقــدمي الئحــة اعتراضيــة 
وإال اكتســب احلكــم القطعيــة . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/7/30ه ويف يــوم 
االثنــني املوافــق 1434/02/04هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 12:00:00 
وفيهــا عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بالقصيــم وبرفقتهــا 
القــرار رقــم 33471023يف 1433/11/30هـــ الصــادر مــن قضاة الدائرة 
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الثانيــة لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة واملتضمــن املالحظــة علــى احلكــم 
الصــادر منــي مبــا يلــي أن فضيلتــه حكــم علــى املدعــى عليــه بــأن يدفــع 
للمدعــي املبلــغ املذكــور ولــم يذكــر مســتنده علــى مقــدار املبلــغ الــذي 
حكــم بــه كمــا أن مــا أشــار إليــه فضيلتــه مــن قبــول شــهادة الفســاق 
مخصــوص مبــا إذا لــم يدفــع عــن نفســه ضــررا كمــا يف هــذه القضيــة 
وإذا توجــه احلكــم علــى املدعــي عليهــم باملبلــغ فإنــه يلزمهــم متضامنــني 
إذا ثبــت اشــتراكهم بالســرقة مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى إحلــاق مــا يــدل 
علــى أن املدعــي عليــه قــد قنــع باحلكــم وســدد املبلــغ احملكــوم بــه 
عليــه بالصــك وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة عــن املالحظــة االولــى أن 
املدعــي عليــه أقــر علــى نفســه بســرقة املــال ووضعــه معــه عنــد الســرقة ثم 
قــام بتوزيــع املــال علــى أصحابــه وبقــى املبلــغ الــذي حكــم عليــه بــه حتــت 
يــده لــذا فإنــه ملــزم بإعــادة مــا كان حتــت يــده مــن املــال املســروق وأمــا 
قبــول شــهادة بعضهــم علــى بعــض فإنــه يعضدهــا اعتــراف املدعــي عليــه 
بأنــه هــو مــن قــام بالســرقة وهــو مــن قــام بتوزيــع املــال علــى بقيــة رفقــاه 
ــه وأمــا إلزامهــم  ــه بحوزت ــغ الــذي اعتــرف أن ــزم بإعــادة املبل فيكــون مل
متضامنــني فــال وجــه لــه حيــث أن املدعــي عليــه ..... هــو مــن قــام بالقفــز 
وتوزيــع املــال وحيــازة املبلــغ األكبــر الــذي حكمــت بــه عليــه وأمــا ..... 
فإنــه علــى صحيفــة خمســة وأربعــني مــن مجلــد الضبــط الثانــي عشــر 
اجلنائــي قــرر قناعتــه باحلكــم وســلم للمدعــى مبلغــا وقــدره عشــرون الف 
ــى  ــذا فإنــي مــا زلــت عل ــى بنــك ..... ل ــال مبوجــب شــيك املســحوب عل ري
حكمــي الســابق وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/2/4ه احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بعنيــزة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة 
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برقــم 33327793  بعنيــزة  العامــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  لنــا 
وتاريــخ 1433/05/11هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 33887521 وتاريــخ 
1433/05/10 هـــ ففــي يــوم الســبت املوافــق1434/03/21 هـــ افتتحــت 
محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  وفيهــا   10:15:00 الســاعة  اجللســة 
يف   3453803 رقــم  التصديــق  قــرار  وبرفقتهــا  بالقصيــم  االســتئناف 
القضايــا  لتدقيــق  الثانيــة  الدائــرة  مــن قضــاة  الصــادر  1434/3/2هـــ 
ختمــه  اســتئناف  وقــاض  وتوقيعــه  ختمــه  اســتئناف  قــاض  اجلزائيــة 
وتوقيعــه ولــه وجهــة نظــر ورئيــس الدائــرة ختمــه وتوقيعــه وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 

1434/3/21هـــ .
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: 34201455 تاريُخه: 1434/4/29هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:33386410

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34253709  تاريخه:1434/6/27هـ

رد مســروق - ســرقة مبلــغ مالــي مــن ســيارة - إقــرار أحــد املدعــى عليهــم 
وإنــكار البقيــة - املســروق إذا كان مثليــا فُيــَردُّ مثلــه إن عجــز عــن رد 

عينــه - احلكــم بــرد باقــي املبلــغ املســروق بعــد خصــم مــا مت رده.

قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )لــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى 
نــاس دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن اليمــن علــى املدعــى عليــه( .

ادعــى وكيــل املدعــي علــى احلاضريــن معــه بــأن املدعــى عليهمــا األول 
ــان عملهمــا  والثامنــة قامــا بســرقة مبالــغ ماليــة مــن ســيارة موكلــه إبَّ
ــة  ــغ مــع بقي ــك املبال ــم قــام األول باقتســام تل ــه كســائق وخادمــة، ث لدي
املدعــى عليهــم، وبعــد القبــض عليهــم أعــادوا قيمــة جــزء منهــا للمدعــي، 
ولــذا فقــد طلــب إلزامهــم بإعــادة باقــي املبالــغ التــي ســرقت مــن موكله- 
أقــر األول بجميــع مــا جــاء يف دعــوى املدعــي جتاهــه وذكــر أنــه تصــرف 
بباقــي املبالــغ محــل الدعــوى، وأنكــر باقــي املدعــى عليهــم مــا جــاء يف 
الدعــوى إال أنهــم أقــروا ســوى الثامنــة باســتالم مبالــغ ماليــة مــن األول، 
ودفعــوا بأنهــم أعــادوا قيمتهــا للمدعــي- املدعــي لــم يقــدم بينــة تثبــت 
دعــواه جتــاه املدعــى عليهــم وطلــب ميينهــم - عــدا األول- علــى نفــي دعــواه 
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فأدوهــا طبــق مــا طلــب منهــم -  قضــت احملكمــة بنــاء علــى إقــرار األول 
ــغ الــذي ســرقه مــن املدعــي بعــد خصــم قيمــة  بإلزامــه بإعــادة مثــل املبل
اجلــزء الــذي ســبق أن أعــاده إليــه مــن املبلــغ اإلجمالــي، كمــا قضــت 
بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي جتــاه بقيــة املدعــى عليهــم - قنــع 
املدعــي واملدعــى عليهــم باحلكــم عــدا األول فقــد عــارض عليــه - قــررت 

محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم باألكثريــة .

العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالرياض/املســاعد برقــم 33386410 وتاريــخ 1433/06/08 هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331039024 وتاريــخ 1433/06/03 هـــ ففــي 
يــوم الثالثــاء املوافــق1434/03/17 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 11 
وفيهــا حضــر/..... ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم: )....( بالوكالة 
عــن/ .....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم:).....( مبوجــب 
ــة بجنــوب الريــاض برقــم:  ــة العــدل الثاني ــة الصــادرة مــن كتاب الوكال
)3364510( وتاريــخ 1433/5/3هــــ والتــي تخولــه املطالبــة واملرافعــة 
واملدافعــة واإلقــرار واإلنــكار والصلــح، كمــا حضــر حلضــوره 1/ .....
ســريالنكي هويــة رقــم: ).....(. 2/ ......ســريالنكي هويــة رقــم: ).....( 
هويــة  ......ســريالنكي   /4  ).....( رقــم:  هويــة  .......ســريالنكي   /3
محكــوم  نزيــل  بطاقــة  )يحمــل  ســريالنكي    ......./5  ،)....( رقــم: 
رقــم:... /../....( صــادرة مــن ســجن امللــز. 6/.... ســريالنكي )يحمــل 
بطاقــة نزيــل محكــوم رقــم:../.../...( صــادرة مــن ســجن امللــز. 7/ ......
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ســريالنكي هويــة رقــم: ).....(. 8/ .....ســريالنكية اجلنســية مبوجــب 
الهويــة رقــم: ).....( واملعــرف بهــا مــن قبــل الســجانة حاملــة الســجل املدنــي 
رقــم: ).....(، كمــا حضــر حلضورهــم املترجم املتعاون/ .....ســريالنكي 
اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم: ).....(، وادعــى املدعــي وكالــة 
يعمــالن   ... عليهــا  واملدعــى   ، عليــه.....  املدعــى  إن  دعــواه:  قائــال يف 
لــدى موكلــي يف منزلــه ســائق وخادمــة، ويف تاريــخ 1432/3/23هــــ 
قامــا بالســرقة مــن موكلــي خمســة وخمســني ألــف جنيــه إســترليني، 
وخمســني ألــف يــورو، وذلــك مــن ســيارته ثــم قــام املدعــى عليــه بتوزيــع 
املبلــغ املســروق علــى زمالئــه املدعــى عليهــم البقيــة، وقــد أعــادوا مائــة 
ألــف ريــال ســعودي مــن املبلــغ املســروق وإننــي أطلــب يف دعــواي هــذه 
ســؤال املدعــى عليهــم وإلزامهــم بإعــادة املتبقــي مــن املبلــغ، والــذي يقــدر 
مببلــغ أربعمائــة ألــف ريــال ســعودي، هــذه دعــواي. وبســؤال املدعــى 
عليهــم بواســطة املترجــم املذكــور أجــاب املدعــى عليــه/ بــأن كل مــا 
ذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه صحيــح فقــد ســرقت املبلــغ املذكــور 
بوحــدي وزوجتــي املدعــى عليهــا/ ال عالقــة لهــا بذلــك، وبعــد ســرقتي 
للمبلــغ ســلمت مــا يقــدر مبائــة ألــف للمدعــى عليــه ، والــذي قــام بتوزيــع 
املبلــغ علــى بقيــة املدعــى عليهــم احلاضريــن معــي يف مجلــس احلكــم، 
وأمــا املبلــغ املتبقــي والــذي يقــدر بأربعمائــة ألــف ريــال فســلمته لشــخص 
اســمه ...، وقــد ســافر يف نفــس اليــوم خــارج اململكــة، واملدعــى عليهــم 
احلاضريــن معــي قامــوا بإعــادة مــا اســتلموه، وهــو مائــة ألــف ريــال، 
واســتلمها املدعــي مــن الشــرطة، هــذا مــا لــدي، وأجــاب بقيــة املدعــى 
عليهــم عــدا املدعــى عليهــا بــأن مــا جــاء يف دعــوى املدعــي وكالــة غيــر 
صحيــح فلــم نســرق أي مبلــغ والصحيــح أن املدعــى عليــه/ اســتلم مــن 
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ــد مــا  ــا وعن ــال ســعودي وقــام بتوزيعهــا علين ــة ألــف ري ــه مائ املدعــى علي
قبــض علينــا قمنــا بإعادتهــا، هــذا مــا لدينــا. وقالــت املدعــى عليهــا 
بواســطة املترجــم إن كل مــا ذكــره املدعــي وكالــة غيــر صحيــح، 
فأنــا لــم أســرق وال عالقــة لــي بذلــك، هــذا مــا لــدي. وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــي وكالــة قــال: الصحيــح مــا ذكــرت يف دعــواي، وبســؤاله هــل 
لديــه بينــة علــى مــا ادعــى بــه مــن قيــام بقيــة املدعــى عليهــم عــدا األول 
باملشــاركة يف الســرقة، فقــال: ليــس لــدي بينــة، ولكــن أطلــب ميينهــم 
علــى نفــي ذلــك وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــم عــدا األول اســتعدوا 
بــأداء اليمــني، وحلــف كل واحــد منهــم مبفــرده قائــال: )واهلل العظيــم 
أننــي لــم أشــارك املدعــى عليــه األول يف ســرقة املدعــي أصالــة، ولــم 
أســرق املبالــغ املدعــى بهــا وأن املدعــى عليــه هــو الــذي أعطانــي مبلــغ 
مائــة ألــف ريــال(، وبنــاء عليــه فقــد قــررت الكتابــة إلــى مؤسســة النقــد 
ــه  ــغ املســروق، وب ــغ املســلم للمدعــي مــن املبل ــر قيمــة املبل ــي لتقدي العرب
واملدعــى  املدعــي وكالــه  أخــرى حضــر  اجللســة، ويف جلســة  رفعــت 
عليهــم جميعــا ولــم يحضــر املترجــم رغــم طلبــه وكان قــد جــرى منــا 
رقــم 34682630  باخلطــاب  الســعودي  النقــد  إلــى مؤسســة  الكتابــة 
يف 1434/3/2هـــ لتقديــر 1- قيمــة املبلــغ خمســة وخمســني ألــف جنيــة 
إســترليني 2- قيمــة مبلــغ خمســني ألــف يــورو وقــد وردنــا خطابهــم رقــم 
341000041129 يف 1434/4/2هـــ املتضمــن نفيدكــم بــأن قيمــة كل 
من : 1- مبلغ 55000 جنية إســترليني تســاوي 322965/50 ريال بســعر 
5.8721 ريــال ســعودي. 2- مبلــغ 50000 ألــف يــورو تســاوي -/254680 
املترجــم  ولعــدم حضــور   ، .أ.هـــ  ســعودي  ريــال  بســعر 5.0936  ريــال 
 ..... املدعــي وكالــة/  أخــرى حضــر  جلســة  ويف  اجللســة  رفــع  قــررت 
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املدونــة هويتــه ووكالتــه ســابقا، كمــا حضــر املدعــى عليهــم جميعــا، 
وحضــره حلضورهــم املترجــم املتعــاون املدونــة هويتــه ســابقا، واملترجــم 
..... ســريالنكي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم:).....( ، وبعرض 
الســعودي علــى املدعــى  العربــي  النقــد  مــا جــاء يف خطــاب مؤسســة 
عليــه/ ، قــال: إننــي ال أعلــم عــن تقديــر قيمــة اليــورو واالســترليني، 
هــذا مــا لــدي. وبنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة، ولقولــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم )لــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى نــاس دمــاء رجــال 
وأموالهــم ولكــن اليمــني علــى املدعــى عليــه( ومبــا أن املدعــى عليــه / 
.....قــد أقــر يف جوابــه بســرقة املبالــغ املدعــى بهــا، ومبــا أن بقيــة املدعــى 
عليهــم عــدا املدعــى عليهــا ... أنكــروا الســرقة ودفعــوا بتســليم مــا ســلم 
لهــم مــن أمــوال، وقدرهــا مئــة ألــف ريــال وقــد صــادق املدعــي وكالــة 
ــغ املذكــور ومبــا أن املدعــى عليهــا/  ــى مــا ذكــروه مــن تســليم املبل عل
ــة عــدم وجــود  .....أنكــرت مــا جــاء يف الدعــوى، وقــررا املدعــي وكال
ــة املدعــى عليهــم، ومبــا أن املدعــى عليهــم  ــب ميــني بقي ــه، وطل ــة لدي بين
عــدا قــد أدوا اليمــني الشــرعية، علــى نفــي قيامهــم بالســرقة ومبــا أن 
ــال ســعودي يســاوي  ــف ري ــة أل ــذي قــدره مئ ــغ املســلم للمدعــي، وال املبل
بالتقديــر املذكــور ســتة عشــر الــف وثمامنائــة وســتة وأربعــني يــورو وســتة 
وثالثــني باملئــة منــه لذلــك كلــه فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه بــأن 
يســلم للمدعــي خمســة وخمســني ألــف جنيــه اســترليني وثالثــة وثالثــني 
ألــف ومائــة وثالثــة وخمســني يــورو وثالثــة وســتني باملائــة مــن اليــورو 
وصرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي وكالــة جتــاه بقيــة املدعــى عليهــم 
وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم عليهــم قــرر املدعــي وكالــة واملدعــى 
عليهــم عــدا القناعــة باحلكــم، أمــا املدعــى عليــه/ ... فقرر عــدم القناعة 



162

باحلكــم، وطلــب رفــع معاملتــه إلــى محكمــة االســتئناف فأجبتــه إلــى 
طلبــه، وقــررت بعثهــا إلــى محكمــة االســتئناف، وأفهمتــه بأنــه ســوف 
يســلم صــورة مــن نســخة احلكــم يوم األربعاء املوافــق 1434/5/1هــــ وأن 
لــه مهلــة ثالثــني يومــا مــن تاريــخ االســتالم، لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة 
فــإذا انتهــت املهلــة ولــم يتقــدم بالئحتــه ســقط حقــه يف االعتــراض، 
وبــاهلل  الســاعة30:12   اجللســة  وبــه ختمــت  نافــذا،  وأصبــح احلكــم 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/04/29 هـــ
هـــ  املوافــق1434/07/12  األربعــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
افتتحــت اجللســة الســاعة 12:15 وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
وبرفقهــا  1434/7/8هـــ  يف   341360101 رقــم  باخلطــاب  االســتئناف 
يف  اجلزائيــة  القضايــا  لتمييــز  الثانيــة  الدائــرة  مــن  الصــادر  القــرار 
محكمــة االســتئناف رقــم 34253709 يف 1434/6/27هـــ واملتضمــن 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة واوراق املعاملــة 
قررنــا باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفق اهـــ ، وعليه جرى 
التهميــش مبوجبــه ، وبــه ختمــت اجللســة يف متــام الســاعة 12:20 وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/7/12هـــ .
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: 3436738 تاريُخه: 1434/2/13هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:33442161

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34221040   تاريخه:1434/5/25هـ

مطالبة برد مســروق - اشــتراك يف ســرقة من منزل - اعتراف املتهمن 
علــى بعضهــم جائــز إذا لــم يدفــع الواحــد منهــم عــن نفســه الضــرر- 
إقــرار بعــض املتهمــن دون البعــض- عــدم قبــول الرجــوع عــن اإلقــرار 

بحــق آلدمــي- قبــول قــول املدعــي مــع ميينــه - ثبــوت الدعــوى .

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

ادعى املدعي بأن املدعى عليهم اشــتركوا يف ســرقة ذهب ومجوهرات 
ومبالــغ ماليــة مــن منزلــه ؛ وطلــب إلزامهــم بإعــادة املســروقات أو تســليمه 
قيمتهــا - أنكــر املدعــى عليهــم دعــوى املدعــي جتاههــم جملــة وتفصيال 
- املدعــى عليهــم لهــم إقــرارات مصدقــة شــرعا بالســرقة - مــن املقــرر 
أقــوى  اليمــني تشــرع يف جانــب  بإقــراره وأن  املــرء مؤاخــذ  أن  شــرعا 
ــى  ــه اليمــني إلــى املدعــي عليــه عل املتداعيــني - قــررت احملكمــة توجي
ــزام  ــا - قضــت احملكمــة بإل ــب منه ــق مــا طل صحــة دعــواه فأداهــا طب
ــوزع بينهــم  ــى أن ت املدعــى عليهــم بتســليم املدعــي قيمــة املســروقات عل
بالتســاوي ولــكل واحــد منهــم الرجــوع علــى االخــر مبــا يعتقــد انــه اخــذ 
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زيــادة مــن قيمــة املســروقات - عــارض املدعــى عليهــم علــى احلكــم - 
قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمة العامة باملدينة 
املنــورة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
1433/07/02هـــ  وتاريــخ   33442161 برقــم  املنــورة  باملدينــة  العامــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331224190 وتاريــخ 1433/6/30هـــ حضــر 
/ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم وادعــى علــى كل مــن / 
ســعودي بالســجل املدني رقم / ســعودي بالســجل املدني رقم / ســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم مبوجــب اإلقامــة رقــم  قائــال بانهــم قامــوا بســرقة 
منزلــي الواقــع يف حــي الهجــرة عــن طريــق كســر األبــواب الرئيســية 
وأبــواب الغــرف اخلاصــة بغــرف النــوم وقامــوا بســرقة ذهــب تقــدر قيمتــه 
بأربعمائــة ألــف ريــال منهــا أربعــني جنيــه ذهــب ســعودي وســرقة مبلــغ 
نقــدا وكذلــك مبلــغ ســتة عشــر  ريــال  ألــف  مائــة وخمســة وســبعني 
ذكــرى  واملــاس  ياقــوت  خــوامت  ســرقة  ومنهــا  امريكــي  دوالر  ألــف 
مــن الوالــد تقــدر قيمتهــا ســبعني ألــف ريــال وقيمــة إصــالح األبــواب 
التــي قامــوا بتكســيرها مبلــغ أربعــة االف ريــال اطلــب احلكــم عليهــم 
بإعــادة املســروقات او قيمتهــا التــي ذكرتهــا بدعــواي هكــذا ادعــى 
وقــد حضــر مــن املدعــى عليهــم الســجني املدعــو / وبســؤاله اإلجابــة 
علــى الدعــوى أجــاب قائــال بــان مــا ذكــره املدعــي غيــر صحيــح إطالقــا 
واملنــزل دخــل بــه / أمــا أنــا فقــد كنــت معهــم يف الســيارة ولــم اعلــم 
بانهــم يريــدون الســرقة وملــا نزلــوا مــن الســيارة بقيــت بالســيارة عندمــا 
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خرجــوا باملســروقات وهــى عبــارة عــن شــنطة صغيــرة وشــنطة مكيــاج 
وبهــا علــب الذهــب وقــد تقاســموا املســروقات ببيــت / ولــم يعطونــي منهــا 
شــئيا وهــذا مثبــت يف محاضــر البحــث اجلنائــي هكــذا قــرر وإلحضــار 
بقيــة املتهمــني والرجــوع إلــى اوراق املعاملــة لرصــد مــا يوجــد بهــا مــن 
اثباتــات رفعــت اجللســة ثــم حضــر املدعــي وحضــر مــن املدعــى عليهــم/ 
ســعودي بالســجل املدنــي رقــم  / ســعودي بالســجل املدنــي رقــم  وبتــالوة 
الدعــوى عليهمــا قــرر قائــال بــان مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه غيــر 
صحيــح إطالقــا هكــذا قــرر وللرجــوع إلــى أوراق املعاملــة لرصــد مــا 
يوجــد بهــا مــن اثباتــات وإحضــار / رفعــت اجللســة ثــم حضــر املدعــي 
وحضــر مــن املدعــى عليهــم / ســعودي بالســجل املدنــي رقــم وبســؤال 
املدعــي قــرر قائــال بــان مــا جــاء بهــا غيــر صحيــح هكــذا قــرر وبالرجــوع 

إلــى اعتــراف / وجــد هــذا نصــه :ـ الثالــث عشــر :
يف إجــازة عيــد األضحــى املاضــي قمــت إنــا ومعــي كال مــن املدعــو 
/ واملدعــو / واملدعــو .... بســرقة فيــال مبخطــط .... خلــف مغاســل .... 
للســيارات حيــث ذكــرا لنــا املدعــو/  بــأن صديقتــه اإلندونيســية .... 
كانــت تعمــل مبشــغل مجــاور للفيــال وإنهــا تعــرف اخلادمــة املنزليــة التــي 
تعمــل بنفــس الفيــال وذكــرت لهــم اخلادمــة بأنهــم ســافروا إلــى محافظــة 
ــا للفيــال وقــت  ــان وفعــال اجتهن ــأن .... تقــول إن الفيــال ملي جــده وقــال ب
أذان الفجــر بســيارتي .... ونزلنــا عنــد املغســلة مــن اخللــف ونقــز وفتــح 
ــة وراح وبعدهــا نزلــت أمــام الفيــال ورحــت بعيــد  البــاب ونــزل ومعــه عتل
عــن الفيــال وكانــوا جميعهــم البســني قفــازات الف شــال علــى وجهــه 
داخــل احلــوش داخــل الفيــال وكان قلــق جــدا ويتصــل علــي كل دقيقــه 
ويذكــر بــان العيــال تأخــروا وبعــد حوالــي ســاعتني وأكثــر اتصــل وقــال 
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تعــاال عنــد البــاب ورحــت لهــم وخرجــوا مــن الفيــال وكانــا مــع كيــس 
كبيــرا بــه جميــع املســروقات واجتهنــا إلــى بيــت/ وقــام بتوزيــع الذهــب 
علــى حــده واالكسســورات علــى حــده وأعطانا منها طقــم ذهب وأعطى 
خــوامت وباقــي الذهــب وزعهــا أجــزاء اخلــوامت يف كيــس والبناجــر يف 
كيــس والسالســل يف كيــس ويف اليــوم التالــي طلعــت إنــا وزوجتــي يف 
ســيارتي حملافظــة جــده و وزوجتــه يف ســيارته حملافظــة جــده وتقابلنــا 
وســكنا يف فنــدق قريــب مــن ســوق .... وثانــي يــوم الصبــاح وذهبــت انــا 
وزوجــة/ إلــى الســوق لبيــع الذهــب وقامــت زوجــة / ببيــع الذهــب كامــال 
وال أعلــم كــم مبلــغ الذهــب الــذي باعتــه وأعطانــي نصيبــي تســعة أالف 
وأعطــى .... تســعة أالف نصيبــه حيــث طلــب .... مــن .... إن يعطــي املبلــغ 
ألخيــه . كمــا جــرى االطــالع علــى محضــر االســتدالل املذكــور وهــذا 
نصــه : الثالثــة عشــر : ثــم طلــب الســجني املذكــور التوجــه الــى مخطــط 
.... وقــام بالداللــة واالرشــاد علــى احــدى الفلــل الواقعــة خلــف مغســلة .... 
واتضــح ان املنــزل عائــد للمدعــو/ وذكــر بــان الســرقة كانــت اثنــاء 
صــالة الفجــر قبــل شــهرين تقريبــا حيــث قامــت املــرأة/ .... اإلندونيســية 
بداللتهــم علــى املنــزل حيــث كانــت تعمــل يف الفلــة املجــاورة للفيــال 
املســروقة وقامــت باالتصــال علــى / وأشــارت لــه مــن فــوق الســطح علــى 
الفيــال العائــدة وذكــر بــأن املشــاركني لــه يف هــذه الســرقة كال مــن 
واملرأة / .... االندونيســية والتي قامت بداللتهم على املنزل وأن الســيارة 
املســتخدمة يف هــذه الســرقة هــي .... اللــون ابيــض 2006م مســتأجرة 
مــن مكتــب .... كمــا جــرى االطــالع علــى اعتــراف / وهــذا نصــه :ـ 
44- يف اجــازة عيــد االضحــى مــن عــام 1428هـــ قمــت ومعــي / بالتوجــه 
علــى ســيارة مــن نــوع .... عائــده للمدعــو / وكان الوقــت حوالــي الســاعة 



167

ــف  ــا للفيــال الواقعــة مبخطــط .... خل ــاًل وعندمــا وصلن ــة عشــر لي احلادي
ســوبر ماركــت .... قمــت بالنــزول مــن الســيارة وقمــت بالقفــز مــع ســور 
الفيــال بعــد أن قــام املدعــو / ومتكنــت مــن فتــح بــاب العمــارة اخلارجــي 
وبعــد ذلــك قــام بدخــول الفيــال وانــا ذهبــت وأوقفــت الســيارة بعيــدًا عــن 
املنــزل ثــم عــدت لهــم ودخلــت املنــزل معهــم وكنــت أقــوم بــدور املراقبــة 
مــن حــوش العمــارة ومعــي / بينمــا قــام / بدخــول الفيــال . ومعهــم مفتــاح 
عجــل اســتخدموه بفــرز االبــواب الداخليــة للفيــال وبعــد نصــف ســاعة 
ــرة بهــا مجموعــة  ــًا خــرج مــن الفيــال ومعهــم شــنطة دراســية صغي تقريب
مــن علــب املجوهــرات ومعهــم كذلــك كيــس ملــيء باملجوهــرات وبعــد 
ذلــك خرجنــا جميعــا مــن املنــزل وركبنــا الســيارة .... العائــدة وقامــوا 
بإنزالــي عنــد ســيارتي الواقعــة باجلــرف ولــم يعطونــي نصيبــي مــن هــذه 
الســرقة . كمــا جــرى االطــالع علــى محضــر االســتدالل .... املذكــور 
الــذي هــذا نصــه : 1- قــام املتهــم .... بالداللــة واإلرشــاد علــى منــزل يقــع 
مبخطــط .... خلــف أســواق .... واتضــح بــأن املنــزل للمدعــو / وقــد ذكــر 
املتهــم بــأن األشــخاص الذيــن شــاركوه يف الســرقة كال مــن املدعــو / 
واملدعــو /. كمــا جــرى االطــالع علــى اعتــراف / وهــذا نصــه : 1-قبــل 
شــهرين تقريبــا قمــت ومعــي كال مــن املدعــو / واملدعــو / واملدعــو / 
بســرقة فيــال تقــع يف مخطــط .... حيــث توجهنــا الــى الفيــال علــى ســيارة 
مــن نــوع .... وكان ذلــك الســاعة الرابعــة فجــرا تقريبــا واذكــر انــه عنــد 
وصولنــا إلــى الفيــال قــام .... بالقفــز إلــى داخــل الفيــال وفتــح لنــا البــاب 
ــا بدخــول الفيــال وكان/ يرتديــان قفــازات علــى  الرئيســي ثــم قمــت أن
ــال  ــي للفي ــاب الداخل ــه( وقــام بكســر الب ــك )عتل أيديهــم ومعهــم كذل
بواســطة العتلــة بينمــا كنــت أنــا أقــوم بــدور املراقبــة مــن داخــل حــوش 
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الفيــال وقــام بالدخــول الــى داخــل الفيــال وبعــد ســاعتني تقريبــا خــرج 
مــن داخــل الفيــال وكان يحمــل شــنطة كبيــرة ســوداء اللــون وكذلــك 
ثــم قــام باالتصــال علــى /  كيــس كان يحمــل شــنطة زرقــاء اللــون 
وطلــب منــه احضــار الســيارة امــام العمــارة وعنــد حضــور / خرجنــا 
مــن الفيــال وركبنــا مــع ومعنــا األكيــاس وتوجهنــا إلــى منــزل املدعــو/ 
وقــام بإحضــار صحــن وســكب فيــه مــادة الكلوركــس وأخــذ يخــرج 
ملعرفــة  الكلوركــس  يف  بغمســها  ويقــوم  قطعــة  قطعــة  املجوهــرات 
اكيــاس  اربعــة  يف  الذهــب  بتعبئــة  وقــام  االكسســوار  مــن  الذهــب 
)اكيــاس فحــم ( واتفقنــا ان يذهــب مــع / عائلتــه مــع / عائلتــه الــى 
جــدة لتصريــف الذهــب هنــاك وفعــال ذهبــا الــى هنــاك وقامــوا هنــاك 
بتصريــف الذهــب وبيعــه وبعــد اربعــة ايــام تقريبــا اتصــل علــي املدعــو/ 
لــي لقــد بعــت الذهــب ونصيبــك مــن البيعــة تســعة االف ريــال  وقــال 
ــى  ــغ . كمــا جــرى االطــالع عل )9000( وفعــال قــام بإعطائــي هــذا املبل
املذكــور  1/قــام  :ـ  نصــه  هــذا  الــذي  املذكــور  االســتدالل  محضــر 
بالداللــة علــى فيــال واقعــه مبخطــط ..... خلــف مغســلة ..... واتضــح بأنهــا 
فيــال املدعــو / والتــي تعرضــت للســرقة وقــام بالبالغ لدى مركز شــرطة 
قبــاء وذكــر املتهــم بــان الــذي شــاركه يف الســرقة كال مــن املدعــو / 
واملدعــو / والــذي قــام بالداللــة علــى املنــزل املــرأة / إندونيســية اجلنســية 
.ا 0هـــ ثــم ســألت عــن اعترافهــم املســجل شــرعا فقــررا كل واحــد منهما 
قائــال بــان مــا جــاء يف االعتــراف غيــر صحيــح هكــذا قــرر ثــم ســألت 
املدعــي مــا نــوع جنيــه الذهــب فقــرر قائــال بأنــه جنيــه ذهــب ســعودي 
ــم قــرر قائــال باننــي قــد ذكــرت يف دعــواي أن قيمــة الذهــب اجمــاال  ث
مبلــغ اربعمائــة الــف ريــال ولكــن حصــل خطــأ يف الكتابــة ومســتعد 
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باحللــف علــى صحــة مــا ادعيــت بــه هكــذا قــرر( ثــم ســألت املدعــي كــم 
تســاوي قيمــة اجلنيهــات الذهــب فقــرر قائــال بــان قيمــة جنيــه الذهــب 
يف ذلــك الوقــت تقــارب ســتمائة ريــال أمــا اآلن فهــو فــوق األلــف ريــال 
ــه  ــدي مــن احتســاب قيمــة اجلنيهــات مبــا اشــتريته ب ــع ل ســعودي وال مان
تقريبــا وضمــه إلــي قيمــة الذهــب األخــرى ليصبــح اإلجمالــي اربعمائــة 
ألــف ريــال ســعودي هكــذا قــرر ثــم ســالته هــل يحلــف علــى صحــة مــا 
ادعــى بــه فقــال نعــم فعرضــت عليــه اليمــني التالــي نصهــا ) واهلل العظيــم 
ــة ..... تعــرض للســرقة  ــي الواقــع يف مخطــط ..... بجــوار صيدلي ان منزل
وان قيمــة املســروقات هــي كمــا يلــي ذهــب تعــادل قيمتــه اربعمائــة ألــف 
ــه  ــغ مائ ــك ســتة عشــر ألــف دوالر امريكــي ومبل ــال ســعودي وكذل ري
وخمســة وســبعني ألــف ريــال نقــدا وإصــالح االبــواب مــن الســرقة مببلــغ 
اربعــة االف ريــال واهلل العظيــم ( فحلفهــا علــى الوجــه املســطور بعاليــه 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وعلــى اعترافــات بعــض 
املدعــى عليهــم وكذلــك محاضــر االســتدالل وحيــث أن شــهادة بعــض 
املتهمــني علــى بعــض مقبولــة خاصــة وان املدعــى عليهــم يعتبــرون عصابــه 
مــع مجموعــة أخــرى حصــل منهــا ســرقات كثيــرة ممــا يــدل علــى صحــة 
الدعــوى اجتــاه اجلميــع وحيــث ان املدعــى قــد حلــف اليمــني الالزمــة 
ــدي حصــول ســرقة بيــت املدعــي  ــت ل ــه فقــد ثب ــذا كل لصحــة دعــواه ل
وتقــدر قيمــة املســروقات كمــا جــاء بدعــوى املدعــي لــذا كلــه فقــد 
الزمــت كل مــن / اجلنســية بدفــع مبلــغ خمســمائة وتســعة وســبعني الــف 
ريــال ســعودي وكذلــك ســتة عشــر الــف دوالر امريكــي للمدعــي تــوزع 
ــى االخــر مبــا يعتقــد  بينهــم بالتســاوي ولــكل واحــد منهــم الرجــوع عل
انــه أخــذ زيــادة مــن قيمــة املســروقات وبــه حكمــت وابلغــت كل مــن 
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ذلــك فقــرر كل واحــد منهــم عــدم القناعــة باحلكــم وجــرى تســليم كل 
واحــد منهمــا صــورة مــن صــك احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه يف مــدة 
ثالثــني يومــا وافهــم كل واحــد منهمــا بانــه اذا انتهــت مــدة االعتــراض 
ولــم يقــدم اعتراضــه فــان حقــه يف االعتــراض وطلــب االســتئناف يعتبــر 
ســاقطا فقــال كل واحــد منهمــا فهمــت ذلــك وامــرت ببعــث صــورة مــن 
صــك احلكــم إلــى الســجني / اجلنســية لتقــدمي اعتراضــه عليــه يف مــدة 
ثالثــني يومــا مــن تاريــخ اســتالمه لصــورة صــك احلكــم وصلــى اهلل علــى 

ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/2/12هـــ .
فبعــد رفــع صــك احلكــم رقــم 3436738 يف 1434/2/13هـــ املتعلــق 
بدعــوى ضــد ورفقــاه عــاد مصدقــًا مــن محكمــة االســتئناف بقرارهــم 
رقــم 34221040 يف 1434/5/25هـــ وهــذا نصــه : احلمــد هلل والصــالة 
ــة  ــرة اجلزائي ــى رســول اهلل وبعــد نحــن رئيــس وقضــاة الدائ والســالم عل
جــرى  املكرمــة  مكــة  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  الرابعــة 
االطــالع منــا علــى الصــك رقــم 3436738 يف 1434/2/13هـــ الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ القاضــي باحملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة املتضمــن 
دعــوى املدعــي ضــد ورفقاه املتهمني بســرقة منــزل املدعي احملكوم فيه 
مبــا دون باطنــه . وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه واللوائــح االعتراضيــة 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق . حــرر يف 1434/7/3هـــ .
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: 33451680 تاريُخه: 1433/11/13هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:33452309 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3410255  تاريخه:1434/1/12هـ

رد مســروق - ســرقة مبلــغ مالــي عــن طريــق احتيــال مصــريف - االقــرار 
حســاب  مــن  احملولــة  املبالــغ  مقابــل  مالــي  ومبلــغ  الذهــب  باســتالم 
املدعــي - احلكــم بدفــع املبلــغ املدعــى بــه - إفهــام بالرجــوع علــى مــن 

غــره .

مــا اســتند اليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة الــواردة 
يف تســبيب احلكــم .

ادعــى وكيــل املدعــي بــأن املدعــى عليــه قــام بالتحايــل علــى موكلــه 
بانتحــال شــخصية موظــف يف أحــد املصــارف ثــم قــام بتحويــل مبالــغ 
ماليــة مــن حســابات موكلــه إلــى أحــد متاجــر الذهــب وقبــض مقابلهــا 
كميــة مــن الذهــب لصالــح نفســه ؛ ولــذا فقــد طلــب إلزامــه بتســليم 
موكلــه تلــك املبالــغ - أقــر املدعــى عليــه باســتالم الذهــب املذكــور 
يف الدعــوى وباقــي املبلــغ الــذي مت حتويلــه ودفــع بأنــه فعــل ذلــك لصالــح 
أحــد مرافقــي أخيــه بالســجن وأنــه ســلم الذهــب لشــخص آخــر بنــاء علــى 
طلبــه ولــم يكــن يعلــم بأنــه مت االحتيــال علــى املدعــي لســرقة مبالــغ 
ماليــة مــن حســاباته - املدعــى عليــه أقــر باســتالم الذهــب املذكــور 
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يف الدعــوى وباقــي املبلــغ الــذي مت حتويلــه - قضــت احملكمــة بإلــزام 
املدعــى عليــه بتســليم املدعــي أصالــة املبلــغ املدعــى بــه وإفهامــه بــأن لــه 
الرجــوع علــى مــن غــره إن كان صادقــًا فيمــا ادعــاه - عــارض املدعــى 
عليــه علــى احلكــم- قــررت محكمــة االســتئناف باألكثريــة املصادقــة 

علــى احلكــم .

العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
هـــ حضــر حامــل  املوافــق1433/11/13  الســبت  يــوم  ففــي  بالريــاض 
الســجل املدنــي رقــم: بالوكالــة عــن ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم 1001424843 مبوجــب الوكالــة الصــادرة من كتابة عدل 
اخلبــراء ورياضهــا برقــم: 2844 يف 1432/6/28هـــ والتــي تخوله املطالبة 
والبينــات، وســماع  الدعــوى  وتقــدمي  واملخاصمــة  واملدافعــة  واملرافعــة 
الدعــوى والــرد عليهــا واإلقــرار واإلنــكار والصلــح، وقبــول احلكــم أو 
االعتــراض عليــه، وطلــب األميــان وســماعها، وادعــى علــى احلاضــر معــه 
حامــل الســجل املدنــي رقــم: .....، قائــال يف دعــواه: لقــد اتصــل شــخص 
علــى وزعــم أنــه مديــر الســجالت بــإدارة مصــرف ... وطلــب منــه حتديــث 
حســاب والــده موكلــي فقــام باالتصــال علــى أخيــه وأعطــاه رقــم املتصــل 
فاتصــل عليــه ... فطلــب منــه صاحــب الرقــم حتديــث حســاب موكلــي 
التــي طلبهــا  إلــى الصــراف اآللــي وقــام بعمــل اإلجــراءات   ... فذهــب 
منــه املتصــل ويف 1432/5/13هـــ تفاجــأ موكلــي بعــدة حــواالت متــت 
 ... إلــى عــدة حســابات منهــا حســاب   ... لــدى مصــرف  مــن حســاباته 
صاحــب محــل ... للذهــب وهــي علــى النحــو التالــي : أربعــة وعشــرون 
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ألــف ريــال مــن حســاب موكلــي رقــم ومبلــغ خمســني ألــف ريــال مــن 
حســاب موكلــي رقــم ومبلــغ خمســة وثمانــني ألــف ريــال مــن حســاب 
موكلــي رقــم ومبلــغ خمســة عشــر ألــف ريــال مــن حســاب موكلــي رقــم 
ومجموعهــا مائــة وأربعــة وســبعون ألــف ريــال ، وبســؤال عــن املبالــغ 
التــي حولــت إلــى حســابه ذكــر أن املدعــى عليــه حضــر إليــه واختــار 
عــدة أطقــم مــن الذهــب وأفــاده أن الثمــن ســوف يــرد إلــى حســابه وبعــد 
تأكــد صاحــب احملــل مــن دخــول املبلــغ إلــى حســابه قــام بتصويــر بطاقــة 
ــة واثنــني وســبعني ألفــا  ــغ مائ املدعــى عليــه وســلمه الذهــب وكان مببل
وخمســمائة ريــال ورد للمدعــى عليــه الباقــي مــن مبلــغ احلــواالت وقــدره 
ألــف وخمســمائة ريــال ، وأطلــب إلــزام املدعــى عليــه بــأن يســلم ملوكلــي 
مائــة وأربعــة وســبعني ألــف ريــال هــذه دعــواي ، وباســتجواب املدعــى 
عليــه قــال : إن ابــن خالتــي كان مســجونا بســجن امللــز وكنــت أحضــر 
لــه أغراضــه التــي يحتــاج إليهــا فأخبرنــي أن معــه أحــد الســجناء اســمه 
فطلــب منــي أن أحضــر األغــراض التــي يحتاجهــا ثــم أصبــح يتواصــل 
معــي عــن طريــق اجلــوال وهــو يف الســجن وأقــوم بقضــاء حاجاتــه ويف أحد 
األيــام اتصــل علــي وطلــب منــي أن أقــوم بشــراء ذهــب وأن اســلمه ألخيــه 
فذهبــت إلــى ســوق ... ودخلــت إلــى أحــد محــالت الذهــب فاتصــل وطلــب 
منــي أن أعطيــه صاحــب احملــل فأعطيتــه صاحب احملل وشــاهدت البائع 
يقــوم بإخــراج الذهــب ويضعــه علــى الطاولــة ثــم اتفــق معــه علــى الســعر 
وقــدره مائــة واثنــان وســبعون ألفــا وخمســمائة ريــال وبعــد أن نــزل الثمــن 
يف حســاب صاحــب احملــل أعطانــي صاحــب احملــل املبلــغ الزائــد من مبلغ 
احلــواالت وقــدره ألــف وخمســمائة ريــال ثــم حمــل الذهــب معــي وأركبــه 
يف شــنطة الســيارة ثــم اتصــل علــي ... وأدخلنــي يف مكاملــة جماعيــة مــع 
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شــخص آخــر وطلــب منــي أن أقــوم بتســليمه الذهــب وبالفعــل قابلتــه يف 
... وســلمته الذهــب  ... وارد  ... بحــي ... وكان يركــب ســيارة  شــارع 
كامــاًل وأعطانــي ثمانيــة آالف وخمســمائة ريــال حيــث إنــه بعــد شــرائي 
للذهــب قــال لــي بــأن لــي حــالوة ولــم أعلــم بأنــه ســوف يقــوم بإعطائــي 
هــذا املبلــغ ثــم تبــني لــي بعــد ســبعة أشــهر بعــد قبــض علــي أن املبالــغ 
التــي حولــت حلســاب صاحــب محــل الذهــب لــم تكــن مــن حســاب.... 
ــة وال أدري  ــة بطريقــة احتيالي وإمنــا كانــت مــن حســابات املدعــي أصال
كيــف متــت هــذه العمليــة ، هكــذا أجــاب ، وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
وكالــة قــال : إن أنكــر مــا ذكــره املدعــى عليــه واملدعــى عليــه هــو 
الــذي اســتلم الذهــب فأطلــب إلزامــه بتســليم املبلــغ هكــذا قــرر ، فبنــاء 
ــه  ــه أقــر بأن ــة ومبــا أن املدعــى علي ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب عل
اســتلم الذهــب ومبلــغ ألــف وخمســمائة ريــال مقابــل املبالــغ احملولــة مــن 
حســابات املدعــي أصالــة لــذا فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه بــأن 
يســلم للمدعــي أصالــة مائــة وأربعــة وســبعني ألــف ريــال وأفهمتــه أن لــه 
الرجــوع علــى......  إن كان صادقــا فيمــا ادعــاه ، وبعــرض احلكــم علــى 
املدعــى عليــه قــرر عــدم القناعــة بــه وطلــب االســتئناف فأجبتــه لطلبــه 
وقــررت تســليمه صــورة مــن صــك احلكــم حــاال لتقــدمي معارضتــه عليــه 
خــالل مــدة ال تتجــاوز ثالثــني يومــا فــإن تأخــر عــن ذلــك ســقط حقــه 
يف تقــدمي الالئحــة االعتراضيــة واكتســب احلكــم القطعيــة ، وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1433/11/13 هـــ.
املوافــق 1434/02/05هـــ  الثالثــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
فتحــت اجللســة الســاعة 10:45 وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
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وقــد همــش علــى ظهــر الصــك مبــا نصــه ) تظهيــرات الدائــرة اجلزائيــة 
األولــى مبحكمــة االســتئناف بالريــاض ، احلمــد هلل وحــده وبعــد : فقــد 
اطلعنــا علــى هــذا القــرار رقــم 33451680 وتاريــخ 1433/11/13هـــ 
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة العامــة بالريــاض الشــيخ / 
وأصدرنــا القــرار رقــم 3410255/وتاريــخ 1434/01/12هـــ املتضمــن 
أنــه لــم يظهــر لألكثريــة مــا يوجــب املالحظــة علــى احلكــم ، وبــاهلل 
التوفيــق . قاضــي اســتئناف ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف د. ختمــه 
وتوقيعــه رئيــس الدائــرة لــي وجهــة نظــر ختمــه وتوقيعــه ( وكان ختــام 
هــذه اجللســة الســاعة 11:00 وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

ــه وســلم حــرر يف 1434/02/05هـــ . ــه وصحب ــى ال ــا محمــد وعل نبين
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: 3410162 تاريُخه: 1434/1/12هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:33532164

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34197584 تاريخه:1434/4/24هـ

رد مســروق - نشــل مبلــغ مالــي مــن اجليــب - إثبــات بالقرائــن مــع 
ميــن املدعــي- احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بــرد املبلــغ املســروق - تنفيــذ 

احلكــم .

1- اليمن تشرع يف جانب أقوى املتداعين.
2- مــا اســتند إليــه القاضــي مــن مبــادئ عامــة وقواعــد العدالــة الــواردة 

يف تســبيب احلكــم .

ادعــى املدعــي علــى احلاضــر معــه أنــه قــام بنشــل مبلــغ مالــي مــن جيبــه 
أثنــاء وجــوده يف ســوق األغنــام، وطلــب إلزامــه بإعــادة املبلــغ الــذي نشــله 
منــه - أنكــر املدعــى عليــه نشــل املبلــغ املذكــور أو مشــاهدة املدعــي يف 
ســوق األغنــام - املدعــى عليــه أديــن يف حكــم جزائــي ســابق بالشــروع 
يف نشــل أحــد األشــخاص بنفــس الســوق وعليــه ســابقتا ســرقة ونشــل 
مســجلة - املدعــي لــم يقــدم بينــة موصلــة تثبــت دعــواه إال أن جانبــه 
يتقــوى بالقرائــن املذكــورة يف أســباب احلكــم فتشــرع بحقــه اليمــني 
املكملــة - قضــت احملكمــة بنــاء علــى القرائــن وميــني املدعــي املكملــة 
بإلــزام املدعــى عليــه بإعــادة املبلــغ املدعــى بــه إلــى املدعــي- قنــع املدعــي 
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باحلكــم وعــارض عليــه املدعــى عليــه - قــررت محكمــة االســتئناف 
املوافقــة علــى احلكــم باألكثريــة - مت تنفيــذ احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمة العامة باملدينة 
املنــورة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
هـــ  وتاريــخ 1433/08/18  برقــم 33532164  املنــورة  باملدينــة  العامــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331556500 وتاريــخ 1433/08/18 هـــ ففــي 
اجلنســية  مصــري  حضــر/......  هـــ  املوافــق1433/12/27  االثنــني  يــوم 
مبوجــب اإلقامــة رقــم.... وأدعــى علــى احلاضــر معــه يف مجلــس احلكــم 
/......  مبوجــب اإلقامــة البديلــة برقــم .......بقولــه: إننــي كنــت متواجــدًا 
يف ســوق الغنــم باملدينــة بتاريــخ 1432/12/7هـــ وكان بحوزتــي وبجيبــي 
األيســر مبلغــًا قــدرة واحــد وثالثــون الفــًا وخمســون ريــال مــن أجــل شــراء 
أضاحــي وفجــأة فقدتهــا فلتفــت جهــة اليســار فوجــدت هــذا احلاضــر 
املدعــى عليــه وســألته عــن املبلــغ فقــال مــا علــي فيــك فتقدمــت ببــالغ 
مــن شــرطة  أبالغــي  ونصــف مت  شــهر  وبعــد حوالــي  املطــار  لشــرطة 
املطــار بأنــه مت القبــض علــى نشــال يف ســوق الغنــم وطلبــوا منــي احلضــور 
ومــن  أشــخاص  علــي مجموعــة  وملــا حضــرت عرضــوا  منــه  للتأكــد 
تعــرف املدعــى عليــه ويف  تــزال ذاكرتــي  ضمنهــم املدعــى عليــه وال 
احلــال أشــرت علــى املدعــى عليــه بأنــه هــو الــذي كان بجانبــي وال أدري 
مــاذا حصــل بعــد ذلــك وأخبرونــي بأنــه هــو الســارق ولــذا فاطلــب احلكــم 
عليــه بدفــع املبلــغ الــذي ســرقه وقــدرة واحــد وثالثــون الفــا وخمســون 
ريــال هكــذا قــرر دعــواه وبعرضــه علــى املدعــى عليــه أنكــر مــا ذكــره 
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املدعــي جملــة وتفصيــال وقــال أننــي لــم أســرق املبلــغ املذكــور مــن جيــب 
املدعــي ولــم أشــاهده يف ســوق الغنــم ومــا ذكــره أننــي ســرقت املبلــغ 
غيــر صحيــح هكــذا أجــاب هــذا وقــد جــرى االطــالع علــى املعاملــة 
فوجدنــا مــن ضمــن لفاتهــا صــوره مــن القــرار الصــادر مــن احملكمــة 
دعــوى  املتضمــن  1433/4/20هـــ  يف   33202062 برقــم  اجلزائيــة 
املدعــي العــام ضــد املدعــى عليــه  مينــي اجلنســية مفادهــا أنــه بتاريــخ 
1432/12/7هـــ تقــدم للجهــة االمنيــة املقيــم مصــري اجلنســية بتعرضــه 
للنشــل بســوق االغنــام صبــاح اخلميــس 1433/12/7هـــ حيــث نشــل منــه 
مبلــغ قــدرة واحــد وثالثــون الفــًا وخمســون ريــال كان يف جنبــه االيســر 
كمــا أبلــغ املواطــن أنــه أثنــاء تواجــده بســوق األغنــام مــن أجــل شــراء 
أضاحــي كان بحوزتــه مبلــغ ســبعة وعشــرون ألــف ريــال وأثنــاء احلــراج 
انشــغل بذلــك ثــم لــم يجــد املبلــغ وبتاريــخ 1433/2/12هـــ أبلــغ املواطــن 
ــام بإدخــال يــده بجيبــه االيســر مــن اجــل النشــل وعندمــا أحــس  عــن قي
بــه قــام بالهــرب داخــل املســلخ وقــام بالتنكــر حيــث قــام برمــي مالبســه 
ومــن ثــم قــام باإلمســاك بــه وتســليمه الــى دوريــات االمــن وعثــر بحوزتــه 
علــى بطاقــة احــوال مدنيــة وبعرضــه علــى املدعــو ... أســتطاع التعــرف 
عليــه وانــه كان بجــواره عندمــا تعــرض للنشــل وباســتجواب املدعــى 
عليــه اعتــرف بانــه قــام بإدخــال يــده يف جيــب مــن أجــل النشــل وأنــه 
هــرب فتــم االمســاك بــه وأنتهــى التحقيــق باتهــام املدعــى عليــه بالشــروع 
ــة وخمســون  ــة قــدرة بثماني ــغ مالي يف نشــل أحــد االشــخاص ونشــل مبال
الــف ريــال مــن اشــخاص أخريــن علــى أوقــات متقاربــه كمــا تبــني وجــود 
ســابقتني عليــه احداهمــا ســرقه واالخــرى نشــل .... الــخ وخلــص حكــم 
فضيلتــه الــى أثبــات أدانــة املدعــى عليــه اجلنســية بالشــروع يف نشــل أحــد 
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االشــخاص واســتعماله لهويــة وطنيــة وتوجــه التهمــه نحــوه مبــا نســب 
اليــه مــن نشــله ملبالــغ ماليــه قدرهــا ثمانيــة وخمســون الــف ريــال مــن 
أشــخاص أخريــن ولعــدم ارتداعــه مبــا ســبق لــه فقــد قــرر تعزيــره بســجنه 
ملــدة ســنه اعتبــارا مــن 1433/2/12هـــ وبجلــده خمســة وســبعني جلــده 
ــه  ــى بــالده وحضــر عودت ــاده ال ــم أبع ــه عشــر مــرات ومــن ث تتكــرر علي
مــرة أخــرى وقــد قــرر املدعــى عليــه القناعــة بحكــم فضيلتــه يف حــني 
قــرر املدعــي العــام االعتــراض وصــدق القــرار مــن محكمــة االســتئناف 
مبكــة باألكثريــة برقــم 33240/495 يف 1433/5/11هـــ أ.هـــ حيــث 
احلــال مــا ذكــر فقــد جــرى ســؤال املدعــي هــل لديــه زيــادة بينــه فقــال 
ليــس لــدي ســوى مــا جــاء يف نتيجــة التحقيــق هكــذا أجــاب ونظــرًا لقــوة 
القرائــن ضــد املدعــى عليــه فقــد جــرى ســؤال املدعــي اليمــني الشــرعية 
علــى دعــواه فقــال أنــا أحلــف أنــه كان بجنبــي أثنــاء فقــد املبلــغ وحلظــة 
فقــد املبلــغ وســألته عــن املبلــغ ولكنــي لــم أســتطع القبــض عليــه حيــث 
كان يلبــس غتــرة حمــراء وعقــال وحســبته ســعودي ولذلــك لــم أســتطع 
القبــض عليــه وقــد تبــني مــن القضايــا االخــرى بانــه كان يلبــس هــذا 
اللبــس مــن اجــل التمويــه وأطلــب إمهالــي الــى االســبوع القــادم ورفعــت 
اجللســة ويف جلســة اخــرى حضــر الطرفــان وقــرر املدعــي اســتعداده 
بــأداء اليمــني علــى انــه حضــر لســوق الغنــم معــه املبلــغ املذكــور وانهــا 
فقــدت منــه وألول وهلــه ســأل املدعــى عليــه عــن املبلــغ وأن املدعــى عليــه 
ــه  ــى ان املدعــى علي ــة عل ــون باملائ ــى يقــني ملي ــه عل ــه وان ــاس ب الصــق الن
ــغ املذكــور هكــذا قــرر وحيــث احلــال مــا ذكــر  هــو الــذي ســرق املبل
ذلــك فحلــف قائــاًل  الشــرعية علــى  اليمــني  مــن املدعــي  فقــد طلبــت 
واهلل العظيــم الــذي ال الــه اال هــو عالــم الغيــب والشــهادة أننــي حضــرت 
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لســوق الغنــم يف املدينــة يف ســبعة ذي احلجــة عــام 1432هـــ ومعــي واحــد 
وثالثــون الفــا وخمســون ريــال ودخلــت الزحــام واملبلــغ معــي كان املدعــى 
عليــه هــذا احلاضــر اقــرب النــاس والصــق النــاس بــي وســألته حــال فقــد 
املبلــغ عــن املبلــغ وواهلل العظيــم انــه يف قــرارة نفســي مليــون باملائــة أن 
املدعــى عليــه هــو الــذي ســرق املبلــغ منــي واهلل علــى مــا أقــول شــهيد 
هكــذا حلــف فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد االطــالع 
علــى القــرار الشــرعي املشــار اليــه املصــدق مــن محكمــة االســتئناف 
ــه بالشــروع يف نشــل  ــة املدعــى علي ــوت أدان ــه بثب مبكــة واملنصــوص في
احــد االشــخاص وتوجهــه التهمــة نحــوه بنشــل مبالــغ ماليــه مــن أشــخاص 
أخريــن واملشــار فيــه الــى بــالغ املدعــي عــن املدعــى عليــه بســرقة املبلــغ 
ومــا جــاء يف القــرار مــن وجــود ســابقتي ســرقة ونشــل علــى املدعــى عليــه 
وملــا جــاء يف نتيجــة التحقيــق مــع املدعــى عليــه لــدى هيئــة التحقيــق مــن 
اعترافــه مبحاولــة نشــل املجنــي عليــه وشــرائه بطاقــة احــوال وطنيــة 
والقبــض عليــه باجلــرم املشــهود مــن قبــل املدعــي املنــوه عنــه وتعــرف 
بحوزتــه  املدنيــة  البطاقــة  ووجــود  عليــه  عــرض  عندمــا  عليــه  املجنــي 
عنــد القبــض عليــه وتشــابه االســلوب االجرامــي لــه عــن قيامــه بالنشــل 
وتقــارب الوقــت بــني بــالغ بنفــس الســوق عنــد الداللــني أثنــاء احلــراج ومــا 
جــاء مــن عمــل التنكــر مــن املدعــى عليــه اثنــاء القبــض عليــه مــن رمــي 
مالبســه كل ذلــك ممــا يقــوي جانــب املدعــي وملــا قــرره احملققــون مــن 
ــة  ان اليمــني تشــرع يف جانــب اقــوى املتداعيــني وال ســيما مــع قــوة األدل
وترادفهــا وتكاثرهــا وتشــابه اعمــال املدعــى عليــه وحيــث أدى املدعــي 
اليمــني الشــرعية بعاليــه فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ 
املدعــى بــه وقــدره واحــد وثالثــون الفــا وخمســون ريــاال هــذا مــا حكمــت 
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بــه فليعلــم وبعرضــه علــى الطرفــني قــرر املدعــي القناعــة وامــا املدعــى 
عليــه فقــرر عــدم القناعــة وقــررت تســليمه صــورة مــن صــك احلكــم 
لتقــدمي االعتراضيــة حســب املتبــع وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/01/12 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم االثنــني املوافــق 1434/05/20 هـــ فقــد 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة باخلطــاب 
رقــم332088894 يف 1434/04/30 هـــ وبرفقهــا الصــك الصــادر منــا 
رقــم  بالقــرار  عليــه  ومظهــر  هـــ   1434/01/12 يف   3410162 برقــم 
34197584 يف 1434/04/24 هـــ الصــادر مــن الدائــرة اجلزائية الســابعة 
قاضــي  املوفــق.  واهلل  باألكثريــة  احلكــم  علــى  املوافقــة  املتضمــن 
اســتئناف .... لــي وجهــة نظــر ختمــه وتوقيعــه ، قاضــي اســتئناف ختمــه 
وتوقيعــه رئيــس اســتئناف د. ختمــه وتوقيعــه . وصلــى اهلل وســلم علــى 

ــه وســلم .  ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
احلمــد هلل وحــدة وبعــد ففــي هــذا اليــوم األربعــاء املوافــق 1434/7/5هـــ 
حضــر لدينــا مصــري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم باملجلــس الشــرعي 
1434/7/5هـــ  يف   005201 رقــم  الشــيك  اســتلم  بأنــه  لدينــا  وقــرر 
املســحوب علــى مصــرف ... مببلــغ وقــدرة واحــد وثالثــون ألفــًا وخمســون 
ريــال وهــو كامــل املبلــغ املدعــى بــه وبذلــك تكــون القضيــة منتهيــة لــذا 
جــرى إثباتــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/7/5هـــ .
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: 33411618 تاريُخه: 1433/9/13هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:33544297 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34290573  تاريخه:1434/8/7هـ

رد مســروق - تفويض - اجلهات احلكومية يكتفي بالتفويض بخطاب 
رســمي مــن صاحــب الصالحيــة - ســرقة مســتلزمات كهربائيــة مــن 
املــال العــام - إنــكار ملقــدار املســروق- بينــة غيــر موصلــة- رد ميــن املدعــى 
عليــه علــى نفــي عــدد القطــع املســروقة -  قبــول قــول الغــارم مــع ميينــه 
- تفويــض يف املرافعــة واملخاصمــة مــن صاحــب الصالحيــة - احلكــم 
بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع قيمــة القطــع املســروقة الــواردة يف معاملــة 

االدعــاء العــام - رد الدعــوى يف غيــر ذلــك.

املادة )6/47( من نظام املرافعات الشرعية .

ادعــت اجلهــة املدعيــة وميثلهــا املفــوض بالترافــع عنهــا بــأن املدعــى عليــه 
قــام بســرقة عــدد مــن القواطــع الكهربائيــة؛ وطلبــت إلزامــه بتســليمها 
قيمــة املســروقات - أقــر املدعــى عليــه بســرقة القواطــع الكهربائيــة إال 
أنــه أنكــر مقــدار املســروقات املذكــورة يف الدعــوى كمــا دفــع بأنهــا 
تالفــة فظــن بأنــه ال حاجــة لهــا - املدعيــة قدمــت بينــات غيــر موصلــة 
فيمــا يتعلــق مبقــدار املســروقات- قضــت احملكمــة بإلــزام املدعــى عليــه 
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بتســليم املدعيــة قيمــة املســروقات التــي أقــر بهــا كمــا قضــت بــرد دعوى 
املدعيــة فيمــا زاد علــى ذلــك - قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعارضــت 
عليــه املدعيــة - قــررت محكمــة االســتئناف باألكثريــة املوافقــة علــى 

احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامة مبكة 
املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 
برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/08/25هـــ  وتاريــخ   33544297
املوافــق  األربعــاء  يــوم  ففــي  هـــ   1433/08/10 وتاريــخ   331498271
التاســعة صباحــًا  الســاعة  متــام  اجللســة يف  افتتحــت  1433/08/28هـــ 
وفيهــا حضــر ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ... حــال كونــه وكيــاًل 
مبوجــب خطــاب تفويــض مــن مشــرف قصــور رقــم 582/ق ص/م وتاريــخ 
1433/08/11هـــ وادعــى قائــاًل ضــد احلاضــر معــه يف مجلــس احلكــم 
ــر دعــواه ضــده : إن املدعــى  ــاًل يف تقري ــي ... قائ ســعودي بالســجل املدن
عليــه قــام بتاريــخ 1432/11/14هـــ بســرقة قطع نحاســية عددها )393( 
قطعــة وذلــك مــن قصــر مبكــة املكرمــة وذلــك بعــد قيامــه بقــص قفــل 
البــاب اخلارجــي ملســتودع القصــر وقــد مت تقديــر جميــع القطــع املســروقة 
مببلــغ وقــدره )30654 ثالثــون ألــف وســتمائة وأربــع وخمســون ريــال( لــذا 
؛ أطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه وإلزامــه بدفع قيمة القطع النحاســية 
وأربــع  وســتمائة  ألــف  ثالثــون   30654( وقــدره  مبلــغ  وهــو  املســروقة 
وخمســون ريــال( هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب 
بقولــه : مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه مــن ناحيــة ســرقة القطــع 
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وعددهــا املذكــور يف دعــواه كلــه غيــر صحيح والصحيح أني شــاهدت 
لــدي  وتولــد  املســتودع  بجــوار  التالفــة  النحاســية  املواســير  مــن  عــدد 
إحســاس بأنــه ليــس هنــاك حاجــة لتلــك املواســير وعليــه فقــد قمــت 
بتحميلهــا داخــل شــنطتي وعددهــا تســعة وثالثــني ماســورة نحاســية وقــد 
بعتهــا مببلــغ ثالثــة آالف وســبعمائة ريــال ، ومســتعد بإعــادة هــذا املبلــغ 
هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي وكالــة عــن بينتــه علــى دعــواه فقــال : 
بينتــي هــي مــا يف أوراق املعاملــة املتعلقــة باحلــق العــام . عنــد ذلــك جــرى 
ــا القــرار الشــرعي الصــادر مــن هــذه  ــة وفيه ــى املعامل ــي االطــالع عل من
احملكمــة برقــم 3383574 وتاريــخ 1433/02/15هـــ واملتضمــن ثبــوت 
إدانــة املدعــى عليــه بخيانــة األمانــة وأخــذ مــال مؤمتــن عليــه بغيــر وجــه 
حــق وتعزيــره لقــاء ذلــك بســجنه ســنة وجلــده مائــة وخمســون جلــده كمــا 
جــرى منــي الرجــوع إلــى أوراق املعاملــة فوجــد مــن بينهــا محضــر القبــض 
والتفتيــش احملــرر علــى لفــة رقــم 15 ولفــه رقــم 16 فوجــد أنــه يتضمــن 
القبــض علــى املدعــى عليــه نظــرًا ملــا توفــرت مــن معلومــات تفيــد اتهامــه 
بســرقة قواطــع كهربائيــة نحاســية ولــم جنــد يف احملضــر مــا يفيــد وجود 
شــيء مــن املســروقات لديــه كمــا جــرى منــي الرجــوع إلــى أوراق املعاملــة 
ومــن بينهــا إقــرار املدعــى عليــه املــدون علــى صحيفــة 15 مــن دفتــر 
التحقيــق لفــة رقــم 1 وهــذا نصــه : )) إقــرار بتاريــخ 1432/11/27هـــ 
أقــر أنــا املدعــو / ســعودي اجلنســية حامــل بطاقــة رقــم وأنــا بكامــل 
قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعًا وبــدون إجبــار أو اكــراه يف يــوم األربعــاء 
أو الثالثــاء ويف متــام الســاعة احلاديــة عشــر صباحــًا دخلــت املســتودع مــن 
ــب األبجــورات  ــة لكــي أقــوم بترتي ــاب الطــوارئ مــن النفــق رقــم أربع ب
القواطــع  بواقــع عمــل كفنــي كهربــاء وشــاهدت  املســتودع  بداخــل 
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النحاســية ونقلتهــا مبعرفتــي إلــى مــكان قريــب مــن بــاب الطــوارئ الذي 
دخلــت منــه وكنــت أتــردد يوميــًا ألشــاهد القواطــع هــل هــي يف مكانهــا 
ــم  ــم أتوقــع أحــد اهت ــى القواطــع ل ــه بهــا وبواقــع تــرددي عل الــذي وضعت
للقواطــع فأغوانــي الشــيطان فقمــت بنقلهــا بيــدي ووضعتهــا يف شــنطة 
الســيارة وعددهــا تســعة وثالثــني قطعــة مــن النحــاس وحملتهــا دفعــة 
ــم يقــم أحــد بتفتيشــي كمــا هــو  ــد خروجــي مــن القصــر ل واحــدة وعن
وبعــد  مســاًء  والربــع  عشــر  الثانيــة  الســاعة  متــام  يف  وخرجــت  معتــاد 
علــب  يشــترون  الذيــن  مــن  شــخص  شــاهدت  القصــر  مــن  خروجــي 
البيبســي واملعلبــات يف مخطــط احلمــراء وال أعرفــه أبــدًا وعرضتهــا عليــه 
ووافــق علــى شــرائها مقابــل ثالثــة آالف وســبعمائة ريــال وبعتهــا لــه هــذا 
ــت  ــذي دخل ــك أقــر علمــًا أن املســتودع ال ــى ذل ــل وعل مــا حــدث بالتفصي
وســرقت القواطــع النحاســية منــه يقــع بقصــر .... مبكــة الــذي أعمــل 
فيــه فنــي كهربــاء وعليــه أوقــع املقــر مبــا فيــه بصمتــه شــهود احلــال 
املــالزم توقيعــه(( وقــد ذيــل عليــه مبــا نصــه : )) احلمــد هلل وحــده وبعــد : 
حضــر لــدي املدعــو وبســؤاله عــن املدعــو بالصحيفــة رقــم 15صــادق 
عليه حرفيًا طائعًا مختارًا ولذا جرى تصديقه حرر يف 1432/11/28هـ 
املكرمــة  اجلزئيــة مبكــة  رئيــس احملكمــة  بصمتــه  فيــه  مبــا  املقــر 
توقيعــه (( (( وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه : مــا جــاء يف 
ذلــك صحيــح وليــس فيهــا مــا يــدل علــى دعــوى املدعــي وكالــة وبســؤال 
املدعــي وكالــة هــل لديــه زيــادة بينة ســوى مــا يف أوراق املعاملة ؟ فأجاب 
بأنــي أطلــب مهلــة للبحــث وحيــث ال مانــع مــن ذلــك رفعــت اجللســة ثــم يف 
يــوم األربعــاء املوافــق 1433/09/06هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة 
الثانيــة ظهــرًا وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه املنــوه عنهمــا 
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ــة مــن  ــه يف اجللســة املاضي ــة عمــا وعــد ب ــه وبســؤال املدعــي وكال بعالي
ــة  ــه : ليــس لــدي ســوى مــا يف أوراق املعامل ــة فأجــاب بقول احضــار البين
مــن اعتــراف املدعــى عليــه بدخــول املســتودع ، كمــا أن املدعــى عليــه 
ليــس لــه أيــه صالحيــة لدخــول املســتودع ، واعترافــه بســرقة بعــض 
القطــع دليــل علــى ســرقة باقيهــا هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه قــال : الصحيــح مــا ذكرتــه ومــا أخذتــه مــن املواســير فهــي 
تالفــة وهــي مرميــة يف صناديــق النفايــات وأطالــب بإحضــار تصويــر ذلــك 
املدعــي  علــى  وبعرضــه  الدعــوى صحيحــة  إن كانــت  بالكاميــرات 
ــه  ــًا فإن ــه ومــا يكــون تالف ــه ال صحــة ملــا ذكــره املدعــى علي أجــاب بأن
يشــكل لــه جلنــة لتقريــر ذلــك ومن ثــم يباع عن طريــق مناقصة حكومية 
وأمــا مــا ذكــره مــن تصويــر ذلــك بالكاميــرات فإنــه ال يوجــد لدينــا 
حاليــًا تصويــر لذلــك هكــذا اجــاب ثــم قــرر كل منهمــا اكتفــاؤه مبــا 
قــدم وعليــه فقــد قــررت رفــع اجللســة للتأمــل ودراســة املعاملــة ثــم يف يــوم 
الســاعة  متــام  يف  اجللســة  افتتحــت  1433/09/13هـــ  املوافــق  األربعــاء 
الواحــدة ظهــرًا وفيهــا حضــر ممثــل اجلهــة املدعيــة واملدعــى عليــه ... املنــوه 
ــي أخذهــا ؟  ــه عــن عــدد القطــع الت ــه وبســؤال املدعــى علي عنهمــا بعالي
أجــاب إنهــا تســعة وثالثــون ماســورة نحاســية، فبنــاء علــى مــا ســلف مــن 
الدعــوى واإلجابــة وبعــد االطــالع علــى أوراق املعاملــة مبــا فيهــا القــرار 
الشــرعي رقــم 3383574 وتاريــخ 1433/02/15هـــ ، وحيــث طلبــت 
قيمــة  بدفــع  عليــه  املدعــى  تكليــف  بواســطة ممثلهــا  املدعيــة  اجلهــة 
املســروق وعــدده )393( قطعــة نحاســية باملبلــغ املدعــى عليــه ، وحيــث 
أنكــر املدعــى عليــه عــدد القطــع املســروقة وذكــر أنهــا تســع وثالثــني 
ماســورة نحاســية ، ولــم يقــم املدعــي بينتــه علــى دعــواه يف عــدد القطــع 
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، ومــا جــاء يف القــرار الشــرعي واالقــرار املصــدق شــرعًا ، ال تــدل علــى 
مــا ذكــره ممثــل اجلهــة املدعيــة يف دعــواه ، ولــم يرغــب ميــني املدعــى 
ــه  ــا ، وحيــث أن مــا أقــر ب ــى نفــي مــا زاد عــن القطــع املقــر به ــه عل علي
املدعــى عليــه مــن عــدد القطــع وقيمتهــا يفــوق مــا قومــت بــه اجلهــة املدعيــة 
كل قطعــة مــن القطــع النحاســية ، ملــا ســبق فقــد حكمــت مبــا يلــي : 
أواًل : ثبــت لــدي أن بذمــة املدعــى عليــه للشــؤون اخلاصــة لـــــ .... مبلــغ 
وقدره )3700 ثالثة آالف وســبعمائة ريال ( قيمة تســع وثالثون ماســورة 
نحاســية أخذهــا بغيــر وجــه حــق ، تــودع يف اخلزينــة العــام للدولــة لصالــح 
الشــؤون اخلاصــة لـــــ.... . ثانيــًا :- رددت دعــوى اجلهــة املدعيــة ... يف إلــزام 
املدعــى عليــه مبــا زاد علــى القطــع املذكــورة ، لكونــه لــم يثبــت لــدي 
وأفهمــت ممثلهــا بــأن للجهــة املدعيــة ميــني املدعــى عليــه متــى رغبــت هــذا 
مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبإعــالن احلكــم قــرر املدعــى عليــه القناعــة 
وقــرر ممثــل اجلهــة املدعيــة عدمهــا وطلــب اســتئنافه بالئحــة فجــرى 
تســليمه نســخه مــن الصــك يف نفــس اليــوم وإفهامــه بــأن مــدة االعتــراض 
ثالثــون يومــًا اعتبــارًا مــن تاريــخ هــذا اليــوم وبأنــه إذا لــم يتقــدم بالئحــة 
اعتراضيــة خاللهــا فــإن حقــه يف االعتــراض يســقط ويكتســب احلكــم 
القطعيــة ، وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد آلــه وســلم حــرر 
يف 1433/09/13هـــ احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال 
نبــي بعــده وبعــد : ففــي هــذا اليــوم األحــد املوافــق 1434/03/29هـــ 
ــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف  افتتحــت اجللســة وكان قــد وردتن
برقــم 331873432 يف 1433/11/15هـــ واملالحــظ عليها بقرار الدائرة 
اجلزائيــة األولــى رقــم 33447901 يف 1433/11/08هـــ ونــص احلاجــة 
: )) وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه قررنــا إعادتهــا لفضيلــة  منــه 
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حاكــم القضيــة ملالحظــة انــه ال توجــد وكالــة مــن اجلهــة املختصــة وإمنــا 
ملوجــود تفويــض يف املراجعــة وليــس يف الدعــوى واملرافعــة وال بــد مــن 
ذلــك . إلجــراء مــا يلــزم نحــو مــا أشــير إليــه (( ، وعليــه أجيــب أصحــاب 
الفضيلــة بأنــه كمــا نــوه يف ضبطــه فــإن اجلهــة املختصــة قــد فوضــت / 
يف املطالبــة واملدافعــة واملرافعــة وقبــول احلكــم واالعتــراض عليــه ..الــخ 
مبوجــب خطابهــم رقــم 582/ ق ص / م يف 1433/08/11هـــ املرفــق 
باملعاملــة ، وحيــث جــرى إكمــال الــالزم فقــد قــررت رفــع كامــل أوراق 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم وبــاهلل التوفيــق حــرر يف 
الثالثــاء  اليــوم  هــذا  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  .احلمــد  1434/03/29هـــ 
الثامنــة  الســاعة  متــام  يف  اجللســة  افتتحــت  1434/05/07هـــ  املوافــق 
صباحــًا ثــم عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 
رقــم 332028985 وتاريــخ 1434/04/27هـــ واملرفــق بهــا القــرار رقــم 
34189158 وتاريــخ 1434/04/16هـــ ونصــه » وبدراســة مــا أجــاب بــه 
فضيلتــه غيــر مقنــع وعليــه الرجــوع إلــى قرارنــا رقــم 33447901 وتاريــخ 
أ.هـــ وعليــه أجيــب   « يلــزم واهلل املوفــق  1433/11/08هـــ وإجــراء مــا 
ــة - وفقهــم اهلل وأيدهــم ، بأنــه هــذه الدعــوى مقامــة  أصحــاب الفضيل
مــن جهــة حكوميــة هــي ... ، واملدعــي احلاضــر هــو مفــوض مــن قبــل 
صاحــب الصالحيــة باخلطــاب املوجــه للمحكمــة برقــم 582/ق ص/م 
يف 1433/08/11هـــ املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم )26( وقــد جــاء فيــه مــا 
نصــه : )) ولــه احلــق يف املطالبــة واملخاصمــة واملدافعــة واملرافعــة وإحضار 
البينــات والــرد عليهــا وقبــول احلكــم واالعتــراض عليــه والتوقيــع فيمــا 
ذكــر (( ، وحيــث أن هــذا التفويــض كافيــًا يف مثــل هــذه احلالــة وال 
حاجــة إلصــدار وكالــة فقــد نصــت املــادة )6/47( مــن نظــام املرافعــات 
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ــوا اجلهــات احلكوميــة يكتفــى بتفويضهــم  الشــرعية علــى أن : )) ممثل
بخطــاب رســمي مــن صاحــب الصالحيــة إلــى احملكمــة التــي تقــام لديها 
الدعــوى (( ، فلمــا ســبق فإنــه لــم يظهــر لــي ســوى مــا أجريتــه وقــررت 
إحلاقــه لصكــه وســجله ومــن ثــم إعادتهــا ألصحــاب الفضيلــة قضــاة 
محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة إلكمــال الزمهــا ، أعانهــم اهلل 
ووفقهــم ، وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 
أجمعــني حــرر يف 1434/05/07هـــ .احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا 
اليــوم األحــد املوافــق 1434/07/09هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة 
الثانيــة عشــر ظهــرًا ثــم عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة 
ــدة بهــذه احملكمــة  ــخ 1434/06/14هـــ املقي برقــم 332028985 وتاري
برقــم 332028985 وتاريــخ 1434/06/16هـــ واملرفــق بهــا القــرار رقــم 
34227224 وتاريــخ 1434/05/29هـــ ونصــه » وبدراســة مــا أجــاب بــه 
باهــل  بهــا خاصــة  استشــهد  التــي  واملــادة  مقنــع  غيــر  وجــد  فضيلتــه 
الصفــات االعتباريــة كرؤســاء ومــدراء الدوائــر احلكوميــة ، فعلــى 
فضيلتــه الرجــوع إلــى قرارنــا الســابق وإجــراء مقتضــاه واهلل املوفــق »أ.هـــ 
احلــق  بــأن صاحــب  الفضيلــة -وفقهــم اهلل-:  أجيــب أصحــاب  وعليــه 
اخلــاص هــو جهــة حكوميــة ، واملــال املســروق هــو مــن أمــوال الدولــة ، 
وقــد ســبق أن كاتبــت املشــرف علــى مكتــب االدعــاء بهــذه احملكمــة 
الدعــوى  نظــر  إبــان  رقــم 33257001 يف 1433/02/14هـــ  بكتابــي 
إفادتــه  فوردتنــي   ، املســروق  املــال  ملكيــة  عــن  مستفســرًا  العامــة 
املرفــق   ، 1433/02/15هـــ  يف  /2/ب/167  م  ه  الرقــم  ذا  بكتابــه 
بالطــرد املرفــق باملعاملــة لفــة رقــم )74( وبرفقــه كتــاب املشــرف علــى 
ــة  قصــور ... املــؤرخ يف 1433/02/14هـــ املرفــق بالطــرد املرفــق باملعامل
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النحاســية  املواســير  ملكيــة  أن  جميعــًا  واملتضمنــة   )73( رقــم  لفــة 
املذكــورة يف الدعــوى ، تعــود إلــى أمــالك الدولــة ) وزارة املاليــة ( وأن 
مــا يبــاع منهــا يــودع قيمتــه بــوزارة املاليــة ، وعليــه فــال حاجــة حينئــذ 
إلصــدار وكالــة ، بــل يكتفــى بالتفويــض حســب التعليمــات والتــي 
ســبق إيرادهــا بعاليــه ، لذلــك فإنــه لــم يظهــر لــي ســوى مــا أجريــت 
وقــررت إعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيقهــا كاملتبــع وإعمال 
مقتضــى املــادة )188( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وبــاهلل التوفيــق 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/07/09هـــ. احلمــد 
املوافــق 1434/09/08هـــ عــادت  الثالثــاء  يــوم  وبعــد ففــي  هلل وحــده 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة برقــم 332028985 
رقــم  احملكمــة  هــذه  بأســاس  واملقيــدة  1434/08/22هـــ  وتاريــخ 
332028985 وتاريــخ 1434/08/29هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن 
 34290573 رقــم  االســتئناف  محكمــة  يف  األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة 
وتاريــخ 1434/08/07هـــ واملــدون علــى ظهــر الصك املتضمن )وبدراســة 
احلكــم وصــورة ضبطــه قررنــا باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم( لــذا 
ــى اهلل  ــاهلل التوفيــق وصل ــى ال يخفــى وب ــر ذلــك وإحلاقــه حت جــرى حتري

على نبينا محمد وآله وسلم حرر يف 1434/09/08هـ .
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: 33442131 تاريُخه: 1433/10/29هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33546412  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3417357  تاريخه:1434/1/20هـ

ــغ مالــي مت  ــرد مغصــوب - زوجــة تدعــي علــى زوجهــا رد مبل ــة ب مطالب
االســتيالء عليــه مــن حســاب مصــريف - غيــاب املدعــى عليــه رغــم تبليغــه 
- اليمــن تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعيــن - البينــة: كشــف احلســاب 
وحلــف اليمــن - ثبــوت الدعــوى - حكــم حضــوري- التمــاس إعــادة 

النظــر- رفــض االلتمــاس بعــد النظــر يف موضوعــه.

1- قــول ابــن القيــم رحمــه اهلل يف إعــالم املوقعــن )101/1(: )والــذي 
جــاءت بــه الشــريعة أن اليمــن تشــرع مــن جهــة أقــوى املتداعيــن ..إلخ(.

2- مــا قــرره جمــع مــن أهــل العلــم مــن القضــاء علــى الغائب املســتتر وإن 
لــم يكــن مــع املدعــى بينــة حتــى ال يكــون االمتنــاع طريقــًا إلــى إســقاط 
احلقــوق التــي نصــب القاضــي حلفظهــا. انظــر أدب القاضــي للمــاوردي 

.)323/2(
3- األصل امتالك اإلنسان ما يف حوزته.

4- املــواد )1/55( و)3/195( مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املرافعــات 
الشــرعية .

ادعــت املدعيــة بــأن املدعــى عليــه زوجهــا وقــد قــام بتحويل وســحب مبالغ 
ماليــة مفصلــة يف دعواهــا مــن حســابها اخلــاص إلــى حســابه اخلــاص بعــد 
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أن قــام بحبســها يف بيتــه وأخــذ بطاقــة الصــراف اآللــي اخلاصــة بها منها، 
ولــذا فقــد طلبــت احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املدعــى بــه 
إليهــا- املدعــى عليــه لــم يحضــر مــع تبلغــه مبوعــد اجللســة لــذا فقــد 
قــررت احملكمــة مواصلــة الســير يف الدعــوى بغيابــه وطلبت مــن املدعية 
تقــدمي بينتهــا فذكــرت أن بينتهــا هــي كشــف احلســاب لــدى املصــرف 
وباالطــالع عليــه وجدتــه احملكمــة يتضمــن حتويــالت وســحوبات ماليــة 
ــة  ــه مــن بين ــة تقــوى جانبهــا مبــا قدمت ــة- املدعي مطابقــة لدعــوى املدعي
مــع تغيــب املدعــى عليــه عــن اجللســة مــع تبلغــه باحلضــور لــذا فقــد وجهــت 
ــا-  ــب منه ــق مــا طل ــا طب ــا فأدته ــة لبينته ــا اليمــني املكمل احملكمــة له
قضــت احملكمــة حضوريــًا بإلــزام املدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعيــة 
املبلــغ املدعــى بــه- قنعــت املدعيــة باحلكــم- تقــدم املدعى عليــه بالتماس 
إعــادة نظــر فقبلتــه محكمــة االســتئناف شــكاًل وأحالتــه للمحكمــة 
االبتدائيــة للنظــر يف موضوعــه- مبواجهــة املدعــى عليــه بالدعــوى أقــر 
بالتحويــالت والســحوبات املاليــة مــن حســاب املدعيــة ودفــع بــأن تلــك 
ــر حــق فقــام  ــه بغي ــة من ــه وقــد أخذتهــا املدعي األمــوال هــي يف األصــل ل
باســتردادها منهــا- طلبــت احملكمــة مــن املدعــى عليــه تقــدمي بينــة علــى 
مــا دفــع بــه فقــدم بينــات غيــر موصلــة ولــم يقبــل ميــني املدعيــة علــى نفــي 
ذلــك الدفــع- قضــت احملكمــة برفــض االلتمــاس موضوعــا وأفهمــت 
املدعــى عليــه بــأن لــه ميــني املدعيــة متــى مــا طلبهــا- اعتــرض املدعــى 
عليــه علــى احلكــم- قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم  
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بينبــع وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
1433/08/25هـــ  وتاريــخ   33546412 برقــم  املســاعد  بينبــع  العامــة 
1433/08/25هـــ  وتاريــخ   331601376 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
ففــي يــوم األحــد املوافــق143/09/10 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 45 
: 12 وفيهــا حضــرت ).....( ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم).....( واملعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا ).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ).....( وادعــت علــى الغائــب عــن مجلــس احلكــم 
املجلــس  عــن  الغائــب  عليــه  املدعــى  إن  دعواهــا  يف  قائلــة  الشــرعي 
الشــرعي زوجــي قــد قــام بحبســي يف بيتــه مــن تاريــخ 1432/08/20هـــ 
اآللــي  الصــراف  بطاقــة  منــي  وأخــذ  تاريخ1432/09/10هـــ  حتــى 
اخلاصــة بــي وقــام بتحويــل مبلــغ وقــدره )200,000( مائتــا ألــف ريــال 
قــام  وأيضــًا   ).....( اخلــاص يف  ).....( حلســابه  اخلــاص يف  مــن حســابي 
بســحب مبلــغ نقــدي قــدره )50,000( خمســون ألــف ريــال أطلــب احلكــم 
بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املدعــى بــه وقــدره )250,000( مائتــان 
وخمســون ألــف ريــال هــذه دعــواي وقــد ســبق أن تبلــغ املدعــى عليــه 
مبوعــد اجللســة يــوم األحــد املوافــق 1433/09/10هـــ الســاعة العاشــرة 
ــم يحضــر وملــا ســبق واســتنادًا  ــة ول ــغ املرفــق باملعامل حســب منــوذج التبلي
علــى الفقــرة )1( مــن املــادة اخلامســة واخلمســني مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية والئحتهــا التنفيذيــة ونصهــا )إذا تبلــغ املدعــى عليــه لشــخصه 
ــة نفســها مبوعــد اجللســة أو أودع هــو أو  ــه الشــرعي يف القضي أو وكيل
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وكيلــه مذكــرة بدفاعــه للمحكمــة قبــل اجللســة فيعــد احلكــم يف 
حقــه حضوريــًا ســواء أكان غيابــه قبــل قفــل بــاب املرافعــة أم بعده(.أ.هـــ 
ــى  ــة عل ــا بين ــة هــل لديه ــة فســألت املدعي ــذا قــررت الســير يف القضي فل
ــدى املصــرف وقــد راجعتهــم  ــت نعــم لــدي كشــف حســاب ل ــك فقال ذل
لطلبــه فرفضــوا حتــى أحضــر بطاقــة العائلــة وهــي ليســت معــي وإمنــا مــع 
زوجــي وليــس لــي عالقــة بــه اآلن وغيــر متواصــل معــي هكــذا أجابــت 
وألجــل الكتابــة ملصــرف ).....( لتزويدنــا بكشــف حســاب للمدعيــة 
 ).....( أخيهــا  مــن  بهــا  واملعــرف  املدعيــة  حضــرت  أخــرى  جلســة  ويف 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( وقــد ســبق الكتابــة 
ملصــرف ).....( بخطابنــا ذي الرقــم).....( وتاريــخ 1433/09/13هـــ بشــأن 
تزويدنــا بكشــف حســاب للمدعيــة خــالل الفتــرة مــن 1432/8/18هـــ 
إلــى 1432/09/10هـــ وكذلــك إفادتنــا بالعمليــات املتعلقــة بحســاب 
املدعــى عليــه ولــم يردنــي منهــم أي إفــادة وقــد أبــرزت املدعيــة كشــف 
حســاب صــادر مــن مصــرف ).....( فــرع ).....( وباالطــالع عليــه تضمــن 
مــا يلــي حتويــل مــن حســاب املدعيــة إلــى حســاب املدعــى عليــه بتاريــخ 
1432/08/24هـــ مت حتويــل مبلــغ وقــدره )20,000(عشــرون ألــف ريــال 
وتاريــخ 1432/08/25هـــ مت حتويــل مبلــغ وقــدره )20,000( عشــرون 
ألــف ريــال وتاريــخ 1432/08/26هـــ مت حتويــل مبلــغ وقــدره )20,000( 
عشــرون ألــف ريــال وتاريــخ 1432/08/27هـــ مت حتويــل مبلــغ وقــدره 
)20,000( عشــرون ألــف ريــال وتاريــخ 1432/08/28هـــ مت حتويــل مبلــغ 
وقدره )20,000( عشرون ألف ريال وتاريخ 1432/08/29هـ مت حتويل 
وتاريخ1432/08/30هـــ  ريــال  ألــف  عشــرون   )20,000( وقــدره  مبلــغ 
تاريــخ  ريــال  ألــف  عشــرون   )20,000( وقــدره  مبلــغ  حتويــل  مت 
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1432/09/01هـــ مت حتويــل مبلــغ وقــدره )20,000( عشــرون ألــف ريــال 
وتاريــخ 1432/09/02هـــ مت حتويــل مبلــغ وقــدره )20,000( عشــرون 
ألــف ريــال وتاريــخ 1432/09/03هـــ مت حتويــل مبلــغ وقــدره )20,000( 
عشــرون ألــف ريــال فيكــون مجمــوع مــا مت حتويلــه مــن حســاب املدعيــة 
حلســاب املدعــى عليــه مبلــغ وقــدره )200,000( مئتــا ألــف ريــال ثــم أنــه 
تاريــخ 1432/09/03هـــ مت ســحب  إلــى  تاريــخ 1432/08/24هـــ  مــن 
مبلــغ وقــدره )50,000( خمســون ألــف ريــال وتفصيلــه كالتالــي بتاريــخ 
1432/08/24هـــ مت ســحب مبلــغ وقــدره )5,000( خمســة آالف ريــال 
وبتاريــخ 1432/08/25هـــ مت ســحب مبلــغ وقــدره )5,000( خمســة آالف 
ريــال وبتاريــخ 1432/08/26هـــ مت ســحب مبلــغ وقــدره )5,000( خمســة 
ــغ وقــدره )5,000(  ــال وبتاريــخ 1432/08/28هـــ مت ســحب مبل آالف ري
خمســة آالف ريــال وبتاريــخ 1432/08/29هـــ مت ســحب مبلــغ وقــدره 
)5,000( خمســة آالف ريــال وبتاريــخ 1432/08/30هـــ مت ســحب مبلــغ 
وقــدره )5,000( خمســة آالف ريــال وبتاريــخ 1432/09/01هـــ مت ســحب 
1432/09/02هـــ  وبتاريــخ  ريــال  آالف  )5,000( خمســة  وقــدره  مبلــغ 
وبتاريــخ  ريــال  آالف  خمســة   )5,000( وقــدره  مبلــغ  ســحب  مت 
1432/09/03هـــ مت ســحب مبلــغ وقــدره )5,000( خمســة آالف ريــال 
ــه  ــى مــا ذكرت ــه عل ــادة بين ــة هــل لديهــا زي ــم جــرى منــي ســؤال املدعي ث
فأجابــت بقولهــا ليــس لــدي ســوى مــا ذكرتــه ومبــا أن املدعــى عليــه قــد 
تغيــب عــن اجللســة مــع تبلغــه باحلضــور إضافــة إلــى البينــة التــي قدمتهــا 
املدعيــة يرجــح قــوة جانبهــا لــذا فقــد أفهمتهــا بــأن اليمــني متوجهــة عليهــا 
يف إثبــات صحــة دعواهــا وعــدم ســداد املدعــى عليــه للمبلــغ املدعــى 
بــه أو بعضــه فاســتعدت باحللــف فجــرى منــي تخويفهــا مبغبــة اليمــني 
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ــه إال  ــذي ال إل ــم ال ــًة: )واهلل العظي ــك وحلفــت قائل ــة ففهمــت ذل الكاذب
هــو أن املدعــى عليــه قــد قــام بأخــذ بطاقــة الصــراف اآللــي اخلــاص بــي 
واختلــس مــن حســاباتي مبلغــًا وقــدره )250,000( مائتــان وخمســون 
ألــف ريــال مــن غيــر علمــي وال موافقتــي أقســم بــاهلل علــى ذلــك( هكــذا 
ــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعيــة ومبــا أن املدعــى عليــه  حلفــت فبن
قــد تبلــغ لشــخصه نظامــًا مبوعــد اجللســة ولــم يحضــر ونظــرًا ملــا ورد 
يف الالئحــة األولــى مــن املــادة اخلامســة واخلمســني مــن نظــام املرافعــات 
ــة  ــة غيــر موصل ــة بين ــة املدعي ــة ومبــا أن بين الشــرعية والئحتهــا التنفيذي
إال أن غيــاب املدعــى عليــه عــن املجلــس الشــرعي مــع تبلغــه لشــخصه 
يرجــح قــوة جانــب املدعيــة واليمــني تتوجــه علــى أقــوى املتداعــني ولهــذا 
قــال ابــن القيــم رحمــه اهلل يف إعــالم املوقعــني 101/1 مــا نصــه )والــذي 
جــاءت بــه الشــريعة أن اليمــني تشــرع مــن جهــة أقــوى املتداعيــني فــأي 
اخلصمــني ترجــح جانبــه جعلــت اليمــني مــن جهتــه وهــذا مذهــب اجلمهــور 
كأهــل املدينــة وفقهــاء احلديــث كاإلمــام أحمــد والشــافعي ومالــك 
وغيرهــم( ونظــرًا ملــا قــرره جمــع مــن أهــل العلــم مــن القضــاء علــى الغائــب 
املســتتر وإن لــم يكــن مــع املدعــى بينــة حتــى ال يكــون االمتنــاع طريقــًا 
إلــى إســقاط احلقــوق التــي نصــب القاضــي حلفظهــا انظــر أدب القاضــي 
للمــاوردي ) 323/2( ومبــا أن املدعيــة حلفــت اليمــني املطلوبــة منها كما 
هــو مفصــل أعــاله لــذا فقــد ثبــت لــديَّ صحــة دعــوى املدعيــة وحكمــت 
علــى املدعــى عليــه حكمــًا حضوريــًا بــأن يدفــع للمدعيــة املبلــغ املدعــى 
بــه وقــدره )250,000( مائتــان وخمســون ألــف ريــال والغائــب علــى حجتــه 
متــى حضــر ، وبعــرض احلكــم علــى املدعيــة قنعــت بــه وقــررت إكمــال 
مــا يلــزم حيــال إبــالغ املدعــى عليــه الغائــب باحلكــم حســب التعليمــات 
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، ثــم رفــع كامــل املعاملــة حــال االقتضــاء إلــى محكمــة االســتئناف 
لدراســة احلكــم وتدقيقــه حســب املتبــع ، وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/10/24هـــ 

الســاعة العاشــرة والنصــف .
محكمــة  رئيــس  خطــاب  وردنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
  341184568 رقــم  املكلــف  املكرمــة  مكــة  مبنطقــة  االســتئناف 
اخلامســة  اجلزائيــة  الدائــرة  قــرار  وبرفقــه  وتاريخ1434/06/10هـــ 
رقــم34225202 وتاريخ1434/05/28هـــ املتضمــن )احلمــد هلل وحــده 
والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــّي بعــده، وبعــد: فقــد جــرى منــا نحــن 
قضــاة الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة االطــالع علــى إحالــة ســماحة رئيــس 
 34223369 رقــم  املكرمــة  مكــة  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة 
وتاريخ1434/05/14هـــ املشــفوع بهــا صحيفــة االلتمــاس املقدمــة مــن 
).....( املقيــدة برقــم 341184568 وتاريــخ 1434/05/14هـــ املتضمنــة 
فضيلــة  مــن  الصــادر  احلكــم  يف  النظــر  إعــادة  املذكــور  التمــاس 
برقــم33442131  بينبــع  العامــة  باحملكمــة  القاضــي   ).....( الشــيخ 
مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املصــدق  وتاريخ1433/10/29هـــ 
وبدراســة  وتاريخ1434/01/20هـــ   3417357 برقــم  املكرمــة  مكــة 
املعاملــة وبنــاًء علــى االلتمــاس املقــدم مــن ).....( بشــأن احلكــم رقــم 
غيابيــًا  عليــه  فيــه  واحملكــوم  وتاريخ1433/10/29هـــ   33442131
وحيــث تقــدم وبطلــب ســماع رده لــذا حتــال لفضيلتــه احلاكــم لســماع 
رده علــى الدعــوى ومــن ثــم إجــراء الــالزم وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. قاضــي اســتئناف ).....( ختمــه وتوقيعــه قاضي 
اســتئناف ).....( ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ).....( ختمــه وتوقيعــه( 
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ا.هـــ عليــه ففــي هــذا اليــوم الثالثــاء املوافــق 1434/06/27هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة الواحــدة والنصــف وفيهــا حضــر ).....( ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( وبســؤاله عــن دعــوى املدعيــة أجــاب 
قائــاًل مــا ذكرتــه املدعيــة مــن قيامــي بتحويــل مبلــغ وقــدره )200,000( 
ــال مــن حســابها إلــى حســابي يف مصــرف ).....( وقيامــي  ــا ألــف ري مائت
ــغ نقــدي قــدره)50,000( خمســون ألــف ريــال مــن حســابها  بســحب مبل
فــإن  التحويــل  ملبلــغ  بالنســبة  اآللــي فصحيــح ولكــن  الصــراف  عبــر 
املدعيــة قــد قامــت قبــل حوالــي ســنة ونصــف بالدخــول إلــى حســابي عــن 
طريــق االنترنــت نظــرًا لكونهــا تعــرف الرقــم الســري حلســابي وقامــت 
بتحويــل مبلــغ وقــدره )100,000( مائــة ألــف ريــال مــن حســابي حلســابها 
الشــخصي وبعدهــا كذلــك قامــت بنفــس العمليــة وقامــت بتحويــل مبلــغ 
وقــدره )100,000( مائــة ألــف ريــال مــن حســابي حلســابها الشــخصي 
مبــا مجموعــه )200,000( مائتــا ألــف ريــال ثــم تبــني لــي ذلــك فســألتها 
عــن تلــك العمليــة فأخبرتنــي أنهــا تريــد بــأن تتفاخــر بذلــك علــى أخوتهــا 
ــل املذكــور يف دعواهــا اســتردادًا  ــرة قمــت بإجــراء التحوي وبعدهــا بفت
الــذي أخذتــه منــي بغيــر حــق وأمــا بالنســبة ملــا ذكرتــه مــن  للمبلــغ 
قيامــي بســحب مبلــغ )50,000( خمســون ألــف ريــال نقــدًا مــن الصــراف 
اآللــي فصحيــح بــل ســحبت أكثــر مــن ذلــك نظــرًا ألن جميــع املبالــغ 
ــل  ــا والتحوي ــا مــن قمــت بإيداعه ــي شــخصيًا وأن ــي بحســابها تعــود ل الت
فيهــا نظــرًا ألننــي قمــت بإنشــاء ذلــك احلســاب لهــا مــن أجــل التســجيل 
بحافــز وبعدهــا قمــت باســتخدامه نظــرًا لعــدم نــزول حافــز لهــا وبإذنهــا 
املبالــغ للمدعيــة  تلــك  إلغــاء احلكــم الصــادر علــي بدفــع  لــذا أطلــب 
هكــذا أجــاب ثــم جــرى رفــع اجللســة لطلــب املدعيــة وســماع جوابهــا 
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عــن دفــع املدعــى عليــه ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة واملعــرف 
بهــا مــن قبــل أخيهــا وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه وبعــرض إجابــة 
املدعــى عليــه علــى املدعيــة قــررت قائلــة مــا ذكــره املدعــى عليــه غيــر 
ــا ال أعــرف حســاباته وال أرقامهــا الســرية  ــًة وتفصيــاًل فأن صحيــح جمل
ولــم أدخــل عليهــا قــط ولــم أقــم بتحويــل مبلــغ )200,000( مائتــني ألــف 
ــي  ــى حافــز نظــرًا لكون ــم أتقــدم عل ــال مــن حســابه إلــى حســابي ول ري
لــدي عمــال باســمي وأمــا مــا ذكــره مــن أن جميــع املبالــغ التــي بحســابي 
تعــود لــه شــخصيًا فغيــر صحيــح وأمــا مــا ذكــره مــن أن مــن يقــوم بإيــداع 
املبالــغ بحســابي والتحويــل إليــه فصحيــح ذلــك أن بينــي وبينــه شــراكة 
ــي هــو عمــل  ــارة عــن اســتيراد أعشــاب مــن مصــر وكان عمل وهــي عب
األعشــاب  تلــك  وفــرز  االتصــاالت  واســتقبال  االنترنــت  علــى  دعايــة 
حــني وصولهــا وعملــه هــو القيــام باالســتيراد وكانــت الشــراكة بيننــا 
مناصفــة وكان يقــوم بدفــع مســتحقاتي عــن طريــق التحويــل احلســابي 
أو اإليــداع نهايــة كل شــهر هكــذا أجابــت وبعرضــه علــى املدعــى عليــه 
قــرر بقولــه مــا ذكرتــه املدعيــة غيــر صحيــح والصحيــح مــا ذكرتــه 
املدعيــة  قيــام  بصحــة  تشــهد  بينــة  لديــه  هــل  عليــه  املدعــى  فســألت 
بتحويــل مبلــغ )200,000( مائتــني ألــف ريــال علــى دفعتــني وأن املــال 
الــذي بحســاب املدعيــة هــو مالــه وعائــد لــه وليــس للمدعيــة منــه نصيــب 
فأجــاب بقولــه نعــم لديــه بينــة واطلــب مهلــة إلحضارهــا فأجبتــه لطلبــه 
ــا  ــن أخيه ــل اب ــا مــن قب ــة واملعــرف به ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعي
).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي ).....( وحضــر حلضورهــا 
املدعــى عليــه وبســؤال املدعــى عليــه هــل أحضــر بينتــه التــي اســتمهل مــن 
أجلهــا يف اجللســة املاضيــة فأجــاب بقولــه نعــم وأبــرز كشــف حســاب 
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صــادر مــن مصــرف ).....( لرقــم احلســاب واملتضمــن حتويــل مــن احلســاب 
املذكــور إلــى حســاب رقــم ).....( باســم مبلــغ وقــدره )100,000( مائــة 
ألــف ريــال وحتويــل مــن احلســاب املذكــور إلــى حســاب رقــم باســم مبلــغ 
وقــدره )100,000( مائــة ألــف ريــال فســألت املدعــى عليــه هــل لديــه 
زيــادة بينــة تشــهد بــأن الــذي قــام بالتحويــل هــي املدعيــة وأن املبلــغ الــذي 
بحســاب املدعيــة واملبلــغ الــذي قــام بســحبه مــن الصــراف اآللــي عائــد لــه 
وليــس للمدعيــة منــه نصيــب فأجــاب بقولــه ليــس لــدي ســوى مــا ذكرتــه 
فأفهمتــه أن لــه ميــني املدعيــة علــى نفــي مــا ادعــاه فقــال ال أطلــب ميينهــا 
ــه  ــذا وملــا تقــدم بيان ــه ذلــك ثــالث مــرات فرفــض ميينهــا ل فكــررت علي
مــن ادعــاء املدعــى عليــه بــأن املــال الــذي بحســاب املدعيــة مالــه ومبــا أن 
األصــل امتــالك اإلنســان مــا يف حوزتــه واحلســاب البنكــي يعتبــر ملــكًا 
خاصــًا للشــخص وال يصــار عنــه إال ببينــة وليــس لــدى املدعــى عليــه بينــة 
موصلــة تشــهد بصحــة ادعائــه وقــد رفــض ميــني املدعيــة بنفــي مــا ادعــاه 
لــذا فــال زلــت علــى مــا حكمــت بــه ســابقًا وأفهمــت املدعــى عليــه بــأن 
لــه ميــني املدعيــة متــى مــا طلبهــا وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر 
ــة  ــب االســتئناف مســتعدًا بتقــدمي الئحــة اعتراضي ــه وطل ــه ب عــدم قناعت
فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه بــأن عليــه مراجعــة احملكمــة خــالل عشــرة أيــام 
الســتالم نســخة مــن الصــك ومــن ثــم تقــدمي الئحتــه االعتراضيــة خــالل 
ثالثــني يومــًا مــن تاريــخ االســتالم ففهم ذلك وبــاهلل التوفيق ، وصلى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/07/03هـــ
أنــا ).....( القاضــي باحملكمــة العامــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
بينبــع والقائــم بعمــل املكتــب القضائــي اخلامــس مبوجــب قــرار فضيلــة 
وتاريــخ   341935902 رقــم  املســاعد  بينبــع  العامــة  رئيــس احملكمــة 
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1434/08/09هـــ ففــي يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/11/04هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30 : 11 وقــد وردت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة برقــم 341184568 وتاريــخ 1434/10/20هـــ 
وبرفقهــا صــورة قــرار التماس الدائرة اجلزائية اخلامســة رقم 34321775 
املعاملــة  )وبدراســة  املقدمــة  بعــد  املتضمــن  1434/09/17هـــ  وتاريــخ 
بالقــرار رقــم33442131  مــا احلــق  املوافقــة علــى  أواًل:  يلــي  مــا  تقــرر 
املــادة  علــى  بنــاًء  ثانيــًا:  االلتمــاس.  رفــض  بشــأن  يف1433/10/29هـــ 
فيــزود  الشــرعية  املرافعــات  لنظــام  التنفيذيــة  الالئحــة  مــن   3/195
حاكــم القضيــة بصــورة مــن هــذا القــرار إلكمــال الــالزم واهلل املوفــق 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصبحــه أجمعــني قاضــي 
اســتئناف ).....( ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ).....( ختمــه وتوقيعــه 
رئيــس اســتئناف ).....( ختمــه وتوقيعــه( ا.هـــ وعليــه قــررت التهميــش على 
الصــك مبوجبــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/11/4هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بينبــع وخلــف فضيلــة القاضــي ففــي يــوم الثالثــاء املوافــق 1435/01/02 
 ).....( املدعيــة  : 09 وفيهــا حضــرت  الســاعة 30  افتتحــت اجللســة  هـــ 
واملعــرف بهــا مــن قبــل ابــن أخيها ).....( ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل 
املدنــي ).....( وحضــر حلضورهمــا املدعــى عليــه ومــن ثــم قــام املدعــى 
عليــه بتســليم املدعيــة مبلــغ )100000( مائــة ألــف ريــال نقــدًا وهــو جــزء 
مــن املبلــغ احملكــوم بــه بباطــن هــذا الصــك واســتلمتها املدعيــة وقــررت 
أنهــا متنازلــة عــن املبلــغ املتبقــي وقــدره )150000( مائــة وخمســون ألــف 
ريــال وأنهــا ال تطالــب املدعــى عليــه بعــد ذلــك فيمــا يخــص هــذه الدعــوى 
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عليــه فقــد ثبــت لــدي اســتالم املدعيــة ملبلــغ )100000( مائــة ألــف ريــال 
وتنازلهــا عــن املبلــغ املتبقــي وقــدره )150000( مائــة وخمســون ألــف ريــال 
وبذلــك تكــون هــذه الدعــوى منتهيــة وأمــرت بالتهميــش علــى صكــه 
وســجله مبوجبــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1435/01/02هـــ .
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: 34194629 تاريُخه: 1434/4/22هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:33547446 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34363824  تاريخه:1434/11/19هـ

رد مســروق - ســرقة مبلــغ مالــي عــن طريــق تزويــر شــيكن - اإلقــرار 
بالســرقة يف املعاملــة اجلزائيــة - عــدم قبــول الرجــوع عــن اإلقــرار بحــق 

اآلدمــي - إلــزام املدعــى عليــه بســداد املبلــغ املدعــى بــه .

1. قاعدة: اإلقرار حجة على من أقر .
2. قاعدة: ال عذر ملن أقر .

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه قــام بتزويــر توقيعــه علــى شــيكني مــن 
الشــيكات اخلاصــة بــه ثــم قــام بصرفهمــا لصالــح نفســه دون وجــه حــق ؛ 
وطلــب إلزامــه بســداد قيمــة الشــيكني املذكوريــن لــه - أنكــر املدعــى 
عليــه الدعــوى جملــة وتفصيــال - املدعــى عليــه لــه إقــرار مصــدق شــرعا 
مبــا جــاء يف الدعــوى وتؤيــده األحــكام الصــادرة ضــده للحــق العــام - 
قضــت احملكمــة بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم املدعــي قيمــة الشــيكني 
ــه  ــح نفســه - عــارض املدعــى علي ــن قــام بصرفهمــا لصال ــن الذي املزوري

علــى احلكــم - قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم .
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العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
ببريــدة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ   1433/08/26 وتاريــخ   33547446 برقــم  ببريــدة  العامــة 
يــوم  وتاريــخ 1433/08/26 هـــ ففــي  برقــم 331605130  باحملكمــة 
االثنــني املوافــق1433/10/23 هـــ افتتحــت اجللســة ونظــرا لكونــه قد مت 
حتديــد موعــد لنظــر هــذه الدعــوى يف متــام الســاعة احلاديــة عشــر صباحــا 
املقامــة مــن ضــــد بخصــوص مطالبــة ماليــة ونظــرا لعــدم حضــور املدعــي 
وال وكيــال عنــه ولــم يقــدم لنــا عــذرا مقبــوال لــذا جــرى منــا شــطب هــذه 
ــادة  ــى امل ــة واســتنادا إل ــى حســب التعليمــات املرعي الدعــوى للمــرة األول
)53( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ، وبــاهلل التوفيــق ، ويف يــوم األثنــني 
املوافــق 1433/12/20هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعي ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... فادعــى علــى احلاضــر معــه 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... قائــاًل يف تقريــر دعــواه 
عليــه إن هــذا احلاضــر املدعــى عليــه ســبق أن قــام بســرقة عــدة شــيكات 
مــن مكتبــي مــن حســابات متفرقــة وقــد صــرف شــيكني منهــا األول 
ــى مصــرف  ــال واملســحوب عل ــف ري ــون أل ــة وثمان ــًا وقــدره مائ ــل مبلغ ميث
... والثانــي ميثــل مبلغــًا وقــدره مائــة وســتون ألــف ريــال واملســحوب علــى 
البنــك ... وقــام بصرفهمــا وقــد أديــن بالســرقة وحكــم عليــه باحلــق العــام 
ووجــدت الشــيكات يف بيتــه محــاواًل تطبيــق توقيعــي ، أطلــب احلكــم 
عليــه وإلزامــه بســداد مبلــغ هذيــن الشــيكني وقدرهــا ثالثمائــة وأربعــون 
ألــف ريــال هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب قائــاًل 
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مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه غيــر صحيــح هكــذا أجــاب وحيــث أنكــر 
املدعــى عليــه دعــوى املدعــي طلبــت مــن املدعــي البينــة علــى دعــواه فقــال 
بينتــي موجــودة لــدى األدلــة اجلنائيــة وهيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام 
لــذا جــرى رفــع اجللســة حلــني ورود اإلجابــة ، ويف  لإلفــادة عــن ذلــك 
يــوم االثنــني املوافــق 1434/04/22 هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر 
الطرفــان وقــد جــرى االطــالع علــى محضــر التحقيــق احملضــر فئــة ) 
ــه وهــذا نصــه  ــه إقــرارا منســوبا للمدعــى علي 12 صفحــة 1 ( ووجــد في
ــا أقــر بطوعــي واختيــاري أننــي دخلــت إلــى إدارة معــرض ... يف  )نعــم أن
طريــق املعــارض وقمــت بأخــذ مجموعــة مــن شــيكات مــن اإلدارة ثــم 
بعــد ذلــك قمــت بكتابــة اســمي عليهــا وتدويــن مبلــغ مائــة وثمانــني ألــف 
علــى أحدهمــا ومبلــغ مائــة وســتني ألــف ريــال علــى شــيك ثانــي ثــم قمــت 
بصرفهــا لصاحلــي بعــد التوقيــع عليهــا باملطابقــة مــع صورة شــيك أخذتها 
مــن نفــس املــكان وقــد احتفظــت مبــا تبقــى مــن الشــيكات يف غرفتــي 
يف بيــت والــدي كمــا أقــر بأنــي قمــت بأخــذ شــيكات مــن مؤسســة ... 
وعددهــا اثنــان صرفــت أحدهــا مببلــغ مائــة وعشــرون ألــف ريــال والثانــي 
)) مببلــغ مئــة وســتني (( مببلــغ ســتني ألــف ريــال كمــا أنــي فعلــت ذلــك 
بعــد كتابــة اســمي والتوقيــع علــى الشــيكات مبطابقــة صــورة أخذتهــا 
مــن نفــس املكتــب كمــا أنــي اشــتريت رافعــة مــن ... وســلمتهم إيصــال 
إيــداع شــيك مقاصــة علــى ... علــى حســاب لــي ليــس بــه رصيــد واســتلمت 
الرافعــة ولــم أســدد املبلــغ كمــا أننــي اشــتريت حراثــة مــن شــركة .. 
ــداع شــيك مقاصــة  ــال وســلمتهم إيصــال إي ــة وثالثــني ألــف ري بقيمــة مئ
علــى بنــك ....... علــى حســاب لــي ليــس بــه رصيــد واســتلمت احلراثــة مــن 
الشــركة وبعتهــا بســبعني ألــف ريــال كمــا بعــت الرافعــة بأربعــني ألــف 
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ريــال كمــا أقــر جميــع مــا ضبــط يف غرفتــي مــن شــيكات عائــد لــي و 
كذلــك الدفتــر الــذي وجــد بــه تواقيــع مختلفــة وقــد جمعــت الشــيكات 
مــن أماكــن مختلفــة علمــا بأننــي أعانــي مــن مــرض نفســي منــذ أربــع 
ســنوات( كمــا وجــد فيــه: ) س/ أنــت متهــم بســرقة شــيكات مــن إدارة 
معــرض وتدويــن أحدهمــا باســمك وتوقيعــه تزويــرا وصرفــه مببلــغ مائــة 
وثمانــني ألــف ريــال وصــرف آخــر بعــد تدوينــه لصاحلــك وتوقيــع صاحــب 
الشــيك تزويــرا مببلــغ مائــة وســتني ألــف ريــال فمــا قولــك ؟ ج/ نعــم 
صحيــح. س/ كيــف حصلــت عليهــا؟ ج/ توقفــت عنــد صــالة املغــرب 
بالغــرب مــن مؤسســة ودخلــت املؤسســة لكــي أتوضــأ وكان مكتــب 
احملاســب مفتوحــا فدخلــت وأخــذت الشــيكات وأذكــر أن عددهــا 
عشــرة فصرفــت منهــا اثنــني وباقــي الشــيكات وضعتهــا بالبيــت. س/ 
اســتعنت للكشــف عــن احلســاب وهــل يغطــي أم ال؟ ج/ اســتعنت باملدعــو 
لكشــف حســاب ... وقــدم لــي خدمــة شــخصية وال عالقــة لــه باملوضــوع 
أمــا بحســابات ... لــم أســتطع كشــف احلســاب مــع أننــي ســألت أكثــر 
مــن واحد(.وهــذا اإلقــرار مصــدق عليــه مــن احملكمــة اجلزائيــة ببريــدة 
املوافــق  األربعــاء  اليــوم  هــذا  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  )احلمــد  ونصــه: 
1430/11/16هـــ وبعــد نهايــة الــدوام الرســمي ويف مكتبــي باحملكمــة 
اجلزئيــة ببريــدة ويف الســاعة الثانيــة ظهــرا وخمس وثالثــني دقيقة أحضر 
وجــرى تــالوة األوراق مــن الصفحــة )1( حتــى الصفحــة )5( علــى املقــر 
فصــادق عليهــا بطوعــه واختيــاره وهــو مــدرك للزمــان واملــكان ولــذا 
جــرى املصادقــة عليــه الســاعة الثانيــة والدقيقــة خمــس وثالثــني وصلــى 
اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني قالــه القاضــي 
باحملكمــة اجلزئيــة ببريــدة. املقــر مبــا فيــه توقيعــه كاتبــه الواصــل 
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توقيعــه القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة ببريــدة ختمــه وتوقيعــه( وبعرضــه 
ــى الصفحــة رقــم  ــح كمــا وجــد عل ــر صحي ــه غي ــه قــال مــا جــاء في علي
)3،2،1( إقــرار منســوب للمدعــى عليــه وهــي عبــارة عــن وقائــع ونصهــا: 
مــن  معــرض  مــن  شــيكات  بســرقة  قمــت  عشــرة:  احلاديــة  )الواقعــة 
معرضه ...، وزورت التوقيع على أحد الشــيكات، وكتبته مببلغ مائة 
وثالثــة عشــرة ألــف ريــال لصالــح معــرض بالدمــام، وأودعتــه يف حســابه 
ــة  ــي مــن البيع ــت إقالت ــى وطلب ــم رجعــت إل بعــد أن اشــتريت منهــم ...، ث
فأعطانــي شــيكا باملبلــغ وكنــت يف الواقعــة منتحــال شــخصية....... 
الواقعــة الثانيــة عشــرة: قمــت بأخــذ شــيك مــن معــرض وزورت توقيعــه، 
ــال.  ــة وثالثــني ألــف ري ــة وثماني ــغ مائ ــه لصاحلــي، مببل ــه وصرفت وكتبت
كمــا قمــت بأخــذ شــيك مــن معــرض ، ودونتــه مببلــغ وقــدره ثمانيــة 
وأربعــني ألــف، بعــد أن زورت توقيعــه، باســم املســتفيد: الــذي أنتحــل 
شــخصيته، وصرفتــه نقــدا مبوجــب البطاقــة التــي أحملهــا( وبعرضهــا 
عليــه قــال مــا جــاء فيــه غيــر صحيــح فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة واالطــالع علــى املعاملــة ومنهــا الصــك الصــادر مــن احملكمــة 
محكمــة  مــن  واملصــدق  1431/5/21هـــ  يف   2/248 برقــم  اجلزائيــة 
واالطــالع  أ يف 1432/2/15هـــ  رقــم 137/ج 2/  بالقــرار  االســتئناف 
علــى القــرار الصــادر مــن ديــوان املظالــم برقــم 1432/7/6/84هـــ ومبــا 
أن املدعــى عليــه أقــر واإلقــرار حجــة علــى مــن أقــر وال عــذر ملــن أقــر، 
ملــا ســبق كلــه فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه وألزمتــه بســداد املبلــغ 
املدعــى بــه وقــدره ثالثمائــة وأربعــون ألــف ريــال للمدعــي حــاال وبعــرض 
احلكــم عليــه قــرر عــدم القناعــة باحلكــم وطلــب االســتئناف بالئحــة 
اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه وجــرى تزويــده بنســخة مــن احلكــم لتقــدمي 
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ــوم  ــخ الي ــه مــدة ثالثــني يومــا مــن تاري ــة وأفهــم أن ل الالئحــة االعتراضي
1434/4/22هـــ بعدهــا يســقط حقــه يف االعــراض ففهــم ذلــك وبــاهلل 
الوفيــق .وصلــى اهلل وســلم علــى نبيينــا محمــد حــرر يف 1434/4/22هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد: ويف 
يــوم األربعــاء 1435/01/03هـــ افتتحــت اجللســة وقــد وردتنــي املعاملــة 
مــن محكمــة االســتئناف بالقصيــم رفــق خطــاب فضيلــة رئيســها رقــم 
برقــم  احملكمــة  بهــذه  واملقيــدة  1434/11/27هـــ  يف   342293524
34/2293524 يف 1434/12/02هـــ واملرفــق بهــا قــرار الدائــرة احلقوقية 
الثانيــة مبحكمــة االســتئناف رقــم 34363824 يف 1434/11/19هـــ 
املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم الصــادر منــي برقــم 34194629 يف 
1434/04/22هـــ واهلل املوفــق ولــذا جــرى إثباتــه والتهميــش مبوجبــه 
علــى الضبــط وســجل الصــك وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبيينــا محمــد حــرر يف 1435/01/03هـــ .
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: 34355584 تاريُخه: 1434/11/10هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:33561481 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35122590   تاريخه:1435/1/22هـ

رد مســروق - ســرقة مبلــغ مالــي مــن منــزل - إدانــة يف احلــق العــام - 
مترجــم - بينــة غيــر موصلــة - اليمــن علــى نفــي الدعوى حــق للمدعي 
ولــه عــدم قبولهــا - احلكــم بــرد الدعــوى - اســتحقاق املدعــي ليمــن 

املدعــى عليــه علــى نفــي الدعــوى متــى طلبهــا.

1- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: ) لــو يعطــى النــاس بدعواهــم 
الدعــى نــاس دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن اليمــن علــى املدعــى عليــه( 

متفــق عليــه.
2- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )البينــة علــى املدعــي واليمــن 

علــى مــن أنكــر( رواه البيهقــي .

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليهــا قامــت بســرقة مبلــغ مالــي مــن شــنطة 
ــان عملهــا لديــه كخادمــة منزليــة؛ وطلــب إلزامهــا  كانــت يف منزلــه إبَّ
ــغ املســروق - أنكــرت املدعــى عليهــا دعــوى املدعــي جتاههــا  بــرد املبل
ســوى العثــور علــى جــزء مــن املبلــغ يف غرفتهــا - قــدم املدعــي بينــات 
غيــر موصلــة ولــم يقبــل ميــني املدعــى عليهــا علــى نفــي دعــواه- مــن املقــرر 
شــرعا أن البينــة علــى املدعــي واليمــني علــى املدعــى عليــه - فقــد قضــت 
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ميــني  لــه  بــأن  النظــر عــن طلــب املدعــي وأفهمتــه  احملكمــة بصــرف 
املدعــى عليهــا متــى طلبهــا - قنعــت املدعــى عليهــا باحلكــم وعــارض 

ــى احلكــم . ــه املدعــي - قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة عل علي

العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي   ... أنــا  لــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
ــدة  ــخ 1433/09/04 هـــ املقي العامــة بالطائــف برقــم 33561481 وتاري
يــوم  وتاريــخ 1433/09/03 هـــ ففــي  برقــم 331640237  باحملكمــة 
 12 : الســاعة 00  افتتحــت اجللســة  املوافــق 1433/11/14 هـــ  األحــد 
وفيهــا حضــر ســعودي اجلنســية/....... مبوجــب ســجله املدنــي رقــم/......  
وحضــرت حلضــوره/........ إندونيســية اجلنســية مبوجــب اجلــواز رقــم/.......  
واملعــرف بهــا مــن قبــل مشــرفة التفتيــش علــى النســاء باحملكمــة ثــم 
لــدي  تعمــل  عليهــا كانــت  املدعــى  إن  دعــواه  قائــال يف  األول  ادعــى 
كخادمــة منزليــة ثــم إنه يف صباح يوم األربعاء املوافق 1433/01/19هـ 
ــدي شــنطة وفيهــا  ــة وكان ل ــة جراحي ــت عملي ــت نائمــا حيــث عمل كن
مبلــغ وقــدره مائــة وخمســة عشــر ألــف ريــال وجــوازات ســفر وثــالث 
جــواالت نــوع ... وعلبــة فيهــا ذهــب وملــا عــادت زوجتــي بعــد الظهــر لــم 
جتــد الشــنطة فقمنــا بالبحــث يف البيــت ثــم وجدنــا الشــنطة علــى ســطح 
البيــت وهــي مكســورة وقــد ألقــي مــا فيهــا مــن جــوازات ســفر وجــوالت 
وذهــب بجوارهــا وأمــا املبلــغ املالــي فلــم يعثــر عليه وبعد أن بلغنا الشــرطة 
أرشــدت املدعــى عليهــا إلــى قطعــة إســمنتية ) بلــك ( وجــد حتتهــا مبلــغ 
وقــدره ســبعة عشــر ألــف وأربعمائــة وســتة عشــر ريــاال كمــا مت تفتيــش 
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ــال  ــون ألــف ري ــغ وقــدره ثالث ــى مبل ــر فيهــا عل غرفــة املدعــى عليهــا وعث
وقــد صــدر يف احلــق العــام قــرار مــن احملكمــة اجلزئيــة بالطائــف برقــم 
33286491 يف تاريــخ 1433/06/08هـــ ويتضمــن إثبــات إدانــة املدعــى 
عليهــا بســرقة مبلــغ مالــي مــن حــرز وهــذا القــرار مصــدق مــن محكمــة 
االســتئناف وبقــي لديهــا مبلــغ وقــدره ســتة وثمانــون ألــف وخمســمائة 
وثالثــة وثمانــون ريــاال أطلــب احلكــم عليهــا بدفعــه لــي هــذه دعــواي 
مترجــم  يوجــد  ال  وألنــه  العربيــة  تتقــن  ال  عليهــا  املدعــى  ألن  ونظــرا 
باحملكمــة جــرى رفــع اجللســة وتأجيلهــا ويف جلســة اخــرى يف يــوم األحــد 
املوافــق1434/01/11 هـــ حضــر املدعــي وأمــا املدعــى عليهــا فلم حتضر 
ونظــرا لكــون املدعــى عليهــا ســجينه بالســجن العــام بالطائــف فلــم تيــم 
احضارهــا مــن قبــل الســجن لــذا فقــد قــررت الكتابــة للســجن إلحضــار 
املدعــى عليهــا ويف جلســة أخــرى يف يــوم األحــد املوافــق1434/02/10 هـ 
حضــر املدعــي وحضــرت حلضــوره املدعــى عليهــا واملعــرف بهــا مــن قبــل 
مفتشــة النســاء باحملكمــة وحضــر أيضــا بصفتــه مترجــم احملكمــة ثــم 
املترجــم  بواســطة  عليهــا  املدعــى  علــى  املدعــي  دعــوى  عــرض  جــرى 
ــة مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه كلــه غيــر صحيــح جملــة  فأجابــت قائل
وتفصيــال ماعــدا أننــي وضعــت مبلــغ وقــدره ثالثــني ألــف ريــال وأنــه 
وجــده املدعــي فــإن ذلــك صحيــح هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــي 
ــغ املذكــور يف  هــل لديــك بينــة علــى أن املدعــى عليهــا قــد ســرقت املبل
الدعــوى فقــال ليــس لــدي بينــة ســوى مــا جــاء يف قــرار احملكمــة اجلزئيــة 
املشــار إلــي رقمــه وتاريخــه يف دعــواي ونظــرا النتهــاء وقــت اجللســة جــرى 
رفعهــا وتأجيلهــا ويف جلســة أخــرى يف يــوم األحــد املوافــق1434/03/08 
هـــ حضــر املدعــي وأمــا املدعــى عليهــا فهــي ســجينة ولــم حتضــر مــن قبــل 
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الســجن وقــد ســبق أن ذكــر املدعــي بــأن بينتــه هــو مــا جــاء يف القــرار 
الصــادر مــن احملكمــة اجلزئيــة وباالطــالع علــى املعاملــة وجــد ضمــن 
مــن  والصــادر  1433/6/8هـــ  يف   33286491 رقــم  القــرار  طياتهــا 
االســتئناف  محكمــة  مــن  واملصــدق  بالطائــف  اجلزائيــة  احملكمــة 
مبنطقــة مكــة املكرمــة مبوجــب القــرار رقــم 33286491 يف تاريــخ 
1433/6/8هـــ واملتضمــن مــا نــص احلاجــة منــه )مــا ذكــره املدعــي العــام 
مــن أننــي قمــت بســرقة مبلــغ مالــي عائــد لكفيلــي ولــم أقــم بكســر 
األبــواب وإمنــا وجــدت الشــنطة يف الغرفــة فقمــت بأخــذ الشــنطة مــن 
دوالب كفيلــي فصحيــح ومــا مــا ذكــره املدعــي العــام مــن مقــدار املبلــغ 
فأنــا ال أعلــم عنــه بالتحديــد هكــذا أجابــت وبطلــب البينــة مــن املدعــي 
العــام علــى مقــدار املبلــغ املدعــى بــه قــال بينتــي اعترافهــا املصــدق شــرعا 
عــن  املنــزل  أثنــاء غيــاب أصحــاب  أنــه  واملتضمــن  لفــه )4( ص )15( 
منزلهــم قمــت بفتــح الــدوالب اخلــاص باملالبــس التابعــة لهــم واســتيالئي 
علــى شــنطة بنيــة اللــون وكذلــك كيــس بالســتيكي يوجــد بــه مبلــغ 
مــن املــال والتوجــه بــه إلــى أعلــى ســطح املنــزل ثــم قمــت بفتــح الشــنطة 
وأخــذ جميــع املبلــغ املالــي الــذي كان بداخــل الشــنطة والكيــس ثــم 
قمــت بتجزئتــه إلــى جزأيــن أحــد اجلزأيــن قمــت بوضعــه فــوق الســطح 
حتــت أحــد القطــع اإلســمنتية والقســم اآلخــر قمــت بوضعــه بداخــل 
ســيفون دورة امليــاه اخلاصــة بــي وكان هــذا العمــل مبفــردي ولــم يكــن 
معــي أي شــخص آخــر ولــم أجــد فيــه مــا ينــص علــى مقــدار املبلــغ يف 
اعترافهــا وبســؤال املدعــي العــام هــل لديــك زيــادة بينــة أجــاب قائــال 
اكتفــى مبــا يف أوراق املعاملــة مــن بينــات ولــم أجــد فيهــا مــا يعضــد 
دعــواه يف إثبــات مقــدار املبلــغ فضــال أن بعضهــا ممــا ذكــره املبلــغ 
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وزوجتــه ومــا ذكــراه دعــوى حتتــاج إلــى بينــة وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة وحيــث صادقــت املدعــى عليهــا علــى ســرقة مبلــغ 
مالــي ونظــرا لكــون مــا أقدمــت عليــه املدعــى عليهــا يعــد عمــال محرمــا 
وفعــل قبيــح وجــرأة يف الباطــل واعتــداء علــى أمــوال النــاس بغيــر حــق 
ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )ال يحــل مــال امــرئ مســلم إال بطيــب نفس 
منــه( لهــذا كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة املدعــى عليهــا بســرقة مبلــغ مالــي 
إقــرار  لهــا  املدعــى عليهــا  أن  املدعــي  أضــاف  ثــم  دون حرز(أ.هـــ  مــن 
مصــدق شــرعا علــى اللفــة رقم 4 ص 15 ضمــن طيات املعاملة وباالطالع 
عليــه وجــد يتضمــن مــا نصــه )أقــر أنــا املدعــوة/ إندونيســية اجلنســية 
مبوجــب اجلــواز رقــم  وإقامــة رقــم  أقــر لــدى جهــة التحقيــق بداخــل شــعبة 
الســجن العــام وأنــا بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعا ال مجبــره وال 
مكرهــه مــن أحــد أقــر بأننــي قمــت بدخــول غرفــة زوجــة كفيلــي يف 
ــزل قمــت  ــاء غيابهــم عــن املن ــوم األربعــاء املوافــق 1433/1/19هـــ وأثن ي
بفتــح الــدوالب اخلــاص باملالبــس التابعــة لهــم واســتيالئي علــى شــنطة 
بنيــة اللــون وكذلــك كيــس بالســتيكي يوجــد بــه مبلــغ مــن املــال 
الشــنطة  هــذه  بفتــح  ثــم قمــت  املنــزل  أعلــى ســطح  إلــى  بــه  والتوجــه 
إلــى جزأيــن أحــد هــذه اجلزأيــن قمــت  ثــم قمــت بتجزئتــه  والكيــس 
بوضعــه فــوق الســطح حتــت أحــد القطــع اإلســمنتية )بلــك( واجلــزء اآلخــر 
قمــت بوضعــه يف كيــس بالســتيكي ووضعتــه بداخــل ســيفون دورة 
امليــاه يف الــدور األســفل مــن منــزل كفيلــي وقمــت بإلقــاء الشــنطة فــوق 
ســطح غرفــة الــدرج و كان هــذا العمــل قمــت بــه مبفــردي ولــم يكــن 
معــي أي شــخص آخــر وكنــت أحــاول التهــرب والتخلــص ممــا نســب إلــي 
مــن تهمــه إال أننــي لــم أســتطع ذلــك وعلــى هــذا أســجل إقــرار واعتــرايف 
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وعلــى ذلــك أوقــع( وحتــى حتضــر املدعــى عليهــا لعــرض ذلــك عليهــا 
جــرى رفــع اجللســة وتأجيلهــا ويف جلســة أخــرى يف يــوم األحــد املوافــق 
عليهــا  املدعــى  املدعــي وحضــرت حلضــوره  هـــ حضــر   1434/04/14
وحضــر مترجــم احملكمــة ... ثــم جــرى ســؤال املدعــي هــل لديــك زيــادة 
مترجــم  ونظــرا ألن  قــرر  بينــة هكــذا  زيــادة  لــدي  ليــس  فقــال  بينــة 
اجللســة  رفــع  جــرى  اإلندونيســية  اللغــة  يتقــن  ال  احلاضــر  احملكمــة 
املوافــق  األربعــاء  يــوم  يف  أخــرى  جلســة  ويف  آخــر  مترجــم  إلحضــار 
1434/05/22 هـــ حضــر املدعــي واملدعــى عليهــا واملعــرف بهــا مــن قبلــه 
باحملكمــة  اخلبــراء  قســم  مهاتفــة  جــرت  وقــد  املترجــم  يحضــر  ولــم 
وأفــادوا بأنــه تعــذر حضــوره لهــذا اليــوم ويرغبــون يف حتديــد موعــد آخــر 
للجلســة ليتســنى لهــم إحضــاره وقــد قــرر املدعــي قائــال لقــد راجعــت 
قســم النزهــة وطلبــت منهــم تزويــدي بإثباتــات تتعلــق بالقضيــة فأفادنــي 
مرفقــة  جميعهــا  القضيــة  إثباتــات  بــأن  النزهــة  شــرطة  قســم  مديــر 
باملعاملــة وأهــم إثبــات مــدون يف دفاتــر التحقيــق هكــذا قــال ثــم أضــاف 
أطلــب مــن فضيلتكــم االطــالع عليهــا هكــذا قــرر وحتــى يحصــل ذلــك 
ويتــم حضــور املترجــم جــرى رفــع اجللســة وتأجيلهــا ويف جلســة أخــرى يف 
يــوم األحــد املوافــق 1434/07/02هـــ حضــر املدعــي وحضــرت حلضــوره 
املدعــى عليهــا واملعــرف بهــا مــن قبلــه وقــد ســبق وأن رفعــت اجللســة لطلب 
مترجــم وطلــب املعاملــة األساســية لالطــالع علــى البيانــات التــي يطلــب 
املدعــي االطــالع عليهــا عليــه فقــد جــرى بعــث أوراق املعاملــة وباالطــالع 
ــي هــي: أواًل: إقرارهــا  ــه فيهــا قــال بينت عليهــا وســؤال املدعــي عــن بينت
تفتيــش غرفــة املدعــى عليهــا حيــث  ثانيــُا: محضــر  املصــدق شــرعًا. 
تضمــن العثــور علــى مبلــغ ثالثــني ألــف ريــال. ثالثــًا: محضــر داللتهــا علــى 
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مــكان تخبيــة بقيــة املبلــغ. هكــذا قــرر. وباالطــالع علــى أوراق املعاملــة 
وجــد علــى اللفــة رقــم)4( إقــرار مصــدق شــرعًا مــن احملكمــة اجلزئيــة 
بالطائــف ونصه)أقــر أنــا املدعــوة/....... إندونيســية اجلنســية مبوجــب 
اإلقامــة رقــم/...... أقــر لــدى جهــة التحقيــق بداخــل شــعبة الســجن العــام 
وأنــا بكامــل قــواي العقليــة املعتبــرة شــرعًا ال مجبــرة وال مكرهــه مــن 
أحــد أقــر بأننــي قمــت بدخــول غرفــة زوجــة كفيلــي يف يــوم األربعــاء 
املوافــق 1433/1/19هـــ وأثنــاء غيابهــم عــن املنــزل قمــت بفتــح الــدوالب 
اللــون  بنيــة  شــنطة  علــى  واســتيالئي  لهــم  التابعــة  باملالبــس  اخلــاص 
وكذلــك كيــس بالســتيكي يوجــد بــه مبلــغ مــن املــال والتوجــه بــه إلــى 
أعلــى ســطح املنــزل ثــم قمــت بفتــح هــذه الشــنطة وهــذا الكيــس وأخــذ 
جميــع املبلــغ املالــي الــذي كان يوجــد داخــل الشــنطة والكيــس ثــم 
فــوق  بوضعــه  قمــت  اجلزأيــن  هــذه  أحــد  إلــى جزأيــن  بتجزئتــه  قمــت 
الســطح حتــت أحــد القطــع اإلســمنتية )بلــك( واجلــزء اآلخر قمــت بوضعه 
يف كيــس بالســتيكي ووضعتــه بداخــل ســيفون دورة امليــاه اخلاصــة بــي 
يف الــدور األســفل مــن منــزل كفيلــي وقمــت بإلقــاء الشــنطة فــوق ســطح 
غرفــة الــدرج وهــذا العمــل قمــت بــه مبفــردي ولــم يكــن معــي أي شــخص 
آخــر وكنــت أحــاول التهــرب والتخلــص ممــا نســب إلــي مــن تهمــة إال 
إننــي لــم أســتطع ذلــك وعلــى هــذا أســجل إقــراري واعتــرايف وعلــى ذلــك 
أوقــع(. ونظــرًا النتهــاء وقــت اجللســة جــرى رفعهــا وتأجيلهــا ويف جلســة 
أخــرى يف يــوم الثالثــاء املوافــق1434/07/25 هـــ حضــر املدعي واملدعى 
علهــا واملعــرف بهــا مــن قبلــه وأمــا املترجــم فلــم يحضــر وقــد ســبقت 
رقــم  خطابنــا  مبوجــب  وذلــك  احملكمــة  رئيــس  لفضيلــة  الكتابــة 
341724431 يف 1434/7/17 هـ وذلك بطلب مترجم للغة اإلندونيسية 
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ــى  ــل هــذا اخلطــاب بشــرح رئيــس احملكمــة إل ــا وأحي ــة املدعــى عليه لغ
قســم اخلبــراء ثــم أعيــد إلينــا بشــرح رئيــس قســم اخلبــراء واملتضمــن ) أنــه 
ال يوجــد لديهــم مترجــم للغــة اإلندونيســية(.أ. هـــ وقــد ســبق أن ذكــر 
املدعــي أن بينتــه هــي إقــرار املدعــى عليهــا املصــدق شــرعا ومحضــر 
تفتيــش غرفــة املدعــى عليهــا ومحضــر داللتهــا وســبق رصــد إقرارهــا ثــم 
ــى اللفــة رقــم 4 ص 7 مــا  ــة فوجــد عل ــى أوراق املعامل جــرى االطــالع عل
نصــه )بحضورنــا نحــن املوقعــني أدنــاه ويف متام الســاعة الواحدة والنصف 
مــن مســاء يــوم االثنــني املوافــق أعــاله جــرى االنتقــال إلــى منــزل املدعــو 
... الواقــع بحــي ... بالدخــول إلــى املنــزل برفقة املذكور تفتيش الســكن 
وبتفتيشــه عثــر علــى مبلــغ 30000ريــال   ... املدعــوة  باخلادمــة  اخلــاص 
محفظــة  بداخــل  جــوال  وجهــاز  بالســتيكي  كيــس  داخــل  ملفوفــة 
ســوداء مــن نــوع ... لونــه أبيــض وكان املبلــغ واجلــوال موجــود بداخــل 
ســيفون املــاء اخلــاص بــدورة امليــاه اخلاصــة بتلــك الغرفــة هــذا وحفظــا 
للحقيقــة والواقــع نظــم هــذا احملضــر وقــد جــرى تصويــر املوقــع مــن قبــل 
املختصــني يف األدلــة اجلنائيــة ( وعلــى اللفــة 4 ص8 )جــرى االطــالع علــى 
مــا مت ضبطــه مــن مبلــغ مالــي وجهــاز جــوال بداخــل دورة امليــاه اخلاصــة 
باخلادمــة املدعــوة ........ وكانــت املضبوطــات عبــارة عــن مبلــغ وقــدر 
30000 ثالثــون ألــف ريــال جميعهــا مــن فئــة اخلمســمائة ريــال وكانــت 
ملفوفــة بكيــس بالســتيكي شــفاف يوجــد بــه كتابــة باللــون االصفــر 
تعــود الحــد املخابــز مخبــز ... وكذلــك جهــاز جــوال مــن نــوع ..... لونــه 
أبيــض موديــل ...... كان موضــوع بداخــل محفظــة نســائية ســوداء اللــون 
وكانــت ملفوفــة بداخــل كيــس بالســتيكي لونــه أزرق( وعلــى ص 
11) ذكــرت جاراواتــي باجيمــن اثنــاء مناقشــتها داخــل الســجن أنــه 
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يوجــد مبلــغ ال تعــرف قــدره فــوق ســطح املنــزل وجــرى االنتقــال للمنــزل 
وبالدخــول وتفتيــش ســطح املنــزل داخــل غرفــة وجــد مبلــغ ســبعة عشــر 
حضــور  ولعــدم  للجلســة  احملــدد  الوقــت  النتهــاء  ونظــرا  ريــال(  ألــف 
املترجــم قــررت رفــع اجللســة والكتابــة مجــددا لفضيلــة رئيــس احملكمة 
لبعــث مترجــم ويف جلســة أخــرى يف يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/09/08 
هـــ حضــر املدعــي أمــا املدعــى عليــه فلــم حتضــر وهــي ســجينة ولــم يردنــا 
مــن قبــل ســجن شــعبة الســجن إفــادة عــن ســبب عــدم بعثهــا وقــد طلــب 
املدعــي حتديــد موعــد آخــر وحيــث ال مانــع فقــد جــرى رفــع اجللســة 
وتأجيلهــا ويف جلســة أخــرى يف يــوم األحــد املوافــق 1434/11/09 هـــ 
حضــر املدعــي واملدعــى عليهــا وحضــر حلضورهــم اندونيســي اجلنســية 
مبوجــب اإلقامــة رقــم  ثــم قــرر املدعــي قائــال لقــد ذكــرت يف دعــواي يف 
ــف وخمســمائة  ــون أل ــغ وقــدره ســتة وثمان ــب مببل ــي اطال أول جلســة إنن
وثالثــة وثمانــون ريــال والصحيــح أننــي أطالــب مببلــغ وقــدره مائــة ألــف 
عــن  الصــادر  إليــه  املشــار  القــرار  أن  كمــا  ريــال  وســتمائة  وألفــني 
احملكمــة اجلزئيــة يتضمــن إدانتهــا بســرقة بــدون حــرز أطلــب تصحيــح 
دعــواي بذلــك هكــذا قــرر ثــم جــرى ســؤال املدعي عما ذكرتــه املدعى 
عليهــا يف اجللســة الثالثــة مــن أنــه اســتلم مبلــغ وقــدره ثالثــون ألــف ريــال 
اإلقــرار  عــرض  جــرى  ثــم  قــرر  هكــذا  صحيــح  ذلــك  نعــم  فأجــاب 
الرابعــة  اجللســة  واملرصــود يف  للمدعــى عليهــا  املنســوب  )التحقيقــي( 
واإلقــرار املصــدق شــرعا املنســوب للمدعــى عليهــا واملرصــود يف اجللســة 
الســابعة ومــا مت رصــده يف اجللســة الثامنــة مــن محاضــر وذلــك بواســطة 
املترجــم فأجابــت املدعــى عليهــا قائلــة بواســطته: مــا ذكــر يف هــذه 
احملاضــر غيــر صحيــح جملــة وتفصيــال فأنــا لــم أســرق أي مبلــغ مالــي 
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وإمنــا فتحــي الــدوالب الــذي توجــد فيــه الشــنطة التــي بداخلهــا املــال 
وكنــت أبحــث عــن جوالــي وأخــذت الشــنطة التــي فيهــا املــال ظنــا منــي 
أن جوالــي فيهــا وتوجهــت بهــا إلــى الســطح وفتحتهــا بقــوة فانكســرت 
وتبــني لــي أن جوالــي ليــس فيهــا مبالــغ ماليــة فخفــت مــن ذلــك فوضعــت 
جــزء مــن املبالــغ املاليــة حتــت )بلكــة( يف الســطح وجــزء حتــت )ســيفون 
احلمــام ( ولــم أســرق منهــا أي شــيء وقــد وجدوهــا فيمــا بعــد هكــذا 
قــررت ثــم جــرى ســؤال املدعــي هــل لديــك زيــادة بينــة فقــال ليــس لــدي 
زيــادة بينــة ثــم جــرى ســؤال املدعــي هــل تطلب ميــني املدعى عليهــا فأجاب 
قائــال إننــي ال أطلــب ميينهــا وال أرضاهــا هكــذا قــرر ثــم جــرى ســؤال 
املتداعيــني هــل لديكمــا إضافــة علــى مــا ســبق فقــاال ليــس لدينــا إضافة 
علــى مــا ســبق هكــذا قــرر ا فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
وألن املدعــي ليــس لــه بينــة موصلــة وألن مــا أشــار إليــه املدعــي ممــا جــاء 
يف املعاملــة مبــا يف ذلــك اإلقــرار املصــدق شــرعا غيــر موصــل فلــم ينــص 
فيــه علــى املبلــغ املالــي الــذي يطالــب بــه املدعــي كمــا أن املدعــى عليهــا 
ــه  ــر واحملاضــر وألن املدعــي قــرر بأن أنكــرت مــا جــاء يف هــذه األقاري
ليــس لديــه زيــادة بينــة وملــا جــاء يف حديــث ابــن عبــاس قــال رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم ) لــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى نــاس دمــاء 
رجــال وأموالهــم ولكــن اليمــني علــى املدعــى عليــه ( متفــق عليــه واللفــظ 
ملســلم وللبيهقــي ) البينــة علــى املدعــي واليمــني علــى مــن أنكــر ( وألن 
املدعــي قــرر أنــه ال يطلــب ميــني املدعــى عليهــا لذلــك كلــه فقــد حكمت 
بصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي احلكــم علــى املدعــى عليهــا بدفــع 
ــه ميــني املدعــى عليهــا متــى طلبهــا وبعــرض  ــان ل ــه ب ــغ املالــي وأفهمت املبل
احلكــم علــى املدعــي واملدعــى عليهــا قــرر املدعــي عــدم قناعتــه باحلكــم 
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وقــررت املدعــى عليهــا قناعتهــا باحلكــم فأفهــم املدعــي بــأن يحضــر 
غــدا االثنــني املوافــق 1434/11/10 هـــ الســتالم نســخة مــن احلكــم 
وأفهــم بتعليمــات االســتئناف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر يف 1434/11/09 هـ
بعــده وبعــد ،  نبــي  مــن ال  احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى 
فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة اجلزائيــة السادســة 
مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا اإلطــالع على 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالطائــف برقــم 
ــا الصــك الصــادر  ــخ )1435/1/10هـــ( املرفــق به )331640237( وتاري
مــن فضيلــة الشــيخ/ ........، القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف برقــم 
)34355584( وتاريخ )1434/11/10هـ( املتضمن دعوى ....... ســعودي 
اجلنســية ضــد/ ....... إندونيســية اجلنســية يف ســرقة مــال، احملكــوم فيــه 
مبــا دون باطنــه، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم، واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم .
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: 3437753 تاريُخه: 1434/2/16هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:33626232 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34373689 تاريخه:1434/11/27هـ

رد مســروق - ســرقة ســيارة مــن ورشــة ســيارات - تفريــط يف حفــظ 
املســروق - تقديــر قيمــة الســيارة عــن طريــق رئيــس معــارض الســيارات 
- ضمــان األجيــر املشــترك - إلــزام املدعــى عليــه بدفــع قيمــة الســيارة .

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن مبــادئ عامــة وقواعــد العدالــة الــواردة يف 
تســبيب احلكــم .

ــا يف  ــه ليقــوم بإصالحه ــه ســلم ســيارته للمدعــى علي ادعــى املدعــي بأن
الورشــة التــي يعمــل بهــا، وملــا حضــر يف اليــوم التالــي لــم يجدهــا فســأل 
املدعــى عليــه عنهــا فأجابــه بأنــه ال يعلــم؛ ولــذا فقــد طلــب إلزامــه بإعــادة 
قيمــة تلــك الســيارة إليــه- أقــر املدعــى عليه باســتالم الســيارة من املدعي 
ليقــوم بإصالحهــا وأنهــا فقــدت بعــد ذلــك ودفــع بأنــه أوقــف الســيارة 
خــارج الورشــة لكونهــا مزدحمــة بعــد أن أغلــق أبوابهــا - مت تقديــر قيمــة 
الســيارة عــن طريــق رئيــس املعــارض- املدعــى عليــه مفــرط يف حفــظ 
الســيارة التــي اســتلمها - قضــت احملكمــة بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم 
قيمــة الســيارة إلــى املدعــي- قنــع املدعــي باحلكــم وعــارض عليــه املدعى 

عليــه - قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامــة بينبــع 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
املقيــدة  هـــ  وتاريــخ 1433/10/28  برقــم 33626232  بينبع/املســاعد 
باحملكمــة برقــم 331706916 وتاريــخ 1433/09/16 هـــ بشــأن دعــوى 
ففــي يــوم الســبت املوافــق1433/11/13 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
00 : 08 وفيهــا حضــر املدعــي/.... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
رقــم وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه/..... باكســتاني اجلنســية مبوجــب 
معــي  احلاضــر  ادعــي علــى  قائــال  املدعــي  ادعــى  ثــم   ... رقــم  اإلقامــة 
باملجلــس الشــرعي الــذي ســبق وأن ســلمته ســيارتي ... صنــع ... وذلــك 
بتاريــخ تقريبــا 1433/8/4هـــ علــى أســاس ان يصلــح فيهــا أشــياء بســيطة 
وادخلتهــا ورشــته ثــم ســلمته املفتــاح واتفقنــا علــى ســعر اإلصــالح ألــف 
ومائتــني ريــال وقــال لــي تعــال بعــد ثالثــة أيــام وجتدهــا جاهــزة ولكننــي 
اســتعجلت وحضــرت إلــى الورشــة اليــوم التالــي إلــى الورشــة ولــم اجــد 
ســيارتي وســألته عنهــا وقــال أنــا ال اعلــم عنهــا شــيئا وقلــت ســوف أذهــب 
علــى  بعاليــة  املرصــودة  الدعــوى  وبعــرض  أذهــب  لــي  وقــال  للشــرطة 
املدعــى عليــه أجــاب علــى لســان مترجــم احملكمــة بقولــة فعــال اننــي 
اســتلمت ســيارة املدعــي ... وادخلهــا صاحبهــا الورشــة وســلمني املفتــاح 
واتفقــت معــه علــى اصالحهــا وقلــت لــه راجعنــي بعــد ثــالث أيــام ثــم 
أنصــرف وكانــت الورشــة مزدحمــة لــدي بالســيارات وأوقفــت الســيارة 
باخلــارج بعــد ربــع ســاعه يف برحــه أمــام الورشــة وأغلقــت أبوابهــا حوالــي 
الســاعة العاشــرة صباحــا ثــم عملــت بالورشــة حتــى الظهــر ورجعــت يف 
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ــع وانظــر يف  ــم أتاب املســاء حتــى الســاعة احلــادي عشــر ليــال ولكننــي ل
البرحــة هــل الســيارة مفقــودة أم ال وعندمــا حظــر صاحبهــا نظــرت إلــى 
البرحــة ولــم أجــد تلــك الســيارة وقــال هــذا دفعــي وعليــه أوقــع وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي أجــاب أننــي ســلمت الســيارة وأدخلتهــا إلــى الورشــة 
بنفســي وهــو الــذي أخرجهــا مــن احلــرز ثــم ســالت املدعــي متــى اشــتريت 
الســيارة قــال أننــي شــريتها قبــل ثالثــة اشــهر مــن معــرض ... ثــم طلبــت 
اجللســة  بإحضارهــا يف  وأســتعد  البيــع  وســند  الســيارة  اســتمارة  منــه 
القادمــة ، ويف يــوم األحــد املوافــق1434/01/04 هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 8.30 وفيهــا حضــر املدعــي وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ثــم 
ــه  ــا أصــل اســتمارة الســيارة ومكتــوب فيهــا املالــك ورقــم هويت ــرز لن أب
ورقــم اللوحــة  نــوع الســيارة ... وزن املركبــة ... اللــون ... نقــل خــاص 
ســنة الصنــع ... كذلــك أبــرز ســند الشــراء مــن معــرض ... والــذي جــاء 
فيــه قولــة اســتلمت مــن الســيد... مبلــغ وقــدرة 130.000 الــف ريــال قيمــة 
... موديــل ... وذلــك بتاريــخ 1433/2/8هـــ وبالرجــوع إلــى ملــف القضيــة 
وجــدت أن املدعــي تقــدم إلــى مركز شــرطة البلد بتاريــخ 1433/8/4هـ 
مبلغــًا عــن تعــرض ســيارته للســرقة حيــث كانــت يف إحــدى الــورش 
ويتهــم العامــل بســرقتها وجــرى التحقيــق معــه املدعــى عليــه ولــم يتوصــل 
التحقيــق إلــى نتائــج إلــى أن العامــل ذكــر بــأن مفتــاح الســيارة معــه وال 
يعلــم كيــف ســرقت ومت حتريــز املفتــاح بقســم الشــرطة ومت مخاطبــة 
صاحــب املعــرض مــن قبــل الشــرطة وذكــر أن الســيارة ال يوجــد عليهــا 
اقســاط بــل هــي بطاقــة جمركيــة ومت التعميــم عن تلك الســيارة مبوجب 
خطــاب مديــر شــرطة البلــد برقــم 3845 يف 1433/8/5هـــ وكتــب مدير 
شــرطة البلــد خطابــًا كذلــك إلــى قســم التحريــات والبحــث اجلنائــي 
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برقــم 4150 يف 1433/8/25هـــ بالتنســيق مــع أصحــاب محالت املفاتيح 
وســؤالهم ملــن عملــوا مفاتيــح مشــابهه ملفاتيــح تلــك الســيارة حيــث أن 
الســيارة املســروقة حديثــة املوديــل ويســتبعد ســرقتها بالطــرق البدائيــة 
ثــم اقتضــت مصلحــه الدعــوى الكتابــة ملعــارض الســيارات لتقديــر ثمــن 
تلــك الســيارة ويف يــوم الســبت املوافــق1434/02/16 هـــ افتتحــت اجللســة 
ــه   الســاعة 30 : 08 وفيهــا حضــر املدعــي وحضــر حلضــوره املدعــى علي
ثــم وردنــا خطــاب مديــر الشــرطة رقم 275يف 1434/1/24هـــ واملرفق به 
تقديــر قيمــة الســيارة مــن قبــل رئيــس معــارض الســيارات والــذي قدرهــا 
مببلــغ وقــدره مائــة وعشــرون الــف ريــال وبنــاء علــى دعــوى املدعــي الــذي 
الورشــة يف  وادخلهــا  عليــه  للمدعــى  الســيارة  بانــه ســلم  فيهــا  ذكــر 
الســاعة احلاديــة عشــر ظهــرا ثــم اخرجهــا املدعــى عليــه واقفهــا بالبرحــة 
الن الورشــة مملــوءة بالســيارات ولــم يتابــع وضعهــا ولــم يدخلهــا يف املســاء 
يف الورشــة وعندمــا حضــر صاحبهــا يف اليــوم التالــي ســال املدعــى عليــه 
عنهــا وقــال وضعتهــا يف البرحــة ولــم يجدهــا بالبرحــة وفقــدت الســيارة 
ومت التعميــم عنهــا ولكــن لــم يعثــر عليهــا وقــد قــدرت مــن قبــل رئيــس 
املعــارض مببلــغ وقــدره مائــة وعشــرون الــف ريــال واملدعــى عليــه مفــرط 
بإخراجهــا للبرحــة ولــم يســأل عنهــا اال بعــد عــن حضــر صاحبهــا يف 
اليــوم التالــي لــذا حكمــت علــى املدعــى عليــه ... بــان يدفــع للمدعــي 
ــال وبعــرض احلكــم  ــف ري ــة وعشــرون ال ــك الســيارة وقــدره مائ ثمــن تل
علــى املدعــي قــال اننــي قانــع باحلكــم امــا املدعــى عليــه قــال اننــي غيــر 
قانــع واعطــي صــورة مــن احلكــم وافهــم علــى لســان املترجــم بــان مــدة 
االعتــراض ثالثــون يومــا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/02/16 هـــ
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بينبــع وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بينبــع املســاعد برقــم 33626232 
 331706916 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1433/10/28 وتاريــخ 
وتاريــخ 1433/09/16 هـــ ففــي يــوم اخلميــس املوافــق1434/11/06 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 10.00وفيهــا حضــر املدعــي وحضــر حلضــوره 
املدعــى عليــه ثــم أعيــدت لنــا املعاملــة مبوجــب خطــاب فضيلــة رئيــس 
 331913856 رقــم  املكرمــة  مكــة  ملنطقــة  االســتئناف  محكمــة 
يف 1434/06/05هـــ واملرفــق بــه قــرار املالحظــة رقــم 34226318 يف 
1434/05/28هـــ والــذي جــاء فيــه قوله وبدراســة الصــك وصورة ضبطه 
تقــرر إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملالحظــة مــا يلــي : 1- لالطــالع علــى 
الالئحــة االعتراضيــة املرفقــة والشــرح عليهــا مبــا يظهــر لــه ومعــاودة 
متابعــة البحــث والتحــري عــن الســيارة محــل الدعــوى والتعقيــب علــى 
البالغات التي اتخذتها اجلهات املختصة وماذا مت بصددها 2- الدعوى 
غيــر محــررة وال بــد مــن حتريرهــا قبــل عرضهــا علــى املدعــى عليــه 3- 
لــم يعمــل املــادة 1/181 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائــح التنفيذيــة 
واهلل املوفــق قاضــي اســتئناف قاضــي اســتئناف رئيــس الدائــرة وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي أجــاب قائــاًل أدعــي علــى احلاضــر معــي باملجلــس 
الشــرعي الــذي ســبق وان ســلمته ســيارتي ... صنــع … ورقمهــا )....( 
وذلــك بتاريــخ 1433/8/4هـــ علــى أســاس ان يصلــح فيهــا أشــياء بســيطة 
وادخلتهــا ورشــته ثــم ســلمته املفتــاح واتفقنــا علــى ســعر اإلصــالح وقــال 
لــي تعــال بعــد ثالثــة أيــام وجتدهــا جاهــزة ولكننــي اســتعجلت وحضرت 
إلــى الورشــة يف اليــوم الثانــي ولــم اجــد ســيارتي وســألته عنهــا وقــال إننــي 
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حركتهــا ووضعتهــا يف البرحــة لــذا أطلــب أن يدفــع لــي ثمــن ســيارتي ... 
وقــدرة مائــة وثالثــون ألــف ريــال وبعــرض الدعــوى املرصــودة بعاليــة علــى 
املدعــى عليــه اجــاب قائــاًل نعــم اســتلمت ســيارة املدعــي املوصوفــة بعاليــة 
بعــد ان ادخلهــا إلــى ورشــتي واســتلمت مفتاحهــا وبعــد عشــرين دقيقــة 
ــًا وضعتهــا أمــام الورشــة مــع مجموعــه مــن الســيارات يف البرحــة  تقريب
ولــم أنتبــه أنهــا غيــر موجــودة إال بعــد حضــور صاحبهــا يف اليــوم الثانــي 
نظــرت إليهــا ولــم اجدهــا وســلمت املفتــاح إلى الشــرطة ثم ســألت املدعي 
هــل وجــدت الســيارة او وجــدت عنهــا خبــر مــن قريــب أو مــن بعيــد فقــال 
لــم اجــد عنهــا خبــر ولــم أشــاهدها وطيلــة املــدة وانــا أســأل عنهــا فقــال 
واهلل العظيــم إنــي ال أعلــم عنهــا وانهــا مصيبــة وقعــت علــي وليســت حيلــة 
وال خديعــة وإنــي ال أعلــم عــن تلــك الســيارة شــيء ثــم جــرى مخاطبــة 
1434/6/17هـــ  يف   341458073 رقــم  خطابنــا  مبوجــب  الشــرطة 
بالبحــث عــن تلــك الســيارة وهــل وجــدوا بالغــًا عنهــا أم مــاذا فأفادونــا 
مبوجــب خطابهــم رقــم 22/3285/13/3 يف 1434/8/17هـــ بأنــه مت 
التعميــم عــن تلــك الســيارة برقــم 3845 يف 1433/8/15هـــ ولــم يتــم 
العثــور علــى الســيارة املذكــورة حتــى تاريخــه حتــت توقيــع مديــر شــرطة 
ــى الالئحــة حســب املــادة 181  ــي االطــالع عل ــم جــرى من ــد املقــدم ث البل
مــن نظــام املرافعــات ولــم اجــد فيهــا شــيئًا لــذا لــم يطــرا لــدي مــا يوجــب 
تغييــر حكمــي الســابق وقــال املدعــي إننــي قانــع باحلكــم وقــال املدعــى 
عليــه إننــي غيــر قانــع والئحتــي مرفقــه يف املعاملــة لــذا جــرى إحلــاق ذلــك 
بالصــك وبعثــة إلــى محكمــة االســتئناف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/11/06 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
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ــة الشــيخ  ــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بينبــع والقائــم بعمــل فضيل أن
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
املقيــدة  هـــ  وتاريــخ 1433/10/28  برقــم 33626232  املســاعد  بينبــع 
باحملكمة برقم 331706916 وتاريخ 1433/09/16 هـ ففي يوم األحد 
املوافــق1434/12/29 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة وفيها وردتنــا املعاملة 
1434/12/17هـــ  يف   331913856 برقــم  االســتئناف  محكمــة  مــن 
والصــادر فيــه القــرار رقــم 34373689 يف 1434/11/27هـــ وفيــه نحــن 
قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة اخلامســة يف محكمــة االســتئناف 
ــى هــذا احلكــم  ــا نحــن االطــالع عل مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى من
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ القاضــي باحملكمــة العامــة بينبــع املســجل 
بعــدد 3437753 وتاريــخ 1434/12/16هـــ املتضمــن دعــوى ، احملكــوم 
فيــه مبــا دون باطــن الصــك وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه 
االعتراضيــة تقــرر املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر ، قاضــي 
اســتئناف قاضــي اســتئناف رئيــس الدائــرة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/1/1هـــ . 
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: 33475191 تاريُخه: 1433/11/21هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:33666747

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3428329  تاريخه:1434/2/3هـ

مطالبــة بــرد مســروق - ســرقة مبلــغ مالــي مــن ســيارة - عجــز عــن إقامــة 
البينــة - احلكــم بــرد الدعــوى - اســتحقاق املدعــي ليمــن املدعــى عليــه 

علــى نفــي الدعــوى متــى طلبهــا .

قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 
مــن أنكــر( .

قــام بكســر زجــاج ســيارته  بأنــه  املدعــي علــى احلاضــر معــه  ادعــى 
وســرقة مبلــغ مالــي منهــا، وطلــب تأديبــه وإلزامــه بإعــادة املبلــغ املســروق 
إليــه - أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف دعــوى املدعــي - املدعــي لــم 
يقــدم بينــة تثبــت دعــواه ولــم يقبــل ميــني املدعــى عليــه علــى نفيهــا -  قضت 
احملكمــة بصــرف النظــر عــن الدعــوى وأخلــت ســبيل املدعــى عليــه منها 
وأفهمــت املدعــي أن لــه ميــني املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه متــى مــا طلــب 
ذلــك - قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض املدعــي- قــررت محكمــة 

االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بحائــل وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائّيــة بحائــل/ املكلــف برقــم 33666747 وتاريــخ 1433/11/21 هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم332048342 وتاريــخ 1433/11/17هـــ ففــي 
ــاء املوافق1433/12/21هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الثانيــة  يــوم الثالث
عشــرة وفيهــا حضــر ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ... 
وادعــى علــى احلاضــر معــه ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ... واملضــاف يف 
ســجل أســرة والــده واملرفــق باملعاملــة واملعــرف بــه مــن قبــل املدعــي ومــن 
أخيــه احلاضــر معــه ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ... قائــال يف حتريــر 
دعــواه إن املدعــى عليــه قــد قــام بتاريــخ 1433/6/4هـــ بكســر زجاجــة 
ســيارتي وهــي مــن نــوع ...موديــل ..... وســرق منهــا مبلغــًا قــدره خمســة 
آالف ريــال أطلــب تأديبــه وإلزامــه بدفــع املبلــغ املســروق وقــدره خمســة 
آالف ريــال هــذه دعــواي هكــذا ادعــى املدعــي وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي ضــدي كلــه غيــر صحيــح 
وال أعلــم عــن هــذه الواقعــة شــيئا وليــس لــي أي عالقــة بكســر ســيارة 
املدعــي أو الســرقة منهــا وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال الصحيــح مــا 
ذكرتــه يف دعــواي وبســؤاله عــن البينــة قــال ليــس عنــدي بينــة وجــرى 
ســؤاله هــل شــاهدت املدعــى عليــه وهــو يســرق فقــال ال فجــرى ســؤال 
املدعــي إن كان يرغــب ميــني املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه فقــال ال 
أقبــل ميينــه ثــم قــال املدعــى عليــه ال مانــع عنــدي مــن أداء اليمــني فجــرى 
منــي االطــالع علــى املعاملــة وبهــا خطــاب ســعادة مديــر دار املالحظــة 
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التحقيــق  مت  أنــه  واملتضمــن  باملعاملــة  واملرفــق  بحائــل  االجتماعيــة 
بالســرقة كمــا مت مضاهــاة بصماتــه  قيامــه  وأنكــر  املذكــور  مــع 
للقضايــا املقيــدة ضــد مجهــول ووردنــا كتــاب مديــر األدلــة اجلنائيــة رقــم 
5605/8/1/29 يف 1433/10/28هـــ واملتضمــن عــدم االســتدالل علــى 
أي بصمــات تنطبــق علــى بصمــات املذكــور وهــذا مرفــق علــى اللفــة 
رقــم )25( باملعاملــة وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ولعــدم 
مصادقــة املدعــى عليــه علــى الدعــوى وال بينــة للمدعــي ورفــض املدعــي 
طلــب ميــني املدعــى عليــه ولعمــوم قــول النبــي صلى اهلل عليه وســلم: البينة 
ــى مــن أنكــر فقــد حكمــت بصــرف النظــر  ــى املدعــي واليمــني عل عل
ــغ املســروق  ــه وإلزامــه بدفــع املبل ــب املدعــي تأديــب املدعــى علي عــن طل
وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه وأفهمــت املدعــي أن لــه ميــني املدعــى عليــه 
ــى نفــي دعــواه متــى مــا طلــب ذلــك هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت  عل
واهلل أعلــم وأحكــم وبعــرض احلكــم علــى الطرفــني لــم يقنــع املدعــي 
وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــى عليــه قنــع بــه وبــاهلل التوفيــق وبهــذا أقفلــت اجللســة 
يف متــام الســاعة الثانيــة عشــرة والنصــف وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/12/21هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة 
مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  احلقوقيــة  القضايــا  لتدقيــق  األولــى 
اجلزائيــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  الــواردة  املعاملــة  علــى  حائــل 
برقــم 332048342 وتاريخ1434/1/27هـــ واملقيــدة  بحائــل املكلــف 
لدينــا برقــم 34250118 يف 1434/1/28هـــ املرفــق بهــا الصــك رقــم 
  ...... القاضــي  مــن فضيلــة  الصــادر  33475191 يف 1433/12/21هـــ 
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اخلــاص بدعــوى  ....... ضــد .......  بشــأن اتهــام بســرقة )حــق خــاص(
علــى الصفــة املوضحــة يف الصــك  وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه 
بصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي تأديــب املدعــى عليــه وإلزامــه بدفــع 
املبلــغ املســروق وإخــالء ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى وأفهمــت 
املدعــي أن لــه  ميــني املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه  متــى مــا طلــب ذلــك 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه  وأوراق املعاملــة لــم يظهــر مــا يوجــب 
املالحظــة علــى مــا حكــم بــه فضيلتــه واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 3420688 تاريُخه: 1434/1/24هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى:33680256 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3450740  تاريخه:1434/2/3هـ

رد مســروق - ســرقة مــواد إنشــائية مــن مســتودع - القبــض علــى املتهــم 
حــال الســرقة بــدون مســروقات - بينــة غيــر موصلــة - اليمــن علــى نفــي 

الدعــوى حــق للمدعــي ولــه عــدم قبولهــا - احلكــم بــرد دعــوى .

قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 
املدعــى عليــه( .

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه قــام بســرقة مــواد إنشــائية مــن مســتودع 
عائــد لــه؛ وطلــب إلزامــه بــرد املســروقات أو تســليمه قيمتهــا- أنكــر 
املدعــى عليــه دعــوى املدعــي جتاهــه جملــة وتفصيــال- املدعــي قــدم 
بينــات غيــر موصلــة ولــم يقبــل ميــني املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه- مــن 
املقــرر شــرعا أن البينــة علــى املدعــي واليمــني علــى املدعــى عليــه- قضت 
احملكمــة بعــدم اســتحقاق املدعــي ملــا يدعيــه وأخلــت ســبيل املدعــى 
عليــه منهــا وأفهمــت املدعــي بــأن لــه ميــني املدعــى عليــه متــى طلبهــا- 
قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض عليــه املدعــي - قــررت محكمــة 

ــى احلكــم . االســتئناف املوافقــة عل
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامة مبكة 
املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 33680256 وتاريــخ 1433/11/28هـــ 
هـــ   1433/11/14 وتاريــخ   332014010 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
... وادعــى علــى احلاضــر معــه الســجني  حضــر بالســجل املدنــي رقــم 
بالســجل املدنــي رقــم ... يرافقــه اجلنــدي قائــال يف دعــواه عليــه لقــد قفــز 
ــي أوال  ــه مــا يل ــى مســتودعي الواقــع بـــ........ وســرق من ــه عل املدعــى علي
مائــة وخمســة وثمانــني طفايــة حريــق مســتعمله وقيمتهــا اإلجمالية ســبعة 
وعشــرون ألفــا وســبعمائة وخمســون ريــال ثانيــا مائتــان وتســعون طفايــة 
ــا  ــا اثن ــال ثالث ــون ألــف ري ــة ســبعة وثمان حريــق جديــد وقيمتهــا اإلجمالي
ــي ســبعة وعشــرين ألفــا وســتمائة  ــغ إجمال ــد كهربائــي مببل عشــر مول
ــي ســتة وثالثــني  ــغ إجمال ــره مببل ــل كبي ــون لفــة كياب ــا ثالث ــال رابع ري
ألــف ريــال خامســا خمســة عشــر لفــة كيابــل صغيــر مببلــغ إجمالــي 
تســعة آالف ريــال سادســا مائتــان وعشــرة ملبــة فلورســنت مــع قواعدهــا 
ريــاال ســابعا ســبعة  ومائتــان وخمســون  إجمالــي خمســة آالف  مببلــغ 
وأربعــون شــوال مــن أكيــاس النفايــات الكبيــرة مببلــغ ثالثــة آالف 
وتســعمائة وخمســة وتســعني ريــاال ومجمــوع ذلــك مبلــغ وقــدره مائــة 
وســتة وتســعون ألــف ريــال فأطلــب إلزامــه بــرد مــا ســرقه أو دفــع قيمتــه 
هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي أجــاب قائــال ال 
صحــة ملــا ذكــره فلــم أدخــل مســتودعه الواقــع بالشــرائع ولــم أســرق منــه 
ــى دعــواه فقــال  ــة عل ــه بين ــي وبســؤال املدعــي هــل لدي شــيئا هــذه إجابت
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نعــم لــدي البينــة وأحضــر للشــهادة وأدائهــا بالســجل املدنــي رقــم  وطلــب 
ســماع مــا لديــه مــن شــهادة وشــهد قائــال أشــهد إننــي رأيــت املدعــى عليــه 
هــذا احلاضــر ومعــه شــخص آخــر فــوق ســور مســتودع املدعــي املجــاور 
ملنزلنــا وقــد أبلغــت الشــرطة عنــه وملــا حضــرت الدوريــة قمــت مبســاعدة 
الدوريــة والقبــض عليــه عندمــا قفــز مــن فــوق الســور إلــى األرض وأمــا 
صاحبــه اآلخــر فقــد هــرب وقــد رأيــت أســفل الســور لفتــني مــن لفائــف 
أســالك الكهربــاء وال أعلــم مــن أخرجهــا ولــم يكــن بيــد املدعــى عليــه 
شــيء عنــد القبــض عليــه هــذا مــا لــدي وأشــهد بــه وبعــرض الشــاهد 
وشــهادته علــى املدعــى عليــه قــال الشــاهد ال أعرفــه وال أقــول بــه شــيئا 
وشــهادته بأنــه قبــض علــي صحيحــة ولكــن شــهادته أننــي كنــت فــوق 
الســور غيــر صحيحــة فأنــا لــم أكــن فــوق الســور أبــدا وإمنــا كنــت 
أســفل الســور وزميلــي الــذي كان معــي هــو الــذي دخــل املســتودع حيــث 
قفــز فــوق الســور لســرقة مــا بداخلــه وكنــت أنــا يف اخلــارج ولــم أشــاهده 
يخــرج شــيئا وقــد شــاهده الشــاهد وهــو فــوق الســور وملــا أراد القبــض 
علينــا هــرب وأنــا كنــت أســفل الســور وقبــض الشــاهد علــي هكــذا 
قــرر وبســؤال املدعــي هــل لديــه زيــادة بينــة فقــال ال وعليــه فقــد أفهمتــه 
بــأن لــه ميــني املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه فقــال إننــي ال أريــد ميينــه وال 
أقبلهــا هكــذا قــرر ثــم جــرى الرجــوع إلــى أوراق املعاملــة فلــم أجــد فيهــا 
ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى  ــاء عل ــه بالســرقة أهـــ فبن إقــرارا للمدعــى علي
ــه املدعــي ولعمــوم  ــه أنكــر ســرقة مــا يدعي ــة وألن املدعــى علي واإلجاب
قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم البينــة علــى املدعــي واليمــني علــى من أنكر 
وألن البينــة التــي أحضرهــا املدعــي ليســت موصلــة حيــث شــهد الشــاهد 
أنــه رأى املدعــى عليــه فــوق الســور ثــم قفــز أســفله ومت القبــض عليــه ولــم 
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ــه  ــل بيمــني املدعــى علي ــه ال يقب يكــن معــي شــيء وألن املدعــي قــرر أن
ــه فقــد حكمــت بعــدم اســتحقاق املدعــى  ــى نفــي دعــواه لذلــك كل عل
عليــه ملــا يدعيــه وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى وأفهمتــه 
بــأن لــه ميــني املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه متــى طلبهــا وبعــرض احلكــم 
علــى الطرفــني قــرر املدعــى عليــه القناعــة وقــرر املدعــي عــدم القناعــة 
ــه  ــة علي ــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بعــد تقــدمي الئحــة اعتراضي وطل
فأفهمتــه مبراجعــة احملكمــة خــالل عشــرة أيــام الســتالم الصــك وتقدمي 
الالئحــة االعتراضيــة خــالل ثالثــني يومــا مــدة االعتــراض فــإذا تأخــر 
ســقط حقــه يف طلــب االســتئناف واكتســب احلكــم القطعيــة وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 

يف 1434/1/21هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
علــى  1434/4/23هـــ  يف   34489001 برقــم  الرئيــس  فضيلــة  بشــرح 
خطــاب رئيــس محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة املكلــف 
برقــم 34489001 يف 1434/3/18هـــ برفقهــا قــرار التصديــق مبوجــب 
القــرار رقــم 3450740 يف 1434/2/3ه وهــذا نصــه :- احلمــد هلل ، 
والصــالة والســالم علــى رســول اهلل ، وبعــد :- فقــد جــرى منــا نحــن 
قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الثالثــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة 
املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة الينــا شــفع خطــاب فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة رقــم 332014010 وتاريــخ 
الشــيخ  فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  علــى  املشــتملة  1434/2/24هـــ 
القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة املــؤرخ يف 1434/1/24هـ 
واملســجل بعــدد  3420688 املتضمــن دعــوى ضــد الســجني املتهم بســرقة 
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كيابــل احملكــوم فيــه مبــا دون باطــن القرار ، وبدراســة الصك وصورة 
ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ، 
قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع د/ قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع رئيــس 
الدائــرة ختــم وتوقيــع ، لــذا جــرى مبوجبــه .وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/5/5هـــ  .
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: 3423451 تاريُخه: 1434/1/26هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33688344

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3451302  تاريخه:1434/3/1هـ

رد مســروق - ســرقة ســيارة وإتالفهــا - طلــب املدعــي اليمــن النافيــة مــن 
قبــل املدعــى عليــه - القضــاء بالنكــول عــن اليمــن - إلــزام املدعــى عليــه 

بقيمــة الســيارة .

اليمن تشرع يف جانب أقوى املتداعين .

ادعــى املدعــي علــى احلاضــر معــه بأنــه قــام بســرقة ســيارته ثــم عثــر عليها 
محترقــة بشــكل كامــل بعــد أخــذ بعــض أجزائهــا ، وطلــب إلزامــه 
بإعــادة قيمــة تلــك الســيارة إليــه - أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف دعــوى 
املدعــي- املدعــي لــم يقــدم بينــة موصلــة وطلــب ميــني املدعــى عليــه علــى 
نفــي دعــواه فنــكل عــن أدائهــا بعــد إنــذاره - أدى املدعــي اليمــني طبــق 
مــا طلــب منــه- قضــت احملكمــة علــى املدعــى عليــه بإلزامــه بتســليم 
قيمــة الســيارة إلــى املدعــي- عــارض املدعــى عليــه علــى احلكــم- قــررت 

محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم .
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احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا ... القاضي يف احملكمة اجلزائية باملدينة 
املنــورة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 33688344 وتاريــخ 1433/12/18 هـــ 
هـــ   1433/12/18 وتاريــخ   332178767 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
واملتعلقــة بدعــوى ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... ضــد 
... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... ففــي يــوم الثالثــاء 
وفيهــا    10 : الســاعة 45  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/01/20 
حضــر الطرفــان فادعــى املدعــي قائــاًل : أدعــي ضــد املدعــى عليــه حيــث 
إنــه بتاريــخ 1432/7/27هـــ ســرقت ســيارتي مــن نــوع ....... غمــارة موديــل 
ــة  ــغ اجلهــات األمني ــي فقمــت بتبلي ــا )....( مــن أمــام منزل ...... رقــم لوحته
بذلــك ، وبعــد البحــث والتحــري وجــدت ســيارتي مــن قبــل الشــرطة يف 
منطقــة جبليــة وهــي محترقــة بالكامــل ومتعرضــة للتشــليح علمــًا بأننــي 
اشــتريت الســيارة بتاريــخ 1430/2/27هـــ مببلــغ ســبعة عشــر ألــف ريــال 
وتعــذر تقديــر أرش اجلنايــة عليهــا لكونهــا يف منطقــة نائيــة ويصعــب 
إحضارهــا ملعــارض الســيارات وحيــث أديــن املدعــى عليــه يف احلــق العــام 
بســرقة عــدة ســيارات وإحراقهــا ومــن ضمنهــا ســيارتي فأطلــب إلزامــه 
ــال  ــف ري ــا وقدرهــا ســبعة عشــر أل ــي أتلفه بتســليمي قيمــة ســيارتي الت
حــااًل هــذه دعــواي، وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي ضــده 
أجــاب قائــاًل: مــا ذكــره املدعــي ضــدي غيــر صحيــح حيــث لــم أســرق 
ســيارته املذكــورة يف دعــواه ولــم أقــم بتشــليحها وال إحراقهــا وال أعلــم 
مــن قــام بذلــك هكــذا أجــاب ، فســألت املدعــي هــل لديــه بينــة علــى مــا 
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ادعــاه ونفــاه املدعــى عليــه فقــال : ليــس لــدي ســوى مــا يف أوراق املعاملــة 
هكــذا قــال ، فجــرى منــي دراســة أوراق املعاملــة فوجــدت مــن ضمنهــا 
بــالغ املدعــي املتضمــن نحــو مــا ورد يف دعــواه ، كمــا وجــدت القــرار 
الصــادر منــا برقــم 33156416 يف 1433/3/27هـــ املتضمــن عــدم ثبــوت 
إدانــة املدعــى عليــه بســرقة عــدد مــن الســيارات ومــن ضمنهــا ســيارة 
املدعــي ولكــن الشــبهة القويــة تتجــه ضــده بذلــك وحكــم مبجازاتــه 
لقــاء ذلــك بســجنه عشــر ســنوات وجلــده ألفــًا ومائــة وخمســًا وعشــرين 
مــن  احلكــم  وصــدق  ريــال  ألــف  عشــر  خمســة  مبلــغ  وتغرميــه  جلــدة 
محكمــة االســتئناف بقرارهــا رقــم 33360258 يف 1433/7/29هـــ ، 
ــه مبــا جــاء يف  ــن املدعــى علي ــة مــا يدي ــم أجــد يف أوراق املعامل وحيــث ل
دعــوى املدعــي ضــده ولكــون احلكــم املذكــور مضمونــه بعاليــة ومــا 
بنــي عليــه مــن قرائــن يعتبــر قرينــة قويــة تقــوي جانــب املدعــي وملــا قــرره 
العلمــاء مــن أن اليمــني تكــون يف جانــب أقــوى املتداعيــني فقــد أفهمــت 
ــه فرفــض أداء اليمــني  ــة لبينت ــه تتجــه ضــده اليمــني املكمل املدعــي بأن
لكونــه لــم يشــاهد املدعــى عليــه وهــو يقــوم بســرقة ســيارته وطلــب ميــني 
املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه وبعرضــه علــى املدعــى عليــه رفــض أداء 
اليمــني علــى نفــي دعــوى املدعــي ضــده فجــرى إنــذاره ثــالث مــرات بــأن 
عــدم أدائــه لليمــني يعــد نكــواًل فأصــر علــى عــدم أداء اليمــني فأفهمــت 
املدعــي أنــه تتجــه ضــده اليمــني علــى أن قيمــة ســيارته ســبعة عشــر 
ألــف ريــال وقــت ســرقتها فاســتعد بــأداء اليمــني ثــم حلــف قائــاًل: واهلل 
ــال واهلل  ــف ري ــم إن قيمــة ســيارتي وقــت ســرقتها ســبعة عشــر أل العظي
العظيــم هكــذا حلــف، فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعد 
االطــالع علــى أوراق املعاملــة وحيــث أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف 
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دعــوى املدعــي ضــده وقــرر املدعــي أنــه ال بينــة لــه علــى دعــواه ســوى مــا 
يف أوراق املعاملــة، وحيــث لــم أجــد يف أوراق املعاملــة مــا يديــن املدعــى 
عليــه مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي ضــده إال أن القــرار الصــادر منــا يوجــه 
الشــبهة القويــة للمدعــى عليــه بســرقة ســيارة املدعــي وطلــب مــن املدعــي 
أداء اليمــني املكملــة لبينتــه فرفــض ذلــك وطلــب ميــني املدعــى عليــه علــى 
ــى نفــي دعــوى  ــه أداء اليمــني عل نفــي دعــواه وحيــث رفــض املدعــى علي
املدعــي ضــده وحلــف املدعــي علــى أن قيمــة ســيارته ســبعة عشــر ألــف 
ريــال فقــد ثبــت لــدي أن بذمــة املدعــى عليــه للمدعــي مبلــغ ســبعة عشــر 
ألــف ريــال وألزمتــه بتســليمها إيــاه حــااًل بــدون مماطلــة أو تأخيــر وبذلــك 
حكمــت وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر عــدم قناعتــه بــه وطلــب رفعــه 
التوقيــع  بــدون الئحــة اعتراضيــة وعليــه جــرى  حملكمــة االســتئناف 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

1434/01/20هـــ
احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده  وبعــد ، فقــد جــرى 
منــا نحــن قضــاة الدائــرة اجلزائيــة الســابعة مبحكمــة االســتئناف يف 
منطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة  رقــم 332178767 وتاريــخ  
الشــيخ/... بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة  املرفــق  1434/2/12هـــ  
القاضــي باحملكمــة  اجلزائيــة باملدينــة املنــورة  رقــم 3423451 وتاريــخ 
املتضمــن  الصــك  بباطــن  دون  مبــا  فيــه  1434/1/26هـــ  احملكــوم  
دعوى..........ســعودي اجلنســية  ضد/ ........... ســعودي اجلنســية  يف قضية 
حقوقيــة  وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكم 
، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34236377 تاريُخه: 1434/6/11هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34122122

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35117553  تاريخه:1435/1/16هـ

رد مســروق - ســرقة أجهــزة إلكترونيــة مــن متجــر - إقــرار - قبــول قــول 
املدعــي مــع ميينــه - التثبــت مــن صيغــة اليمــن ألهميتهــا - اليمــن 
تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعيــن - ثبــوت الدعــوى - اإللــزام بالســداد .

اليمن تشرع يف جانب أقوى املتداعين .

ادعــى وكيــل املدعــي بــأن املدعــى عليــه قــام بســرقة أجهــزة إلكترونيــة 
مــن متجــر مملــوك ملوكلــه وأتلــف أثنــاء ذلــك بعــض موجــودات املتجــر؛ 
وطلــب إلزامــه بتســليم موكلــه قيمة املســروقات والتلفيات- أقر املدعى 
ــه أنكــر ســرقة بعــض األجهــزة التــي يطالــب بهــا  ــه بالســرقة إال أن علي
املدعــي- مــن املقــرر شــرعا أن اليمــني تشــرع يف جانب أقــوى املتداعيني- 
ــه  ــه بالســرقة فيقبــل قول وألن جانــب املدعــي تقــوى بإقــرار املدعــى علي
ــه  ــك قــررت احملكمــة توجي ــوع وقيمــة املســروقات- لذل ــق بن فيمــا يتعل
اليمــني إلــى املدعــي علــى صحــة دعــواه فأداهــا طبــق مــا طلــب منــه- 
قضــت احملكمــة بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم املدعــي قيمــة املســروقات 
والتلفيــات املدعــى بهــا- عــارض املدعــى عليــه علــى احلكــم- قــررت 

محكمــة االســتئناف باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم .
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العامــة  باحملكمــة  القاضــي   ... أنــا  لــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
باجلفــر باألحســاء بنــاء علــى االســتدعاء املقيــد بهــذه احملكمــة برقــم 
الرئيــس  فضيلــة  مــن  إلينــا  واحملــال  1434/3/15هـــ  34644715يف 
املكلــف برقــم 34122122 يف 1434/3/15هـــ املتعلقــة بدعوى ســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم ... حــال كونــه وكيــال  عــن مبوجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل اجلفــر برقــم 1459بتاريــخ 1433/3/21هـــ 
ضــد ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ... فبموجبــه حضــر لــدي الطرفــان 
يف هــذا اليــوم الســبت تاريــخ 1434/4/27هـــ الســاعة التاســعة والنصــف 
صباحــا  فادعــى املذكــور قائــال  إن املدعــى عليــه ســرق محــل أجهــزة 
كمبيوتــر عائــد ملوكلــي وأطلــب إلزامــه بدفــع قيمــة املســروقات هــذه 
حتريرهــا  يجــب  الدعــوى  أن  وكالــة  املدعــي  أفهــام  فجــرى  دعــواي 
بذكــر املســروقات وأنواعهــا ومجمــوع املبلــغ الــذي يطالــب بــه موكلــك 
فقــال بأننــي أطلــب إمهالــي للرجــوع إلــى موكلــي وســوف أحــرر دعــواي 
يف اجللســة القادمــة وعليــه جــرى رفــع اجللســة ويف يــوم االثنــني تاريــخ 
1434/4/20 هـــ الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا افتتحــت اجللســة 
وفيهــا حضــر املدعــي بالســجل املدنــي رقــم وحضــر حلضــوره املدعــى 
عليــه وبســؤال املدعــي عمــا طلبنــاه مــن وكيلــه قــال بــأن األجهــزة التــي 
ســرقها املدعــى عليــه هــي كمــا يلــي كمبيوتــر محمــول نــوع ... طــراز إل 
500 وقيمتــه ألفــان وأربعمائــة وأربعــون ريــاال  وكمبيوتــر محمــول نــوع 
إتــش بــي طــراز ... إي إي وقيمتــه مبلــغ الفــان وثالثمائــة وخمســة وأربعــون 
2345 ريــال وجهــاز كمبيوتــر محمــول )الب تــوب ( نــوع ... قيمتــه الفــان 
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وأربعمائــة وأربعــون 2440 ريــال وجهــاز وكمبيوتــر محمــول )الب تــوب( 
نــوع ... طــراز 15...  وقيمتــه مبلــغ ألفــان وثالثمائــة وخمســة وأربعــون 
2345 ريــال وكمبيوتــر محمــول )الب تــوب ( نــوع ... طــراز ...  وقيمتــه 
مبلــغ ألــف وتســعمائة وســبعون 1970 ريــال وكمبيوتــر محمــول )الب 
تــوب ( نــوع ... طــراز ... وقيمتــه مبلــغ ألــف وثمامنائــة وتســعون ريــال و 
كمبيوتــر محمــول الب تــوب نــوع ... طــراز ... وقيمتــه ألــف وثمامنائــة 
وخمســون ريــال و كمبيوتــر محمــول الب تــوب نــوع ... طــراز ... وقيمتــه 
ألــف وســبعمائة وخمســون ريــال و ثانيــا أجهــزة االتصــال جــواالت جهــاز 
جــوال نــوع ... طــراز ... وقيمتــه ألــف وثمامنائــة ريــال وجهــاز جــوال نــوع 
... طــراز ... وقيمتــه ألــف ومائــة ريــال مســتعمل و جهــاز جــوال نــوع ... 
طــراز ... وقيمتــه ألــف مائــة وخمســون ريــال و جهــاز جــوال نــوع ... طــراز 
... وقيمتــه ألــف ومائتــان وخمســون ريــال و جهــاز جــوال نــوع ... طــراز 
... وقيمتــه ســبعمائة وثمانــون ريــال و جهــاز نــوع ... طــراز ... وقيمتــه 
ثالثمائــة وخمســون ريــال و جهــاز نــوع ... طــراز ... وقيمتــه ثالثمائــة و 
خمســة وأربعــون ريــال وجهــاز جــوال نــوع ... طــراز ... وقيمتــه خمســمائة 
وســبعون ريــال وجهــاز جــوال نــوع ... طــراز ... وقيمتــه ثمامنائــة وخمســون 
ــال  ــه خمســمائة واربعــون ري ــوع ... طــراز ...  وقيمت ــال وجهــاز جــوال ن ري
وكذلــك مبلــغ نقــدي كان موجــودًا يف درج احملــل وقــدره ســتمائة 600 
ريــال وكذلــك قــام املدعــى عليــه أثنــاء دخوله من النافــذة العلوية للمحل 
بكســر ســقف الديكــور وقطــع كابــالت االنترنــت وأســالك اللوحــة 
اخلارجيــة مــع اإلضــاءة وســلك التلفــاز وخــط الهاتــف كمــا كســر طاولة 
ــغ ألــف و أربعمائــة1400 ريــال و  املعــرض الزجاجيــة وكلهــا تقــدر مببل
ــة وعشــرون  ــه بدفعــه هــو ثالث ــب املدعــى علي ــذي أطال ــغ ال مجمــوع املبل
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ألــف 23.000 ريــال هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى 
املدعــي أجــاب قائــال  بأننــي فعــال  دخلــت احملــل يف املســاء مــن النافــذة 
العلويــة وقــد ســرقت مــن احملــل جهــازي البتــوب اثنــني فقــط وأمــا مــا 
ذكــره املدعــي مــن ســرقتي لعــدة أجهــزه وجــواالت فغيــر صحيــح وقــد 
مت احلكــم علــي يف احلــق العــام مــدة ســنتني مــع اجللــد وقــد خرجــت مــن 
الســجن قبــل انتهــاء املــدة بأربعــة أشــهر وأنــا ال أوافــق علــى دفــع مــا طلبــه 
املدعــي هكــذا أجــاب املدعــى عليــه ثــم جــرى ســؤال املدعــي هــل لديــك 
بينــه علــى أن املدعــى عليــه ســرق األجهــزة املذكــورة فقــال بأنــه ليــس 
لــدي شــهود علــى ذلــك وأنــا أكتفــي بإقــرار املدعــى عليــه بدخــول احملــل 
وســرقة اجلهازيــن ألنــه ليــس لــي أي مصلحــة أن أتهمــه بســرقة شــيء لــم 
يأخــذه وقــد حضــرت الشــرطة وشــاهدت احملــل بعــد ســرقته ومت احلكــم 
علــى املدعــى عليــه مــدة ســنتني مــن أجــل ســرقة األجهــزة املذكــورة 
وإلــى حــني دراســة هــذه القضيــة واالطــالع علــى الطــرد املرفــق بهــا جــرى 
رفــع اجللســة ويف يــوم االثنــني تاريــخ 1434/6/5هـــ افتتحــت اجللســة يف 
متــام الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا وفيهــا حضــر املدعــى وحضــر 
حلضــوره املدعــى عليــه وقــد ســبق منــي دراســة هــذه القضيــة ومــا ســبق 
ضبطــه فيهــا كمــا جــرى االطــالع علــى قــرار املدعــى عليه املصــدق على 
الصحيفــة رقــم )7( مــن ملــف التحقيــق لفــه ) 2( ونصــه ) أقــر أنــا احلــدث 
ــرة شــرعا  ــة املعتب ــا بكامــل قــواي العقلي 17 ســنة ســعودي اجلنســية وأن
ال مجبــر وال مكــره مــن أحــد أنــه مــن حوالــي أربعــة أشــهر تقريبــا ويف 
ــى محــل ... لالتصــاالت الواقــع  ــة فجــرا ذهبــت إل ــي الســاعة الثالث حوال
بحــي ... الشــارع العــام وقمــت بتســلق بــاب احملــل حتــى وصلــت إلــى فتحــة 
تهويــة باحملــل وقمــت بالدخــول مــن تلــك الفتحــة إلــى الســطح بعــد ذلــك 
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قمــت بفتــح ديكــور الســطح ونزلــت داخــل احملــل وقمــت بســرقة عــدد 
)2( أجهــزة الب تــوب وطلعــت مــن نفــس املــكان الــذي دخلــت منــه وقمت 
ــه أوقــع وبعرضــه  بوضــع األجهــزة بغرفتــي باملنــزل هــذا مــا حــدث وعلي
علــى املدعــى عليــه قــال فعــال أنــا ســرقت جهــازي البتــوب فقــط ولــم 
أســرق أكثــر مــن ذلــك ثــم جــرى االطــالع علــى فذلكــه التحقيــق لفــه 
)24-25( وتتضمــن بــالغ املدعــي بســرقة أجهــزة كمبيوتــر وجــوالت 
ومبلــغ مــن املــال وأن املســروقات تقــدر مببلــغ عشــرين الــف20000 ريــال 
ــه حتقيقــا بســرقة األجهــزة املذكــورة وبعــرض  ــن املدعــى علي وقــد أدي
ذلــك علــى املدعــي قــال بأننــي ذكــرت هــذا املبلــغ للمحقــق يف أول 
وقــت الســرقة ولكــن بعــد ذلــك قمــت بجــرد املســروقات وتبــني لــي 
أن املبلــغ هــو مــا ادعيــت بــه علمــا أننــي لــم أضــف مبلــغ إتــالف احملــل 
والديكــور والزجــاج املكســور واكتفيــت مبــا تأكــدت مــن ســرقته 
يقينــا لكــي ال أحمــل ذمتــي أي شــيء مشــكوك فيــه ثــم جــرى االطــالع 
علــى القــرار الصــادر مــن قضــاة احملكمــة العامــة بالدمــام برقــم 9/22/
ج6 يف 1432/3/9هـــ واملتضمــن احلكــم بتعزيــر املدعــى عليــه بالســجن 
ســنتني مــع اجللــد مائتــي جلــده واملكتســب القطعيــة بتصديــق محكمــة 
االســتئناف فبنــاء علــى مــا تقــدم وحيــث طالــب املدعــي بإلــزام املدعــى 
ــغ املدعــى بــه والــذي ميثــل قيمــة املســروقات املذكــورة  عليــه بدفــع املبل
وحيــث أقــر املدعــى عليــه بدخــول محــل املدعــي وســرقة جهازيــن فقــط 
وأنكــر الباقــي وحيــث أن املدعــى عليــه مــدان حتقيقــا بســرقة األجهــزة 
املذكــورة كمــا مت احلكــم عليــه للحــق العــام بالســجن املــدة املذكــورة 
بالقــرار املشــار إليــه لقــاء ســرقة األجهــزة وحيــث أن ذلــك يقــوي جانــب 
املدعــي فيمــا أدعــى بــه وحيــث أن أهــل العلــم رحمهــم اهلل ذكــروا بــأن 
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اليمــني تكــون يف جانــب أقــوى املتداعيــني وهــو املدعــي هنــا لــذا فقــد 
ســألت املدعــي هــل أنــت مســتعد بــأداء اليمــني فقــال نعــم فجــرى إفهامــه 
بخطــورة اليمــني الكاذبــة فقــال بأننــي واثــق مــن ســرقة املدعــى عليــه 
ثــم أمرتــه أن يحلــف فحلــف قائــال واهلل العظيــم الــذي ال الــه إال هــو أن 
املدعــى عليــه هــذا احلاضــر ســرق مــن محلــي ســت أجهــزه كمبيوتــر 
محمــول وعشــرة جــواالت ومبلــغ نقــدي ســتمائة ريــال ومجمــوع قيمــة مــا 
ــى مــا أقــول  ــال واهلل شــاهد عل ــة وعشــرون ألــف 23000 ري ســرقه ثالث
ــدي مــا أدعــاه املدعــي  ــه فقــد ثبــت ل ــف املدعــي لذلــك كل هكــذا حل
ضــد املدعــى عليــه وألزمــت املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ ثالثــة وعشــرين 
ألــف 23000 ريــال فــورا للمدعــي وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم 
علــى املدعــى عليــه قــرر عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب االســتئناف بعــد 
تقــدمي الئحــة اعتــراض فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه مبراجعــة احملكمــة يــوم 
االثنــني تاريــخ 1434/6/12هـــ الســتالم صــورة مــن القــرار الشــرعي 
ومــدة االعتــراض ثالثــون يومــا ففهــم ذلــك وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/6/5هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد عــادت األوراق مــن محكمــة االســتئناف 
املقيــدة  1434/9/6هـــ  يف   341902688 برقــم  الشــرقية  املنطقــة  يف 
بهــذه احملكمــة برقــم 342163918 يف 1434/9/10 هـــ املرفــق بهــا 
برقــم 34307355 يف  الثانيــة  احلقوقيــة  الدائــرة  مــن  الصــادر  القــرار 
1434/8/28هـــ املتضمــن املالحظــة علــى احلكــم ونــص املالحظــة مــا 
ــة وأوراق  ــي ) وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضي يل
املعاملــة لوحــظ أن صيغــة اليمــني التــي أداهــا املدعي حتتــاج إلى تصحيح 
بحيــث يحلــف بــاهلل العظيــم انــه فقــد مــن محلــه ســتة أجهــزة كمبيوتــر 
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محمــول وعشــرة جــواالت ومبلــغ نقــدي مقــداره ســتمائة ريــال وإنــه ال 
يتهــم إال املدعــى عليــه بســرقة مــا ذكــر وعلــى فضيلتــه مالحظــة مــا 
ذكــر وإجــراء الــالزم بحضــور الطرفــني واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/8/28هـــ قاضــي 
اســتئناف قاضــي اســتئناف رئيــس الدائــرة وبــه ختــم وتوقيــع كل منهــم 
عليــه ويف يــوم اخلميــس تاريــخ 1434/10/29هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام 
الســاعة العاشــرة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي  ولــم يحضــر املدعــى 
عليــه وبعــرض مــا جــاء يف قــرار محكمــة االســتئناف اســتعد املدعــي 
بــأداء اليمــني فجــرى إفهامــه بخطــورة اليمــني الكاذبــة ثــم أمرتــه أن 
يحلــف فحلــف قائــال  واهلل العظيــم أننــي فقــدت مــن محلــي ســتة أجهــزة 
كمبيوتــر محمــول وعشــرة جــواالت ومبلــغ نقــدي مقــداره ســتمائة 600 
ريــال وإننــي ال أتهــم إال املدعــى عليــه بســرقتها هكــذا حلــف لــذا فقــد 
أمــرت بإحلــاق ذلــك بالقــرار وإعادتــه حملكمــة االســتئناف واهلل املوفــق 
ــى  ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل وللبيــان حــرر يف 1434/12/4هـــ وصل

آلــه وصحبــه وســلم.
ــرة احلقوقيــة  ــاة الدائـ ــا نحــن قـضـ احلمــد هلل وحــده أمــا بعــد فقــد اطلعنـ
املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  الثانيــة 
املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 342879195 وتاريــخ 1434/12/25هـــ 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة باجلفــر مبحافظــة اإلحســاء 
الشــيخ/ ............. برقــم  342163918 وتاريــخ 1434/12/19هـــ املرفــق 
بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلتــه املســجل برقــم 34236377 وتاريــخ 
1434/6/11هـــ بشــأن دعــوى/ ......  ضــد/ .......  يف قضيــة حقوقيــه 
وقــد تضمــن الصــك  حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . 
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وحيــث ســبق دراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة 
وأوراق املعاملــة وباإلطــالع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه علــى قرارنــا ذي 
الرقــم 34307355/ق2/ب والتاريخ1434/8/28هـــ قررنــا باألكثريــة 
املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف 1435/1/16هـــ . 
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: 34185130 تاريُخه: 1434/4/10هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34122821

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34239334  تاريخه:1434/6/13هـ

مطالبــة بــرد مــســــروق - ســــرقة ذهــب ومبالــغ ماليــة مــن منــزل - بينــة 
متــى     عليهمــا  املدعــى  للمدعــي ميــن   - دعــــوى  رد   - موصــــلة  غيــر 

طلبهــا .

مــا ذكــره القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة يف تســبيب 
حكمــه .

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليهمــا اشــتركا يف ســرقة ذهــب ومبالــغ 
ماليــة مــن منزلــه ؛ وطلــب إلزامهمــا بإعــادة قيمــة املســروقات - أنكــر 
املدعــى عليهمــا دعــوى املدعــي جتاههمــا جملــة وتفصيــال - املدعــي قــدم 
ــة ولــم يقبــل ميــني املدعــى عليهمــا علــى نفــي دعــواه-  بينــات غيــر موصل
مــن املقــرر شــرعا أن البينــة علــى املدعــي واليمــني علــى املدعــى عليــه 
- قضــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي وأفهمتــه أن لــه 
ميــني املدعــى عليهمــا متــى أراد - قنــع املدعــى عليهمــا باحلكــم وعــارض 
ــى  ــة املوافقــة عل عليــه املدعــي- قــررت محكمــة االســتئناف باألكثري

احلكــم .
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العامــة  القاضــي يف احملكمــة   .... أنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
باملدينــة املنــورة وبنــاء علــى املعاملــة الــواردة مــن مركــز شــرطة قبــاء 
برقــم 192/13/6 وتاريــخ: 1434/3/15هـــ واحملالــة لنــا مــن فضيلــة 
وتاريــخ   34122821 برقــم  املنــورة  باملدينــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   34648118 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/03/15هـــ 
1434/03/15هـــ ففــي يـــوم االثنــني افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر .... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم وحضــر حلضــوره املدعــى 
عليهــم .... باكســتاني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم .... بنجالديشــي 
اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم  و........ باكســتاني اجلنســية مبوجــب 
اإلقامــة رقــم 2257460176 ورفعــت اجللســة لطلــب مترجــم للمدعــى 
ســابقًا  هويتهمــا  املــدون  الطرفــان  حضــر  أخــرى  جلســة  ويف  عليهــم 
فادعــى األول قائــاًل إن املدعــى عليهــم احلاضــرون هــذا املجلــس قــد 
قامــوا بســرقة محتويــات شــقتي بنيــة متلكهــا وقــد اتفــق األول والثانــي 
علــى االســتيالء علــى محتويــات شــقتي وتوجــد مظاهــر خارجيــة ظاهــر 
احلالــة تــدل علــى قيامهــم بســرقة احملتويــات وحيــث قامــا باعتــداء علــى 
حيــازة ممتلكاتــي نقــاًل غيــر مشــروع وهــي كالتالــي ) 1/ عقــد ذهــب 
مطّعــم باللؤلــؤ 2/ اســورة ذهــب جنيهــات عيــار واحــد وعشــرين 3/ خــامت 
ذهــب ابيــض 4/ طقــم مكــون مــن حلــق واســورة لؤلــؤ 5/ عــدد خمــس 
خــوامت لؤلــؤ 6/ عــدد أربعــون خــامت ذهــب 7/ طقــم املــاس مكــون مــن 
اســورة وحلــق 8/ عــدد اثنــان خــامت 9/ طقــم ذهــب فصــوص بنــي كامــل 
مكــون مــن حلــق واســورة وخــامت 10/ طقــم ذهــب فصــوص بنــي كامــل 
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مكــون مــن عقــد وحلــق وخــامت 11/ شــرش ذهــب 12/ كــف ذهــب 
وخــوامت عددهــا خمســة 13/ طقــم فيــروز أزرق مــع حلــق وتعليقــة 14/ 
طقــم زوقــوم احمــر تعليقــة وخــامت وحلــق 15/ طقــم ذهــب فصــوص 
اخضــر حلــق وخــامت واســورة 16/ طقــم ذهــب اصفــر مــع اســورة تعليقــة 
وخــامت وحلــق 17/ مصحــف ذهــب مــع سلســلة 18/ عــدد عشــرة مــن 
السالســل الذهبيــة 19/ تعليقــة مــن الذهــب علــى شــكل ريــال 20/ 
عــدد ثمانيــة عشــر بناجــر 21/ عــدد ثمانيــة عشــر مــن األســاور املختلطــة 
22/ عــدد عشــر حلــق مختلــف األشــكال واألنــواع 23/ طقــم علــى 
شــكل مقــالة مكــون مــن حلــق واســورة وخــامت وعقــد 24/ ذهــب 
ابيــض طقمــني 25/ اســورة مــع عــدد اثنــني خــوامت ذهــب ابيــض 26/ 
يــد ذهــب 27/ ســاعة لؤلــؤ وســاعة أميجــا ذهــب عيــار ســبع  ســاعة 
وعشــرين اصفــر 28/ مبالــغ ماليــة وقــدره خمســة وســتون ألــف ريــال 
ــر معلومــة املقــدار ( حيــث  ــة غي 29/ كيــس مــن النقــود لعمــالت ورقي
اتفقــا ســويًا علــى االســتيالء علــى ممتلكاتــي دون وجــه حــق أطلــب 
إلزامهــم بإعــادة املســروقات ومجموعهــا مائتــني وخمســون ألــف ريــال 
هــذه دعــواي وبســؤال املدعــي عــن املتهــم الثالــث بنجالديشــي اجلنســية 
باإلقامــة رقــم  فقــال هــذا ال أتهمــه بشــيء ودعــواي علــى 1/.... 2/..... 
3/وبســؤال املدعــى عليهــم عــن دعــوى املدعــي أجــاب كل واحــد منهمــا 
بلغــة عربيــة مفهومــة مــا ذكــره املدعــي غيــر صحيــح فلــم أقــم بالســرقة 
علمــًا أننــي لــم أدخــل بيتــه إال مــرة عندمــا كان معنــا هــذه إجابتــي ثــم 
جــرى ســؤال املدعــي هــل لديــك بينــة فقــال نعــم ويف هــذه اجللســة حضــر 
/ مصــري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم  وعمــره ســتة وخمســون عامــا 
وعملــه دكتــور وليــس لــه عالقــة بالطرفــني فشــهد قائــاًل أشــهد هلل 
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تعالــى أننــي شــاهدت الســاعة الثانيــة عشــر ليــاًل املوافــق 1433/1/18هـ 
وهــو خــارج مــن بــاب العمــارة وقــال لــي ال تقفــل البــاب هــذا مــا لــدي مــن 
شــهادة وبعــرض الشــاهد وشــهادته علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره 
الشــاهد غيــر صحيــح وأمــا الشــاهد فــال أعلــم عنــه شــيئا ويف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي هويتــه ســابقًا وحضــر حلضــوره املدعــى عليهمــا 
املــدون هويتهمــا ســابقًا وأحضــر املدعــي / مصــري اجلنســية مبوجــب 
اإلقامــة رقــم  وعملــه محاســب وعمــره ســبع وأربعــون عامــًا وعالقتــه 
بالطرفــني أجنبــي عــن املتداعيــني فشــهد قائــاًل أشــهد هلل تعالــى أن 
ــاه اخلــاص بشــقتي يــوم االثنــني الســاعة  املدعــى عليــه عمــل يف دورة املي
ــة والنصــف وبعدهــا غــادر املــكان  ــى الســاعة الثاني ــع حت ــة إال رب الثاني
ولــم يرجــع إال يــوم اخلميــس هــذا مــا لــدي مــن شــهادة فجــرى عــرض 
الشــاهد وشــهادته عليــه بواســطة مترجــم احملكمــة ..... باكســتاني 
اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم  علــى املدعــى عليــه  أجــاب بقولــه مــا 
أن يحضــر  العمــل ألجــل  تركــت  ولكنــي  الشــاهد صحيــح  ذكــره 
معلــم الســيراميك ليصلــح الســيراميك ثــم أقــوم بتركيــب الســباكة 
هــذا مــا لــدي وأمــا شــهادته فــال تــدل علــى شــيء ممــا ذكــر وجــرى 
تزكيــة الشــاهدين مــن قبــل مصــري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم 
مصــري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم  فجــرى ســؤال املدعــي هــل لديــك 
مزيــد بينــة فقــال ليــس لــدي ســوى مــا قدمــت هــذا مــا لــدي فجــرى إفهــام 
املدعــي أن لــه ميــني املدعــى عليهمــا فقــال أرفــض ميــني املدعــى عليهمــا وال 
أريدهــا فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا قــرره الطرفــان 
البينــة  ولعــدم  املدعــي  دعــوى  جــاء يف  مــا  املدعــى عليهمــا  وألنــكار 
املوصلــة مــن املدعــي ولرفضــه ميــني املدعــى عليهمــا وألن اليمــني حــق 
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للمدعــي لذلــك كلــه فقــد حكمــت بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي 
وأخليــت ســبيل املدعــى عليهمــا وأفهمــت املدعــي أن لــه ميــني املدعــى 
عليهمــا متــى مــا أراد وبعــرض احلكــم علــى املدعــي واملدعــى عليهما قرر 
املدعــي عــدم القناعــة باحلكــم وقــرر املدعــى عليهمــا قناعتهمــا باحلكــم 
فجــرى إفهــام املدعــي باحلضــور غــدًا الســتالم نســخة مــن احلكــم لتقــدمي 
اعتراضــه عليــه خــالل ثالثــني يومــًا مــن تاريــخ االســتالم وإذا لــم يتقــدم 
خاللهــا فإنــه يســقط حقــه يف االســتئناف ويكتســب احلكــم القطعيــة 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 

حــرر يف 1434/04/09هـــ
ــي بعــده ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده وبعــد والصــالة والســالم عل
وقــد  اجللســة  افتتحــت  1434/7/10هـــ  املوافــق  االثنــني  اليــوم  هــذا 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بخطابهــم رقــم 34648118 
وتاريــخ 1434/06/26هـــ مرفقــا بــه القــرار رقــم 34239334 وتاريــخ 
1434/06/13هـ الصادر من قضاة الدائرة اجلزائية السابعة مبحكمة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم 
باألكثريــة لــذا جــرى إحلــاق ذلــك وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

ــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/07/10هـــ . ــا محمــد وعل نبين
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: 34227500 تاريُخه: 1434/5/29هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34148388

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34280282  تاريخه:1434/7/26هـ

رد مســروق - ســرقة مبلــغ مالــي عــن طريــق احتيــال مصــريف- علــى 
اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه - اإلقــرار باســتالم املبالــغ - احلكــم بإلــزام 
املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املدعــى بــه - إفهــام بالرجــوع علــى مــن غــره .

قول النبي صلى اهلل عليه وسلم:)على اليد ما أخذت حتى تؤديه( .

ادعــى املدعــي بأنــه مت التحايــل عليــه وذلــك باتصــال شــخص يدعــي أنــه 
موظــف يف املصــرف الــذي بــه حســابه املصــريف وطلــب منــه معلومــات 
عــن حســابه ثــم أجريــت ســحوبات وحتويــالت ماليــة مــن حســابه إلــى 
عــدة حســابات؛ وقــد تبــني مــن خــالل التحقيقــات أن أحــد التحويــالت 
ــغ -  كان لصالــح املدعــى عليــه ، ولــذا فقــد طلــب إلزامــه بإعــادة املبل
أقــر املدعــى عليــه باســتالم املبلــغ املذكــور يف الدعــوى نقــدا بعــد أن 
ــب  ــأن شــخصا آخــر طل ــى حســاب أحــد معارفــه، ودفــع ب ــه إل مت حتويل
منــه رقــم حســاب ليحــول عليــه مبلغــا يخصــه ، وأنــه قــام بتســليم املبلــغ 
لشــخص مــن طــرف الشــخص املذكــور نقــدا بعــد اســتالمه لــه مــن 
املصــرف، ولــم يكــن يعلــم بتحايلــه علــى املدعــي لســرقة مبلــغ مالــي 
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ــغ املذكــور يف الدعــوى  مــن حســابه - املدعــى عليــه أقــر باســتالم املبل
ــغ املدعــى بــه  نقــدا - قضــت احملكمــة بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبل
للمدعــي وأفهمتــه بــأن لــه الرجــوع علــى مــن غــره - قنــع املدعــي باحلكــم 
ــه - قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة  ــه املدعــى علي وعــارض علي

علــى احلكــم .

العامــة  القاضــي يف احملكمــة   .... أنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
بحائــل وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بحائــل املســاعد برقــم 34148388 وتاريــخ 1434/04/01 هـــ 
ــخ 1434/03/22 هـــ ففــي  ــدة باحملكمــة برقــم 34719066 وتاري املقي
يــوم األربعــاء املوافــق1434/05/29 هـــ فتحــت اجللســة الســاعة 00 : 10 
وفيهــا حضــر ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم وادعــى 
علــى احلاضــر معــه مينــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة الصــادرة مــن جــدة 
برقــم قائــال يف دعــواه عليــه أنــه قبــل ســنة تقريبــًا اتصــل علــي شــخص 
يدعــي أنــه موظــف يف بنــك ... وذكــر أن اســمه... موظف يف قســم التميز 
بالبنــك وقــال لــي إن حســابي موقــف ويحتــاج الــى تنشــيط وطلــب منــي 
بعــض املعلومــات مــن أجــل تنشــيط احلســاب فأعطيتــه بعــض املعلومــات 
وبعــد ثالثــة أيــام مــن مكاملتــه حصلــت ســحوبات مــن حســابي علــى عــدة 
مــرات ولــم اكتشــف ذلــك إال بعــد مضــي مــدة عندمــا أردت أن اســحب 
فراجعــت  تخــرج  ولــم  فيهــا  البطاقــة  فدخلــت  الصرافــة  طريــق  عــن 
املصــرف يف حينــه فاتضــح أنــه مت ســحب مبالــغ مــن حســابي مجموعهــا 
مائتــان وخمســون ألــف ريــال ثــم طلبــت كشــف حســاب فظهــر فيــه 
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االختــالس عبــارة عــن حتويــالت ماليــة بأســماء أشــخاص آخريــن ال 
أعرفهــم فتقدمــت إلــى اجلهــات األمنيــة وبعــد البحــث والتحقيــق فيــه 
اتضــح أن هــذه املبالــغ وزعــت علــى أربــع حســابات مــن ضمنهــا حســاب 
شــخص اســمه مينــي اجلنســية يســكن يف مدينــة جــدة حيــث دخــل يف 
ــال وعنــد التحقيــق معــه احضــر شــخصني  ــغ ســتني ألــف ري حســابه مبل
ــق أن  ــد التحقي ــي هــذا احلاضــر ... واقــروا عن ــي اجلنســية والثان األول مين
ليــس لــه دخــل بهــذا املبلــغ احملــول مــن حســابي إلــى حســابه وقــد صــدر 
ــه .... حكــم يف احلــق العــام بالســجن  علــى هــذا احلاضــر وكذلــك زميل
ملــدة عشــرة أشــهر واجللــد أربعمائــة جلــدة مفرقــة علــى دفعــات مبوجــب 
القــرار الصــادر مــن احملكمــة اجلزائيــة بحائــل برقــم 33303242 يف 
1433/06/17هــــ املصــدق مــن محكمــة االســتئناف بالقصيــم برقــم 
33478025 يف 1433/12/26 هــــ وقــد تنازلــت عــن املدعــو بعدمــا دفــع 
لــي مبلــغ ثالثــني ألــف ريــال التــي ســحبها مــن حســابي إلــى حســاب لــذا 
اطلــب ســؤال املدعــى عليــه والزامــه بتســديد املبلــغ املتبقي وقــدره ثالثون 
ألــف ريــال حــاال هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه اجــاب قائــال مــا 
ذكــره املدعــي ال أعلــم عنــه شــيئا وحقيقــة األمــر أنــه قبــل ســنة وعشــرة 
أشــهر بالضبــط اتصــل بــي شــخص وقــال لــي أنــه ابــن خالتــي واســمه 
....... وأنــا ال أعرفــه وقــال لــي أنــه قــال كان يشــتغل يف شــركة ...... 
وأن اجلــوازات أمســكته ولــه حقــوق عنــد شــركة ...... وطلــب منــي رقــم 
حســاب يحــول لــه مســتحقاته لــدى الشــركة وقــال لــي ســوف يتصــل 
عليــك مديــر العمــال شــخص مينــي اســمه ........ تعطيــه رقــم احلســاب 
اســمه  أن  يدعــي  علــي شــخص  اتصــل  ثــم  ذلــك مســتحقاتي  ويحــول 
وأنــه مديــر عمــال شــركة ...... فأعطيتــه حســاب فقــام بتحويــل مبلــغ 
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ســتني الــف ريــال فلــم علمــت بــأن املبلــغ كبيــر اتصلــت علــى ولــد خالتــي 
ــب أن اقــوم بتحويلهــا  ــة أشــخاص وطل ــي أنهــا مســتحقات ثماني فأخبرن
إلــى اليمــن فقــام بســحب نصفهــا مبلــغ ثالثــني ألــف ريــال واعطانــي 
اياهــا ثــم ذهبــت إلــى احلــواالت بجــده فقالــوا لــي إن املبلــغ كثيــر وطلبــوا 
ورقــة مــن الكفيــل فاتصلــت علــى مديــر العمــل ....... فقــال لــي خلهــا 
عنــدك أنــا أرســل شــخص اآلن اســمه ....... يســتلمها منــك وخــذ منهــا 
مبلــغ خمســمائة ريــال اشــتر بهــا بطاقــة موبايلــي وارســلها إلــى ولــد خالــك 
وبعــد ســاعة ونصــف جــاء )......( واســتلم مبلــع تســعة وعشــرين ألفــا 
وخمســمائة ريــال ثــم طلــب منــي أن اقــوم بتحويل املبلغ املتبقي يف حســاب  
ــال إلــى حســاب شــخص اســمه ســوري اجلنســية  ــون ألــف ري وقــدره ثالث
فقــام بتحويلهــا حســب طلبــي وبعــد ســبعة أشــهر قامــت اجلهــات األمنيــة 
بالقبــض علــى بســبب هــذه املبالــغ فقمــت بتبرئتــه مــن هــذه املشــكلة 
ألنــه ليــس لــه دخــل فيهــا واتضــح أن هــذه املبالــغ اختالســات مــن عصابــة 
فقمــت باالتصــال علــى فلــم يــرد علــى واتصلــت علــى اليمــن فأتضــح أننــي 
غــرر بــي مــن أشــخاص ال أعرفهــم واســتغلوني يف ذلــك فقمــت بتســليم 
نفســي إلــى اجلهــات الرســمية واخبرتهــم بكامــل القصــة وأنــه غــرر بــي 
مــن هــؤالء االشــخاص وأنــا لــم اســرق ولــم اشــارك يف هــذه االختالســات 
كمــا اتضــح أن الــذي دفــع مبلــغ ثالثــني ألــف ريــال للمدعــي وتنــازل عنــه 
املدعــي لــه صلــة بهــذه القضيــة ولــذا فليــس للمدعــي عنــدي أي شــيء 
هــذه اجابتــي ثــم جــرى عــرض الصلــح علــى الطرفــني فقــرر املدعــى عليــه 
قائــال ال مانــع لــدي مــن دفــع املبلــغ بشــرط ضمــان عــدم ترحيلــي مــن 
الســعودية ألنــه صــدر علــي أمــر ترحيــل فأفهمنــاه أن اجــراءات الترحيــل 
ليســت مــن اختصــاص احملكمــة فقــرر قائــال أننــي مســتعد بدفــع املبلــغ 
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بشــرط عــدم الترحيــل وأمــا غيــر ذلــك فــال أوافــق عليهــا فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة واالطــالع علــى املعاملــة ومــن ضمنهــا 
احلكــم يف احلــق العــام املصــدق مــن االســتئناف وحيــث أقــر املدعــى عليــه 
بــأن هــذه االختالســات عبــارة عــن حتويــالت ماليــه متــت بالتنســيق معــه 
وأنــه هــو املســؤول عنهــا وأن صاحــب احلســاب احملــول باســمه وهــو  ليــس 
لــه دخــل بهــذه القضيــة وأنــه هــو و قــد غــرر بــه مــن أشــخاص يدعــون أنهم 
اقــارب لــه واتضــح أنهــم ســراق وحيــث أقــر املدعــى عليــه بأنــه قــد اســتلم 
الثالثــني الــف ريــال احملولــة بحســاب ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
» علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه« وحيــث اقتصــر املدعــي يف دعــواه 
ضــد املدعــى عليــه) .........( حســب اقــراره املرفــق لذلــك كلــه فقــد ثبــت 
لــدي صحــة دعــوى املدعــي ضــد املدعــى عليــه وحكمــت بالــزام املدعــى 
عليــه بدفــع املبلــغ املدعــى بــه وقــدره ثالثــون ألــف ريــال حــاال وبذلــك 
حكمــت وافهمــت املدعــى عليــه بــأن لــه الرجــوع علــى مــن غــره وبعــرض 
احلكــم علــى الطرفــني قــرر املدعــي قناعتــه أمــا املدعــى عليــه فقــرر 
عــدم القناعــة وطلــب تقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجبتــه لطلبــه وســوف يتــم 
تســليمه نســخة مــن احلكــم بعــد التوقيــع وافهمتــه بــأن مــدة االعتــراض 
ــوم 143/5/29هــــ واذا  ــدأ مــن هــذا الي ــون يومــا ســوف تب وقدرهــا ثالث
مضــت هــذه املــدة ولــم يتقــدم بالئحتــه فتســقط معارضتــه فهــم ذلــك 
ــا محمــد  ــى نبين وعليــه جــرى التوقيــع. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل عل

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/05/29 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة 
األولــى لتدقيــق القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة حائــل 
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة  بحائــل برقــم 
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34719066 وتاريــخ 1434/7/10هـــ واملقيــدة لدينــا برقــم 34719066 
يف   34227500 رقــم  الصــك   بهــا  املرفــق  1434/7/15هـــ  بتاريــخ  
بدعــوى  القاضي/.......اخلــاص  مــن فضيلــة  الصــادر  1434/05/29هـــ 
........ ضــد ........  مينــي اجلنســية بشــأن مبلــغ مالــي علــى الصفــة املوضحــة 
يف الصــك وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه  والالئحــة االعتراضيــة 
وأوراق املعاملــة : فقــد جــرت املصادقــة علــى مــا حكــم بــه فضيلتــه واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34234369 تاريُخه: 1434/6/7هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34234420

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34259203  تاريخه:1434/7/4هـ

رد مســروق - ســرقة مبلــغ مالــي مــن ســيارة - عجــز عــن إقامــة البينــة 
- اليمــن علــى نفــي الدعــوى حــق للمدعــي ولــه عــدم قبولهــا - احلكــم 
بــرد دعــوى - اســتحقاق املدعــي ليمــن املدعــى عليــه علــى نفــي الدعــوى 

متــى طلبهــا .

قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 
مــن أنكــر( .

ادعــى وكيــل املدعــي علــى احلاضــر معــه بأنــه قــام بســرقة مبلــغ مالــي 
ــان عملــه كســائق خــاص لديــه، وطلــب إلزامــه  ــه إبَّ مــن ســيارة موكل
بإعــادة املبلــغ املســروق إلــى موكلــه - أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف 
دعــوى املدعــي جتاهــه - املدعــي لــم يقــدم بينــة تثبــت دعــواه ولــم يقبــل 
ميــني املدعــى عليــه علــى نفيهــا - قضــت احملكمــة بــرد دعــوى املدعــي 
وأخلــت ســبيل املدعــى عليــه منهــا وأفهمــت املدعــي أن لــه ميــني املدعــى 
عليــه علــى نفــي دعــواه متــى مــا طلــب ذلــك - قنــع املدعــى عليــه باحلكــم 
وعــارض عليــه املدعــي- قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى 

احلكــم .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا د. .... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بعنيــزة بنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيس احملكمــة العامة 
بعنيــزة برقــم 34234420 وتاريــخ 1434/05/21 هـــ املقيــدة باحملكمــة 
برقــم 341239421 وتاريــخ 1434/05/21 هـــ ففــي يــوم االثنــني املوافــق 
1434/06/05 هـ افتتحت اجللسة الساعة 30 : 10 وفيها حضر سعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم وكيــال عــن بالوكالــة الصــادرة 
مــن كتابــة العــدل الثانيــة بحائــل برقــم 3463265 يف1434/5/19هـــ 
وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ... هنــدي اجلنســية ال يحمــل إثبــات هويــة 
واملعــرف بــه مــن قبــل وكيــل املدعــي ، وادعــى املدعــي وكالــة قائــال يف 
دعــواه عليــه : أن هــذا احلاضــر كان يعمــل ســائق خــاص لــدى موكلــي 
والــدي ويف شــهر ذي احلجــة مــن عــام 1433هـــ قــام بفتــح بــاب ســيارة 
موكلــي والــدي اخلاصــة بــه مــن أمــام بيــت موكلــي الواقــع يف مدينــة ... 
ــغ وقــدره  ــة وقتهــا وقــام بســرقة مبل يف حــي ... ولــم تكــن األبــواب مقفل
ســبعة آالف وأربعمائــة ريـ7400ـــال وأخــذ جــواز ســفره اخلــاص بــه ثــم 
هــرب أطلــب إلزامــه بإعــادة املبلــغ املســروق ملوكلــي وقــدره ســبعة آالف 
وأربعمائــة  ريـ7400ـــال هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليه 
ــم  ــح فل ــر صحي ــه غي ــة كل ــأن مــا ذكــره املدعــي وكال ــال ب أجــاب قائ
اشــتغل لــدى موكلــه ســائق خــاص و الصحيــح أننــي عملــت لــدى املدعــي 
أصالــة بالغنــم بالصليبيــة وكنــت اتفقــت معــه يف الهنــد علــى العمــل 
لديــه يف بقالــة وكان يســيء معاملتــي ويضربنــي وال أعــرف بيتــه الــذي 
يف ... ولــم أقــم بفتــح بــاب الســيارة ولــم أســرق املبلــغ املذكــور ولــم آخــذ 
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ــة  ــى املدعــي وكال ــه عل جــواز ســفري هكــذا أجــاب ، وبعــرض إجابت
قــال : الصحيــح مــا ذكــرت ولــدي بينــة ، وأطلــب إمهالــي إلحضارهــا ، 
ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة وحضــر املدعــى عليــه أصالــة 
هنــدي اجلنســية مبوجــب رقــم احلــدود املذكــور يف خطاب مدير الشــرطة 
رقــم 31/3509/1116وبســؤال املدعــى وكالــة هــل أحضــر البينــة التــي 
وعــد بإحضارهــا يف اجللســة املاضيــة فقــال لــم أحضــر البينة وال أســتطيع 
إحضارهــا فقــد بحثــت ولــم أجــد فأفهمتــه بــأن لــه ميــني املدعــى عليــه 
فقــال ال أطلــب ميــني املدعــى عليــه وال أقبلهــا وبســؤال املدعــى عليــه هــل 
يحلــف علــى نفــي الدعــوى فقــال نعــم واســتعد ببذلهــا فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وألن املدعــى عليــه أنكــر الســرقة واملدعــي 
لــم يثبتهــا ببينــة وقــرر بأنــه ال يســتطيع إحضارهــا وملــا ورد يف احلديــث 
مــن أن البينــة علــى املدعــي واليمــني علــى مــن أنكــر فقــد رددت دعــوى 
املدعــي وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه وافهمــت املدعــي بــأن لــه ميــني 
املدعــي متــى طلبهــا وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــني قــرر 
املدعــي عــدم القناعــة وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة 
اعتراضيــة واملدعــى عليــه القناعــة فأمــرت برفعــه حملكمــة االســتئناف 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/06/07هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا...... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بعنيــزة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  1434/05/21هـــ  وتاريــخ   34234420 برقــم  بعنيــزة  العامــة 
ففــي  1434/05/21هـــ  وتاريــخ   341239421 برقــم  باحملكمــة 
وردتنــا  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/07/17هـــ  االثنــني  يــوم 
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املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بالقصيــم برقــم 34149550 وتاريــخ 
اجلنســية(  .........)هنــدي  ضــد   … بدعــوى  واخلاصــة  1434/7/10هـــ 
وباالطــالع  1434/7/4هـــ  وتاريــخ   34259203 رقــم  القــرار  وبرفقهــا 
عليــه وجــد يتضمــن وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
لــم يظهــر مــا يوجــب املالحظــة علــى مــا حكــم بــه فضيلتــه . وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 

1434/07/17هـــ. يف 
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: 34293396 تاريُخه: 1434/8/9هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34248172

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35122832 تاريخه:1435/1/22هـ

مطالبــة بــرد مســروق- عــدم إقامــة الدعــوى مــن املدعــي العــام لعــدم 
غيــر  بينــة   - منــزل  مــن  ماليــة  ومبالــغ  ذهــب  ســرقة   - دليــل  وجــود 

موصلــة - اليمــن علــى نفــي الدعــوى - رد الدعــوى .

1- )أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى أن اليمــن علــى املدعــى 
عليــه(. رواه البخــاري .

2- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )البينــة علــى املدعــي واليمــن 
علــى املدعــى عليــه(. رواه الترمــذي .

ــه احلاضــر قــام  ادعــى وكيــل املدعــي بــأن املدعــى عليــه املمثــل بوكيل
بتحريــض أشــخاص علــى ســرقة أطقــم ذهــب ومبلــغ مالــي مــن منــزل 
ــه مــع تعويــض  ــه ؛ وطلــب إلزامــه بإعــادة املســروقات إلــى موكل موكل
مــادي واحلكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة - أنكــر وكيــل املدعــى عليــه 
الدعــوى ودفــع بــأن موكلــه موظــف يف الشــركة التــي متلــك املنــزل 
ــه معــروض للبيــع وال  ــى أن ــة عليــه مبــا يــدل عل ــه الكتاب وقــد طلبــت من
رابــط بــني ذلــك ومــا جــاء يف الدعــوى- قــدم املدعــي بينــات غيــر موصلــة 
واملدعــى عليــه أصالــة حلــف اليمــني علــى نفــي دعــواه طبــق مــا طلــب 
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ــى املدعــى  ــى املدعــي واليمــني عل ــة عل ــه- مــن املقــرر شــرعا أن البين من
عليــه - لذلــك قضــت احملكمــة بــرد دعــوى املدعــي يف مواجهــة املدعــى 
ــى  ــه وعــارض املدعــي عل ــع املدعــى علي ــه لعــدم ثبــوت صحتهــا - قن علي

احلكــم- قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظة جدة وبناء على املعاملة احملالة لنا من فضيلة رئيس احملكمة 
1434/05/28هـــ  وتاريــخ   34248172 برقــم  جــدة  مبحافظــة  العامــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 341263432 وتاريــخ 1434/05/25هـــ ففــي 
 :00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/07/25هـــ  الثالثــاء  يــوم 
01 وفيهــا حضــر ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... 
بصفتــه وكيــال عــن... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...  
ــخ 1433/6/29هـــ  ــة رقــم 57281 وتاري ــه وكيــل مبوجــب وكال بصفت
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــدة واملــوكل بهــا 
مــن املدعــي ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم... مبوجــب 
الوكالــة رقــم 34558009 وتاريــخ 1434/5/4هـ،وادعــى علــى احلاضــر 
معــه ...  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... بصفته وكيال 
ــة رقــم  عــن ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  بالوكال
قيــام  يف  دعــواي  تتمثــل  قائــال:  1434/7/15هـــ  وتاريــخ   34920445
املدعــى عليــه بتحريــض مجموعــة مــن األشــخاص يف غيابــي باالعتــداء 
علــى منــزل موكلــي واقتحامــه وســرقة ثالثــة أطقــم ذهــب ومبلــغ مالــي 
قيمتــه خمســة عشــر ألــف ريــال وقــام بكتابــة عبــارات عليــه تفيــد أنــه 
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املالــك ويريــد بيعــه ونصهــا )للبيــع مــن املالــك مباشــرة لالستفســار ....( 
حيــث أن موكلــي كان يف إجــازة رســمية مــن العمــل تنتهــي بتاريــخ 19 
شعبان  1433هـ لعالج مشكلة خلع بالفك ، وعند عودته للمنزل وجد 
ــى الفــور توجــه إلــى مركــز  ــرة وعل األبــواب مفتحــة وغرفــة النــوم مبعث
شــرطة الســامر لتحريــر محضــر بذلــك وأثنــاء حتريــر احملضــر مبركــز 
شــرطة الســامر قــام النقيــب  باالتصــال علــى رقــم اجلــوال املوضــح بعاليــه 
ورد عليــه املدعــى عليــه وقــد حتــدث النقيــب إلــى املدعــى عليــه باجلــوال 
يدعــي بأنــه مشــتر يريــد شــراء الفيــال ، فقــال لــه املدعــى عليــه نعــم أنــا 
املالــك ومســتعد إلنهــاء البيــع واإلفــراغ خــالل يومــني ، وذكــر أنــه فعــل 
ذلــك بتوجيهــات شــركة .......... كــون موكلــي مســتأجر منهــا الفيــال 
بعقــد إيجــار مــع الوعــد بالتمليــك ولتأخــر موكلــي عــن دفــع القســط 
ــداء ، مــع أن العقــد  ــه مبباشــرة االعت الشــهري للفيــال قــام املدعــى علي
بــني موكلــي وبــني الشــركة ال يجيــز لهــا فســخ العقــد إال يف حالــة 
تأخــره عــن دفــع ثالثــة أقســاط متتاليــة ، ولــكل مــا تقــدم ألتمــس مــن 
فضيلتكــم أوال:- احلكــم بإدخــال شــركة ....... طرفــًا يف الدعــوى 
الرتباطهــا باملوضــوع ارتباطــًا ال يقبــل التجزئــة. ثانيــا: احلكــم بإلــزام 
املدعــى عليــه بــرد املســروقات مــن ذهــب ومبالــغ ماليــة . ثالثــا:- احلكــم 
بتعزيــر املدعــى عليــه مبــا يجــب شــرعًا نتيجــة العتدائــه علــى حرمــة 
ــي بالتعويــض املــادي نتيجــة كل هــذه األفعــال  ــازل ، مــع احلكــم ل املن
عليــه  املدعــى  علــى  ذلــك  وبعــرض  دعــواي،  هــذه   . شــرعًا  احملرمــة 
وكالــة قــدم مذكــرة هــذا نصهــا: 1- إن االدعــاء الــذي ذكــره املدعــي 
عــن فعــل التحريــض واقتحــام املنــزل بقصــد الســرقة غيــر صحيــح جملــة 
ــك العقــار  ــي متتل ــي يعمــل موظــف يف الشــركة الت ــاًل .2-موكل وتفصي
املســتأجر مــن املدعــي وقــد طلبــت الشــركة مــن موكلــي عــرض العقــار 
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للبيــع ، حيــث أنهــا متتلــك العقــار ويحــق لهــا التصــرف فيــه تصــرف املالك 
مبلكــه ، وعلــى إثــر ذلــك قــام موكلــي بتوجيــه فريــق العمــل امليدانــي 
اخلــاص بالشــركة بكتابــة عبــارة )العقــار للبيــع مــن املالــك مباشــرة 
....(، وال نــرى أن كتابــة هــذه العبــارة علــى الســور اخلارجــي للمنــزل 
بغــرض عرضــه للبيــع لهــا رابطــة ســببيه يف واقعــة الســرقة التــي يدعــي 
بهــا املدعــي.3- ســبق وأن تقــدم وكيــل املدعــي ببــالغ لقســم شــرطة 
الســامر اتهــم فيهــا موكلــي بالســرقة ، حيــث مت اســتدعاء موكلــي 
وأخــذ أقوالــه أمــام الضابــط احملقــق ومت كذلــك أخــذ بصماتــه، ووفقــًا 
إلفــادة قســم الشــرطة مت إحالــة امللــف إلــى هيئــة التحقيــق واالدعــاء 
العــام، وأعيــد منهــا لعــدم وجــود أدلــة تثبــت عالقــة موكلــي بالســرقة، 
وطلبــت الهيئــة يف مثــل هــذه احلــاالت والتــي ال يوجــد فيهــا لــدى املدعــي 
أي بينــة ضــد املدعــى عليــه إحالــة امللــف للمحكمــة للنظــر فيهــا باحلــق 
اخلــاص، وقــد مت إحالــة امللــف للمحكمــة العامــة بالرقــم 41/2433 
وتاريــخ 1434/05/22هـــ .4-طلــب املدعــي إيقــاع العقوبــة ضــد موكلــي 
ال يقــوم علــى ســند صحيــح بالنظــام ، حيــث أن املدعــي نصــب نفســه 
ممثــالً عــن االدعــاء العــام. وممــا تقــدم فــإن موكلــي يطالــب احلكــم 
بصــرف النظــر عــن الدعــوى. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال: 
أطلــب اإلمهــال إلحضــار بينتــي علــى صحــة الدعــوى. ثــم رفعــت اجللســة 
اجللســة  افتتحــت  1434/08/09هـــ  املوافــق  الثالثــاء  يــوم  .ويف  لذلــك 
ــة  ــه وكال ــة واملدعــى علي ــا حضــر املدعــي وكال الســاعة 30: 02 وفيه
......، كمــا حضــر املدعــي .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم .... ، وحضــر املدعــى عليــه ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
ــه  ــب اإلمهــال مــن أجل ــة عمــا طل ــي رقــم...  وبســؤال املدعــي وكال املدن
أحضــر للشــهادة وأدائهــا .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
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رقــم ..... وهــو مــن مواليــد 1392هـــ ويعمــل يف حــرس احلــدود ، ويســكن 
يف حــي .... مبحافظــة جــدة ، وليــس بينــه وبــني طــريف الدعــوى قرابــة ، 
وشــهد قائــال: أشــهد هلل تعالــى بأنــه قبــل حوالــي عــام وجــدت شــخصني 
يقومــان بطباعــة عبــارة علــى جــدار منزلــي فأوقفتهمــا ثــم اتضــح أنهمــا 
يريــدان منــزل املدعــي، ثــم انتقــال إلــى منــزل املدعــي وطبعــا عبــارة 
)للبيــع مــن املالــك مباشــرة لالستفســار( . هكــذا شــهد . وبعــرض ذلــك 
ــة إلــى  علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال: إن شــهادة الشــاهد غيــر موصل
مــا يدعــي بــه املدعــي . وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال: شــهادة 
الشــاهد تــدل علــى أن املدعــي هــو مــن وجــه الشــخصني بعمــل مــا قامــا 
بعملــه . وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال: شــهادة الشــاهد 
ال تــدل علــى ذلــك إطالقــا . وبســؤال املدعــي علــى دعــواه قــال: ليــس 
لــدي بينــة ، وأطلــب ميــني املدعــى عليــه علــى إنــكار مــا ورد يف الدعــوى 
ــى املدعــى عليــه اســتعد لذلــك ، ثــم حلــف  ، وأقبــل . وبعــرض ذلــك عل
قائــال: واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو أن مــا ذكــره املدعــي مــن 
قيامــي بتحريــض مجموعــة مــن األشــخاص يف غيــاب املدعــي لالعتــداء 
علــى منزلــه واقتحامــه وســرقة ثالثــة أطقــم ذهــب ومبلــغ مالــي قيمتــه 
خمســة عشــر ألــف ريــال وقيامــي بكتابــة عبــارات عليــه تفيــد أننــي 
املالــك وأننــي أريــد بيعــه ونصهــا )للبيــع مــن املالــك مباشــرة لالستفســار( 
فغيــر صحيــح، وأمــا مــا يخــص االتصــال مــن قبــل النقيــب وأننــي أجبــت 
عليــه فــال أعلــم عــن صحتــه، حيــث أننــي أعمــل لــدى شــركة.......، 
وهــذا اإلجــراء متبــع لديهــا ، ويتصــل علــي أكثــر مــن شــخص ألكثــر 
مــن عقــار ، وال أســتطيع حتديــد االتصــال محــل الدعــوى هــل هــو مــن 
بينهــا أم ال . هكــذا حلــف . فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
، وبنــاء علــى إنــكار املدعــى عليــه لدعــوى املدعــي ، وبنــاء علــى أن 
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املدعــي لــم يقــم البينــة علــى صحــة مــا ادعــاه يف مواجهــة املدعــى عليــه ، 
وجملــة مــا يف األمــر قيــام أشــخاص مــن قبــل الشــركة بعمــل مــا ذكــره 
املدعــي علــى جــدار املنــزل محــل الدعــوى ، وبنــاء علــى طلــب املدعــي 
ميــني املدعــى عليــه علــى إنــكار دعــواه ، وبنــاء علــى ميــني املدعــى عليــه 
علــى إنــكار دعــوى املدعــي ، وبنــاء علــى أن تصــرف املوظــف ومــن يف 
حكمــه يقــع ضمــن مســؤوليات مــن اجلهــة التابعــة لــه ، مــا لــم يتعــدى أو 
يتجاوز الصالحيات السلطات املمنوحة له ، وحيث أن تلك التصرفات 
تتوجــه الدعــوى فيهــا ابتــداء علــى الشــركة التــي يتبعهــا ذلــك املوظــف ، 
وحلديــث )أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى أن اليمــني علــى املدعــى 
عليــه( رواه البخــاري ، وحلديــث )البينــة علــى املدعــي واليمــني علــى 
املدعــى عليــه( رواه الترمــذي ، قــال العمــل عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وغيرهــم أن البينــة علــى املدعــي واليمــني 
علــى املدعــى عليــه ، لذلــك كلــه ، فقــد حكمــت بــرد دعــوى املدعــي 
يف مواجهــة املدعــى عليــه لعــدم ثبــوت صحتهــا . وبــه قنــع املدعــى عليــه ، 
وقــرر املدعــي االعتــراض ، وجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم وإفهامــه 
بــأن لــه احلــق يف االعتــراض عليــه خــالل ثالثــني يومــا ، وإال ســقط حقــه 
يف االعتــراض ، واكتســب احلكــم القطعيــة . وأقفلــت اجللســة الســاعة 
00: 03 . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/08/09هـــ .

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 35122832 وتاريــخ 	 
1435/1/22هـ.
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: 33443865 تاريُخه: 1434/11/1هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 150210726

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
349355  تاريخه:1434/1/12هـ

رد مســروق - ســرقة مبلــغ مالــي عــن طريــق احتيــال مصــريف - دفــع 
املدعــى عليــه انــه ليــس املســتفيد الفعلــي - ثبــوت اســتالم املبلــغ بإقــرار 
املدعــى عليــه - احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املدعــى بــه - 

إفهــام املدعــى عليــه بالرجــوع علــى مــن غــره .

1- )أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى أن اليمــن علــى املدعــى 
عليــه(. رواه البخــاري .

2- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )البينــة علــى املدعــي واليمــن 
علــى املدعــى عليــه( رواه الترمــذي .

3- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )علــى اليــد مــا أخــذت حتــى 
تؤديــه( رواه األربعــة .

ــى  ادعــى وكيــل املصــرف املدعــي بــأن املدعــى عليــه قــام بالتحايــل عل
ــه وذلــك بتقــدمي تفويــض مــزور يخولــه إجــراء التحويــالت املاليــة  موكل
مــن حســاب أحــد العمــالء لديــه ، ثــم قــام بتحويــل مبلــغ مالــي من حســاب 
العميــل املذكــور إلــى حســابه وقــام بســحبه مــن املصــرف نقــدا، وبعــد 
ذلــك اعتــرض العميــل علــى ســحب املبلــغ املذكــور مــن حســابه فاســتعاد 
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ــغ لصالــح العميــل  املصــرف مــن حســاب املدعــى عليــه نصــف ذلــك املبل
املذكــور؛ ولــذا فقــد طلــب إلزامــه بإعــادة النصــف اآلخــر مــن ذلــك 
املبلــغ - أقــر املدعــى عليــه باســتالم املبلــغ املذكــور يف الدعــوى نقــدا 
بعــد أن مت حتويلــه إلــى حســابه، ودفــع بــأن شــخصا آخــر طلــب منــه 
ــه قــام  ــى ذلــك، وأن ــى حســابه فوافــق عل ــغ إل ــل املبل ــى حتوي املوافقــة عل
بتســليم املبلــغ للشــخص املذكــور نقــدا بعــد اســتالمه لــه مــن املصــرف، 
ولــم يكــن يعلــم بتحايلــه علــى املدعــي لســرقة مبلــغ مالــي مــن حســاب 
أحــد عمالئــه - املدعــى عليــه أقــر باســتالم املبلــغ املذكــور يف الدعــوى 
نقــدا - قضــت احملكمــة بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم املدعــي أصالــة 
املبلــغ املدعــى بــه وأفهمتــه بــأن لــه الرجــوع علــى مــن غــره متــى مــا ثبــت 
ذلــك - قنــع املدعــي باحلكــم وعــارض عليــه املدعــى عليــه - قــررت 

ــى احلكــم . محكمــة االســتئناف املوافقــة عل

العامــة  القاضــي يف احملكمــة   .... أنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 150210726 وتاريــخ 
وتاريــخ   3061885 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1430/08/04هـــ 
1430/08/03هـــ ففــي يــوم الســبت املوافق1433/05/08هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 40: 08 وفيهــا حضــر ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم بصفتــه وكيــال عــن... ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم 
ــه عــن كل مــن .... ــه رئيــس مجلــس إدارة البنــك ......... وبوكالت بصفت
ســجل مدنــي رقــم... و...... ســجل مدنــي رقــم .... و.... ســجل مدنــي رقــم ... 
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و...... ســجل مدنــي رقــم .... و...... ســجل مدنــي رقــم ... و...... ســجل مدنــي 
رقــم ....... و... ســجل مدنــي رقــم... و....... ســجل مدنــي رقــم... بالوكالــة 
رقــم 21719 والوكالــة رقــم 21725 الصادرتــني مــن هــذه اإلدارة يف 
1431/06/23هـــ جلــد 3001 وبصفتهــم أعضــاء مجلــس إدارة البنــك 
يف   ...... رقــم  التجــاري  بالســجل  ســعودية  مســاهمه  شــركة   .........
1376/12/27هـــ ســجل جــدة والصــادر بــه املرســوم امللكــي رقــم م/19 
يف 1417/11/23هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 186 يف 1417/11/22هـ 
بــوزارة  للشــركات  العامــة  اإلدارة  مــن  األساســي  نظامــه  واملصــدق 
التجــارة برقــم 2405/205/222 يف 1422/06/24هـــ واملتضمن النظام 
األساســي تعيــني األعضــاء يف اجلمعيــة العموميــة يف املــادة 16 واملعينــني 
مبوجــب محضــر انعقــاد اجلمعيــة العامــة يف 1430/04/03هـــ و اجلمعيــة 
العامــة احلاديــة عشــر يف 1431/04/15هـــ ومبوجــب خطــاب مديــر عــام 
وزارة التجــارة و الصناعــة بجــدة برقــم 17167 يف20 / 05 / 1431هـــ 
وبعــد تعريفــه مــن: ...... ســعودي ســجل مدنــي ... و...... ســعودي ســجل 
مدنــي..... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب 
جــدة برقــم 31391 وتاريــخ 1431/9/20هـــ جلــد 3097 وادعــى علــى 
 .... رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب  ......ســعودي  معــه  احلاضــر 
 .... رقــم  اإلقامــة  اجلنســية مبوجــب  فلســطيني  لـــ......  بصفتــه وكيــال 
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة 
جــدة برقــم 35561 وتاريــخ 1433/4/19هـــ جلــد 11639 قائــال: لقــد 
قــام املدعــى عليــه بتحويــل مبلــغ وقــدره 300 ألــف ريــال مــن حســاب ... 
لــدى البنــك ... رقــم إلــى حســابه رقــم لــدى البنــك ... مبوجــب تفويــض 
مــزور صــادر عــن املصنــع ...، وقــد تقــدم املصنــع ... بشــكوى لــدى البنك 
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بتاريــخ 2008/7/2م يعتــرض فيهــا علــى حتويــل املبلــغ املذكــور حلســاب 
شــخص غيــر معــروف لديهــم، ومــن خــالل البحــث تبــني أن التحويــل مت 
مــن خــالل املدعــى عليــه مبوجــب التفويــض املــزور وعليــه ختــم ومصــدق 
مــن الغرفــة التجاريــة، وعلــى الفــور مت مخاطبــة شــرطة محافظــة جــدة 
قســم مكافحــة التزييــف والتزويــر بتاريــخ 2009/1/26م وتزويدهــم 
بنمــوذج التفويــض املمنــوح للمدعــى عليــه مــن قبــل الشــركة ومنــوذج 
طلــب احلوالــة محــل النــزاع، وقــد صــدر التقريــر الفنــي لألدلــة اجلنائيــة 
ــع  ــع املنســوب لصاحــب املصن بتاريــخ 2009/2/2م واملتضمــن أن التوقي
مــزور، وقــد قــام البنــك ... بإعــادة مبلــغ وقــدره 150 ألــف ريــال حلســاب 
املصنــع، وأطلــب احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ وقــدره 150 
ألــف ريــال ملوكلــي. هــذه دعــواي. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
وكالــة قــال: أطلــب اإلمهــال للــرد. وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة هــل 
اســتلم موكلــك مبلــغ 300 ألــف ريــال محــل الدعــوى قــال: نعــم، لقــد مت 
اجللســة  أحضرهــا  وتفاصيلــه  موكلــي،  حلســاب  املبلــغ  هــذا  حتويــل 
القادمة. ثم رفعت اجللسة لذلك. ويف يوم الثالثاء املوافق1433/06/03هـ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 16: 01 وفيهــا حضــر ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم بصفتــه وكيــال عــن ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي 
رقــم بصفتــه رئيــس مجلــس إدارة البنــك ... وبوكالتــه عــن كل مــن /.... 
ســجل مدنــي رقــم.... و.... ســجل مدنــي رقــم.... و.... ســجل مدنــي رقــم..... 
و..... ســجل مدنــي رقــم... و.... ســجل مدنــي رقــم ....و....ســجل مدنــي 
رقــم..... و ... ســجل مدنــي رقــم....... و.... ســجل مدنــي رقــم..... بالوكالــة 
رقــم 21719 والوكالــة رقــم 21725 الصادرتــني مــن هــذه اإلدارة يف 23 
/ 06 / 1431هـــ جلــد 3001 وبصفتهــم أعضــاء مجلــس إدارة البنــك ... 



273

التجــاري شــركة مســاهمه ســعودية بالســجل التجــاري رقــم / يف27 / 
12 / 1376هـــ ســجل جــدة والصــادر بــه املرســوم امللكــي رقــم م / 19 يف 
23 / 11 / 1417هـــ وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 186 يف 22 / 11 / 
للشــركات  العامــة  مــن اإلدارة  1417هـــ واملصــدق نظامــه األساســي 
برقــم 222 / 205 / 2405 يف 24 / 06 / 1422هـــ  التجــارة  بــوزارة 
ــة يف  ــة العمومي واملتضمــن النظــام األساســي تعيــني األعضــاء يف اجلمعي
املــادة 16 واملعينــني مبوجــب محضــر انعقــاد اجلمعيــة العامــة يف 03 / 04 
/ 1431هـــ   04  /  15 احلاديــة عشــر يف  العامــة  اجلمعيــة  و  / 1430هـــ 
ومبوجــب خطــاب مديــر عــام وزارة التجــارة و الصناعــة بجــدة برقــم 
17167 يف20 / 05 / 1431هـــ وبعــد تعريفــه مــن: .......ســعودي ســجل 
مدنــي.....  و...... ســعودي ســجل مدنــي ...... مبوجــب الوكالــة الصــادرة 
وتاريــخ   31384 برقــم  جــدة  بجنــوب  الثانيــة  العــدل  كتابــة  مــن 
1431/9/20هـــ جلــد 3097 وحضــر املدعــى عليــه وكالــة، وبســؤال 
املدعــى عليــه وكالــة عــن مــا طلــب اإلمهــال مــن أجلــه قــدم مذكــرة عــن 
موكلــه هــذا نصهــا: إننــي وقبــل تاريــخ 1430/3/13هـــ قمــت بالذهــاب 
إلــى مطــار امللــك عبــد العزيــز مبحافظــة جــدة الســتقبال احــد معــاريف 
حيــث أننــي أرســلت شــهاداتي الدراســية إلــى دولــة مصــر وذلك للتســجيل 
يف إحــدى اجلامعــات هنــاك وبعــد اســتالمي الشــهادات جاءنــي رجــل 
بالعقــد الرابــع مــن العمــر ويدعــى ).......( وكانــت ترافقــه زوجتــه وابنــه 
وطلــب منــي أن أقــوم بإيصالــه إلــى شــارع ... وقمــت بإيصالــه وبعــد ذلــك 
طلــب منــي أن أقــوم بإيصالــه ملشــاويره اخلاصــة وذلــك مقابــل مبلــغ مائتان 
وخمســون )250( ريــال فوافقــت لعــدم وجــود عمــل لــدي ، ويف اليــوم 
الثالــث مــن مجيئــه قــام باالتصــال بــي عنــد الســاعة احلادية عشــر صباحا 
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وقــال لــي انــه يريــد الذهــاب إلــى املطــار ويف الطريــق ذكــر لــي انــه ميلــك 
مؤسســة جتاريــة يف مدينــة الريــاض وانــه بحاجــة إلــى مبلــغ مالــي ولكــن 
ــغ مــن حســاب مؤسســته لعــدم وجــود اخلتــم  ال يســتطيع أن يســحب املبل
لديــه فســألني أن كان يوجــد لــدي حســاب بالبنــك ... ليقــوم بتحويــل 
املبلــغ مــن حســاب مؤسســته إلــى حســابي ليتــم ســحبه مــن قبلــي ، فقمت 
بإعطائــه حســابي اخلــاص بالبنــك ... وبالفعــل مت التحويــل وكان املبلــغ 
قــدره ثالثمائــة ألــف )300,000( ريــال وكان ذلــك بعــد االستفســار مــن 
فــرع البنــك ... مبطــار امللــك عبــد العزيــز ، فقــال لــي قــم بســحب مبلــغ 
مائتــان وخمســة وتســعون ألــف )295,000( ريــال لــه وان أقــوم بأخــذ 
مبلــغ خمســة أالف )5000( ريــال وذلــك مقابــل خدمتــي لــه وبعــد عشــرة 
شــهور قامــت املباحــث باســتيقايف بطريــق املدينــة وإيداعــي الســجن 
بدعــوى أن التحويــل مت بواســطة ورق مــزورة مــن مدينــة الريــاض التــي مت 
التحويــل منهــا حيــث اننــي ال اعلــم مــن الــذي قــام بهــذا العمــل طيلــة 
ــم فضيلتكــم أن ال حــول لــي وال قــوة إال بــاهلل،  مكوثــي بالســجن لعل
وبعــد خروجــي بأمــر اهلل ســبحانه وتعالــى بحثــت عــن املتســبب عــن ذلــك 
وهــو شــخص فلســطيني اجلنســية ويدعــى / ورقــم جوالــه /... وعلمــت انــه 
هــو مــن انتحــل شــخصية كفيلــة املدعــو / واســتطعت أيضــًا بتوفيــق مــن 
اهلل ســبحانه وتعــال باحلصــول علــى رقــم جــوال كفيــل املدعــو / وهــو /
وقــد قمــت ببــالغ لشــرطة محافظــة جــدة لــدى ضابــط التحقيــق املختــص 
فأبلغنــي أن يتــم طلبــه عــن طريــق القاضــي لكــون القضيــة منظــورة 
لديــه ولــم يتــم لبــت بهــا. لــذا ارجــو مــن اهلل ثــم مــن فضيلتكــم طلــب 
الشــخص الــذي قــام بذلــك وهــو املتســبب بدخولــي الســجن وكذلــك 
التزويــر وهــو مــن يســتحق العقــاب وليــس أنــا. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
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وكالــة قــال: أطلــب اإلمهــال للــرد. ثــم رفعــت اجللســة لذلــك ولطلــب 
افتتحــت اجللســة  املوافق1433/07/05هـــ  الســبت  يــوم  املتداخــل. ويف 
ــي، وحضــر املدعــى  ــة عل الســاعة 15: 01 وفيهــا حضــر املدعــي وكال
عليــه أصالــة ... فلســطيني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ، وبســؤال 
املدعــي وكالــة عمــا طلــب الوكيــل اآلخــر اإلمهــال مــن أجلــه قــال: إن 
مذكــرة املدعــى عليــه إمنــا هــي ســرد لقصــة ال عالقــة ملوكلــي البنــك 
فيهــا، وإمنــا يؤكــد فيهــا بــأن املبلــغ أودع يف حســابه بقبولــه ومعرفتــه، 
وأطلــب إلــزام املدعــى عليــه بإعــادة املبلــغ محــل الدعــوى وقــدره 150 
ألــف ريــال، والــذي أديــن بســببه لــدى ديــوان املظالــم وحكــم عليــه 
بغرامــة ماليــة والســجن. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال: إننــي أقــر 
باســتالم املبلــغ بعــد أن أودع يف حســابي، ولكــن ملصلحــة مســتفيد آخــر 
هــو ...، وقــد مت طلبــه لهــذه اجللســة ولــم يحضــر، وأطلــب إحضــاره بالقوة 
اجلبريــة. وباالطــالع علــى أوراق املعاملــة وجــد أنــه مت طلــب ... وتبليــغ ... 
ابــن كفيــل املدعــى عليــه عــن طريــق محضــري اخلصــوم. ثــم رفعــت 
إلحضــار املتداخــل أردنــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ولــو أدى ذلــك 
املوافــق 1433/08/04هـــ  األحــد  يــوم  اجلبريــة. ويف  القــوة  الســتخدام 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00: 02 وفيهــا حضــر الطرفــان، وقــد أبــرز 
املدعــى عليــه خطــاب مديــر شــعبة تنفيــذ األحــكام احلقوقيــة بشــمال 
جــده املكلــف برقــم 79/ح ش /22 وتاريــخ 1433/8/4هـــ املتضمــن أنــه 
لــم يتــم العثــور علــى املذكــور حيــث أفادنــا ابنــه بــأن والــده مســافر خارج 
ــم  اململكــة حســبما يتضــح لكــم مــن محضــر االنتقــال املرفــق . أهـــ ث
قــدم املدعــى عليــه مذكــرة هــذا نصهــا: أوال / ال يحــق للبنــك ... إنــكار 
أو إثبــات مــا ذكرتــه يف اجللســة الســابقة وإن أنكــر أقوالــي فذلــك 
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يعتبــر اتهامــا باطــال وحيــث أننــي مــا زلــت أطالــب بالتحقــق مــن أقوالــي 
الســابقة وإحضــار الســيد / أردنــي اجلنســية وعنــد حضــوره ســوف يتــم 
إثبــات صحــة أقوالــي بــإذن اهلل ثانيــا / إن احلكــم الصــادر بحقــي مــن 
ديــوان املظالــم املتعلــق بقضيــة التزويــر لم يتم إصداره إال ألنني املســتفيد 
) ألن احلوالــة نزلــت يف حســابي ( مــن مبلــغ احلوالــة وانــه لــم يتــم احلكــم 
بنــاء علــى تورطــي بعمليــه التزويــر وحيــث أن املســتفيد الفعلــي مــن عمليه 
التحويــل هــو .............وحيــث أن ديننــا احلنيــف قــد حثنــا علــى معاقبــة 
فاعــل اجلــرم وليــس شــخصا آخــر كمــا جــاء يف القــران الكــرمي قــول 
اهلل تعالــى ) وال تــزر وازرة وزر أخــرى( لذلــك نرجــو مــن فضيلتكــم 
التحقــق والتأكــد مــن اجلانــي وذلــك بإحضــار الســيد ... أردنــي اجلنســية 
وأخــذ أقوالــه وعندهــا بــإذن اهلل ســوف يتــم إظهــار احلــق ومعرفــه فاعــل 
اجلــرم. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال: ليــس لــدي إضافــة علــى 
مــا ذكــر يف الدعــوى، وأطلــب اإلمهــال للرجــوع ملوكلــي يف ذلــك، 
وأطلــب التعميــم علــى املتداخــل أردنــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم 
ــوم األحــد  ــم رفعــت اجللســة لذلــك. ويف ي ــه. ث بحســب إفــادة املدعــى علي
املوافــق 1433/09/17هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00: 01 وفيهــا حضر 
الطرفــان، ولــم يردنــا شــيء بخصــوص املتداخل ، وحيــث تعذر إحضاره 
فــإن الدعــوى تتوجــه للمدعــى عليــه، حيــث إن عليــه عــبء إحضــار 
املتداخــل، وبســؤال املدعــى عليــه البينــة علــى مــا دفــع بــه يف الدعــوى 
قــال: أطلــب اإلمهــال إلحضارهــا. ثــم رفعــت اجللســة لذلــك. ويف يــوم 
االثنني املوافق 1433/11/01هـ افتتحت اجللســة الســاعة 30: 01 وفيها 
حضــر الطرفــان، وبســؤال املدعــى عليــه عمــا طلــب اإلمهــال مــن أجلــه 
ــة  ــى املدعــي وكال ــك عل ــب اإلمهــال مــرة أخــرى. وبعــرض ذل قــال: أطل



277

قــال: ال أمهلــه. فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة، وبنــاء علــى 
وقــدره  الدعــوى  محــل  املبلــغ  كامــل  باســتالم  عليــه  املدعــى  إقــرار 
ثالثمائــة ألــف ريــال، وذلــك بإيــداع املبلــغ يف حســابه، ومــن ثــم صــرف 
مبلــغ قــدره مائتــان وخمســة وتســعون ألــف ريــال، وتســليم ذلــك املبلــغ 
للمدعــو ، وإبقــاؤه ملبلــغ خمســة آالف ريــال يف حســابه، وبنــاء علــى تعــذر 
الوصــول للمدعــو....... ، وبنــاء علــى أن املدعــى عليــه لــم يقــم البينــة علــى 
دفعــه بعــد إمهالــه لذلــك، وحلديــث )علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه( 
رواه األربعــة، وحلديــث )أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضى أن اليمني 
املدعــي  علــى  )البينــة  وحلديــث  البخــاري،  رواه  عليــه(  املدعــى  علــى 
واليمــني علــى املدعــى عليــه( رواه الترمــذي، قــال أبــو عيســى: العمــل 
عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وغيرهــم أن 
البينــة علــى املدعــي واليمــني علــى املدعــى عليــه، لذلــك كلــه، فقــد 
حكمــت علــى املدعــى عليــه ... بدفــع مبلــغ وقــدره مائــة وخمســون ألــف 
ريــال للمدعــي البنــك ... ، وأفهمــت املدعــى عليــه بــأن لــه الرجــوع علــى 
املدعــو باملبلــغ احملكــوم بــه متــى مــا ثبــت ذلــك. وبه قنع املدعــي وكالة، 
وقــرر املدعــى عليــه االعتــراض، وجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم 
وإفهامــه بــأن لــه احلــق يف االعتــراض عليــه خــالل ثالثــني يومــا، وإال 
وأقفلــت  القطعيــة.  احلكــم  واكتســب  االعتــراض،  يف  حقــه  ســقط 
اجللســة الســاعة 00: 02 وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلى آله وصحبه وسلم. حرر يف 1433/11/01هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي باحملكمــة العامــة بجدة خلف 
يــوم الســبت املوافــق 1434/01/24هـــ افتتحــت اجللســة  الشــيخ ففــي 
الســاعة 15: 8 وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بخطــاب 
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رئيســها رقــم 3429475 وتاريــخ 1434/1/17هـــ وبالقــرار رقم 349355 
وتاريــخ 1434/1/12هـــ واملتضمــن مــا يلــي وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم وحتــى ال 
ــت اجللســة  ــه وأمــرت بإحلاقــه بصكــه وســجله وأقفل يخفــى جــرى أثبات
الســاعة32: 8 وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/1/24هـــ .
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: 34261913 تاريُخه: 1434/7/8هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 410

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34313612  تاريخه:1434/9/7هـ

رد مختلــس- اختــالس مبالــغ ماليــة عــن طريــق خيانــة األمانــة - بينات 
غيــر موصلــة - إثبــات الدفــع بالبــراءة - ضمــان األجير اخلاص- احلكم 
بــرد دعــوى- اســتحقاق املدعــي ليمــن خصمــه علــى نفــي الدعــوى متــى 

طلبها.

األصل براءة الذمة.

ــان عملــه لدى  ادعــى وكيــل الشــركة املدعيــة علــى احلاضــر معــه بأنــه إبَّ
موكلتــه كمديــر ألحــد فروعهــا قــام باختــالس مبالــغ ماليــة والتفريــط 
بتســليم  إلزامــه  وطلــب  املدعيــة،  للشــركة  مســتحقات  حتصيــل  يف 
املبالــغ املترتبــة علــى ذلــك إلــى الشــركة موكلتــه- أنكــر املدعــى 
عليــه الدعــوى جملــة وتفصيــال ودفــع بــأن جــزء مــن املبالــغ املدعــى بهــا 
هــي حتــت مســؤولية مندوبــي املبيعــات وال عالقــة لــه بهــا- قــدم وكيــل 
املدعيــة عــددا مــن البينــات إلــى احملكمــة إال أنهــا غيــر موصلــة إلثبــات 
دعواه-كمــا أحضــر املدعــى عليــه شــاهدين إلثبــات مــا دفــع بــه فشــهدا 
مبــا يثبــت ذلــك وعــدال التعديــل الشــرعي- ألن املدعــى عليــه يــده يــد 
أمانــة فــال يضمــن إال إذا تعــدى أو فــرط واألصــل بــراءة الذمــة- لــذا 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بخميــس 
مشــيط وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بخميــس مشــيط برقــم 410 وتاريــخ 1431/07/02 هـــ املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 312217 وتاريــخ 1431/07/02 هـــ ففــي يــوم الثالثــاء 
املوافــق1432/06/28 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 40: 10 وفيهــا حضر 
...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم...... حــال كونــه 
وكيــال عــن ...... الوكيــل الشــرعي عــن بصفتهــم مديريــن لشــركة 
مجموعــة ...... الصناعيــة مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل 
شــمال جــدة الثانيــة برقــم 99351 يف 1431/12/3هـــ قائــاًل إن هــذا 
احلاضــر معــي كان يعمــل لــدي الشــركة موكلتــي بصفتــه مديــرًا لفرع 
الشــركة يف املنطقــة اجلنوبيــة منــذ مــا يقــارب ســبعة عشــر عامــًا وقــد 
حصــل منــه خلــل يف عملــه يف الســنوات اخلمــس األخيــرة وترتــب علــى 
ذلــك عــدة مطالبــات للشــركة جتاهــه وحينهــا قامــت الشــركة بفصلــه 
مــن الشــركة وذلــك قبــل ســنة ونصــف تقريبــًا واملطالبــات التــي تطالــب 
بهــا الشــركة موكلتــي علــى النحــو التالــي: أواًل: قيمــة واحــد وخمســون 
ثالجــة قــام املدعــى عليــه بالتصــرف فيهــا وهــي عهــدة عليــه لــم يقــم 

انتهــت جهــة التحقيــق إلــى عــدم اتهــام املدعــى عليــه مبــا نســب إليــه- 
وقضــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعيــة وأفهمــت وكيلهــا 
بــأن لــه ميــني املدعــى عليــه علــى نفــي مــا أدعــى بــه متــى طلبهــا- قنــع 
املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض عليــه وكيــل املدعيــة- قــررت محكمــة 

االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم. 
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بإرجاعهــا للشــركة حــني فصلــه وقيمــة هــذه الثالجــات خمســون ألــف 
وثمامنائــة وخمســة وأربعــون ) 50845 ( ريــال فنطلــب إرجاعهــا أو قيمتها. 
ألــف وســتمائة  ثالثــون  قــدره  فواتيــر صيانــة مصطنعــة مببلــغ  ثانيــًا: 
وواحــد وتســعون ) 30691 ( ريــال قــام املدعــى عليه باصطناعها وليســت 
صحيحــة. ثالثــًا: ديــون غيــر محصلــة مســتحقة للشــركة علــى اآلخريــن 
ــة وواحــد وســبعون ألــف  ــا وقدرهــا مائ ــه بتحصيله ــم يقــم املدعــى علي ل
واثنــان وثالثــون )171032( ريــااًل وقــد نصــت املــادة اخلامســة مــن عقــد 
ــغ  ــع املبال ــه مســئول عــن جمي ــى أن املدعــى علي ــرم بينهمــا عل العمــل املب
ــي تطالــب  ــذا فــإن الشــركة موكلت ــن ل ــى اآلخري ــة عل ــة واآلجل احلاصل
املدعــى عليــه بجميــع هــذه املطالبــات وقدرهــا مائتــان وواحــد وســتون 
ألفــًا وخمســمائة وثمانيــة وســتون )261568( ريــااًل هــذه دعــواي وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل: مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف 
دعــواه مــن أنــي كنــت موظفــًا لــدى شــركة موكلتــه بصفتــي مديــرًا 
لفــرع اجلنــوب فهــذا صحيــح ومــا ذكــره مــن املطالبــات املاليــة التــي 
يدعيهــا وأنــي مختلــس لهــا فهــذا غيــر صحيــح وقــد حققــت الشــرطة 
واالدعــاء العــام يف املعاملــة وليــس فيهــا مــا يثبــت ذلــك فأما.بالنســبة 
هــو  الفــرع  يف  دوري  فــكان  دعواهــا  يف  ذكرهــا  والتــي  للثالجــات 
بدورهــم  وهــم  للمندوبــني  وتســليمها  املصنــع  مــن  الثالجــات  اســتالم 
يقومــون بتوزيعهــا علــى احملــالت ويتــم اســتالم الثالجــة مــن قبــل املنــدوب 
والتوقيــع علــى االســتالم وتكــون بذلــك يف عهــده املندوبــني وقــد مت 
تســليم املندوبــني جميــع الثالجــات التــي اســتلمتها وقــام أحــد املندوبــني 
وهــو املدعــو/...... هنــدي اجلنســية بســحب مائــة وســبعني ثالجــة وقــام 
بعدهــا بالهــروب ومت التبليــغ عنــه ومت حتصيــل مائــة وأربعــة وخمســني 
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ثالجــة بعــد البحــث عنهــا وإجــراء املســح الــالزم وبقــي منهــا ســتة عشــر 
ثالجــة وهــي لــدى بعــض احملــالت وبالبحــث عنهــا تبــني أن هــذه احملــالت 
قامــت باالنتقــال مــن أماكنهــا دون إشــعار الشــركة ومــع ذلــك فهــي 
ليســت عهــدة علــّي وإمنــا هــي علــى املنــدوب الهــارب وكذلــك عــدد عشــر 
ثالجــات عنــد الغيــر وأمــا بالنســبة لفواتيــر الصيانــة التــي ذكرهــا فهــذا 
ــر  ــة كانــت يجــب أن تكــون أكب ــة الفعلي ــل إن الصيان ــح ب غيــر صحي
مــن هــذا املبلــغ وقــد ُذكــر ذلــك لــدى جهــة التحقيــق بعــد اســتدعاء بعض 
املناديــب وإقرارهــم بــأن مــا كان يتــم صيانتــه مــن ثالجــة تقــدر صيانتهــا 
ــا  ــة فاجلــواب عنه ــر احملصل ــون غي ــك وأمــا بالنســبة للدي ــر مــن ذل بأكث
كاجلــواب عــن الثالجــات الــواردة يف البنــد أواًل مــن حيــث كــون مهمتــي 
توزيــع املســئوليات وأمــا الديــون فتكــون علــى املناديــب وهــم مســئولون 
مســئولية تامــة عــن حتصيلهــا مــن اآلخريــن وهــذا الهنــدي املذكــور أنفــًا 
عندمــا هــرب كان مطلوبــًا مببلــغ مائة وواحد وســبعون ألف )171000( 
ريــال عبــارة عــن ديــون لــدى اآلخريــن لــم يحصلهــا فقمــت أنــا ومنــدوب 
مــن الشــركة مصــري اجلنســية اســمه ..... باملــرور علــى احملــالت وتســليم 
هــذه الديــون وقــد مت اســتالم املدعــو/ ....... منهــا مبلــغ مائــة وســتة عشــر 
ألفــًا ومائتــان وســبعة وثالثــون )116237( ريــااًل وبقــي منهــا مبلــغ أربعــة 
وخمســون ألــف وســبعمائة وخمســة وتســعون )54795( ريــااًل وقــد أثبــت 
هــذا لــدى الشــرطة ومــا ذكــره يف العقــد املبــرم بينــي وبــني الشــركة 
مــن حتميلــي مســئولية هــذه الديــون غيــر محصلــه فقــد صــدر بعــده عقــد 
أخــر بتاريــخ أحــدث ينســخ ذلــك وأطلــب االطــالع عليهــا هكــذا أجــاب 
ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وجــرى عــرض جــواب املدعــى عليــه 
علــى املدعــي وكالــة فأجــاب قائــاًل بالنســبة ملــا ذكــره املدعــى عليــه من 
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أن القضيــة حقــق فيهــا مــن قبــل الشــرطة واالدعــاء العــام وأنــه ليــس فيهــا 
مــا يثبــت الدعــوى فهــذا غيــر صحيــح بــل يوجــد عليــه إقــرارات تثبــت 
ذلــك مرفقــة بــأوراق املعاملــة ومــا ذكــره مــن أن دوره يف الفــرع هــو 
اســتالم الثالجــات وتوزيعهــا علــى املندوبــني وأنهــا عهــدة علــى املندوبــني 
فغيــر صحيــح بــل هــي عهــدة عليــه وعلــى املنــدوب وهــو ضامــن للمنــدوب 
ــه العقــد ومــا ذكــره مــن أن املنــدوب ...... قــام بســحب  كمــا نــص علي
مائــة وســبعني ثالجــة وهــرب بعــد ذلــك فهــذا صحيــح ومــا ذكــره مــن أنــه 
مت إرجــاع مائــة وأربعــة وخمســني )154( ثالجــة وبقــي ســتة عشــر )16( 
ثالجــة فهــذا غيــر صحيــح بــل بقــي عشــرين )20( ثالجــة وهــى علــى 
املنــدوب الهــارب ولكــن املدعــى عليــه ضامــن لهــا باإلضافــة إلــى أن 
عنــده ثمــان ) 8(  ثالجــات عهــدة شــخصية عليــه ومــا ذكرهــن مــن أن 
فواتيــر الصيانــة صحيحــة وأن الصيانــة الفعليــة كان يجــب أن تكــون 
قيمتهــا أكثــر مــن ذلــك فغيــر صحيــح ويــدل علــى ذلــك أن الفواتيــر 
املذكــورة  الورشــة  مــن  الصــادرة  للفواتيــر  مطابقــة  وغيــر  متسلســلة 
كمــا أن صاحــب الورشــة أفادنــا بــأن الورشــة مغلقــة منــذ ثــالث ســنوات 
وهنــاك تقريــر صــادر مــن محاســب قانونــي يبــني اخللــل يف ذلــك ومــا 
ذكــره مــن الديــون غيــر احملصلــة مت اســتالم مائــة وســتة عشــر ألــف 
)116000( ريــال منهــا فهــذا صحيــح ومــا ذكــره مــن أنــه بقــي منهــا مبلــغ 
أربعــة وخمســون وســبعمائة وخمســة وتســعون )54795( ريــااًل فصحيــح 
وهــو مســئول عنهــا مســئولية تامــة كمــا هــو مبــني يف العقــد املبــرم بينــه 
وبــني الشــركة هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب 
قائــاًل: بالنســبة ملــا ذكــره املدعــي مــن كونــي ضامــن للمنــدوب الهــارب 
فهــذا غيــر صحيــح وليــس يف العقــد مــا يثبــت ذلــك ومــا ذكــره مــن أنــه 
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مت اســتالم مائــة وأربعــة وخمســني )154( ثالجــة فصحيــح وقــد ذكرتــه 
ســابقًا واملتبقــي منهــا ســتة عشــر )16( ثالجــة وليســت عشــرين )20( 
كمــا ذكــر وأمــا بالنســبة لثمــان )8 ( الثالجــات التــي ذكروهــا بأنهــا 
عهــدة عنــدي فهــي لــدى التاجــر .... يف أحــد املســارحة مت تســلمه إياهــا 
بطريقــة رســمية وهــي بذلــك يف عهدتــه فــإذا كان للشــركة مطالبــة 
فاملطالبــة عليــه علمــًا بأنــه قــد كتــب خطابــًا للشــركة ذكر بــأن هناك 
خمــس ثالجــات منهــا قــد فقــدت يف ظــل األحــداث األخيــرة يف احلــدود 
ــده ثــالث ثالجــات ومســتعد بتســليم هــذه الثالجــات  ــة وبقــي عن اجلنوبي
وأمــا التــي فقــدت فطلــب ســماحه منهــا أو التفاهــم معــه حيالها وبالنســبة 
ملــا ذكــره مــن الصيانــة فالصحيــح مــا ذكرتــه ســابقًا ومــا ذكــره مــن 
ــا  ــه أن الورشــة قــد خصصــت لن ــر متسلســلة فاجلــواب عن كــون الفواتي
فواتيــر معينــة إلصدارهــا نظــرًا لكوننــا متعاملــني معهــم دائمــًا وقــد 
حضــر صاحــب الورشــة لــدي الشــرطة وقــرر بــأن هــذه الفواتيــر صحيحــة 
وقــد اســتلم حقهــا وبالنســبة ملــا ذكــره مــن الديــون غيــر احملصلــة وأنــي 
ضامــن للمنــدوب الهــارب فغيــر صحيــح ذلــك أن البنــد اخلامــس يف العقــد 
الســابق نــص علــى أننــي أنــا واملنــدوب متضامنــان يف متابعــة هــذه الديــون 
عنــد العمــالء واملنــدوب هــو املســئول عــن حتصيــل هــذه ا لديــون وأن 
مســئولتي مــع املنــدوب عــن هــذه الديــون مــا دامــت عنــد العمــالء أمــا إذا 
حتصــل عليهــا املنــدوب فهــو املســئول عنهــا وهــو مــا حصــل يف قضيتنــا 
هــذه وهــذا فيمــا يتعلــق بالعقــد الســابق وأمــا يف العقــد اجلديــد املبــرم يف 
عــام 2001م وقــد أحضرتــه الشــركة املدعيــة وأرفقته باألوراق مســتدلة 
بــه رغــم عــدم توقيعــه مــن قبلهــم وقــد نــص يف هــذا العقــد يف الفقــرة ) 
13 ( علــى أن الطــرف الثانــي وهــو املنــدوب بأنــه مســئول عــن جميــع 
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املبيعــات اآلجلــة التــي تتــم عــن طريقــة وهــذه الفواتيــر التــي يطالبوننــي 
بهــا لــم تتــم عــن طريقــي وإمنــا متــت عــن طريــق املنــدوب الهــارب ...... وأنــا 
لــم أبــع بريــال واحــد عــن طريقــي وإمنــا صفتــي يف هــذا العقــد مديــر 
مبيعــات هكــذا أجــاب ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان فجــرى منــي 
ســؤال املدعــي البينــة علــى دعــواه فأجــاب قائــاًل بينتــي العقــود املبرمــة 
بــني الشــركة موكلتــي وبــني املدعــى عليــه ثــم أبــرز العقــد املــدون علــى 
مطبوعــات مؤسســة ...... برقــم بــدون يف 1992/11/11م واملتضمــن مــا 
نصــه: » بســم اهلل الرحمــن الرحيــم عقــد عمــل حــرر هــذا العقــد بــني 
كال مــن: أوال/ مؤسســة ...... للتجــارة والصناعــة واخلدمــات الطبيــة 
لصاحبهــا / وميثلهــا يف هــذا العقــد / طــرف أولــف ثانيــًا/ الســيد /  
أردنــي اجلنســية رقــم ا جلــواز / مصــدره/ الريــاض عنوانــه يف بلــده / 
فلســطني ت/ طــرف ثانــي كمــا أبــرز العقــد املــدون علــى مطبوعــات 
1996/1/1م  املوافــق  1416/8/10هـــ  يف  بــدون  رقــم   ...... مجموعــة 
واملتضمــن مــا نصــه: » بســم اهلل الرحمــن الرحيــم عقــد عمــل حــرر هــذا 
العقــد بــني كال مــن: أواًل: مؤسســة ...... للتجــارة والصناعــة واخلدمــات 
الطبيــة لصاحبهــا / ......وميثلهــا يف هــذا العقــد / ...... طــرف أول ثانيــًا: 
الســيد / ...... اجلنســية أردنــي جــواز ســفر رقــم / ...... مصــدره الريــاض 
العنــوان ...... ت ...... طــرف ثانــي كمــا أبــرز ســندات صــرف مــن حســاب 
مصنــع ...... لأليــس كــرمي تبــدأ مــن الرقــم 13840 يف 2007/7/1م 
وتنتهــي بالســند رقــم 13847 يف 2007/7/1م مببالــغ مختلفــة ومرفقــًا 
بهــذه الســندات فواتيــر نقديــة مــن مؤسســة ...... للتبريــد والتكييــف 
تبــدأ مــن الرقــم 29582 يف 1417/5/1هـــ وتنهــي بالرقــم 29589 يف 
مت  مبوجبهــا  الفواتيــر  وهــذه  الســابقة  املبالــغ  بنفــس  2007/5/1م 
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الســحب مــن حســاب الشــركة املدعيــة مــن خــالل ســندات الصــرف 
املذكــورة بعاليــة وبســؤال املدعــي عــن وجــه اســتدالله بهذيــن العقديــن 
وســندات الصــرف املذكــورة فأجــاب قائــاًل إنــه ورد يف البنــد رقــم )5( 
يف العقديــن بــأن املنــدوب أو مديــر الفــرع مســئول مســئولية تامــة عــن 
الديــون التــي للشــركة علــى اآلخريــن وبذلــك يكــون املدعــى عليــه 
مســئول عــن هــذه الديــون التــي اختلســها العامــل ...... وبالنســبة للســندات 
فــإن هــذه الســندات قــد أخــذت أرقــام متسلســلة ممــا يثيــر الشــك لدينــا 
يف صحــة هــذا الســندات هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه أجــاب قائــاًل بالنســبة ملــا ورد يف هــذا البنــد فــإن هــذا خــاص 
بالديــون التــي لــدى اآلخريــن ولــم يتــم حتصيلهــا فــإن مديــر الفــرع يكون 
متضامــن مــع املنــدوب فيهــا أمــا إذا مت حتصيلهــا مــن قبــل املنــدوب فإنــه 
يكــون مســئواًل عنهــا وال يعــد علــى املتضامــن معــه أي مســئولية حينهــا 
وهــو مــا حصــل يف قضيتنــا هــذه حيــث إن العامــل الهــارب ...... قــد حصــل 
هــذه الديــون مــن العمــالء ولــم يقــم بتســليمها للشــركة وعليــه فــإن 
املطالبــة تتوجــه ضــده ثــم إن هذيــن العقديــن صادريــن منــذ تاريــخ قــدمي 
أحدهــا قبــل عشــرين ســنة واألخــر قبــل خمســة عشــر ســنة وقــد صــدر 
بعدهــا عقــدًا أخــر بتاريــخ 2001/12/9م وقــد تضمــن هــذا العقــد بــأن 
املنــدوب هــو املســئول عــن الديــون اآلجلــة التــي تتــم عــن طريقــه هكــذا 
 ...... علــى مطبوعــات مجموعــة  املــدون  العمــل  أبــرز عقــد  ثــم  أجــاب 
الصناعيــة واملــؤرخ يف 2001/12/6م واملتضمــن مــا نصــه:« عقــد عمــل 
حــرر هــذا العقــد بــني كال مــن: أوال / شــركة مجموعــة ...... الصناعيــة 
وميثلهــا يف هــذا العقــد الشــيخ مــا طــرف أول ثانيــا الســيد / اجلنســية 
أردنــي طــرف ثانــي وبســؤال املدعــى عليــه عــن وجــه االســتدالل مــن هــذا 
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العقــد أجــاب قائــاًل لقــد ورد يف البنــد رقــم ) 13 ( أن الطــرف الثانــي 
تتــم عــن طريقــه  التــي  املنــدوب مســئول عــن جميــع املبيعــات اآلجلــة 
ويتعهــد بتحصيلهــا وتســديدها ويف حالــة عــدم حتصيلهــا ألي ســبب يحق 
للطــرف األول خصمهــا مــن راتبــه وحقوقــه وال يتــم إخــالء طرفــه إال بعــد 
ســداده وأنــا يف هــذا العقــد صفتــي مديــر مبيعــات ولســت مندوبــًا كمــا 
أن هــذا البنــد نــص علــى أن مســئولية املنــدوب هــو يف جميــع املبيعــات 
اآلجلــة التــي تتــم عــن طريقــه وأنــا لــم يتــم بيــع أي شــيء عــن طريقــي ولــو 
بريــال واحــد هكــذا أجــاب كمــا أضــاف بأنــه فيمــا يتعلــق بالتسلســل 
يف أرقــام الســندات والفواتيــر فقــد أجبــت عنــه يف اجللســة املاضيــة حيــث 
للفواتيــر  خاصــة  دفاتــر  معهــا  نتعامــل  التــي  املؤسســة  لنــا  خصصــت 
لكوننــا نتعامــل معهــا دائمــًا ومــن الطبيعــي أن تصــدر الفواتيــر بأرقــام 
متسلســلًة وهــذا بشــهادة صحــاب الورشــة هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي وكالــة أجــاب قائــاًل بالنســبة ملــا ذكــره املدعــى عليــه مــن 
أن املنــدوب الهــارب قــام بتحصيــل هــذه الديــون مــن اآلخريــن وهــرب بهــا 
فهــذا غيــر صحيــح بــل إن الديــون ال زالــت عنــد اآلخريــن ونطلــب مــا 
يثبــت مــن أن املنــدوب الهــارب قــام بتحصيــل هــذه الديــون مــن اآلخريــن 
وأمــا فيمــا يتعلــق بالعقــد الــذي اســتدل بهــا املدعــى عليــه فهــو عقــد غيــر 
صحيــح حيــث خــال مــن توقيــع الشــركة موكلتــي وعليــه فمــا يســتدل 
ــون معهــا  بــه منــه غيــر صحيــح ومــا ذكــره مــن أن الورشــة التــي يتعامل
خصصــت دفاتــر فواتيــر وســندات خاصــة فهــذا ال نعلــم عنــه ثــم إن هــذه 
الفواتيــر تختلــف عــن الفواتيــر التــي تصــدر عــن املؤسســة التــي تتعامــل 
معهــا الشــركة موكلتــي كمــا أن هــذه الســندات يالحــظ عليهــا بــأن 
أجــاب  الوقــت هكــذا  نفــس  واملســتلم يف  املســلم  هــو  عليــه  املدعــى 



290

وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل بالنســبة ملــا ذكــروه مــن 
أن العامــل الهــارب لــم يقــم بتحصيــل الديــون التــي علــى اآلخريــن فأنــا 
أطلــب مــا يثبــت ذلــك ولــو كان مــا ذكــروه صحيحــًا ملــاذا لــم يقومــوا 
بتحصيــل هــذه الديــون مباشــرة مــن العمــالء وملــاذا قامــوا بالتبليــغ عــن 
العامــل الهــارب ومطالبتــه باملبالــغ التــي اختلســها وأمــا العقــد الــذي 
يقولــون بأنــه غيــر نظامــي فأجيــب عنــه بأنهــم قــد قامــوا باالســتدالل 
بهــذا العقــد حــني قدمــوا الشــكوى لــدى الشــرطة ولــو كان العقــد غيــر 
صحيــح فلمــاذا يســتدلون بــه ثــم إن الطريقــة التــي تســير الشــركة عليــه 
يف التعاقــد مــع اآلخريــن أنهــا متلــي مــا تريــد إمالئــه ثــم تقــوم بإرســال 
العقــد للطــرف اآلخــر للتوقيــع عليــه وبعــد ذلــك يعــاد للشــركة وحتتفــظ 
بــه وال تعطــي للطــرف اآلخــر نســخة منــه وقــد توقــع هــذا العقــود وقــد ال 
توقعــه ومــا ذكــره مــن أن الفواتيــر غيــر مطابقــة للفواتيــر الصــادرة مــن 
الشــركة وأن املؤسســة مت إغالقهــا مــن قبــل ثــالث ســنوات فهــذا غيــر 
صحيــح بــل إن املؤسســة اســمها مؤسســة ...... للتبريــد والتكييــف كمــا 
هــو مــدون يف الفواتيــر النقديــة وكمــا هــو مــدون يف إقــرار املؤسســة 
يف  مــؤرخ  وهــو  املؤسســة  مطبوعــات  علــى  واملــدون  الشــرطة  لــدى 
2010/6/23م وهــو كذلــك يــرد مــا زعمــوه مــن أن املؤسســة مغلقــة منــذ 
ثــالث ســنوات هكــذا أجــاب ثــم أبــرز اخلطــاب املــدون علــى مطبوعــات 
اهلل  بســم   ( نصــه:  مــا  واملضمــن  والتكييــف  للتبريــد   ...... مؤسســة 
الرحمــن الرحيــم إلــى مــن يهمــه األمــر نفيــد نحــن مؤسســة ...... للتبريــد 
والتكييــف بخميــس مشــيط أن جميــع الفواتيــر الصــادرة منــا ســواء 
كانــت فواتيــر قطــع غيــار أو فواتيــر ورشــة لشــركة أيــس كــرمي جمبــو 
طيلــة فتــرة تعاملهــم معنــا حلوالــي األربعــة عشــر ســنة املاضيــة أو أكثــر 
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أثنــاء إدارة الســيد/......  / لفــرع املنطقــة اجلنوبيــة كلهــا فواتير صحيحة 
ســواء كانــت بخــط يــده أو بحطنــا وذلــك حتــى نهايــة عملــة بالفــرع يف 
2010/10/24م ونفيــد أنــه قــد مت إغــالق وتصفيــة حســابنا معــه وال 
نطالبــه بشــيء كمــا أننــا نشــهد أن الســيد / ......  كان مثــااًل لألمانــة 
والنزاهــة واألخــالق طيلــة تعاملــه معنــا. واهلل ولــي التوفيــق مؤسســة ...... 
للتبريــد والتكييــف اســم املســئول ...... التوقيــع التاريــخ 2010/6/24م 
بــأن  يثبــت  اخلطــاب  هــذا  بــأن  قائــاًل  (.أ.هـــ وأضــاف  والبصمــة  اخلتــم 
الفواتيــر التــي كانــت تصــدر منهــم صحيحــة وأنــه مت إغــالق احلســاب 
معــي علمــًا بــأن مديــر الفــرع الــذي اســتلم اإلدارة منــي قــد حضــر لــدى 
مســئول الورشــة وهــو شــخص باكســتاني وال يحســن اللغــة العربيــة 
وكتــب خطابــًا بخــط يــده وجعــل املســئول بوقــع عليــه ويختــم بختــم 
ــر الصــادرة منهــم  الشــركة وقــد تضمــن هــذا اخلطــاب انــكار الفواتي
وعنــد مقابلتــي بذلــك لــدى الشــرطة طلبــت منهــم إحضــار املســئول الــذي 
وقــع وســماع مــا لديــه وعنــد حضــوره أنكــر ذلــك وقــرر بــأن املديــر الــذي 
حضــر لديــة أفهمــه بــأن هــذا اخلطــاب بقــد تصفيــة حســابات املديــر 
الســابق مــع الشــركة وأنــه لــم يعــد لهــم أي مطالبــة جتاهــه ووقــع بنــا ء 
علــى ذلــك هكــذا أجــاب ثــم أبــرز اخلطــاب املــدون علــى مطبوعــات 
مؤسســة ...... للتبريــد والتكييــف لبيــع قطــع الغيــار واملتضمــن: )الســادة 
اهلل  ورحمــه  عليكــم  الســالم  والعصيــر  لآليســكرمي   ...... مصنــع   /
وبركاتــه نفيدكــم بــأن حســابنا الســابق مــع األخ / كان بــدون فواتيــر 
ومــن الواضــح مــن الفاتــورة أنــه قــام بأخــذ االســم اخلــاص بنــا للمحــل 
األخــر لنــا وقــام بتصويرهــا وعمــل كشــف حتــى يقــوم بكتابــة املبالــغ 
بنفســه وهــذه الفواتيــر ليســت لنــا كورشــة إصالح ومرفق طيــه الفاتورة 
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التوقيــع   ...... االســم  الورشــة  مســئول  وشــكرًا  بهــا  نحاســب  الــذي 
البصمة(.أ.هـــ وقــد كان حاضــرًا يف أثنــاء اجللســة املديــر املســتلم إلدارة 
مــن املدعــى عليــه وهــو املدعــو / مصــري اجلنســية حامــل رخصــة اإلقامــة 
رقــم )( وبعــرض ذلــك عليــه أجــا ب قائــاًل: صحيــح مــا أنــي كتبــت هــذا 
اخلطــاب بخــط يــدي لكــون العامــل ال يحســن اللغــة العربيــة وقــد كتــب 
مــا ذكــره لــي ثــم حضــر هــذا العامــل للشــرطة وأنكــر ذلــك وقــرر بأنــه 
بــني  مخالصــة  اخلطــاب  هــذا  أن  علــى  بنــاء  اخلطــاب  هــذا  علــى  وقــع 
الشــركة وبــني املديــر الســابق املدعــى عليــه وليــس علــى إنــكار تعامــل 
املدعــى عليــه مــع الشــركة وصحــة تعاملــه معهــا هكــذا أجــاب ثــم 
جــرى ســؤال املدعــي هــل لديــه مزيــد بينــة فأجــاب قائــاًل لــدي بينــة وهــي 
شــهادة هــذا احلاضــر معنــا / حامــل رخصــة اإلقامة الصــادرة من جوازات 
جــدة املديــر املســتلم لــإلدارة مــن املدعــى عليــه وأطلــب ســماع مــا لديهــم 
ــه مــن شــهادة أجــاب أشــهد هلل بأنــي حــني  وبســؤال املذكــور عمــا لدي
مت  التــي  الفواتيــر  بــأن  لــي  يبــني  عليــه  املدعــى  مــن  اإلدارة  اســتلمت 
الصــرف مبوجبهــا مــن حســاب الشــركة تختلــف فيهــا اســم املؤسســة 
مــن اســم املؤسســة التــي تتعامــل معهــا الشــركة املدعيــة هــذا مــا لــدي 
مــن شــهادة ويف جلســة أخــرى حضــر حامــل بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم 
حــال كونــه وكيــاًل عــن الوكيــل الشــرعي عــن بصفتهــم مديريــن 
مــن  الصــادرة  الوكالــة  مبوجــب  الصناعيــة   ...... مجموعــة  لشــركة 
يف   99351 برقــم  جــدة  محافظــة  شــمال  الثانيــة  العــدل  كتابــة 
1431/12/3هـــ املخــول لــه فيهــا حضــور اجللســات واملرافعــة واملدافعــة 
وســماع  البينــات  وتقــدمي  االعتراضيــة  واللوائــح  املذكــرات  وتقــدمي 
اليمــني  طلــب  وتســميتهم ويف  ومناقشــتهم  وردهــم  والشــهود  اخلصــوم 
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ومتييــز  والصلــح  واإلنــكار  واإلقــرار  عدمــه  مــن  والقناعــة  وردهــا 
األحــكام واســتئنافها وكالــة خاصــة وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ثــم 
جــرى عــرض الشــاهد وشــهادته املرصــودة يف اجللســة الســابقة علــى 
املدعــى عليــه فأجــاب قائــاًل بــأن الشــاهد املذكــور قــد قــرر يف اجللســة 
املاضيــة قبــل إدالئــه بشــهادته بأنــه قــد كتــب خطابــًا علــى لســان العامــل 
بالورشــة يديننــي فيــه ثــم حضــر العامــل للشــرطة وأنكــر ذلــك وهــذا 
قــادح يف قبــول شــهادته إذ كتــب عــن العامــل املذكــور مــا لــم يقلــه 
وبالنســبة لشــهادته فمــا ورد فيهــا غيــر صحيــح بــل إن الورشــة التــي 
تتعامل معها الشــركة املدعية أســمها مؤسســة ...... للتبريد والتكييف 
والعامــل بهــذه الورشــة أقــر بــأن هــذه الفواتيــر صــادرة مــن ورشــتهم كما 
هــو موجــود يف أوراق املعاملــة هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــي 
أوراق  بينــه فأجــاب قائــاًل اكتفــي مبــا يف  لديــة مزيــد  وكالــة هــل 
املعاملــة هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه هــل لديــه مــا يريــد 
إضافتــه فأجــاب قائــاًل نعــم أواًل: إن كفيلــي هــو شــركة مجموعــة ...... 
للصناعــة كمــا هــو مبــني يف بطاقــة اإلقامــة اخلاصــة بــي وهــذا االســم 
هــذه  وبــني  بينــي  املبــرم  العقــد  يف  أول  كطــرف  ذكــر  للشــركة 
الشــركة يف العقــد املبــرم يف عــام 2001م وهــذا يقــوى قولــي بــأن هــذا 
العقــد صحيــح بينمــا ذكــر يف العقــد املبــرم يف عــام 1996م بــأن الطــرف 
األول هــو مؤسســة .....وذلــك قبــل حتويــل مســمى املؤسســة إلــى شــركة 
وبعــد التحويــل مت تغييــر كل شــيء حتــى االقامــات مت تغييرهــا وهــذا 
يؤكــد مــا ذكــرت بــأن هــذا العقــد األخيــر صحيــح إضافــة إلــى قــدم 
تقريــر احملاســب  ورد يف  ثانيــًا:  عــام 1996م  املبــرم يف  العقــد  تاريــخ 
القانونــي املرفــق عبــارة ) هــذه الديــون حتــت مســئولية املنــدوب ( ثالثــا: 
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يوجــد يف أورق املعاملــة العقــد املبــرم بــني الشــركة وبــني املنــدوب ...... 
وقــد تضمــن البنــد )13( بــأن املنــدوب مســئول عــن جميــع الديــون ويتعهــد 
بتســديدها. رابعــا: أن العقــد املبــرم بينــي وبــني الشــركة ال يوجــد فيــه 
مــا ينــص علــى أننــي مســئول عــن الثالجــات خامســا: يوجــد يف أوراق 
املعاملــة قائمــة باســتالم املنــدوب الهــارب للثالجــات املذكــورة وعددهــا 
)172( ثالجــة وقــد ذيــل عليهــا إقــرار املنــدوب مبســئوليته عنهــا مســئولية 
تامــة عــن هــذه الثالجــات وأنهــا يف عهدتــه ويتحمــل مســئولية أي ثالجــة 
مفقــودة سادســا: بالنســبة لثالجــات )16( التــي لــم تســتلمها الشــركة 
مــن عهــدة املنــدوب الهــارب هنــاك عقــود مرفقــة بــأوراق املعاملــة تثبــت 
بــأن املنــدوب الهــارب قــام بتســليم هــذه الثالجــات للعميــل ومت توقيــع 
العقــد بــني الطرفــني وســلم املنــدوب للشــركة العقــد مبينــا فيــه محــل 
فــإن  ونحــوه  بيعــه  أو  احملــل  بنقــل  العميــل  قــام  وإذا  الثالجــة  وجــود 
الشــركة تطالــب العميــل وال تعــود علــى املنــدوب أو املديــر إذ مهمــة 
املنــدوب واملديــر تنتهــي بتوقيــع العقــد وتســليمه للشــركة ســابعا: إن 
العقــود تبــرم بــني الشــركة املدعيــة كطرف أول وبــني العميل كطرف 
ثانــي يقــوم املنــدوب بالتوقيــع عــن الشــركة وبــه تكــون الشــركة هــي 
املســئولة عــن هــذه الثالجــات فهــي التــي تتابعهــا ولهــا حــق التصــرف 
فيهــا ومطالبــة العميــل بهــا مبــا يترتــب علــى ذلــك مــن حقــوق ثامنــا: 
لــم تســتلم جديــد وإمنــا 90% منهــا لهــا عــدت    ...... ثالجــات املنــدوب 
الثمانيــة هــي ثالجــات اســكر مي  ســنوات تاســعا: ثالجــات العصيــر 
مســتهلكه جــدا يتــم أعطاهــا لعميــل العصيــر بعــد إصالحهــا علــى 
حســابه اخلــاص ليســتخدمها يف تبريــد العصيــر يف املقاصــف ويوجــد يف 
املعاملــة عقــد مختــوم مبســؤولية العميــل عــن هــذه الثالجــات وعلــى 
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الشــركة مطالبتــه بهــا. عاشــرا: الشــركة هــي كفيلــة للمندوبــني وهي 
التــي أرســلتهم للعمــل لــدي الفــرع وهــي املســؤولة عنهــم وصفتــي يف 
الفــرع اإلشــراف علــى أعمالهــم وتوزيــع املهــام بينهــم ومتابعــة ذلــك فقــط 
احلــادي عشــر: أود اخــذ االعتبــار بتحقيــق الشــرطة مــع منســوبي الفــرع 
بخصــوص عــدد الثالجــات التــي كانــت ترســل إلــى الورشــة لإلصــالح 
هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة أجــاب قائــال بــان مــا 
ــة هكــذا  ــب القضي ذكــره املدعــى عليــه كالم مرســل وليــس يف صل
أجــاب ويف جلســة أخــرى فيهــا حضــر الطرفــان فجــرى ســؤال املدعــى 
عليــه هــل أحضــر مــا يريــد إضافتــه كمــا قــرر يف اجللســة املاضيــة 
فأجــاب قائــال نعــم قــد أحضرتــه معــي ثــم أبــرز مذكــرة مكونــة مــن 
( يف   321284138 ( برقــم  هــذه احملكمــة  مقيــدة يف  )26( صفحــة 
1432/10/15هـــ وأضــاف بــأن لــدي شــاهد يشــهد بــأن الشــركة تطلب 
مــن العاملــني توقيــع العقــود ثــم بعثهــا لهــم دون توقيــع مــن قبــل الشــركة 
وأن املنــدوب هــو املســئول عــن حتصيــل الديــون التــي لــدى اآلخريــن 
كمــا أن لــدي شــاهد آخــر وهــو ضابــط يف شــرطة خميــس مشــيط 
يشــهد بــأن املدعــو قــد أقــر لديــه بأنــي مظلــوم يف هــذه القضيــة وأنــه 
مضغــوط عليــه مــن قبــل الشــركة لــإلدالء بالشــهادة هكــذا قــرر، 
كمــا جــرى ســؤال املدعــي وكالــة هــل لديــه مــا يرغــب يف إضافتــه 
فأجــاب قائــال أكتفــي مبــا قدمتــه ومت رصــده ســابقا وبالنســبة ملــا قدمه 
املدعــى عليــه فهــو شــيء مكــرر وأطلــب إنهــاء القضيــة واحلكــم فيهــا 
هكــذا أجــاب ويف جلســة أخــرى فيهــا حضــر املدعــي وكالــه واملدعــى 
عليــه وأحضــر املدعــى عليــه شــاهدين معــه وطلــب ســماع مــا لديهمــا مــن 
شــهادة وهــم كل مــن / حامــل بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم ســجل أبهــا و 
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املدعــو / مصــري اجلنســية حامــل اإلقامــة رقــم وبســؤال كل واحــد 
منهمــا عــن عمــره وعملــه ومقــر إقامتــه وقرابتــه باملدعــى عليــه ومــا لديــه 
مــن شــهادة أجــاب األول عمــري ثالثــون عامــا وأعمــل مديــرا ملخفــر 
احلفائــر التابــع حملافظــة خميــس مشــيط وأســكن يف مدينــة أبهــا وليــس 
هنــاك بينــي وبــني املدعــى عليــه قرابــة ومــا لــدي مــن شــهادة فأشــهد أنــي 
كنــت محققــا يف هــذه القضيــة أثنــاء عملي يف مركز شــرطة الشــمالية 
وكان يحضــر لــدي يف املركــز ثالثــة أشــخاص مــن قبــل املدعــي أولهما 
اســمه وكان مديــرا لفــرع الشــركة املدعيــة يف اجلنــوب آنــذاك والثانــي 
الوكيــل الشــرعي للشــركة واســمه والثالــث شــخص أســمه وال أعــرف 
عالقتــه بالشــركة إال أن الوكيــل الشــرعي مــا كان يتكلــم يف هــذه 
القضيــة إال بعــد أن يتكلــم املدعــو/ ...... واملدعــو/ ...... ويف يــوم مــن 
األيــام تقــدم ...... يف احلضــور وقــرر أمامــي بــأن دعــوى الشــركة املدعيــة 
يريــد صاحــب  وإمنــا  ...... مظلــوم  عليــه  املدعــى  وأن  ليســت صحيحــة 
أن  إال  لديــه  اعتــذاره  يقــدم  وإذاللــه حتــى  أهانتــه  املدعيــة  الشــركة 
املدعــى عليــه رفــض ذلــك وأن هــذه ليســت املــرة األولــى التــي يفعــل 
صاحــب الشــركة مبوظفيــه هــذه الفعلــة هكــذا قــرر املدعــو / ...... 
أمامــي هــذا مــا لــدي مــن شــهادة كمــا أجــاب الشــاهد الثانــي قائــال 
 ...... مؤسســة  يف  حاليــا  وأعمــل  تقريبــا  عامــا  وأربعــون  ســتة  عمــري 
للتجــارة وأســكن يف ...... وال يوجــد بينــي وبــني املدعــى عليــه قرابــة ومــا 
لــدي مــن شــهادة فأنــا أشــهد أنــي كنــت أعمــل لــدي الشــركة املدعيــة 
مــن عــام 1414هـــ وحتــى عــام 1427هـــ مبســمى منــدوب مبيعــات وكان 
طريقــة الشــركة يف إبــرام العقــود مــع موظفيهــا أنهــا جتعــل املوظــف 
يوقــع علــى عقــد العمــل قبــل توقيــع صاحــب الشــركة ومــن ثــم يرســل 
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ــى  ــك هــذه النقطــة األول ــا بعــد ذل العقــد للشــركة يف جــدة وال يعــود لن
والنقطــة الثانيــة أن منــدوب املبيعــات للشــركة هــو املســئول عن املبيعات 
وعــن حتصيــل الديــون التــي للشــركة علــى اآلخريــن والنقطــة الثالثــة أن 
املنــدوب يقــوم بعــد حتصيــل الديــون بتســليم مــا لديــة من نقود للمحاســب 
ومــن ثــم يأخــذ املنــدوب ســندا بذلــك مــن احملاســب ويخصــم ذلــك مــن 
العهــد التــي علــى املنــدوب للشــركة وليــس ملديــر الفــرع أي عالقــة بذلــك 
وإمنــا دورة تنظيــم العمــل وإدارتــه بــني منســوبي الفــرع وليــس مســئوال عــن 
منــدوب  عنهــا  املســئول  وإمنــا  اآلخريــن  علــى  للشــركة  التــي  الديــون 
املبيعــات هــذا مــا لــدي مــن شــهادة وبعــرض الشــاهدين وشــهادتهم علــى 
املدعــي وكالــة أجــاب قائــال بالنســبة للشــاهدين فــال أعلــم عنهمــا شــيئا 
وبالنســبة للشــهادة فأطلــب مهلــة للــرد عليــه ويف جلســة أخــرى لــدي أنــا 
......  القاضــي املنتــدب باحملكمــة العامــة بخميــس مشــيط مبوجــب 
قــرار رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى رقــم ) 22536( يف 1433/12/29 
هـــ واملكلــف بعمــل املكتــب القضائــي الرابــع مبوجــب خطــاب رئيــس 
هــذه احملكمــة رقــم )3433830 ( يف 1434/1/5هـــ حضــر الطرفــان ثم 
جــرى عــرض مــا جــاء يف شــهادة الشــاهد األول / علــى املدعــي وكالــة 
أجــاب مــا جــاء يف شــهادته ال أعلــم صحتــه وال أعــرف حــال الشــاهد، ثــم 
جــرى عــرض شــهادة الشــاهد الثانــي علــى املدعي وكالة أجاب شــهادته 
غيــر صحيحــة وأطلــب مواجهــة الشــاهد مــرة ثانيــة لســؤاله أمــا الشــاهد 
فــال أعرفــه، ومبــا أنــه كان موظــف يف الشــركة فرمبــا كان بينــه 
إجابتــي ويف  هــذه  ولذلــك شــهد ضدهــا،  الشــركة مشــاكل  وبــني 
جلســة أخــرى لــدي أنــا القاضــي باحملكمــة العامــة بخميــس مشــيط 
ــع فيهــا حضــر ســعودي اجلنســية  القائــم بعمــل املكتــب القضائــي الراب
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مبوجــب بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم ) ... ( بصفتــه وكيــاًل عــن املدعــي 
أصالــة عــن نفســه وبصفتــه شــريك يف شــركة مجموعــة ...... الصناعيــة 
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب العــدل املكلــف يف الغرفــة 
التجاريــة الصناعيــة بجــدة رقــم ) ... ( وتاريــخ 1434/6/24هـــ والــذي لــه 
وســماع  واملدافعــة  واملرافعــة  الدعــاوي  وإقامــة  املطالبــة  حــق  فيهــا 
الدعــاوي والــرد عليهــا طلــب اليمــني ورده واالمتنــاع عنــه وحضــر حلضوره 
املدعــى عليــه ثــم مت تــالوة مــا مت رصــده فصادقــا عليــه واحضــر املدعــى 
عليــه الشــاهد مصــر اجلنســية باإلقامــة رقــم)...( كمــا أحضــر الشــاهد 
الثانــي مصــري اجلنســية باإلقامــة رقــم )...( وبســؤالهما عمــا لديهمــا مــن 
شــهادة شــهد األول قــال أشــهد بــاهلل العظيــم قــال كنــت أعمــل مندوبــًا 
يف الشــركة املدعيــة مــن عــام 1994م إلــى عــام 2004م وكان أخــر 
وكنــت  الصناعيــة   ...... مجموعــة  شــركة  باســم  عليــه  وقعنــا  عقــد 
مســئواًل عــن جميــع العهــد التــي كانــت أســلمها واســتلمها ومســئوال عــن 
حتصيــل الديــون وليــس ملديــر الفــرع يف ذلــك إي مســؤولية يف حتصيــل 
الديــون يف جلســة أخــرى وفيهــا حضــر ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم )...( بصفتــه وكيــاًل عــن أصالــة عــن نفســه وبصفتــه مديــر 
الشــركة يف شــركة مجموعــة ...... الصناعيــة وذلــك بصفتــه شــريكا 
ــة العــدل املكلــف  ــة الصــادرة مــن كتاب يف الشــركة مبوجــب الوكال
يف الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بجــدة برقــم)( وتاريــخ 1434/7/3هـــ 
كمــا حضــر املدعــى عليــه وبســؤال املدعــي وكالــة عــن الشــهود ومــا 
جــاء يف شــاهدتهم قــال أمــا الشــهود فــال اعرفهــم وبعــد مراجعــة شــؤون 
املوظفــني تبــني أنهــم يعملــون يف مســتحضرات التجميــل وليــس يف مصنع 
اآليــس كــرمي والعصيــر .... وهــو مختلــف متامــا هــذه إجابتــي عــن الشــهود 
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وبســؤاله عــن البينــة عــن أن الثالجــات ال حتتــاج إلــى صيانــة يف الفواتيــر 
التــي ذكــرت يف اجللســات الســابقة قــال أمــا الثالجــات فيــه حتتــاج إلــى 
صيانــة دوريــة ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه هــل احضر مزكني للشــهود 
قــال نعــم فاحضــر ســوري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم )......( و...... 
فلســطيني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم )......( وبســؤالهما عــن الشــهود 
قــاال نزكيهــم وهــم عــدول ثــم جــرى ســؤال املدعــي وكالــة هــل مزيــد 
بينــات قــال ليــس لــدي إال مــا جــاء يف أوراق املعاملــة وبســؤال املدعــى 
عليــه هــل لديــة مــا يريــد إضافتــه قــال اكتفــي مبــا جــاء يف الــوراق 
املعاملــة .أ.هـــ فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملصادقــة 
الوكيــل الشــرعي علــى أن املدعــى عليــه هــو مديــر الفــرع وقــد عمــل مــا 
يقــارب عشــرين ســنة فيــده يــد أمــني ألنــه يتصــرف بــإذن مــن املالــك فــال 
يضمــن إال إذا تعــدى أو فــرط واألصــل بــراءة الذمــة حتــى يأتــي مــا ينقــل 
القضيــة  هــذه  مــن  انتهــت  قــد  التحقيــق  جهــة  ولكــون  األصــل  هــذا 
وبنتيجــة ونــص احلاجــة منهــا كمــا جــاء علــى لفــه رقــم)95( أواًل / وجــود 
تناقــض يف تقريــر احملاســب القانونــي والــذي مت إرفاقــه مــن قبــل مصنــع 
...... وذلــك ملــا جــاء يف أقــوال الوكيــل الشــرعي أن املنــدوب الهــارب هــو 
املســئول عــن تلــك املبالــغ بدايــة لكــن أهمــل يف حتصيلهــا بصفتــه مديــر 
للفــرع وبالتالــي هــو املســئول عنهــا كمــا تضمنــه التقريــر وكذلــك مــا 
املوجــود  املبلــغ  أنــه مت حتصيــل أكثــر  أقــوال املدعــى عليــه  جــاء يف 
ــال مــن  ــة وســتة عشــر ألــف )116000( ري ــي مائ ــر ويقــدر بحوال بالتقري
أصــل مائــة وواحــد وســبعون ألــف )171000( ريــال وكذلــك العثــور 
علــى معظــم الثالجــات يف الســوق مــن عهــده املتهــم الهــارب ......  وعددها 
)154( ثالجــة مــن أصــل )170( ثالجــة وهــذا مــا قــرره مديــر الفــرع 
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احلالــي ومحاســب الشــركة ومندوبهــا وجيــه وكذلــك وجــود الورقــة 
مكتوبــة بخــط املديــر احلالــي للفــرع علــى الورقــة اخلاصــة بــورش ......  
وهــي بتاريــخ متأخــر عــن تاريــخ إعــداد احملاســب القانونــي وكذلــك 
العقــد املرفــق واملســتند عليــه يف املــادة )13( يخــص املنــدوب وليــس مدير 
الفــرع كمــا أن األوراق التــي مت إرفاقهــا بالتقريــر القانونــي بخصــوص 
هــذه الدعــوى هــي نفــس األوراق املوجــودة لدينــا مــن قبــل بخصــوص 
توجيــه  عــدم  ثانيــًا/  اجلنســية.  املنــدوب هنــدي  هــروب  الدعــوى ضــد 
أو  املاليــة  املبالــغ  يف  ســواء  إليــه  ينســب  مبــا    ....../ للمدعــو  االتهــام 
الثالجــات أو التزويــر يف الفواتيــر رغــم إصــرار املدعــي بــأن هــو املســئول 
كونــه كان املديــر للفــرع وذلــك ملــا جــاء يف أقــوال الوكيــل الشــرعي 
أن هــذه الدعــوى تخــص املنــدوب الهــارب ...... وأن تلــك الديــون يف ذمتــه 
وإلنــكار املدعــى عليــه ......  أن كل مــا ورد غيــر صحيــح كمــا أنــه 
ليــس املســئول عمــا ورد جتــاه ذلــك املنــدوب الهــارب والــذي ســبق وأن مت 
اإلبــالغ عنــه رســميًا ولعــدم صحــة مــا اســتند عليــه املصنــع يف التقريــر 
بخصــوص املــادة )13( ألنهــا تخــص املنــدوب الهــارب وكان مديــر للفــرع 
وكذلــك مــا ذكــره املدعــو للمحقــق داخــل مكتبــه بــأن الدعــوى ضــده 
غيــر صحيحــة وان الشــركة فقــط تريــد إذاللــه وإهانتــه .أ.هـــ ولكــون 
العقــد الــذي اســتدلوا بــه يف تقريــر احملاســب القانونــي الــذي قدمتــه 
الشــركة املدعيــة علــى لفــة رقــم )13( هــو عقــد متأخــر عــن العقــود 
الــذي تســتدل بــه الشــركة علــى أن مديــر الفــرع متضامــن مــع املناديــب 
وجــاء يف هــذا العقــد املتأخــر باســم شــركة مجموعــة ...... الفقــرة )13( 
ونصهــا يف العقــد: ) منــه الطــرف الثانــي املنــدوب مســئول عــن جميــع 
ــا وتســديدها  ــم عــن طريقــه ويتعهــد بتحصيله ــي تت ــة الت املبيعــات اآلجل
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ويف حالــة عــدم حتصيلهــا ألي ســبب كان يحــق للطــرف األول خصمهــا 
مــن راتبــه وحقوقــه وال يتــم إخــالء طرفــه إال بعــد ســداده(.أ.هـ ال حجــة 
الدعــوى.  لهــا يف  أنهــا قدمتــه حجــة  توقيعهــا حيــث  بعــدم  للشــركة 
فيكــون ال حجــة لهــا علــى تضمــني مديــر الفــرع يف الديــون غير احملصلة 
غيــر  أنهــا  علــى  لهــم  بينــة  فــال  الفواتيــر  وأمــا  الثالجــات  وكــذا يف 
صحيحــة بــل مــا جــاء يف تقريــر التحقيــق علــى لفــه )99( أن قيمتهــا 
صحيحــة وجــاء فيهــا أنهــا مــن نفــس املؤسســة التــي تتعامــل املدعيــة معهــا 
كمــا يف الفواتيــر ولكــون املدعــى عليــه قــد أقــر بتســليم ثمــان ثالجــات 
وهــي لــدى التاجــر وهــي مســلمة لــه بعهــد وتواقيــع واملهمــة يف ذلــك عنــد 
الشــركة تنتهــي بتوقيــع العهــد وبتســليمه للشــركة وهــي مســؤولة بعــد 
ذلــك عــن املطالبــة بهــا ولكــون املدعــى عليــه قــد أحضــر البينــة املعدلــة 
عــن حتصيــل  الشــركة  املســئولون يف  هــم  املناديــب  أن  علــى  شــرعًا 
الديــون وعهدهــم وهــم مســئولون عنهــا وال مســؤولية ملديــر الفــرع وإمنــا 
مهمتــه اإلشــراف وتوزيــع املهــام لهــذا كلــه فقــد صرفــت النظــر عــن 
دعــوى املدعيــة وأفهمــت املدعــي وكالــة بــأن ليــس لــه إال ميــني املدعــى 
وبــه حكمــت وبعرضــه علــى  بــه متــى طلبهــا  أدعــى  مــا  لنفــي  عليــه 
عــدم  وكالــة  املدعــي  وقــرر  القناعــة  قــرر  عليــه  واملدعــى  الطرفــني 
القناعــة وســيتقدم بالئحــة اعتراضيــة وأفهمتــه مبراجعــة احملكمــة يــوم 
الئحتــه  لتقــدمي  احلكــم  مــن  نســخة  الســتالم  1434/7/8هـــ  الســبت 
االعتراضيــة خــالل ثالثــني يــوم مــن تاريــخ صــدور الصــك يف حــال انتهــاء 
املــدة ولــم يتقــدم يكتســب القطعيــة. وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم 

على نبينا محمد حرر يف 1434/7/8هـ
1434/10/18هـــ  املوافــق  األحــد  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
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افتتحــت اجللســة وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة 
القــرار  وبرفقهــا  وتاريــخ 1434/9/21هـــ  برقــم 342052378  عســير 
هلل  احلمــد  واملتضمــن:  1434/9/7ه  وتاريــخ   34313612 الرقــم  ذي 
وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الرابعــة لتدقيــق القضايــا 
ــة الــواردة  واجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعامل
مــن فضيلــة مســاعد رئيــس احملكمــة العامــة بخميــس مشــيط برقــم 
3213003 وتاريــخ 1434/8/9هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر من فضيلة 
القاضــي باحملكمــة الشــيخ / برقــم 34261913 وتاريــخ 1434/7/8ه 
اخلــاص بدعــوى / شــركة مجموعــة ...... الصناعيــة ضــد / يف قضيــة ) 
اختــالس( علــى الصفــة املوضحــة يف الصــك املتضمــن حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة 
االعتراضيــة وأوراق املعاملــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق 
صلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. قاضــي اســتئناف 
الدائــرة  ورئيــس  وختمــه  توقيعــه  اســتئناف  وقاضــي  وختمــه  توقيعــه 
توقيعــه وختمــه. وللبيــان جــرى إحلاقــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى 

ــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم . نبين
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: 3414283 تاريُخه: 1434/1/17هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3314349

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34313675 تاريخه:1434/9/7هـ

 - األمانــة  خيانــة  طريــق  عــن  مالــي  مبلــغ  اختــالس   - مختلــس  رد 
اختــالس عــن طريــق عمليــة إلكترونيــة - شــهادة الشــهود - اختصــاص- 
إثبــات الدفــع بالبــراءة - ميــن علــى نفــي الدعــوى- احلكــم بــرد الدعــوى 

- حكــم حضــوري .

مــا أســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة الــواردة 
يف تســبيب احلكــم .

ــان  ادعــى وكيــل الشــركة املدعيــة علــى املدعــى عليهمــا بــأن األول إبَّ
عملــه لــدى موكلتــه كمنــدوب مبيعــات أصــدر أمــر شــراء بضاعــة 
ــم يقــم  ــه ول ــم باعهــا بنفــس الرقــم الســري اخلــاص ب مــن مســتودعاتها ث
بإيــداع قيمــة البضاعــة لصالــح الشــركة وبعــد مواجهــة احملاســب لــه 
ــه الثانــي هــو مــن قــام  بهــذا االختــالس أنكــره وذكــر أن املدعــى علي
بذلــك فأنكــر الثانــي أيضــًا عالقتــه بعمليــة االختــالس، ولــذا فقــد 
طلــب إلزامهمــا بتســليم موكلتــه املبلــغ الــذي مت اختالســه- أنكــر 
املدعــى عليهمــا مــا جــاء يف الدعــوى ودفــع األول بأنــه أثنــاء حصــول 
عمليــة الشــراء والبيــع لــم يكــن موجــودًا يف مقــر الشــركة ولديــه شــهود 
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يشــهدون بذلــك كمــا دفــع بــأن مــن عادة الشــركة إعداد محضر تســلم 
البضاعــة- قــررت احملكمــة ســماع شــهادة الشــهود علــى إثبــات مــا دفــع 
بــه األول فشــهدوا مبــا يثبــت ذلــك، كمــا قــررت توجيــه اليمــني إليه على 
نفــي الدعــوى فأداهــا طبــق مــا طلــب منــه- املدعــى عليــه الثانــي أقــر بــأن 
اجلهــاز الــذي متــت مــن خاللــه عمليــة االختــالس يقــع يف مقــر عملــه الدائــم 
كمــا أنــه تناقــض يف أقوالــه أمــام احملكمــة- لذلــك قضــت احملكمــة 
بإلــزام املدعــى عليــه الثانــي بتســليم الشــركة املدعيــة املبلــغ املدعــى 
بــه كمــا قضــت بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي ضــد املدعــى عليــه 
األول - عــارض املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه الثانــي علــى احلكــم- 

قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم .

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد فلــدي 
املعاملــة  علــى  وبنــاء  بأبهــا  العامــة  القاضــي يف احملكمــة  أنــا/......... 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة بأبهــا املســاعد برقــم  ــا مــن فضيل ــة لن احملال
3314349 وتاريخ 1433/01/05هـ املقيدة باحملكمة برقم 3335893 
ــوم االثنــني املوافــق 1433/02/29 هـــ  ــخ 1433/01/05هـــ ففــي ي وتاري
ســعودي   ........... حضــر/  وفيهــا   12  :  11 الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .....بصفتــه وكيــال عــن الشــركة 
املدعيــة شــركة ... مبوجــب صــك الوكالــة الصــادر مــن كتابــة العــدل 
وبســؤال  1432/1/23هـــ  وتاريــخ   3059 برقــم  جــدة  بجنــوب  الثانيــة 
املدعــي وكالــة عــن دعــواه أجــاب قائــال ان املدعــى عليــه هــذا احلاضــر 
هنــدي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم يعمــل لــدى شــركة ... لالتصــاالت 
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موكلتــي بوظيفــة منــدوب مبيعــات مهمــة عملــه التســوق للشــركة ببيــع 
بطاقــات الشــحن وشــرائح ومــن طبيعــة عمــل الشــركة أن كل موظــف 
لــه رقــم ســري خــاص بــه يســتطيع مــن خاللــه إصــدار أمــر شــراء مــن 
مســتودع الشــركة وكذلــك تســلم البضائــع مــن املســتودع وبنــاء علــى 
ذلــك فقــد قــام املدعــى عليــه بإصــدار أمــر شــراء بضاعــة بطاقــات شــحن 
مــن مســتودع الشــركة مببلــغ وقــدره مائتــان وســبعة وعشــرون ألــف ريال 
قــام بتســليمها بنفــس الرقــم الســري اخلــاص بــه وبــاع البضاعــة يف الســوق 
بنفــس مبلــغ الشــراء ولــم يقــم بإيــداع لهــذا املبلغ لدى الشــركة موكلتي 
ذلــك  عــن  عليــه  املدعــى  وســأل  بالتدقيــق  الشــركة  محاســب  وقــام 
فأجابــه بأنــه لــم يقــرر أمــر شــراء وال تســلم وإمنــا كان ذلــك عــن طريــق 
زميلــه يف العمــل يف نفــس املكتــب بتواجــده ويدعــى مينــي اجلنســية وقــد 
أنكــر ... املذكــور أمــام احملاســب لذلــك أطــب احلكــم علــى املدعــى 
عليهمــا بإلزامهمــا بتســليمي مبلــغ وقــدره مائتــان وســبعة وعشــرون ألــف 
ريــال هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي وكالــة 
أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي وكالــة كلــه غيــر صحيــح مــا عــدا 
مســألة طبيعــة عمــل الشــركة فصحيــح والــذي قــام بهــذه العمليــة هــو 
عامــل لــدى الشــركة هــو هكــذا أجــاب ثــم جــرى رفــع اجللســة إلحضــار 
ويف جلســة أخــرى يــوم الســبت املوافق1433/05/22هـــ افتتحــت اجللســة 
مينــي  حلضورهمــا  وحضــر  الطرفــان  حضــر  وفيهــا   11  :  50 الســاعة 
اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم وبســؤال احلاضــر عمــا ذكــره 
املدعــى عليــه أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــى عليــه يف جوابــه علــى 
الدعــوى كلــه صحيــح مــا عــدا مســألة إصــدار أمــر الشــراء والتســلم 
فغيــر صحيــح علمــا أن هــذا املكتــب هــو عبــارة عــن غرفــة بهــا مكتــب 
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واحــد عليــه جهــاز حاســب آلــي يتنــاوب اســتخدامه أنــا واملدعــى عليــه إال 
أننــي مســتقر فيــه دائمــا بينمــا املدعــى عليــه ميــر بــه ألجــل إصــدار أمــر 
شــراء وتســلم وعندمــا وقعــت هــذه القضيــة يف 2010/1/8م أصــدر 
املدعــى عليــه أمــر شــراء وتســلم بضاعــة بطاقــة شــحن وقــد تســلمت أمــر 
ــى أمــر املركــز الرئيســي للشــركة يف جــدة  ــاء عل تســليم البضاعــة بن
وقمــت ببيعهــا هكــذا أجــاب ثــم أضــاف قائــال إننــي لــم أبعهــا وإمنــا قمــت 
بتســليم البضاعــة إلــى املدعــى عليــه عــن طريــق اجلهــاز هكــذا أجــاب 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال الصحيــح مــا ذكــرت 
علمــا أن مــن عــادة الشــركة هــو إعــداد محضــر تســلم البضاعــة ولــدي 
ــه هكــذا قــرر ورفعــت  ــي عالقــة باملدعــى ب ــه ليــس ل ــى أن شــاهدان عل
األربعــاء  يــوم  أخــرى  جلســة  ويف  ذلــك  أجــل  مــن  اجللســة 
املوافق1433/06/18هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 58 : 12 وفيهــا حضــر 
املدعــى عليــه وحضــر حلضــوره هنــدي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة 
بصفتــه شــاهدا يف هــذه القضيــة وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة أجــاب 
قائال كنت أعمل يف شركة .... فرع أبها وقد كنت يوم 2010/1/8م 
كنــت مــع املدعــى عليــه مــن الســاعة الثالثــة والنصــف عصــرا وقــد 
لتوزيــع بطاقــات  العصــر  بعــد صــالة  املدعــى عليــه  ذهبنــا يف ســيارة 
اتصــاالت وحتصيــل مبالــغ إلــى صــالة املغــرب وصلينــا املغرب يف مســجد 
احلواشــي وقــد ذهبنــا بعــد الصــالة إلــى حــي اخلالديــة لتحصيــل مبلــغ مــن 
محــل جــواالت إلــى أذان العشــاء وبعــد ذلــك رجعنــا ألخــذ ابنائنــا مــن 
بأنــه  وأخبرنــي  بيتــي  إلــى  بتوصيلــي  عليــه  املدعــى  قــام  ثــم  املدرســة 
ســيذهب إلــى أبهــا وبعــد ذلــك قمــت بالذهــاب إلى أبها بســيارة الشــركة 
إلجــراء صيانــة يف مدينــة أبهــا وقــد قابلــت املدعــى عليــه عنــد ســوق 
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لذهابــي  الغــرض  وكان  تقريبــا  والنصــف  الثامنــة  الســاعة  الســمك 
لســوق الســمك أخــذ زميلــي الفنــي الــذي يعمــل يف الشــركة هكــذا 
شــهد وقــد مت رفــع اجللســة لســماع أقــوال الشــاهد الثانــي ويف جلســة 
أخــرى يــوم االثنــني املوافــق 1433/07/07هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
الثانيــة عشــرة ظهــرا وفيهــا حضــر أطــراف الدعــوى وقــد طلــب مــن 
املدعــي وكالــة إحضــار وكالــة أخــرى غيــر الوكالــة الســابقة فأحضر 
صــك وكالــة صــادر مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب جــدة برقــم 
28433 وتاريــخ 1433/7/1هـــ وبســؤال املدعــى عليــه .... عــن البينــة التي 
وعــد بإحضارهــا فأجــاب قائــال بان بينتي هو هذا الشــاهد احلاضر/...... 
ســوداني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم وأطلــب ســماع مــا لــدى 
هــذا الشــاهد هكــذا قــرر وبســؤال الشــاهد احلاضــر عــن ســنه ومهنتــه 
ــد  ــي مــن موالي ــه أجــاب قائــال إنن ــه باملدعــى علي ــه وعالقت ومحــل إقامت
عــام 1978م ومهنتــي مهنــدس إلكترونــي وإقامتــي يف محافظــة خميــس 
مشــيط وال توجــد لــي عالقــة باملدعــى عليــه وبســؤاله عمــا لديــه مــن 
شــهادة قــال أشــهد هلل تعالــى أن وقــت صــالة العشــاء يف 2010/4/1م 
قــام  بشــحن ماكينــة ... اخلاصــة ببطاقــات شــحن ... مببلــغ وقــدره ألــف 
ريــال يف محــل ... يف حــي ...... بخميــس مشــيط هكــذا شــهد وبعــرض 
الشــاهد وشــهادته علــى املدعــى عليــه قــال أمــا الشــاهد فــال أعلــم عــن 
حالــه شــيئا وأمــا الشــهادة فغيــر صحيحــة هكــذا قــرر ثــم جــرى ســؤال 
املدعــي وكالــة عمــا لديــه بخصــوص هــذه الشــهادة أجــاب قائــال ال علــم 
لــي بذلــك وإمنــا الــذي أعلــم عنــه أن عمليــة الطلــب متــت يف 2010/4/1م 
الســاعة الســابعة وثمــان وعشــرين دقيقــة مســاء وعمليــة التحويــل متــت يف 
يــوم 2010/4/1م الســاعة الســابعة والنصــف مســاء وعمليــة التســلم متــت 
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يف يــوم 2010/4/1م الســاعة الســابعة وواحــد وثالثــني دقيقــة مســاء 
واملســافة بــني شــركة ... ومحــل ... ربــع ســاعة ثــم أبــرز املدعــي وكالــة 
ورقــة العمليــات التــي ذكرهــا بأوقاتهــا وجــرى االطــالع عليهــا فوجدتهــا 
مطابقــة ملــا ذكــر كمــا أبــرز الشــاهد ورقــة تتضمــن التأكيــد لصحــة 
البينــة علــى عدالــة الشــهود ويف  مــا ذكــر ورفعــت اجللســة إلحضــار 
اجللســة  افتتحــت  بتاريخ1433/12/20هـــ  االثنــني  يــوم  أخــرى  جلســة 
الســاعة الثامنــة صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة وحضــر حلضــوره 
املدعــى عليــه وبســؤال املدعــى عليــه عــن املزكيــة للشــهود أحضــر كل 
مــن ......ســوداني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ......و ...... هنــدي 
اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ..... وقــد جــرى ســؤالهم عمــا 
لديهــم مــن تزكيــة فأجــاب كل واحــد منهمــا قائــال أشــهد هلل تعالــى 
بــأن املدعــو هــذا احلاضــر عــدل ثقــة هكــذا شــهدا فبنــاء علــى مــا تقــدم 
فقــد جــرى طلــب اليمــني مــن املدعــى عليــه احلاضــر علــى نفــي أخــذه املبلغ 
املدعــى بــه بنــاء علــى قاعــدة الشــاهد واليمــني لكــون التزكيــة وردت 
اليمــني  بخطــر  تخويفــه  وجــرى  ببذلهــا  فاســتعد  واحــد  شــاهد  علــى 
الغمــوس ثــم طلــب منــه اليمــني فحلــف وفــق مــا طلــب منــه بــاهلل تعالــى 
قائــال واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو أننــي لــم آخــذ املبلــغ املدعــى بــه 
ومقــداره مائتــان وســبعة وعشــرون ألــف ريــال وال شــيء منــه واهلل العظيم 
هكــذا حلــف فبنــاء علــى مــا تقــدم من الدعــوى واإلجابة ونظــرا إلنكار 
املدعــى عليــه صحــة الدعــوى وإلقــرار املدعــى عليــه بــأن املــكان الــذي 
هــو مقــر املبلــغ املدعــى بــه هــو املقــر الدائــم لعملــه وأن املدعــى عليــه 
ــغ وإلقامــة  يأتيــه أحيانــا ممــا يقــوي معــه توجــه التهمــة إلــى بأخــذه املبل
املدعــى عليــه الشــاهد املعــدل شــرعا علــى نفــي تواجــد املدعــى عليــه  
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وقــت أخــذ املبلــغ املدعــى بــه يف احملــل ولتناقــض إجابــة املدعــى عليــه يف 
مســألة تســلم البضاعــة وبيعهــا ممــا يقــوي معــه جانــب التهمــة يف أخــذ 
املبلــغ املدعــى بــه فقــد قــررت اآلتــي أوال صــرف النظر عن دعــوى املدعي 
ضــد املدعــى عليــه ... هنــدي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ثانيــا 
ــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم بدفــع  ــه مين ــزام املدعــى علي إل
مبلــغ وقــدره مائتــان وســبعة وعشــرون ألــف ريــال ومبــا تقــدم حكمــت 
ويعــد هــذا احلكــم حضوريــا وبعــرض احلكــم علــى املدعــي وكالــة قــرر 
عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف بــدون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وســوف 
يجــري بــإذن اهلل بعــث نســخة مــن احلكــم إلــى املدعــى عليــه لتقــدمي 
اعتراضــه عليــه خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ التســلم إذا لــم يقــدم 
اعتراضــه خاللهــا يســقط حقــه يف االعتــراض وبــاهلل التوفيــق وصلــى 
اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر يف 1433/12/20هـ 
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد ففــي 
ــخ 1434/2/26هـــ الســاعة العاشــرة وخمــس  ــاء بتاري ــوم الثالث هــذا الي
وأربعــون دقيقــة صباحــا افتتحــت اجللســة وقــد جــرى منــا بعــث نســخة مــن 
احلكــم عــن طريــق قســم اإلحضــار بهــذه احملكمــة للمدعــى عليــه 
وتاريــخ  رقــم 34/204844  باخلطــاب  اعتراضــه علــى احلكــم  لتقــدمي 
1434/1/25هـــ فوردنــا الــرد مــن قســم اإلحضــار واملتضمــن » نفيدكــم 
بأنــه مت الذهــاب إلــى مجمــع األســواق قــرب مســجد النملــة ولــم جنــد 
أحــدا بهــذا االســم كمــا أن األرقــام املوضحــة بعاليــه ال يــرد عيهــا أحــد 
لــذا تعــذر علينــا تســليم صــورة صــك احلكــم » ولكــون احلــال مــا ذكــر 
فقــد قــررت بعــث كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق 
احلكــم ورفعــت اجللســة لذلــك حتــى ورود املعاملــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى 



310

اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصبــه وســلم حــرر يف 1434/2/26هـــ 
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد ففــي 
عشــرة  احلاديــة  الســاعة  1434/5/26هـــ  بتأريــخ  األحــد  اليــوم  هــذا 
ــة مــن محكمــة  والنصــف صباحــا افتتحــت اجللســة وقــد عــادت املعامل
وتاريــخ   34783138 برقــم  املكرمــة  مكــة  مبنطقــة  االســتئناف 
1434/5/15هـــ برفقهــا قــرار املالحظــة الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة 
الثالثــة برقــم 34210977 وتاريــخ 1434/5/12هـــ واملتضمــن » وبدراســة 
املعاملــة تقــرر باألكثريــة أن هــذه القضيــة مــن اختصــاص محكمــة 
رقــم  املرفــق  بقرارهــم  إليــه  أشــير  ومــا  عســير  مبنطقــة  االســتئناف 
3463967 يف 1434/3/16هـــ محــل نظــر حيــث لــم يطــرأ علــى احلكــم 
الســابق أي إشــكال بــل جــاء احلكــم جديــدا يف احلــق اخلــاص فــال واليــة 
حملكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة واحلــال مــا ذكــر ملالحظــة ذلــك 
واهلل املوفــق » وعليــه فقــد أمــرت بإحلــاق مــا تقــدم بالصــك وســجله ثــم 
بعــث كامــل أوراق املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير 
وبــاهلل  املعاملــة  ورود  حتــى  لذلــك  اجللســة  ورفعــت  الــالزم  إلكمــال 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 
1434/5/26هـــ احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي 
بعــده أمــا بعــد ففــي هــذا اليــوم األحــد بتأريــخ 1434/08/07هـــ الســاعة 
العاشــرة صباحــا افتتحــت اجللســة وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
االستئناف مبنطقة عسير برقم 341435142 وتأريخ 1434/07/09هـ 
برفقهــا قــرار املالحظــة الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة برقــم 
الصــك  وبدراســة   « واملتضمــن  وتأريــخ 1434/06/28هـــ   34254372
حاكمهــا  لفضيلــة  إعادتهــا  تقــرر  املعاملــة  وأوراق  ضبطــه  وصــورة 
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ملالحظــة مــا يلــي أوال أن فضيلتــه قــد أصــدر احلكــم بحــق املدعــى عليــه 
حضوريــا مــع أنــه لــم يبلــغ باحلكــم فيراعــى ذلــك وفــق النظــام ثانيــا 
حكــم فضيلتــه علــى املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ مائتــني وســبعة وعشــرين 
ألفــا ولــم يبــني اجلهــة احملكــوم لهــا فيبــني ذلــك وعلــى فضيلتــه مالحظــة 
مــا ذكــر وإكمــال الــالزم واهلل املوفــق » عليــه أجيــب أصحــاب الفضيلة 
باآلتــي بالنســبة إلــى الفقــرة أوال فقــد جــرى منــا تبليــغ املدعــى عليــه 
لتزويــده  اإلحضــار  قســم  عــن طريــق  هــذه احملكمــة  إلــى  للحضــور 
النظاميــة  املــدة  خــالل  عليــه  اعتراضــه  لتقــدمي  احلكــم  مــن  بنســخة 
وبالنســبة للفقــرة ثانيــا فــإن املبلــغ احملكــوم بــه ومقــداره مائتــان وســبعة 
وعشــرون ألــف ريــال يســلم إلــى شــركة ... لالتصــاالت هــذا مــا لــدي 
وأمــرت بإحلــاق مــا تقــدم بالصــك وســجله وســوف يجــري بــإذن اهلل تعالــى 
إعــادة كامــل أوراق املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف إلكمــال الــالزم 
ورفعــت اجللســة لذلــك حتــى ورود اجلــواب وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر يف 1434/8/7هـ.
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد 
أم  تقــومي  حســب  1434/9/22هـــ  بتاريــخ  الثالثــاء  اليــوم  هــذا  ففــي 
املعاملــة  عــادت  وقــد  اجللســة  افتتحــت  الثانيــة ظهــرا  الســاعة  القــرى 
ــخ  مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير برقــم 341435142 وتاري
1434/09/17هـــ برفقهــا قــرار املصادقــة الصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة 
الرابعــة برقــم 34313675 وتاريــخ 1434/9/7هـــ واملتضمــن » وحيــث 
ســبق دراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى 
بنــاء علــى  بــه فضيلتــه وأحلقــه بالضبــط والصــك وســجله  مــا أجــاب 
املوافقــة  تقــررت  1434/06/28هـــ  وتاريــخ   34254372 رقــم  قرارنــا 
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علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق » وحتــى ال يخفــى جــرى 
التهميــش مبوجبــه وأمــرت بإحلــاق مــا تقــدم بالصــك وســجله وبــاهلل تعالى 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

. 1434/09/22هـــ 
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: 34167155 تاريُخه: 1434/3/21هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32308699

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34343519  تاريخه: 1434/1/11هـ

رد مختلــس - اختــالس مبلــغ مالــي عــن طريــق خيانــة األمانــة - عجــز 
املألــوف  تخالــف  املتهــم  أقــوال   - إدانــه  قرائــن   - الدفــع  إثبــات  عــن 

واملعمــول بــه - ثبــوت الدعــوى - احلكــم باإللــزام بــرد املبلــغ . 

قـــول الـــنبي صلــى اهلل عليــه وســلم : ) عــــلى الـيـــد مــا أخــذت حتــى 
تـــؤديــــه ( .

ــان عملــه  ادعــى وكيــل الشــركة املدعيــة بــأن املدعــى عليــه احلاضــر إبَّ
لديهــا كقائــد طاقــم نقــل أمــوال خاصــة باملصــارف اســتلم مــن موكلتــه 
إلــى أحــد  ثمانيــة أكيــاس بهــا مبالــغ ماليــة لكــي يقــوم بتوصيلهــا 
املصــارف، وقــد قــام بتســليم املصــرف ســبعة أكيــاس أمــا الكيــس 
الثامــن ومــا فيــه مــن مبلــغ مالــي فقــد ادعــى أنــه ســلمه للمصــرف وتبــني 
كذبــه مــن خــالل التحقيقــات اجلنائيــة، ولــذا فقــد طلــب إلزامــه بإعــادة 
املبلــغ املختلــس إلــى الشــركة موكلتــه- أقــر املدعــى عليــه باســتالم 
ــه ســلمها ملوظــف  ــى األمــوال ودفــع بأن ــة عل ــة احملتوي ــاس الثماني األكي
بخزينــة املصــرف مبــا فيهــا الكيــس الثامــن احملتــوي علــى املبلــغ املالــي 
محــل الدعــوى إال أن املوظــف املذكــور لــم يســلمه ســندا باســتالمه 
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ــغ املدعــى  ولذلــك فهــو غيــر مســتعد بتســليم املدعيــة أي شــيء مــن املبل
بــه - طلبــت احملكمــة مــن املدعــى عليــه تقــدمي بينــة علــى مــا دفــع بــه مــن 
تســليم الكيــس الثامــن مبــا فيــه مــن مبلــغ مالــي إلــى املصــرف فعجز عن 
إثبــات ذلــك الدفــع - املدعــى عليــه أقــر باســتالم املبالــغ املاليــة ودخولهــا 
يف عهدتــه وعجــز عــن إثبــات تســليم املبلــغ محــل الدعــوى إلــى املصــرف- 
قضــت احملكمــة بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم الشــركة املدعيــة املبلــغ 
املدعــى بــه- قنــع وكيــل املدعيــة باحلكــم وعــارض عليــه املدعــى عليــه- 

قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم .

العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي...  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بالدمــام وبن
العامــة بالدمــام برقــم 32308699 وتاريــخ 1432/07/25 هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  هـــ   1432/07/25 وتاريــخ   32944147 برقــم  باحملكمــة 
االثنــني املوافــق1433/01/17 هـــ حضــر... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل اخلبــر الثانيــة 
برقــم 19367 يف 1432/6/11هـــ جلــد 2843 عــن... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم بصفتــه شــريكا يف شــركة ... ملعــدات 
األمــن والســالمة والتجــارة احملــدودة وبصفتــه وكيــال عــن شــريكه 
... وحضــر حلضــوره... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
ويف هــذه اجللســة قــال محــررا دعــواه لقــد كان املدعــى عليــه يعمــل يف 
شــركة موكلــي قائــد طاقــم نقــل أمــوال خاصــة بالبنــوك ويف تاريــخ 
1428/12/23هـــ كلــف ومعــه زميلــني همــا الســائق وناقــل األكيــاس 
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إلــى  إليصالهــا  عليــه  املدعــى  بعهــدة  ســلمت  أكيــاس  ثمانيــة  بنقــل 
اخلزينــة الرئيســية ملصــرف ... بالدمــام وقــد قــام املدعــى عليــه وزمــالءه 
وســلموا ســبعة أكيــاس كاملــه وادعــى املدعــى عليــه أنــه ســلم الكيس 
الثامــن للموظــف ويعمــل يف اخلزينــة الرئيســية ملصــرف ... وأنــه جحــده 
وقــد كان يف هــذا الكيــس ثالثــة ماليــني وثالثمائــة وخمســون ألــف 
ريــال ) 3.350.000 ( كمــا يدعــي املدعــى عليــه أن قبــض منــه هــذا 
ــغ ورفــض تســليمه ســندا بذلــك وقــد حقــق يف هــذا األمــر بتحقيــق  املبل
جنائــي ثبــت مــن خاللــه كــذب املدعــى عليــه وأن املبلــغ املفقــود حتــت 
مســؤوليته وال يــزال يف عهدتــه وقــد ســجن بســبب هــذه القضيــة أكثــر 
مــن أربــع ســنوات وال يــزال فيــه وألن شــركة موكلــي مؤمتنــه علــى هــذا 
ــزام املدعــى  ــب إل ــا نطل ــا فإن ــه ملصــرف ... وســددته له ــغ وقــد غرمت املبل
عليــه بتســليم ثالثــة ماليــني وثالثمائــة وخمســني ألــف ريــال دون تأخيــر 
هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن هــذه الدعــوى قــال مــا ذكــره 
املدعــي مــن أنــي أعمــل يف شــركة موكليــه قائــد طقــم نقــل أمــوال وأن 
معــي الزميلــني املذكوريــن واســتلمنا ثمانيــة أكيــاس نقــود مــن فــروع 
مصــرف ... لتســليمها إلــى اخلزينــة الرئيســية فصحيــح ولقــد ســلمناها 
ــا مــا يثبــت اســتالم ســبعة  ــة أعطون ــة إال أن القائمــني علــى اخلزين كامل
أكيــاس أمــا الكيــس الثامــن واحملتــوي علــى ثالثــة ماليــني وثالثمائــة 
وخمســني ألف ريال فقد اســتلموه وســألوني عن ســنده فذكرت أنه يف 
ســيارة نقــل األمــوال وبعــد إحضــار الســند أنكــروا اســتالمهم للكيــس 
الثامــن املذكــور وأنهــم فتحــوه ولــذا علــى املدعــي مطالبتــه املســؤولني 
عــن اخلزانــة وقــد بلغنــا الســلطات وكان املتعــني علــى ... مســؤول اخلزينــة 
ــي  ــغ الت ــى املبال ــه اســتولى عل ــه ولعل ــى يتحقــق من ــرك املوقــع حت أن ال يت
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يف الكيــس الثامــن وتصــرف فيهــا ولذلــك ال أوافــق علــى طلــب املدعــي 
ألنــي لــم أفــرط وأنــا ســجني بســبب هــذه القضيــة مــدة أربــع ســنوات هــذه 
إجابتــي ثــم يف جلســة ثانيــة ســألت املدعــى عليــه عمــا ذكــره املدعــي مــن 
أن الشــركة التــي ميثلهــا ســلمت املبلــغ محــل الدعــوى لشــركة ... وهــل 
كان مؤمنــا عليــه مــن إحــدى شــركات التأمــني فقــال ال أعلــم عــن ذلــك 
ــة فقــال  ــب التأكــد مــن اجلهــة املختصــة أمــا املدعــي وكال شــيئا وأطل
لقــد حســم هــذا املبلــغ محــل الدعــوى مــن مســتحقاتنا التــي لــدى شــركة 
ــى األمــوال  ــاك بوليصــة تأمــني مــن الشــركة ..... للتأمــني .... عل ... وهن
التــي ننقلهــا ولــم نســتلم مــن الشــركة املذكــورة شــيئا عــن املبلــغ محــل 
الدعــوى ألســباب تتعلــق بحجــم املطالبــة الســنوية التــي تضمــن بحدودهــا 
الشــركة املذكــورة هكــذا أفــاد الطرفــان ثــم يف جلســة ثالثــة ســألت 
املدعــي إن كانــت الشــركة التــي ميثلهــا قــد اســتلمت أي تعويــض مــن 
شــركة التأمــني عــن املبالــغ املختلســة فقــال لــم نســتلم أي تعويــض ال 
مــن شــركة التأمــني وال مــن غيرهــا ونطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه 
مكتفــني مبــا يف املعاملــة مــن بينــات وليــس لدينــا إضافــة هكــذا قــرر 
املدعــي وكالــة أمــا املدعــى عليــه فقــال أطلــب كــف املدعــي عنــي فأنــا 
ســجني مظلــوم ولــم أســرق أو اختلــس شــيئا هكــذا أجــاب املدعــى عليــه 
ثــم يف يــوم األربعــاء 18/ 3/ 1434هـــ حضــر املدعــي وكالــه الســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل اخلبــر الثانيــة 
برقــم 35070 يف 4/ 11/ 1432هـــ جلــد 3000 عــن .....بصفتــه شــريك 
يف شــركة ... ملعــدات األمــن والســالمة والتجــارة وبصفتــه وكيــال عــن 
ــل  ــم االطــالع ســعادة وكي ــه فت شــريكه وحضــر حلضــوره املدعــى علي
أمــارة املنطقــة الشــرقية رقــم 28755 يف 14/ 6/ 1433هـــ ويتضمــن أن 
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ــم  ــة بــأي تعويــض ألنهــم ل ــم تعــوض الشــركة املدعي شــركة التأمــني ل
ــة وجــد  يتقدمــوا بــأي مطالبــة بهــذا الشــأن انتهــى وبتأمــل اوراق املعامل
منهــا القــرار الصــادر مــن احملكمــة اجلزئيــة بالدمــام برقــم 1/ 3/ يف 
3/ 1/ 1430هـــ ومضمونــه احلكــم بتوجيــه التهمــة يف حــق املدعــى عليــه 
يف التفريــط بحفــظ األمانــة املوكلــة إليــه واالكتفــاء مبــا أمضــاه مــن 
مــدة إيقــاف بســبب هــذه القضيــة وهــي ســنتان وتســعة أشــهر وســبعه 
وعشــرون يومــا للحــق العــام وقــد قنــع املدعــى عليــه بهــذا احلكــم وكان 
ممــا جــاء يف احلكــم أن كاميــرات التصويــر يف اخلزانــة لــم ترصد ســوى 
ســبعة أكيــاس كمــا جــاء فيــه شــهادات للعاملــني تبــني اختــالف إفــادة 
املدعــى عليــه وزميليــه وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال الظاهــر 
لتوريطــي  الرئيســية حرفــوا يف الكاميــرات  اخلزينــة  العاملــني يف  أن 
وأمــا اتهــام زميلــي لــي بســبب وعــد احملقــق لهمــا بإطــالق ســراحهما 
ــه ســلم  ــى أن ــة عل ــه تقــدمي بين إذا شــهدا ضــدي فطلبــت مــن املدعــى علي
الكيــس الثامــن مبــا فيــه مــن مبالــغ مذكــورة يف الدعــوى إلــى اخلزينــة 
الرئيســية فقــال النظــام مينــع أن يدخــل معــي اخلزينــة أحــد حتــى زمالئــي 
بــل أدخــل أنــا قائــد الطاقــم ومعــي األمــوال واســلمها واســتلم وصــال بهــا 
وقــد ســلمت جميــع األكيــاس مبــا فيهــا الكيــس الثامــن ولــم يســلم 
لــي إال ســندا باســتالم ســبعة أكيــاس فقــط وليــس لــدي بينــة علــى 
ــه أقــر مبــا جــاء يف  ذلــك وبتأمــل مــا ســبق ضبطــه تبــني أن املدعــى علي
الدعــوى مــن أنــه يعمــل يف شــركة ... وأنــه قائــد طقــم نقــل األمــوال 
وأنــه اســتلم ومعــه زميلــني لــه ثمانيــة أكيــاس نقــود مــن فــرع مصــرف 
... لتســليمها إلــى اخلزينــة الرئيســية وأنــه ســلم األكيــاس للقائمــني علــى 
اخلزينــة وأنهــم لــم يســلموه إال ســند اســتالم ســبعة أكيــاس كمــا أقــر 
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بــأن الكيــس الثامــن الــذي لــم يســتلم مــن القائمــني ســندا باســتالمه 
كان يحتــوي علــى ثالثــة ماليــني وثالثمائــة وخمســني ألــف ريــال وقــد 
قــرر املدعــى عليــه صراحــة أنــه اســتلم هــذا الكيــس مبــا فيــه مــن مبالــغ 
مــن مصــرف ... وســلمه للخزينــة الرئيســية ولــم يســتلم ســندا بذلــك وألن 
تصرفــه هــذا وهــو قائــد الطاقــم مخالــف ملــا جــرى عليــه العمــل يف عــدم 
تســليم النقــود ولــو كانــت قليلــة إال بســند اســتالم ولقــول النبــي صلــى 
اهلل عليــه وســلم ) علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه ( وألن املتعــني علــى 
املدعــى عليــه أن يســلم جميــع املبالــغ التــي اســتلمها إلــى مــن طلــب منــه 
ــدي بإقــرار  ــت ل ــك ثب ــك ولذل ــت ذل ــى مــا يثب ــه ويحصــل عل تســليمها إلي
املدعــى عليــه اســتالمه للكيــس الثامــن احملتــوي علــى ثالثــة ماليــني 
وثالثمائــة وخمســني ألــف ريــال مــن فــرع مصــرف ... ولــم يثبــت لــي أنــه 
ســلمه للخزينــة الرئيســية وحكمــت عليــه أن يســلم للشــركة املدعيــة 
ثالثــة ماليــني وثالثمائــة وخمســني ألــف ريــال وبعــرض احلكــم علــى 
الطرفــني قنــع بــه املدعــي واعتــرض عليــه املدعــى عليــه فأفهــم بأنــه 
سيســلم صــورة مــن احلكــم وميكــن مــن االعتــراض عليــه وان مــدة 
االعتــراض ثالثــون يومــا ســتبدأ بعــد تســلمه لصــورة احلكــم وأن عليــه 
أن يقــدم الئحتــه االعتراضيــة خــالل تلــك املــدة وأنــه ان مضــت دون أن 
يقــدم الئحتــه االعتراضيــة فــإن حقــه يف االســتئناف والتمييــز يســقط 
ويصبــح احلكــم قطعيــا يف حقــه دون متييــز ففهــم ذلــك وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 18/ 03/ 1434هـــ .

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34343519 وتاريــخ 	 
1434/1/11هـ.
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: 34260802 تاريُخه: 1434/7/5هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32385413

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34307628  تاريخه:1434/8/28هـ

رد مختلــس - مطالبــة بــرد مختلــس- اختــالس مبلــغ مالــي عــن طريــق 
خيانــة األمانــة - جــواز وقــف خدمــات املدعــى عليــه لعــدم احلضــور 
للمحكمــة - عــدم قبــول الرجــوع عــن اإلقــرار بحــق آلدمــي - ثبــوت 

الدعــوى .

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

ادعــى وكيــل املدعيــة بــأن املدعــى عليــه األول قــام بالتعــاون مــع الثانــي 
والثالــث باختــالس مبالــغ ماليــة من موكلته إبَّان عمله لديها كمندوب 
مبيعــات ؛ وطلــب إلزامهــم بدفــع املبالــغ املختلســة إلــى موكلتــه - أنكــر 
املدعــى عليهــم الدعــوى جملــة وتفصيــال - إال أن املدعــى عليــه األول لــه 
إقــرار بثبــوت املبلــغ املدعــى بــه يف ذمتــه وقــد أقــر بصــدوره منــه إال أنــه 
رجــع عنــه أمــام احملكمــة بدعــوى اإلكــراه - قضــت احملكمــة بإلــزام 
ــغ املدعــى بــه وصرفــت النظــر  املدعــى عليــه األول بتســليم املدعيــة املبل
عــن باقــي طلبــات املدعيــة - قنعــت املدعيــة واملدعــى عليهمــا الثانــي 
والثالــث باحلكــم وعــارض عليــه املدعــى عليــه األول - قــررت محكمــة 

االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضي يف احملكمــة العامة مبحافظة 
جــدة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
مبحافظة جدة/ ... املساعد برقم 32385413 وتاريخ 1432/08/30هـ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 321104744 وتاريــخ 1432/08/25هـــ ففــي 
يــوم االثنــني 1433/11/08هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة احلادية عشــرة 
والنصــف وفيهــا حضــر/......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
الرقــم 61968  الوكالــة ذي  ... بصــك  عــن  .....بصفتــه وكيــال  رقــم 
العــدل  والتاريــخ 1432/07/05هـــ اجللــد 10811الصــادر مــن كتابــة 
الثانيــة شــمال محافظــة جــدة كمــا حضــر حلضــوره .....مصــري اجلنســية 
مســلم الديانــة مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم..... كمــا حضــر .....ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم..... بصفتــه وكيــال عــن..... بصــك 
الوكالــة ذي الرقــم 33359134 والتاريــخ 1433/11/08هـــ الصادر من 
الثانيــة شــمال محافظــة جــدة كمــا حضــر ســعودي  العــدل  كتابــة 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم وقــد حــرر املدعــي دعــواه وقدمهــا 
ــة وبعرضــه  ــاج إلــى رصــد وأرفقــت باملعامل مــن ثــالث ورقــات وهــي حتت
علــى املدعــى عليهــم أجابــوا قائلــني نطلــب اإلمهــال إلحضــار إجابتنــا لــذا 
األحــد  يــوم  يف  ثــم  اجللســة  واختتمــت  وأمهلــوا  لطلبهــم  أجيبــوا 
والربــع فيهــا  التاســعة  الســاعة  افتتحــت اجللســة يف  1433/12/26هـــ 
ــه كمــا حضــر حلضــوره  ــه ووكالت ــة هويت ــة املثبت حضــر املدعــي وكال
املدعــى عليــه أصالــة املثبتــة هويتــه ســابقا كمــا حضــر ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم بصفتــه وكيــال عــن بصــك الوكالــة ذي 



321

كتابــة  مــن  الصــادر  1433/11/03هـــ  والتاريــخ   33356766 الرقــم 
العــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــدة ولــم يحضــر املدعــى عليــه الثانــي 
ونــص دعــوى املدعــي : ) اقــدم دعــواي هــذه ضــد التاليــة أســماءهم 
مجتمعــني ومنفرديــن وهــم :1/ املدعــى عليــه األول 2/ املدعــى عليــه 
ــي :  ــه الثالــث وموضــوع الدعــوى بتفصيــل مــا يل الثانــي 3/ املدعــى علي
ســبق وان عمــل املدعــى عليــه األول .... لــدى مؤسســة موكلــي مطابــع .... 
براتــب شــهري  بتاريــخ 2003/1/1م  منــدوب مبيعــات  احلديثــة مبهنــة 
مقابلــة  يف  الوظيفيــة  مهامــه  وتنحصــر  وعمولــة  ريــال   3000 وقــدره 
العمــالء باخلــارج ويقــوم بإحضــار الطلبيــات منهــم والقيــام مبتابعتهــا 
وبتنفيذهــا داخــل املطبعــة وتســليمها لهــم واســتالم املبالــغ املاليــة مقابــل 
ــغ  العمليــات املنفــذة إن كانــت نقــدًا أو بشــيكات ويقــوم بتوريــد املبال
احملصلــة أواًل بــأول إلــى قســم احلســابات باملطبعــة إال انــه يف الفتــرة 
يقــم  لــم  2011م  عــام  مــن  األول  النصــف  مــن  تبــدأ  التــي  و  األخيــرة 
باالنتظــام يف ســداد الفواتيــر احملصلــة مــن العمــالء األمــر الــذي ترتــب 
عليــه عجــوزات يف حســاب عمالئــه وتراكمــت ديــون الزبائــن املنضويــة 
حتــت مســئوليته حيــث ال يوجــد ســداد للفواتيــر التــي ســلمها والتــي مــر 
عليهــا مــدد طويلــة حتــى بلغــت إجمالــي املديونيــة علــى زبائــن املذكــور 
1198150 ريــال ) مليــون ومائــة وثمانيــة وتســعون ألــف ومائــة وخمســون 
ريــال ( منهــا 70570 ريــال علــى الســادة / البنــك ... وقــد صــدر بذلــك 
تقريــر احملاســب القانونــي محاســبون قانونيــون) مرفــق لفضيلتكــم 
تقريــر احملاســب القانونــي بالفواتيــر واملســتندات وبالبحــث والتحــري 
اكتشــفت إدارة املطبعــة أن املذكــور اخــل بــكل الواجبــات والقيــم 
املطلــوب توافرهــا يف كل مســلم يراعــي ربــه ودينــه حيــث قــام باالتــي : 
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واســتالم  للزبائــن  املطبعــة  مــن  املوجهــة  البيــع  فواتيــر  اســتالم   /1
املطبوعــات لتســلمها . 2/ عمــل فواتيــر مطبوعــات مــن مؤسســة كفيلــه 
املدعــى عليــه الثانــي تقابــل نفــس فواتيــر مطبعتنــا وتســليمها للزبــون 
بــداًل مــن فواتيــر .... 3/ االتفــاق مــع املدعــى عليــه الثالــث علــى اســتالم 
يتولــى  حيــث  بجــدة  الشــرفية  مبنطقــة  يقــع  مــكان  يف  املطبوعــات 
تســليمها للعمــالء مــع الفواتيــر الغيــر حقيقيــة املســتبدلة بفواتيــر املدعــى 
عليــه الثانــي. 4/ اســتالم قيمــة املطبوعــات مــن الزبائــن وعــدم توريدهــا 
حلســابات املطبعــة . 5/ ســداد بعــض دفعــات نقديــة صغيــرة للتمويــه بــأن 
هنالــك ســداد مــن بعــض الزبائــن . وقــد واجهنــا املدعــى عليــه الثالــث 
ــدرة مبوجــب احملضــر  ــل أمــام شــرطة الكن ــذي اقــر بــكل التفاصي ال
الرســمي املرفــق باملعاملــة. وعلــى الفــور قمنــا باالتصــال علــى املدعــى 
عليــه الثانــي وحضــر إلــى املطبعــة ومعــه املدعــى عليــه األول وتعهــد بــأن 
ينهي هذا املوضوع على مســئوليته بشــهادة احلاضرين الســيد / والســيد 
/ ووعــد بحــل املوضــوع وكنــا ال نعلــم حقيقــة التعــاون بــني االثنــني ثــم 
ــه قــد قــام  ــل والتزامــه بأن ــي مــن حضــور الكفي ــوم الثان ــا يف الي فوجئن
انهــى كل  بالهــرب حيــث  وســاعده  للمذكــور  وعــودة  خــروج  بعمــل 
متعلقاتــه الشــخصية يف ســاعات قليلــة لنكشــف ان املدعــى عليــه االول 
اخلــى ســكنه وســافر الــى مصــر بعــد ان اســتولى علــى امــوال املطبعــة. 
وبعــد اكتشــافنا لهــرب املنــدوب قمنــا مبقابلــة املســئولني بالبنــك ... 
ملراجعــة حســابنا معهــم فاقــروا بعــدم اســتالمهم ألي فواتيــر بيــع تخــص 
مطابــع ... وامنــا كانــت الفواتيــر علــى مطبوعــات مؤسســة ... واطلعنــا 
املســئولني يف البنــك ... علــى عينــات مــن املطبوعــات التــي متــت مبطابعنــا 
 ... فاكــدوا انهــا نفــس املطبوعــات التــي مت اســتالمها مــن مؤسســة 
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والعائــدة ملكيتهــا للمدعــى عليــه الثانــي. وحتــى نقطــع الشــك باليقــني 
وللتأكــد مــن ســالمة ارصــدة باقــي الزبائــن بدفاترنــا ارســلنا مندوبينــا 
بخطابــات لزبائــن املدعــى عليــه االول للحصــول منهــم علــى مصادقــات 
بصحــة االرصــدة فلــم جنــد ملطابــع ... لدى بعضهم اثر محاســبي واخرون 
افــادوا بســداد مــا عليهــم للمنــدوب ... الهــارب. واالن البينــة الصحيحــة 
القاطعــة احلاســمة يف هــذه املطالبــة العادلــة هــي اقــرار املدعــى عليــه 
االول ... بــأن ملوكلــي بذمتــه كامــل املبلــغ املطالــب بــه 1198150 ريــال 
مبوجــب اقــراره املرفــق ، ملــا تقــدم اطلــب: احلكــم بالــزام املدعــى عليهــم 
بتقديــر  الــوارد  املبالــغ  بدفــع كامــل  منفرديــن  او  مجتمعــني  الثالثــة 
احملاســب القانونــي مبليــون ومئــة وثمانيــة وتســعون الــف ومائــة وخمســون 
ريــال احلكــم بإلــزام املدعــى عليهــم الثالثــة بدفــع قيمــة االضــرار املاديــة 
جــراء هــذه القضيــة احالــة املدعــى عليهــم الثالثــة للمدعــي العــام لينالــوا 
عقابهــم الشــرعي جــراء هــذه اجلرميــة ( ا.هـــ نقــل نصــا وبســؤال املدعــى 
عليــه .... وكالــة اإلجابــة أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي وكالــة غيــر 
ناقــال للبضاعــة فقــط وال  صحيــح جملــة وتفصيــال وموكلــي يعمــل 
عالقــة لــه بالفواتيــر وأطلــب رد دعــواه وإخــالء ســبيل موكلــي مــن هــذه 
الدعــوى هكــذا أجــاب وقــد قــدم وكيــل املدعــى عليــه األول مذكــرة 
الثالــث  عليــه  املدعــى  وبســؤال  ورصــد مضمونهــا  باملعاملــة  وأرفقــت 
اإلجابــة أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي غيــر صحيــح جملــة وتفصيــال 
وأطلــب رد دعــواه وإخــالء ســبيل موكلــي مــن هــذه الدعــوى هكــذا 
ــة ورصــد  أجــاب وقــدم املدعــى عليــه الثالــث مذكــرة وأرفقــت باملعامل
مضمونهــا والنتهــاء وقــت اجللســة رفعــت اجللســة واختتمــت اجللســة ثــم يف 
يــوم الثالثــاء 1434/02/05هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة العاشــرة 



324

املثبتــة هويتــه ووكالتــه كمــا  املدعــي وكالــة  فيهــا حضــر  والربــع 
حضــر حلضــوره املدعــى عليــه أصالــة املثبتــة هويتــه ســابقا كمــا حضــر 
املدعــى عليــه وكالــة ... املثبتــة هويتــه ووكالتــه ســابقا كمــا حضــر 
مصــري اجلنســية مســلم الديانــة مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم وبســؤال 
املدعــى عليــه الثانــي عــن دعــوى املدعــي أجــاب قائــال إجابتــي مكتوبــة 
علــى ذاكــرة إلكترونيــة أطلــب رصــد نصهــا لــذا أجيــب لطلبــه ونصهــا: 
)نفيــد فضيلتكــم بــأن مــا أدعــت بــه املدعيــة مطابــع ... ليــس بصحيــح 
والصحيــح اآلتــي ذكــره :- أواًل : أن موكلــي يف األصــل ليــس علــى 
كفالــة املدعيــة وأن تعاملــه كان مــن خــالل اتفــاق شــفهي بــأن يكــون 
مندوبــًا عــن املدعيــة لبعــض عمالئهــا وذلــك بعلــم وموافقــة كفيلــه . 
التنفيــذ  أوامــر  : أن عمــل موكلــي كان ينحصــر يف إحضــار  ثانيــًا 
خلمســة عمــالء علــى ســبيل احلصــر وهــم البنــك ... وبنــك ... وشــركة...( 
... ويتــم تســليمها للمدعيــة وأمــا عــن  ... لألدويــة وشــركة  وشــركة 
طريقــة الســداد فيتــم إمــا عــن طريــق حتويــل مــن حســاب العميــل بنــك ... 
وبنــك ... إلــى حســاب املدعيــة وأمــا باقــي العمــالء عــن طريــق شــيكات 
محــررة باســم املدعيــة ولــم يكــن هنــاك اســتالم مبالــغ نقديــة اســتلمها 
موكلــي ، إلــى أن تــرك موكلــي العمــل. ثالثــًا : لقــد قــام موكلــي 
مبراجعــة العمــالء املذكوريــن لالستفســار عــن أي مديونيــات متأخــرة 
للمدعيــة وذلــك فيمــا يتعلــق باألوامــر املنفــذة خــالل فتــرة عمــل موكلــي 
يف ذلــك الوقــت فأفــادوا بــأن املدعيــة قــد اســتلمت جميــع مســتحقاتها ) 
مرفــق بيــان للبنــك ... ( وبعــض العمــالء كبنــك ... الزالــوا يف اســتمرارية 
ــة مــن خــالل مندوبهــا ويدعــى / مصــري اجلنســية )  التعامــل مــع املدعي
مرفــق ( ولفضيلتكــم مخاطبتهــم للتأكــد من صحة ذلك أو إحضارهم 
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لســماع أقوالهــم مبــا يؤكــد بــراءة ذمــة موكلــي فيمــا يتعلــق باألوامــر 
املنفــذة خــالل فتــرة عملــه. رابعــًا : عندمــا تــرك موكلــي العمــل لــدى 
املدعيــة قــام بالعمــل لــدى كفيلــه صاحــب مؤسســة .... ألدوات الدعايــة 
فنيــة  أمــور  ... يف  بنــك  مــع  التعامــل  مــن خاللهــا مت  والتــي  واإلعــالن 
ولفضيلتكــم  املدعيــة  مبطابــع  عالقــة  لهــا  ليــس  مســتقلة  وبأوامــر 
مخاطبــة البنــك .... للتأكــد مــن أن البنــك ... يتعامــل مــع جميــع املطابــع 
وشــركات الدعايــة واإلعــالن دون حكــر علــى أحــد الشــركات ومــن 
ضمنهــا تعاملهــا مــع مؤسســة كفيلــي .... للدعايــة واإلعــالن. خامســًا : 
اإلقــرار املذيــل بتوقيــع موكلــي ال ميثــل حقيقــة التعامــل وذلــك إلرغامــه 
وإكراهــه بكتابتــه وتوقيعــه مــن قبــل املدعيــة مبقرهــا ) مطابــع ... 
احلديثــة ( والدليــل علــى ذلــك مــا ذكــر يف مــن اإلقــرار بــأن مــدة عملــه 
عشــرة ســنني والصحيــح ثمانيــة أعــوام كمــا أن طبيعــة عمــل موكلــي 
هــو مذكــور يف  بيــع وحتصيــل كمــا  وليــس  تنفيــذ  أوامــر  إحضــار 
اإلقــرار كمــا أن املبلــغ املذكــور يف اإلقــرار هــو مــن صنــع املدعيــة ألن 
جميــع املبالــغ املســتحقة للمدعيــة للعمــالء املذكوريــن قــد مت ســدادها 
كمــا أن التاريــخ املذكــور يف اإلقــرار يف 1423/9/5هـــ أي منــذ مــا 
يقــارب عشــرة أعــوام أي قبــل تعامــل موكلــي مــع املدعيــة بعامــني تقريبــًا 
 : املغلوطــة دليــل قاطــع علــى عــدم صحتــه سادســًا  املعلومــات  وهــذه 
ذكــرت املدعيــة يف دعواهــا بــأن .... للتنميــة قــد حــول علــى حســاب 
مؤسســة كفيــل موكلــي مبلــغ وقــدره 750000 ريــال يف عــام 2011 م 
ــذي مت بــني مؤسســة  ــي ال ــح حيــث أن التعامــل الفعل وهــذا ليــس بصحي
كفيــل موكلــي والبنــك ... لعــام 2011م مبلــغ وقــدره 200000 ريــال 
لعمــل لوحــات ومطبوعــات ليســت لهــا عالقــة مبطابــع املدعيــة ) مرفــق (. 
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ســابعًا : نــود أن نوضــح لفضيلتكــم مــا ذكرتــه املدعيــة يف دعواهــا بــأن 
ــي بتأشــيرة خــروج وعــودة وســاعده  ــي قــد هــرب موكل ــل موكل كفي
بالهــرب بعــد أن أنهــى كل متعلقاتــه الشــخصية يف ســاعات قليلــة وبــأن 
موكلــي قــد أخلــى ســكنه وســافر إلــى مصــر بعــد أن اســتولى علــى 
أمــوال املطبعــة وهــذا ليــس بصحيــح حيــث أن موكلــي قــد تــرك تعاملــه 
بتاريــخ  مصــر  إلــى  وســافر  م   2011/4/1 بتاريــخ  املدعيــة  مــع 
2011/5/25م ثــم عــاد إلــى اململكــة بتاريــخ 2011/10/1م مبــا يؤكــد 
إخــالء طرفــه مــن املدعيــة وبأنــه لــم يكــن لديــه نيــة الهــروب كمــا 
زعمــت بــه املدعيــة. ثامنــًا : قامــت شــرطة الكنــدرة بإيقــاف خدمــات 
موكلــي وخدمــات كفيلــه املدعــى عليــه الثانــي يف هــذه الدعــوى ... 
الثالــث -  لــه عالقــة مبوضــوع املطالبــة واملدعــى عليــه  ليــس  والــذي 
مصــري اجلنســية - الــذي ليــس علــى كفالــة املدعيــة. وبســؤال موكلــي 
شــرطة الكنــدرة عــن ســبب إيقــاف خدماتهــم أفــادوا بــأن هــذا اإلجــراء 
ــى أمــر القاضــي . وحيــث ال يخفــى علــى فضيلتكــم بــأن هــذا  ــاًء عل بن
بأمــر  يكــن  لــم  إذا  الكنــدرة  شــرطة  قبــل  مــن  مت  الــذي  اإلجــراء 
فضيلتكــم يعــد إجــراء باطــل حيــث أن هذا اإلجراء ليس من اختصاص 
اجلهــات التنفيذيــة إذا كانــت املطالبــة متعلقــة بحقــوق ماليــة عليهــا نــزاع 
فتختــص بــه احملاكــم العامــة صاحبــة الواليــة العامــة يف نظــر هــذه 
القضايــا وفقــا ملقتضــى نــص )املــادة 32( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
مــن حضــور  لــم يجــد جتــاوب  إذا  ومــن صالحيــات قاضــي املوضــوع 
املدعــى عليــه فللقاضــي أن يأمــر بوقــف خدماتــه أو بإحضــاره بالقــوة 
موكلــي  خدمــات  إيقــاف  أن  وحيــث  الســفر  مــن  مبنعــه  أو  اجلبريــة 
ملصاحلهــم  تعطيــل  مــن  أضــرار  عليــه  ترتــب  قــد  واملدعــو  وكفيلــه 
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الضروريــة مــع اجلهــات احلكوميــة ويف هــذا ضــرر وحيــث ال يخفــى علــى 
فضيلتكــم بــأن ديننــا احلنيــف قــد نهــى عــن الضــرر لقولــه صلــى اهلل 
عليــه وســلم : ) ال ضــرر وال ضــرار ( ومنهــا القاعــدة الشــرعية ) الضــرر 
يــزال ( وملــا ذكــر يتضــح لفضيلتكــم كيديــة دعــوى املدعيــة. لــذا 
أطلــب مــن فضيلتكــم اآلتــي : - 1/ مخاطبــة شــرطة الكنــدرة برفــع 
اإليقــاف عــن خدمــات موكلــي ورفقــاؤه . 2/ رد دعــوى املدعيــة مــع 
إلزامهــا بدفــع أتعــاب محامــاة مبلــغ وقــدره 30000 ريــال. مــع تعزيــر 
املدعيــة وفقــًا ملــا ورد يف الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الشــرعية 
للمــادة )4(الفقــرة اخلامســة » إذا ثبــت لناظــر القضيــة أن دعــوى املدعــي 
كيديــة حكــم بــرد الدعــوى ولــه احلكــم بتعزيــر املدعــي مبــا يردعــه » 
( ا.هـــ نقــل نصــا وبســؤال املدعــي عــن هــذه الدعــوى أجــاب قائــال أنا على 
مــا ذكرتــه هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي وكالــة البينــة علــى دعــواه 
أجــاب قائــال إن املدعــى عليــه ... ملــا قبــض عليــه أقر يف محاضر الشــرطة 
ــي  ــه وهــذه البضاعــة ملوكل ــه اســتلم مــن البضاعــة مــن املدعــي علي بأن
كمــا أن املدعــى عليــه ... قــد وقــع علــى إقــرار بــأن يف ذمتــه ملوكلــي ) 
1198150 (مليونــا ومائــة وثمانيــة وتســعني ألفــا ومائــة وخمســني ريــال 
وأمــا املدعــى عليــه الثالــث ... فقــد ذكــر بــأن األمــوال كانــت تدخــل يف 
حســابه هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي وكالــة عــن ذلــك أجــاب قائــال 
مــا ذكــره املدعــي مــن أن موكلــي قــد اســتلم البضاعــة مــن فصحيــح 
هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه ... أجــاب قائــال صحيــح 
مــا ذكــره املدعــي وكالــة مــن أنــي وقعــت علــى اإلقــرار ولكنــي وقعــت 
علــى اإلقــرار مكرهــا هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
الثالــث أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي وكالــة فغيــر صحيــح هكــذا 
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أجــاب والنتهــاء وقــت اجللســة رفعــت اجللســة واختتمــت اجللســة ثــم يف يــوم 
الســبت 1434/06/24هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة التاســعة وفيهــا 
ــه كمــا حضــر حلضــوره  ــه ووكالت ــة هويت ــة املثبت حضــر املدعــي وكال
املدعــى عليــه أصالــة ... املثبتــة هويتــه ســابقا واملدعــى عليــه وكالــة ... 
املثبتــة هويتــه ووكالتــه ســابقا وبســؤال املدعــى عليــه ... عــن توقيعــه 
علــى اإلقــرار باإلكــراه أجــاب قائــال أنــا قــد ذهبــت إلــى املطبعــة وكان 
موجــودا املدعــي ... وشــخص آخــر وقالــوا ال بــد لــي مــن التوقيــع علــى 
...... مــن  اإلكــراه وأجبرونــي هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــى عليــه 
بينتــه علــى اإلكــراه أجــاب قائــال ال بينــة لــي إال موكلــي املدعــى عليــه 
يف هــذه الدعــوى هكــذا أجــاب ورفعــت اجللســة للتأمل واختتمت اجللســة 
ثــم يف يــوم األربعــاء 1434/07/05هـــ افتتحت اجللســة يف الســاعة الثامنة 
وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة املثبتــة هويتــه ووكالتــه كمــا حضــر 
حلضــوره املدعــى عليــه أصالــة املثبتــة هويتــه ســابقا كمــا حضــر املدعــى 
عليــه أصالــة املثبتــة هويتــه ســابقا كمــا حضــر .... بصفتــه وكيــال عــن 
1433/11/03هـــ  والتاريــخ   33356766 الرقــم  ذي  الوكالــة  بصــك 
الصــادر مــن كتابــة العــدل الثانيــة بشــمال محافظــة جــدة وللمدعــي 
وكالــة يف الوكالــة حــق املرافعــة واملدافعــة وحضــور اجللســات وطلــب 
عليهــا  واالعتــراض  ومتييزهــا  األحــكام  واســتئناف  البينــات  وتقــدمي 
ولوكيــل املدعــى عليــه ... يف الوكالــة حــق املرافعــة واملدافعة واإلنكار 
واإلقــرار والصلــح والتنــازل وبعــد االطــالع علــى املعاملــة وجــد بهــا إقــرار 
املدعــى عليــه علــى لفــة رقــم: )81( واملتضمــن أن املدعــى عليــه ... يذكــر 
أن يف ذمتــه مبلغــا وقــدره 1198150 مليــون ومائــة وثمانيــة وتســعون ألفــا 
ــى  ــى دفعــات حت ــه ســوف يقــوم بســدادها عل ــاال وأن ــة وخمســون ري ومائ
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انتهــاء املبلــغ ا.هـــ فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي واملتضمنــة 
طلــب املدعــي إلــزام املدعــى عليهــم الثالثــة مجتمعــني أو منفرديــن بدفــع 
ومائــة  ألفــا  وتســعون  وثمانيــة  ومائــة  مليــون   1198150 وقــدره  مبلــغ 
وخمســون ريــاال ملوكلــه وإلــزام املدعــى عليهــم بدفــع قيمــة األضــرار 
املاديــة وإحالتهــم إلــى جهــات التحقيــق وبنــاء علــى إجابــة املدعــى عليهــم 
واملتضمنــة اإلنــكار وبنــاء علــى إقــرار املدعــى عليــه املرفــق باملعاملــة 
علــى لفــة رقــم: )81( ومصادقتــه علــى اإلقــرار وعليــه فقــد ظهــر لــي مــا 
يلــي: أوال: ثبــوت مبلــغ وقــدره 1198150 مليــون ومائــة وخمســون ريــاال 
يف ذمــة املدعــى عليــه األول للمدعــي ثانيــا: عــدم ثبــوت مطالبــة املدعــي 
الباقيــة  النظــر عــن الطلبــات  ثالثــا: صــرف  الباقــني  للمدعــى عليهــم 
ــون  ــغ وقــدره1198150 ملي ــه بدفــع مبل رابعــا: فقــد ألزمــت املدعــى علي
ومائــة وخمســون ريــاال للمدعــي وبــه حكمــت وبإعــالن احلكــم اعتــرض 
املدعــى عليــه األول ......وقنــع البقيــة وأفهــم بــأن عليــه مراجعــة احملكمــة 
ــه  ــوم الســبت 1434/07/08هـــ الســتالم نســخة احلكــم لتقــدمي الئحت ي
االعتراضيــة وإذا فــات علــى ميعــاد االعتــراض ثالثــون يومــا ولــم يقــدم 
الئحتــه االعتراضيــة ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم 
وبــاهلل  والنصــف،  الثامنــة  الســاعة  يف  اجللســة  واختتمــت  القطعيــة، 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف 1434/07/05هـ
افتتحــت  1434/07/08هـــ  الســبت  يــوم  ففــي  بعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجللســة يف الســاعة الثانيــة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــى عليــه أصالــة 
... املثبتــة هويتــه ســابقا واســتلم نســخة احلكــم وأفهــم بتعليمــات التمييــز 
كمــا يف اجللســة املاضيــة فتفهــم ذلــك، واختتمــت اجللســة ثــم يف يــوم 
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الثالثــاء 1434/08/02هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة الثانيــة والنصــف 
وقــدم  ســابقا  هويتــه  املثبتــة   ... أصالــة  عليــه  املدعــى  حضــر  وفيهــا 
ــة املقيــدة يف احملكمــة برقــم 341870383 وتاريــخ  ــه االعتراضي الئحت
ورفعــت  مبرفقاتهــا  ورقــات  ثــالث  مــن  واملكونــة  1434/08/02هـــ 
اجللســة لدراســتها ثــم يف يــوم األحــد 1434/08/07هـــ افتتحــت اجللســة 
يف الســاعة الواحــدة والربــع وقــد مت االطــالع علــى الالئحــة االعتراضيــة 
املقدمــة مــن املدعــى عليــه املذكــور رقــم قيدهــا وتاريخــه أعــاله ولــم 
أجــد بهــا مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه لــذا قــررت رفعهــا مــع كامــل 
ــة والصــك وصــورة مصدقــة مــن الضبــط بعــد إحلــاق مــا اســتجد  املعامل
يف  اجللســة  واختتمــت  االســتئناف،  حملكمــة  والســجل  الصــك  علــى 
الســاعة الواحــدة والنصــف، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/08/07هـــ
احلمــد هلل وحــده، وبعــد: ففــي يــوم األربعــاء 1434/10/07هـــ افتتحــت 
اجللســة يف الســاعة الثامنــة وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمة االســتئناف 
1434/09/15هـــ  وتاريــخ   33996387 احملكمــة  يف  املقيــد  بالرقــم 
وبرفقهــا خطــاب فضيلــة رئيــس محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة 
املكرمــة املكلــف ذو الرقــم 33996387 والتاريــخ 1434/09/10هـــ 
واملتضمــن:) نفيدكــم أنــه جــرى تدقيــق احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة 
السادســة وصــدر بشــأنه القــرار املرفــق ذو الرقــم 34307628 والتاريــخ 
1434/08/28هـــ املــدون علــى ظهــر الصــك نبعثــه لكــم مــع كامــل 
والســالم  يحفظكــم.  واهلل  الــالزم  إلكمــال  املعاملــة  مشــفوعات 
عليكــم ورحمــة اهلل وبركاته(ا.هـــ كمــا برفقهــا قــرار تصديــق رقــم 
والصــالة  احلمــد هلل،  وتاريــخ 1434/08/28هـــ ونصــه:)   34307628
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والســالم علــى رســول اهلل، وبعــد: فقــد جــرى منــا نحــن رئيــس وأعضــاء 
الدائــرة احلقوقيــة السادســة يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة 
املكرمــة االطــالع علــى هــذا احلكــم الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ 
القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة جدة واملســجل بعــدد 34260802 
وتاريــخ 1434/07/05هـــ املتضمــن دعــوى .... ضــد ... مصــري اجلنســية 
و......مصــري اجلنســية واحملكــوم فيــه مبــا دون باطــن الصــك، وبدراســة 
احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى 
آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى  املوفــق،  واهلل  احلكــم، 
وصحبــه وســلم،،،، قاضــي اســتئناف توقيعــه وختمــه قاضــي اســتئناف 
توقيعــه وختمــه قاضــي اســتئناف توقيعــه وختمه(ا.هـــ لــذا جــرى إحلاقــه، 
التوفيــق،  وبــاهلل  والنصــف،  الثامنــة  الســاعة  يف  اجللســة  واختتمــت 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 

. 1434/10/07هـــ 
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: 33474299 تاريُخه: 1433/12/21هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32524021

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
347777 تاريخه:1434/1/11هـ

رد مختلس - اختالس مبالغ مالية عن طريق خيانة األمانة - شــهادة 
العامــل لــرب العمــل - غيــاب املدعــى عليــه وكفيلــه رغــم تبلغهمــا - 
إثبــات بالقرائــن مــع ميــن املدعــي- حلــف ميــن االســتظهار - ثبــوت 

الدعــوى - حكــم حضــوري.

1- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: ) مــن حلــف علــى ميــن هــو فيهــا 
فاجــر ليقتطــع بهــا مــال امــرئ مســلم لقــي اهلل وهــو عليــه غضبــان (. 

رواه مســلم.
2- قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: )ال ضرر وال ضرار (. رواه أحمد.

3- املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــى املدعــي علــى املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم بأنــه 
ــان عملــه يف املؤسســة التــي ميتلكهــا كمنــدوب مبيعــات مت تســليمه  إبَّ
ــع البضاعــة  ــام بعــد بي ــه ق ــا إال أن ــل ثمنه ــا وحتصي بضاعــة ليقــوم ببيعه
ــب إلزامــه بتســليم قيمــة  ــم يســلمه ، طل ــا ول املذكــورة باختــالس ثمنه
البضاعــة املختلســة إليــه- قــررت احملكمــة الســير يف نظــر الدعــوى 
مــع غيــاب املدعــى عليــه لكونــه تبلــغ بالدعــوى ولــم يحضــر وطلبــت 
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مــن املدعــي بيانتــه - فقــدم املدعــي للمحكمــة عــددا مــن القرائــن التــي 
ــة،  ــى ورقــة عادي ــه عل ــا إقــرار منســوب للمدعــى علي تعضــد دعــواه منه
وتقريــر احملاســب القانونــي الــذي يثبــت وجــود العجــز ، كمــا أحضــر 
شــاهدًا إال أن احملكمــة لــم تقبــل شــهادته لكونــه يعمــل لــدى املدعــي- 
قــررت احملكمــة توجيــه اليمــني إلــى املدعــي تتميمــًا لبينتــه فأداهــا طبق 
مــا طلــب منــه - قضــت احملكمــة حضوريــًا بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم 
املدعــي املبلــغ املدعــى بــه - قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى 

احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة مبكــة 
املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
ــخ 1432/11/13 هـــ  العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 32524021 وتاري
املقيــدة باحملكمــة برقــم 321439703 وتاريــخ 1432/11/13 هـــ ففــي 
ــة  ــوم األحــد املوافــق1433/02/07 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الثاني ي
عشــرة ظهــرًا وفيهــا حضــر ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم بصفتــه 
وكيــاًل عــن ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم بصفتــه 
وكيــاًل عــن باألصالــة عــن نفســه وبصفتــه صاحــب مؤسســة للتجــارة 
ــة الصــادرة  بالســجل التجــاري رقــم يف 1408/6/5هـــ مبوجــب الوكال
برقــم 8784 يف 1433/2/2هـــ  بالريــاض  الثانيــة  العــدل  مــن كتابــة 
اجللــد 20126 ولــه فيهــا حــق املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة ...الــخ ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه وقــد تبلــغ مبوعــد هــذه اجللســة 
حســب خطابنــا املوجــه ملديــر مركــز شــرطة الكعكيــة وقــد وردنــا 
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مــن مديــر شــرطة الكعكيــة اخلطــاب رقــم 20/287998 /35/2 يف 
عليــه  املدعــى  ســراح  إطــالق  جــرى  أنــه  واملتضمــن  1432/11/19هـــ 
ــة عــدم إحضــاره  ــه يف حال ــل أن ــة ومت إفهــام الكفي ــة احلضوري بالكفال
ســوف تنقلــب إلــى كفالــة غــرم وأداء كمــا مت إبالغــه باملوعــد احملــدد 
أهـــ وملخاطبــة شــرطة الكعكيــة إلحضــار املدعــى عليــه أو كفيلــه 
فقــد رفعــت اجللســة ويف يــوم الثالثــاء املوافــق1433/07/08 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ولم 
يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه وقــد ســبقت الكتابــة لشــرطة 
الكعكيــة مبوجــب خطابنــا رقم 331037965 يف 1433/6/3هـ وذلك 
إلحضــار املدعــى عليــه أو كفيلــه يف وقــت مــن أوقــات الــدوام الرســمي 
فوردنــا منــه اخلطــاب رقــم 284691 يف 1433/7/1هـــ واملتضمــن : حيــث 
أنــه مت االتصــال علــى املدعــى عليــه وكفيلــه أكثــر مــن مــرة وألنهــم 
ــي للقبــض  ــة البحــث اجلنائ ــا مخاطب ــر متجاوبــني يف احلضــور ومت من غي
عليهــم أ.هـــ وإلعــادة املعاملــة لهــم مــرة أخــرى وإحضــار املدعــى عليــه أو 
ــوم األحــد املوافــق1433/11/28 هـــ  ــه فقــد رفعــت اجللســة ويف ي كفيل
افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي أصالة 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
وال مــن ينــوب عنــه وقــد جــرى طلبــه عــن طريــق شــرطة الكعكيــة 
بخطابنــا رقــم 32439706 يف 1433/7/20هـــ فوردنــا منهــم اخلطــاب 
رقــم 287208 يف 1433/11/9هـــ واملتضمــن بأنــه جــرى طلــب كفيــل 
املذكــور املدعــو مــن قبــل مركــز شــرطة املنصــور مبوجــب كتابنــا رقم 
286571 يف 1433/10/9هـــ فوردنــا إفادتهــم بالكتــاب رقــم 368595 
يف 1433/10/22هـــ املتضمــن بأنــه بالبحــث عــن مقــر ســكنه لــم يعثــر 
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عليــه ولــم يتمكنــوا مــن إبالغــه كمــا جــرى إيقــاف خدمــات الكفيــل 
ــي مصــري اجلنســية كمــا يتضــح لفضيلتكــم  املدعــو واملكفــول املول
مــن طيــه أهـــ وبنــاء علــى املــادة اخلامســة واخلمســني مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية فقــد قــررت الســير يف الدعــوى فطلبــت مــن املدعــي حتريــر 
دعــواه فادعــى قائــاُل إن املدعــى عليه أصالــة كان يعمل مندوب مبيعات 
لــدي وقــد اســتلم مــن املؤسســة بضاعــة بقيمــة قدرهــا أربعمائــة واثنــان 
وعشــرون ألف وتســعمائة وتســعون ريااًل وقد طالبت املدعى عليه بإعادة 
البضاعــة أو قيمتهــا فذكــر لــي أنــه قــد بــاع البضاعــة باملبلــغ املذكــور 
وقــد قــام باســتالم املبلــغ واختالســه أطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه 
بإلزامــه بتســليمي املبلــغ املذكــور وقــدره أربعمائــة واثنــان وعشــرون ألفًا 
وتســعمائة وتســعون ألــف ريــال هــذه دعــواي وبطلــب البينــة مــن املدعــي 
أبــرز ورقــة مكتوبــة بخــط اليــد وباالطــالع عليهــا وجــدت نصهــا كمــا 
يلــي : أقــر أنــا حامــل إقامــة رقــم  إننــي اختلســت مــن التحصيــل اخلــاص 
ملؤسســة ..... مبلــغ وقــدره )422990( أربعمائــة وأثنــان وعشــرون ألــف 
وتســعمائة وتســعون ريــال ســعودي وســوف أقــوم بســدادها خــالل فتــرة 
أقصاهــا ثــالث أيــام مــن تاريخــه وأتعهــد بســداد املبلــغ كامــاًل ملؤسســة 
...... ويف حالــة عــدم الســداد يقــدم هــذا اإلقــرار إلــى اجلهــات القضائيــة 
وهــذا إقــرار منــي بذلــك أهـــ ومذيــل اإلقــرار ببصمــة املقــر مبــا فيــه 
والشــاهد األول والشــاهد الثانــي كمــا أبــرز ورقــة مكتوبــة باحلاســب 
اآللــي علــى ورق مكتــب محاســبون ومراجعــون قانونيــون ونصهــا كمــا 
يلــي : نفيدكــم بأننــا قــد قمنــا مبراجعــة املصادقــات اخلاصــة بعمــالء 
.......  املنــدوب مصــري اجلنســية مبوجــب إقامــة رقــم ....... صــادرة مــن 
الريــاض وتنتهــي بتاريــخ 1433/8/5هـــ كمــا يف 2011/9/29م والــذي 
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يعمــل لــدى مؤسســة ......للتجــارة حيــث تبــني وجــود فروقــات )عجــز( 
واثنــان  أربعمائــة  فقــد  العمــالء مببلــغ )422,990(  أرصــدة  بعــض  يف 
وعشــرون ألفــًا وتســعمائة وتســعون ريــال ســعودي ال غيــر جتــدون مرفقــا 
طيــه كشــف بأســماء العمــالء والفروقــات اخلاصــة بــكل عميــل علــى 
حــدة أهـــ ومذيــل اخلطــاب بتوقيــع ... ومختــوم بختــم مكتبــه وبســؤال 
املدعــي أصالــة هــل لديــك زيــادة بينــة فأجــاب بالنفــي وبســؤاله عــن 
ــدي أحــد الشــهود وهــو  ــاًل يوجــد ل شــهود اإلقــرار املذكــور أجــاب قائ
وأمــا الشــاهد الثانــي فليــس موجــودًا يف الســعودية وقــد ســافر يف إجــازة 
إلــى مصــر وقــد أحضــرت الشــاهد املذكــور هكــذا أجــاب ويف هــذه 
اجللســة حضــر الشــاهد .....مصــري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ......
ومــن مواليــد عــام 1977م ويعمــل لــدى مؤسســة ....ويســكن يف حــي 
....... مبكــة املكرمــة وبســؤاله عــن عالقتــه باملدعــي واملدعــى عليــه 
أجــاب قائــاًل أمــا املدعــي فابنــه كفيلــي وأمــا املدعــى عليــه فهــو زميلــي 
يف العمــل وأعمــل أنــا وهــو مناديــب لــدى مؤسســة.......  املدعــي وبســؤاله 
ــه قــد أقــر  ــأن املدعــى علي ــاًل أشــهد ب ــه مــن شــهادة أجــاب قائ عمــا لدي
أمــام املدعــي باختالســه مبلــغ وقــدره أربعمائــة واثنــان وعشــرون ألــف 
ــى اختالســه  ــده عل ــااًل وقــد أعــد اقــرارًا بخــط ي وتســعمائة وتســعون ري
للمبلــغ املذكــور واســتعداده بإعــادة املبلــغ خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ 
اإلقــرار وقــد شــهدت علــى هــذا اإلقــرار ووقعــت عليــه هــذا مــا لــدي وبــه 
أشــهد فجــرى ســؤال املدعــي أصالــة هــل الشــاهد يعمــل لديــك فأجــاب 
قائــاًل نعــم الشــاهد يعمــل لــدي وهــو بكفالــة ابنــي فجــرى إفهامــه بــأن 
شــهادته ال تقبــل شــرعًا كمــا جــرى إفهامــه بأنــه يلزمــه حلــف ميــني 
ــم يقــم بســداد  ــه ل ــى أن املدعــى علي االســتظهار علــى صحــة دعــواه وعل
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املبلــغ املدعــى بــه أو بعضــه لكــون خصمــه غائبــًا وذلــك بعــد تذكيــره 
بخطرهــا وبحرمــة الزمــان واملــكان وبقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) مــن 
حلــف علــى ميــني هــو فيهــا فاجــر ليقتطــع بهــا مــال امــرئ مســلم لقــي اهلل 
وهــو عليــه غضبــان ( رواه مســلم فاســتعد وحلــف قائــاًل :واهلل العظيــم 
الــذي ال إلــه إال هــو عالــم الغيــب والشــهادة الرحمــن الرحيــم أن املدعــى 
ــي بوظيفــة منــدوب مبيعــات  ــه ... يعمــل لــدى يف املؤسســة اخلاصــة ب علي
وبعــد جــرد البضاعــة أتضــح أنــه قــد قــام باختــالس املبلــغ املذكــور يف 
دعــواي وقــد أقــر املدعــى عليــه بذلــك وأعــد إقــرارا علــى نفســه بذلــك 
واســتعد بإعــادة املبلــغ خــالل ثالثــة أيــام مــن تاريــخ إقــراره ولــم يقــم 
املدعــى عليــه بإعــادة املبلــغ املذكــور وال بعضــه واهلل العظيــم فبنــاء 
علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي وملــا ورد يف املــادة اخلامســة واخلمســني 
املشــار إليهــا بعاليــه وألن املدعــي قــد حلــف ميــني االســتظهار كمــا هــو 
مفصــل أعــاله ولتضــرر املدعــي مــن عــدم حضــور املدعــى عليــه ولكــون 
الشــريعة جــاءت برفــع الضــرر كمــا يف قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )ال 
ضــرر وال ضــرار ( رواه أحمــد ومبــا أن للحاكــم واليــة علــى مــال الغائــب 
وملــا قــرره أهــل العلــم مــن جــواز احلكــم عليــه وعلــى املســتتر واملمتنــع ولــو 
كان يف البلــد ومبــا أن املدعــي قــد أبــرز قرائــن تقــوي جانبــه مــع ضعــف 
جانــب املدعــى عليــه بامتناعــه مــن احلضــور وهــو نــوع نكــول وقــد ترجــح 
أكثــر باليمــن املرجحــة لذلــك كلــه وألن القضــاء يعتمــد علــى غلبــة 
الظــن ورجحانــه فقــد ثبــت لــدي صحــة دعــوى املدعــي وحكمــت علــى 
املدعــى عليــه حضوريــًا بــأن يدفــع للمدعــي أصالــة مبلــغ وقــدره أربعمائــة 
واثنــان وعشــرون ألفــًا وتســعمائة وتســعون ريــااًل وبعــد ذلــك يخلــى ســبيله 
مــن هــذه الدعــوى وهــو علــى دعــواه متــى حضــر وبعرضــه علــى املدعــي 
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قــرر قناعتــه باحلكــم وقــررت إكمــال مــا يلــزم حيــال إبــالغ املدعــى 
عليــه الغائــب باحلكــم حســب التعليمــات ثــم رفــع كامــل املعاملــة حــال 
االقتضــاء إلــى محكمــة االســتئناف لدراســة احلكــم وتدقيقــه حســب 
املتبــع وانتهــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى 
اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وســلم . حرر يف 1433/11/28 

هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم األربعاء املوافق 1434/1/21 هـ افتتحت 
اجللســة وقــد وردتنــا املعاملــة اخلاصــة بدعــوى ... ضــد املدعــى عليــه مــن 
املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  مبحكمــة  اخلامســة  اجلزائيــة  الدائــرة 
ــى هــذا الصــك رقــم  ــا عل واملتضمــن احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعن
33474299 يف 1433/12/21هـــ الصــادر مــن فضيلة الشــيخ / القاضي 
باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة وأصدرنــا القــرار رقــم 347777 
يف 1434/1/11هـــ املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم أهـــ . عضــو ختمــه 
وتوقيعــه عضــو ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة د/ ختمــه وتوقيعــه عليــه 
فقــد أمــرت بضبــط ذلــك وإحلاقــه بصكــه وســجله حتــى ال يخفــى وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/1/21 هـــ .
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: 3414912 تاريُخه: 1434/1/18هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33379091

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3473031 تاريخه:1434/1/25هـ

مطالبــة بــرد مختلــس - اختــالس أجهــزة وقطــع غيــار عــن طريق خيانة 
األمانــة - إثبــات بالقرائــن مــع ميــن املدعــي - ثبــوت الدعــوى - خصــم 
مــا ســدد مــن املبلــغ - إخــراج البضائــع بفواتيــر - املتهــم أمــن املخــزن 

والبضاعــة عهــدة لديــه .

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

ــان عملــه يف املؤسســة التــي  ادعــى املدعــي علــى احلاضــر معــه بأنــه إبَّ
ميلكهــا كأمــني مســتودع قــام باختــالس أجهــزة مضخــات وقطــع غيــار 
مــن املؤسســة وبيعهــا حلســابه اخلــاص، ولــذا فقــد طلــب إلزامــه بتســليم 
قيمــة األجهــزة املختلســة - أنكــر املدعــى عليــه الدعــوى جملــة وتفصياًل 
- قــدم املدعــي للمحكمــة عــددا مــن القرائــن التــي تعضــد دعــواه منهــا 
إقــرار للمدعــى عليــه مصــدق شــرعا بجــزء مــن املبلــغ، وتقريــر جهــات 
التحقيــق املتضمــن إقــراره بــأن جميــع عهــد املســتودع حتــت عهدتــه وأنــه 
كان علــى علــم بحــدوث االختالســات، وتقريــر احملاســب القانونــي 
ــة  ــه اليمــني املكمل الــذي يثبــت وجــود العجــز- قــررت احملكمــة توجي
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للمدعــي فأداهــا طبــق مــا طلــب منــه- قضــت احملكمــة بإلــزام املدعــى 
عليــه بتســليم املدعــي املبلــغ املدعــى بــه - عــارض املدعــى عليــه علــى 
بعــد  احلكــم  علــى  املوافقــة  االســتئناف  محكمــة  قــررت  احلكــم- 

اإلجــراء األخيــر.

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا/ القاضي يف احملكمة العامة مبحافظة 
جــدة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة / املســاعد برقــم 33379091 وتاريــخ 1433/06/04هـــ 
املقيدة باحملكمة برقم 331021155 وتاريخ 1433/06/01هـ حضر/ 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم وادعــى علــى احلاضــر معــه 
باملجلــس الشــرعي/ مينــي اجلنســية باإلقامــة رقــم قائــال يف دعــواه عليــه 
ــدي/ مبوجــب العقــد  ــه كان يعمــل كأمــني مســتودع ل إن املدعــى علي
املــؤرخ يف 2007/1/1م وقــد قــام باختــراق البرنامــج اخلــاص مبؤسســتي 
وتعديــل وحــذف أرصــدة حيــث اســتولى علــى مضخــات وقطــع غيــار 
ومعــدات أخــرى لبيعهــا حلســابه وتبلــغ قيمــة املضخــات وقطــع الغيــار التي 
اختلســها املدعــى عليــه ثالثمائــة وثالثــة وســتون ألــف وثالثمائــة وواحــد 
وثمانــون ريــاال أطلــب احلكــم عليــه بدفعهــا وبســؤال املدعــى عليــه قــال 
مــا ذكــره املدعــي مــن أننــي كنــت أعمــل لديــه صحيــح ولكــن مــا 
ذكــر مــن اختــراق برنامــج مؤسســة املدعــي واســتيالئي علــى املضخــات 
وقطــع الغيــار غيــر صحيــح وليــس يف ذمتــي للمدعــي أي شــيء هــذا 
وبســؤال املدعــي عــن بينتــه قــال : إنــه ســبق التحقيــق مــع املدعــى عليــه 
وســجن للحــق العــام ومذكــور ذلــك يف أوراق املعاملــة وعليــه رفعــت 
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اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي كمــا جــرى إحضــار املدعــى 
عليــه هــذا وباالطــالع علــى أوراق املعاملــة ظهــر القــرار رقــم 13/124/ج 
يف 1432/11/21هـــ مــن احملكمــة اجلزئيــة بجــدة املتضمــن مصادقــة 
املدعــى عليــه علــى مــا ذكــر يف دعــوى املدعــي العــام مــن اختالســه مبلــغ 
عشــرة آالف ريــال وأنــه قــام بإرجاعهــا أمــا بقيــة املبالــغ فليــس مســئوال 
املدعــو/ ، كمــا تضمــن  التســويق  عنهــا واملســئول عنهــا هــو مديــر 
القــرار املذكــور اإلشــارة إلــى اعتــراف املدعــى عليــه املصــدق شــرعا 
املتضمــن قولــه : إنــه يف عــام 2010م وبصفتــي أمــني املســتودع مبؤسســة 
.... للمضخــات الزراعيــة وأدوات احلفــر والتكســير قمــت بأخــذ غطــاس 
لوبــي ارتــوازي قيمتــه مــا بــني خمســة آالف إلــى ســتة آالف ريــال وقمــت 
ببيعــه بنفــس القيمــة وأخــذت املبلــغ حلســابي اخلــاص دون علــم املؤسســة 
وكذلــك قمــت ببيــع عــدد مــن قطــع الغيــار وال أذكر أنواعهــا بالتحديد 
واملبالــغ املســئول عنهــا والتــي تصرفــت بهــا مــن أمــوال الشــركة تقــدر 
بحوالــي عشــرة آالف ريــال وبالنســبة للمبالــغ التــي حصــل عليهــا عجــز 
باملؤسســة فاملســئول عنهــا هــو املدعــو/ ســوري اجلنســية والــذي يعمــل 
باملؤسســة بوظيفــة مديــر فنــي أهـــ وقــد مت احلكــم عليــه بســجنه ســنة 
ــر يتضمــن نتيجــة احلقيــق  ــة تقري أهـــ كمــا ظهــر يف اللفــة 3 مــن املعامل
توجيــه االتهــام للمدعــى عليــه باالشــتراك مــع املدعــو/ باختــالس مبالــغ 
ماليــة مــن مؤسســة العلــم الدوليــة العائــدة للمدعــو / تقــدر بحوالــي 
ثالثمائــة ألــف ريــال عــن طريــق بيــع بعــض املعدات حلســاباتهم الشــخصية 
واختــراق برنامــج املؤسســة وتعديــل بعــض األصنــاف واصــدار فواتيــر 
املتعلقــة  العمليــات  بعــض  وتعديــل وحــذف وشــطب  ملســميات وهميــه 
بأرصــدة املســتودع الــذي حتــت عهدتــه وذلــك ملــا جــاء يف أقــوال املدعــى 
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عليــه بأنــه املســئول عــن جميــع عهــد املســتودع وأنــه اختلــس مبالــغ ماليــة 
ببيــع بعــض املعــدات ومصادقتــه علــى ذلــك شــرعا وملــا جــاء يف التقريريــن 
مــن احملاســب القانونــي التــي توضــح وجــود عجــز مالــي بذلــك املبلــغ مــن 
عهــدة املذكــور واعتــراف املدعــى عليــه بعملــه مبــا كان يحــدث مــن 
عمليــات اختــالس يف عهــدة املســتودع ويف برنامــج املؤسســة مــن تعديــل 
وحــذف وشــطب أهـــ وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال : إن إقــراري 
باختــالس عشــرة آالف ريــال صحيــح وقــد قمــت بســداد هــذا املبلــغ أمــا 
ــه حيــث إن .... املذكــور أخــذ الرقــم الســري  ــم عن ــغ فــال أعل ــة املبل بقي
مــن املدعــي ، أمــا مــا ذكــر مــن مســئوليتي علــى املســتودع فصحيــح 
وقــد قمــت بإخــراج البضاعــة بحكــم الثقــة مــع املدعــي .... املذكــور 
أمــا بشــأن أننــي كنــت أعلــم بعمليــات االختــالس فغيــر صحيــح وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي قــال ال أذكــر أن املدعــى عليــه دفــع عشــرة آالف ريال 
ولكــن إبــراء للذمــة ال مانــع لــدي مــن خصمهــا مــن املبلــغ املدعــى بــه ثــم 
أبــرز محضــر تســليم مســتودع يف 2011/2/3م يتضمــن وجــود عجــز 
مالــي بحوالــي مائــة وأربعــة آالف وأربعمائــة وواحــد وتســعني ألــف ريــال 
وموقــع عليــه مــن املدعــى عليــه ، كمــا أبــرز تقريــر محاســبي صــادر مــن 
مكتــب الدكتــور .... لألعــوام 2007م إلــى 2010م مببلــغ عجــز قــدره 
مائتــان وتســعون ألــف وتســعمائة وســتة وأربعــون ريــاال والثانــي لعــام 
2011م مببلــغ اثنــني وســبعني ألــف وأربعمائــة وخمســة وثمانــني ريــاال أهـــ 
ثــم أضــاف املدعــي قائــال : إن املجمــوع هــو ثالثمائــة وثالثــة وســتون ألــف 
ــغ  وثالثمائــة وواحــد وثمانــون ريــاال وبعــد خصــم مــا ذكــر يكــون املبل
املدعــى بــه ثالثمائــة وثالثــة وخمســون ألــف وثالثمائــة وواحــد وثمانــون 
ريــاال أطلــب احلكــم بــه وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال : إنني غير 
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مســئول عن ما ذكر يف االختالســات املذكورة ، هذا وبســؤال املدعي 
هــل يحلــف اليمــني زيــادة علــى مــا تقــدم قــال أنــا مســتعد بحلــف اليمــني 
وبطلبهــا بعــد وعظــه بعظــم اليمــني حلــف قائــال : أقســم بــاهلل العظيــم 
الــذي ال إلــه إال هــو ان هــذه الدعــوى صحيحــة وأن املدعــى عليــه هــو 
املســئول عــن املبلــغ املختلــس ثالثمائــة وثالثــة وخمســون ألــف وثالثمائــة 
وواحــد وثمانــون ريــال وحــده عــن ذلــك واهلل العظيــم فبنــاء علــى الدعــوى 
وجــواب املدعــى عليــه وحيــث حلــف املدعــي اليمــني زيــادة علــى مــا تقــدم 
مــن إقــرار املدعــى عليــه باختــالس جــزء مــن املبلــغ وبنــاء علــى محضــر 
التحقيــق لــذا حكمــت علــى أن يدفــع للمدعــي .......... املبلــغ املدعــى 
ــة وواحــد وثمانــون  ــة وخمســون ألــف وثالثمائ ــة وثالث ــه وقــدره ثالثمائ ب
ــه الئحــة  ــه قــرر عــدم القناعــة وأن لدي ــى املدعــى علي ــه عل ــال وبتالوت ري
اعتراضيــة فأفهــم بــأن موعــد اســتالم صــورة صــك احلكــم بعــد خمســة 
أيــام لتقــدمي الئحــة خــالل ثالثــني يومــا وإال اكتســب احلكــم القطعيــة 
وأمــرت بتنظيــم صــك بذلــك وتســجيله وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/7/28هـــ.
مــن محكمــة  املعاملــة  إلينــا  عــادت  : حيــث  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
املتضمــن  1433/11/17ه  يف   33457257 رقــم  بالقــرار  االســتئناف 
مالحظــة مــا يلــي : أن فضيلتــه لــم يســبب احلكــم مــن الثبــوت وعدمــه وال 
بــد مــن ذلــك ملالحظــة مــا ذكــر وإجراء مــا يلزم أهـ وعليــه حضر املدعي 
كمــا جــرى إحضــار املدعــى عليــه حيــث قــرر قائــال إننــي كنــت أعمــل 
لــدى املدعــي كأمــني مســتودع ولــم يوجــد مســئول غيــري عــن املســتودع 
كمــا أنــه ال يتــم إخــراج أي بضاعــة مــن املســتودع إال بفاتــورة وقــد قمــت 
ــب .... الــذي يعمــل منــدوب  ــى طل ــاء عل ــر بن ــع بــدون فواتي بإخــراج بضائ
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مبيعــات لــدى املدعــي وقــد عرضــت ذلــك علــى املدعــي فوافــق علــى مــا 
طلبــه .... املذكــور وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال مــا ذكــره املدعــى 
عليــه غيــر صحيــح فلــم آذن للمدعــى عليــه وال .... املذكــور بإخــراج أي 
بضاعــة بــدون فاتــورة مقيــدة وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وســؤاله 
هــل لديــه بينــة علــى مــا ذكــر مــن موافقــة املدعــي إلخــراج بضائــع مــن 
املســتودع بــدون فواتيــر قــال ال بينــة لــدي ، كمــا أنــي قــد عملــت لــدى 
املدعــي ســبع ســنوات ويف كل عــام ال يظهــر أي اختالســات ولــم تظهــر 
االختالســات ســوى يف العــام األخيــر وبســؤاله أيضــا هــل يطلــب ميــني 
املدعــي علــى مــا أنكــر قــال ال أطلــب ميينــه . وعليــه وحيــث إن املدعــى 
عليــه قــد أقــر مبســئوليته عــن البضاعــة املوجــودة باملســتودع ولــم يثبــت 
مــا ادعــاه لــذا فــال زلــت علــى مــا حكمــت بــه وأجريتــه وأمــرت بإحلــاق 
ذلــك بالصــك وســجله ورفــع أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1433/12/29هـــ.
املعاملــة بخطــاب فضيلــة  إلينــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد حيــث عــادت 
رئيــس محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة املكلــف رقــم 3440822 
يف 1434/1/26 هـــ املتضمــن أنــه جــرى تدقيــق احلكــم مــن الدائــرة 
اجلزائيــة األولــى وصــدر بحقــه القرار رقــم 3473031 يف 1434/1/25هـ 
املــدون علــى ظهــر الصــك واملتضمــن أنــه باالطــالع علــى الصــك رقــم 
 / الشــيخ  فضيلــة  مــن  الصــادر  وتاريخ1434/1/18هــــ   3414912
 ......... املتضمــن دعــوى  العامــة مبحافظــة جــدة  القاضــي باحملكمــة 
ضــد/ مينــي اجلنســية املتهــم بقضيــة اختــالس احملكــوم فيــه مبــا دون 
باطنــه وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة بعــد 
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اإلجــراء األخيــر تقــررت املوافقــة علــى احلكــم قاضــي اســتئناف ختمــه 
وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ختمــه وتوقيعــه 
وعليــه أمــرت بإحلــاق ذلــك يف ضبطــه وســجله وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/2/6 هـــ .
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: 34239280 تاريُخه: 1434/6/12هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33572978

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34341119  تاريخه:1434/10/26هـ

رد مختلــس - اختــالس بضاعــة عــن طريــق خيانــة األمانــة - بينــات غير 
موصلــة - اســتحقاق املدعــي ليمــن املدعــى عليــه علــى نفــي الدعــوى 

متــى طلبهــا - احلكــم بــرد دعــوى.

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن القواعــد العامــة ومبــادئ العدالــة الــواردة 
يف تســبيب حكمــه .

ــان عملــه لــدى موكلــه  ادعــى وكيــل املدعــي علــى احلاضــر معــه بأنــه إبَّ
قــام باختــالس بضاعــة مــن املســتودع الــذي يعمــل فيــه والعائــد ملوكلــه، 
طلــب إلزامــه بــرد البضاعــة املختلســة أو تســليم قيمتهــا إلــى موكلــه 
- أنكــر املدعــى عليــه الدعــوى جملــة وتفصيــال ســوى أنــه يعمــل لــدى 
املدعــي - أحضــر املدعــي عــددا مــن الشــهود فأدلــوا بشــهادتهم أمــام 
احملكمــة إال أن شــهادة أي منهــم لــم تكــن موصلــة إلثبــات دعــواه - 
أفهمــت احملكمــة املدعــي بــأن لــه ميــني املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه 
فلــم يقبلهــا - قضــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي لعــدم 
ثبوتهــا وأفهمتــه بــأن لــه ميــني املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه متــى طلبهــا 
- قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض عليــه املدعــي - قــررت محكمــة 

االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.



347

العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض / املســاعد برقــم 33572978 وتاريــخ 1433/09/12هـ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331674178 وتاريــخ 1433/09/09 هـــ ففــي 
يــوم الســبت املوافق1434/01/24هـــ حضــر ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم عــن مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
الثانية بشرق الرياض رقم 33180690 وتاريخ 1433/7/19هـ واملخول 
لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة وحــق اإلقــرار والصلــح وحضــر حلضــوره 
مصــري اجلنســية مبوجــب رخصــة إقامــة رقــم وادعــى األول قائــال يف 
دعــواه ان هــذا احلاضــر معــي يعمــل لــدى موكلــي يف مســتودعه الواقــع 
بحــي ..... بالريــاض بشــارع ...... وطبيعــة عملــه جتهيــز طلبــات للموزعــني 
ــه بضاعــة نظــارات وعدســات الصقــة وقــد قــام باختــالس  واملســتودع ب
بضاعــة علــى مــدى عــدة أيام وتفصيل هذه البضاعة كالتالي عدد 288 
علبــة ... ثمــن العلبــة 160ريــال ومجموعهــا ســتة وأربعــون ألــف وثمانــون 
ــاال وعــدد 400 نظــارة شمســية وطبيــة يقــدر قيمتهــا مببلــغ  ريــ46.080ـ
ــة  ــو 2 وثمــن العلب ــو في ــة اكي ــك عــدد 188 علب ــاال وكذل ريــ105.250ـ
الواحــدة 120 فيكــون املجمــوع ريـ22.560ـــاال ليصبــح إجمالــي املبالــغ 
املختلســة مــن النظــارات والعدســات الالصقــة مائــة وثالثــة وســبعون 
ألفــا وثمامنائــة وتســعون ريــ173.890ـــاال اطلــب إلزامــه بــرد البضاعــة 
ــه أجــاب  ــا هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى علي املختلســة أو إعــادة قيمته
ــه  ــه مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه أننــي اعمــل لــدى موكل بقول



348

يف املســتودع الــذي ذكــره صحيــح ومــا ذكــره مــن اختالســات فكلهــا 
غيــر صحيحــة فلــم اختلــس مــن املســتودع شــيئا وليــس لــه يف ذمتــي شــيء 
هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال الصحيــح مــا 
ذكــرت ولــدي البينــة ويف يــوم األحــد املوافق1434/06/11هـــ حضــر 
املدعــي اصالــة ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم وحضــر 
حلضــوره املدعــى عليــه ... وبطلــب البينــة مــن املدعــي احضــر معــه مصــري 
اجلنســية مبوجــب رخصــة إقامــة رقــم وطلــب ســماع مــا لديــه وبســؤاله 
قــال أننــي اعمــل أخصائــي بصريــات لــدى كفيلــي املدعــي وانــا مــن 
مواليــد 1987م واشــهد أن احملاســب الــذي يعمــل لــدى كفيلــي اطلعنــي 
علــى صــورة اكيــاس عاديــة ال اعلــم مــا يف داخلهــا هــذا مــا لــدي مــن 
شــهادة كمــا احضــر معــه هنــدي اجلنســية مبوجــب رخصــة إقامــة رقــم 
وطلــب ســماع مــا لديــه وبســؤاله بواســطة مترجــم احملكمــة قــال أننــي 
ــي املدعــي  ــات لــدى كفيل ــد عــام 1954م واعمــل فنــي بصري مــن موالي
اصالــة واشــهد أن املدعــى عليــه يعمــل ســواق ومنــدوب مبيعــات ورايتــه 
حــط كرتونــني ال اعلــم مــا بداخلهــا عنــد الســلم وســألته ملــاذا فقــال 
ــه اشــهد كمــا احضــر معــه وطلــب ســماع مــا  ــة هــذا مــا لــدي وب للبلدي
لديــه وبســؤاله بواســطة املترجــم املذكــور قــال أننــي مــن مواليــد عــام 
1984 م واعمــل فنــي بصريــات لــدى كفيلــي املدعــي اصالــة واشــهد 
أن املدعــى عليــه أخــذ كرتــون مــن املســتودع ال اعلــم مــا يف داخلــه مــن 
مســتودع كفيلــي هــذا مــا لــدي مــن شــهادة وبطلب زيادة بينــة من املدعي 
قــال ليــس لــدي ســوى مــن أحضــرت فأفهمتــه بــأن لــه ميــني املدعــى عليــه 
علــى نفــي دعــواه فقــال ال أطلــب ميينــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة املتضمنــة إنــكار املدعــى عليــه ملــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
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ولعــدم البينــة املوصلــة مــن املدعــي وعــدم طلبــه ميــني املدعــى عليــه لــذا 
صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي لعــدم ثبوتهــا وأخليــت ســبيل املدعــى 
عليــه وبذلــك حكمــت وأفهمــت املدعــي بــان لــه ميــني املدعــى عليــه متــى 
ــى الطرفــني قــرر املدعــي عــدم القناعــة  مــا طلبهــا وبعــرض احلكــم عل
وافهــم بــان لــه مــدة ثالثــني يومــا لتقــدمي اعتراضــه عليــه واذا مضــت هــذه 
املــدة ســقط حقــه يف االعتــراض وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/06/11هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي باحملكمــة العامــة بالريــاض 
خلــف فضيلــة القاضــي ويف يــوم األحــد املوافق1434/12/01هـــ افتتحت 
اجللســة بنــاء علــى مــا وردنــا مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 342067071 
وتاريــخ 1434/11/23هـــ شــرحا علــى خطــاب محكمــة االســتئناف 
دائــرة  قــرار  وبرفقــه  1434/11/12هـــ  وتاريــخ   331674178 برقــم 
وتاريــخ   34341119 برقــم  املســجل  الثانيــة  اجلزائيــة  االســتئناف 
1434/10/26هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم قاضــي االســتئناف 
ختمــه وتوقيعــه وقاضــي االســتئناف ختمــه وتوقيعــه وقاضــي االســتئناف 
ــا محمــد وعلــى  ــى نبين ختمــه وتوقيعــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل عل

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/12/1هـــ.  
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: 33462429 تاريُخه: 1433/11/22هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33611429

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3446845 تاريخه: 1434/2/25هـ

عــن طريــق خيانــة  مالــي  مبلــغ  اختــالس   - بــرد مختلــس  مطالبــة 
األمانــة - إقــرار - طلــب إمهــال ورفــض صاحــب احلــق - ثبــوت الدعــوى 

- إلــزام بــرد املختلــس .

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة الــواردة 
يف تســبيب احلكــم .

ادعــى وكيــل املدعــي علــى احلاضــر معــه بأنــه إبــاَّن عملــه لــدى موكلــه 
قــام بخيانــة األمانــة وذلــك باختــالس مبالــغ ماليــة كانــت يف عهدتــه 
ــغ  ــب إلزامــه بإعــادة املبال ــذا فقــد طل وتســببه بحصــول عجــز فيهــا، ول
التــي اختلســها إلــى موكلــه - أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف دعــوى 
وكيــل املدعــي جملــة وتفصيــال- قضــت احملكمــة بنــاء علــى إقــرار 
املدعــى عليــه بإلزامــه بتســليم املدعــي أصالــة املبلــغ املدعــى بــه - عــارض 
املدعــى عليــه علــى احلكــم - قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة 

ــى احلكــم . عل
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضي يف احملكمــة العامة مبحافظة 
اخلــرج وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة باخلرج/املكلــف برقــم 33611429 وتاريــخ 1433/10/18 هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331843067 وتاريــخ 1433/10/18هـــ ففــي 
يــوم االثنــني املوافــق1433/11/22 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 
09 وفيهــا حضــر / ..... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم بصفتــه الوكيــل 
وذلــك  التجاريــة   / / بصفتــه صاحــب مؤسســة  والــده  عــن  الشــرعي 
مبوجــب الوكالــة رقــم 25591 يف 1430/5/11هـــ الصــادرة مــن كتابــة 
عــدل الدمــام الثانيــة والتــي جعــل للوكيــل الشــرعي فيهــا حــق املرافعــة 
واملدافعــة واملخاصمــة والصلــح والتنــازل وغيــر ذلــك وادعــى على احلاضر 
معــه / ســوداني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم مصدرهــا الدمــام 
والتــي تنتهــي يف 1434/2/1هـــ قائــاًل يف حتريــر دعــواه إن املدعــى عليــه 
ــر فــرع  ــي مبســمى مدي هــذا احلاضــر كان يعمــل لــدى مؤسســة موكل
اخلــرج ومســؤواًل عــن املســتودع يف الفــرع نفســه وقــد ُوجــد عجــز يف عهــدة 
ــل وعهــدة املخــزون وعهــدة  ــد املبيعــات والتحصي ــه حتــت بن املدعــى علي
العمــالء مببلــغ قــدره مائــة وســتة عشــر ألفــًا ومائــة وســتة وأربعــون ريــااًل 
وقــد ســبق أن نظــرت الدعــوى ضــد املدعــى عليــه يف احلــق العــام وصــدر 
منكــم القــرار الشــرعي رقــم 33389167 يف 1433/8/21هـــ والــذي 
ثبــت فيــه إدانــة املدعــى عليــه بخيانــة األمانــة والتســبب يف حصــول عجــز 
يف عهدتــه لــدى املؤسســة التــي يعمــل بهــا مقــداره مائــة وســتون ألفــًا 
وســتة وأربعــون ريــااًل واحلكــم بتغريــره للحــق العــام بســجنه ملــدة خمســة 
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أشــهر حتتســب منهــا مــدة إيقافــه الســابقة وجلــده ســتني جلــدة علنــًا وأنــا 
اآلن اطلــب إلــزام املدعــى عليــه بــأن يدفــع ملوكلــي املبلــغ الــذي اختلســه 
والــذي كان يف عهدتــه أثنــاء عملــه مديــرًا لفــرع املؤسســة باخلــرج وقــدره 
ــااًل هكــذا ادعــى وبســؤال  ــة وســتة وأربعــون ري ــة وســتون ألفــًا ومائ مائ
املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي وكالــة مــن أننــي كنــت 
أعمــل لــدى مؤسســة موكلــه وكنــت مديــرًا لفــرع املؤسســة مبحافظــة 
اخلــرج ومســئوال عــن املســتودع يف الفــرع وأنــه حصــل بعهدتــي عجــز حتــت 
بنــد املبيعــات والتحصيــل وعهــدة املخــزون وعهــدة العمــالء مببلــغ مائــة 
وســتة عشــر ألفــًا ومائــة وســتة وأربعــني ريــااًل وأنــه قــد صــدر حكــم 
منكــم بإدانتــي بخيانــة األمانــة والتســبب يف حصــول عجــز يف عهدتــي 
أثنــاء عملــي يف مؤسســة املدعــي أصالــة مبقــدار مائــة وســتون ألفــًا وســتة 
وأربعــون ريــااًل فهــذا كلــه صحيــح وأنــا أقــر بدعــوى املدعــي وكالــة 
جملــة وتفصيــاًل وال مانــع عنــدي مــن أن أدفــع للمدعي أصالــة املبلغ الذي 
يدعــي بــه وقــدره مائــة وســتون ألفــًا ومائــة وســتة وأربعــون ريــااًل لكننــي 
اطلــب مــن املدعــي وكالــة أن ميهلنــي لســداد هــذا املبلــغ ملــدة شــهر حتــى 
تاريــخ 1433/12/22هـــ هكــذا أجــاب وبعــرض مــا طلبــه املدعــى عليــه 
مــن مهلــة للســداد علــى املدعــي وكالــة قــال لــن أمهلــه للســداد واطلــب 
احلكــم عليــه بدفــع املبلــغ حــااًل لكــون املدعــى عليــه قــد خــان األمانــة 
ولــذا اطلــب احلكــم عليــه باملبلــغ حــااًل هكــذا أجــاب وقــد جــرى منــي 
االطــالع علــى املعاملــة املتعلقــة بهــذه القضيــة التــي ســبق نظرهــا يف 
احلــق العــام كمــا جــرى منــي االطــالع علــى القــرار الشــرعي الصــادر 
منــا برقــم 33389167 يف 1433/8/21هـــ فــإذا هــو يتضمــن إثبــات ادانــة 
املدعــى عليــه بخيانــة األمانــة والتســبب يف حصــول عجــز يف عهدتــه لــدى 
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املؤسســة التــي يعمــل بهــا مقــداره مائــة وســتون ألفــًا ومائــة وســتة وأربعون 
ريــااًل فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة واعتــراف املدعــى عليــه 
مبــا يف ذمتــه للمدعــي أصالــة وملــا تضمنــه القــرار الشــرعي الصــادر منــا 
يف احلــق العــام رقــم 33389167 يف 1433/8/21هـــ لــذا فقــد حكمــت 
علــى املدعــى عليــه أن يدفــع للمدعــي أصالــة املبلــغ املدعــى بــه وقــدره 
مائــة وســتون ألفــًا ومائــة وســتة وأربعــون ريــااًل وبعــرض احلكــم علــى 
املدعــى عليــه قــرر عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب االســتئناف واســتعد 
بتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة فجــرى تســليمه نســخه مــن احلكــم وأفهــم 
أن مــدة االعتــراض عليــه ثالثــني يومــًا تبــدأ مــن هــذا اليــوم وأنــه اذا لــم 
يتقــدم باعتراضــه خــالل هــذه املــدة فــإن احلكــم يكتســب القطعيــة 
ففهــم ذلــك ووقــع عليــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد حــرر يف 1433/11/22هـــ .

ــخ 	  صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 3446845 وتاري
1434/2/25هـــ.
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: 3454717 تاريُخه: 1434/3/3هـ     كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33683795

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34255296   تاريخه: 1434/7/1هـ

عــن طريــق خيانــة  مالــي يف عهدتــه  مبلــغ  اختــالس   - رد مختلــس 
األمانــة - اإلقــرار مــن املدعــى عليــه باملبلــغ - احلكــم بالــزام املدعــى 

عليــه بدفــع املبلــغ املدعــى بــه .

1. من أقر بحق آلدمي لزمه ما أقر به.
2. مــا اســتند إليــه القاضــي مــن مبــادئ عامــة وقواعــد العدالــة الــواردة 

يف تســبيب احلكــم .

ادعــى وكيــل املدعــي علــى احلاضــر معــه بأنــه إبــاَّن عملــه لــدى موكلــه 
قــام بخيانــة األمانــة وذلــك باختــالس مبالــغ ماليــة كانــت يف عهدتــه 
وتصرف فيها لصالح نفســه ، طلب إلزامه بإعادة املبالغ التي اختلســها 
إلــى موكلــه - أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف الدعــوى وأقــر أن بذمتــه 
مبلــغ عبــارة عــن قرضــة حســنة ، قــدم وكيــل املدعــي إقــرارا للمدعــى 
ــه ودفــع  ــه فأقــر بصــدوره من ــغ املدعــى ب ــه باختــالس جــزء مــن املبل علي
بــأن شــريك املدعــي تنــازل عــن هــذا املبلــغ إال أنــه عجــز عــن إثبــات هــذا 
الدفــع وأقــر مببلــغ إضــايف يف ذمتــه للمدعــي ، أدى الشــريك املذكــور 
بعــد إدخالــه يف الدعــوى اليمــني علــى نفــي مــا دفــع بــه املدعــى عليــه ، 
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عجــز وكيــل املدعــي عــن إثبــات باقــي املبلــغ املدعــى بــه وأدى املدعــى 
عليــه اليمــني علــى نفــي الدعــوى باملبلــغ املتبقــي - قضــت احملكمــة 
بنــاء علــى إقــرارات املدعــى عليــه بإلزامــه بتســليم املدعــي أصالــة املبلــغ 
املدعــى بــه ســوى مــا عجــز املدعــي عــن إثباتــه منــه - قنــع املدعيــان 
باحلكــم وعــارض عليــه املدعــى عليــه - قــررت محكمــة االســتئناف 

املوافقــة علــى احلكــم .

ــع  ــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بينب ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
املقيــدة  هـــ  وتاريــخ 1433/11/30  برقــم 33683795  بينبع/املســاعد 
يــوم  وتاريــخ 1433/11/30 هـــ ففــي  برقــم 332152945  باحملكمــة 
األربعــاء املوافــق1434/01/14 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 12 
وفيهــا حضــر املدعــي ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي  عــن  الشــرعي  الوكيــل  
بالوكالــة رقــم 33384203 يف 1433/11/16هـــ الصــادرة مــن كتابــة 
عــدل اجلبيــل واملخــول لــه فيهــا بالبيــع والشــراء واإلفــراغ وقبولــه واســتالم 
الثمــن وتســليم املثمــن والتأجيــر واســتالم األجــرة وتوقيــع العقــود اخلاصــة 
مبــا ذكــر واملداعــاة واملخاصمــة وســماع الدعــاوي والــرد عليهــا واقامــة 
البينــة وقبــول احلكــم واالعتــراض عليــه وقــرر املدعــي قائــال إن املدعــى 
عليــه قــام باختــالس مبلــغ وقــدره أربعــة وســتون ألفــا وأربعمائــة وثمانيــة 
وســبعون ريــاال مــن شــركة موكلــي شــركة ... وهــي كالتالــي األول 
ألفــا وأربعمائــة وثمانيــة وســبعون ريــاال  مبلــغ وقــدره واحــد وأربعــون 
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والثانــي ثالثــة وعشــرون ألفــا أطلــب احلكــم عليــه وإلزامــه بإعــادة هــذه 
املبالــغ ملوكلــي هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عمــا ذكــره املدعــي 
أجــاب قائــال بــأن مــا ذكــره املدعــي غيــر صحيــح والصحيــح أن ملوكلــه 
بذمتــي مبلــغ وقــدره تســعة آالف ريــال قرضــة حســنة هكــذا أجــاب 
وبطلــب البينــة مــن املدعــي أبــرز إقــرارا بتوقيــع املدعــى عليــه وهــذا نصــه 
ــاه الســيد ... إقامــة مينــي بأننــي قــد قمــت  ــا املوقــع والباصــم أدن )أقــر أن
بالتصــرف مببالــغ تخــص شــركة وشــريكه للخدمــات التجاريــة ســجل 
جتــاري رقم...ومالكهــا يشــار لهــا يف هــذا اإلقــرار بالشــركة بأغــراض 
شــخصية لــي وبغيــر حــق أو إذن مســبق مــن الشــركة وبنــاء علــى ذلــك 
يحــق للشــركة مطالبتــي بســداد هــذه املبالــغ حــاال وإحالــة املوضــوع إلــى 
اجلهــات املختصــة التخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان إعــادة هــذه املبالــغ 
للشــركة ولكننــي أطلــب مــن الشــركة إعطائــي مهلــة لســداد هــذه 
ــى ذلــك  ــغ يف أقــرب وقــت ممكــن وأرجــو أن توافــق الشــركة عل املبال
وإعالمــي خطيــا باملهلــة والطريقــة للســداد علمــا بــأن املبالــغ التــي قمــت 
بالتصــرف بهــا كمــا ذكــرت باألعلــى هــي كالتالــي 1- مبلــغ وقــدره 
اثنــا عشــر ألــف وســتمائة ريــال عبــارة عــن دخــل مبيعــات للشــركة قمــت 
بإضاعتــه. 2- مبلــغ وقــدره ســتة عشــر ألــف وســبعمائة وثمــان وســبعون 
ريــال عبــارة عــن دخــل مبيعــات للشــركة قمــت بصرفهــا علــى أغــراض 
شــخصية لــي. 3- مبلــغ وقــدره ســبعة آالف ومائــة ريــال عبــارة عــن جــزء 
اثنــا عشــر ألــف وخمســمائة ريــال مت حتويلــه مــن حســاب الشــركة إلــى 
حســابي الشــخصي لدفــع قيمــة أعمــال مقاولــة للشــركة ولكــن قمــت 
بصرفهــا علــى أغــراض شــخصية لــي. 4- مبلــغ وقــدره خمســة آالف ريــال 
عبــارة عــن مبلــغ ســلفة شــخصية علــى الراتب(ا.هـــ وبعــرض هــذا اإلقــرار 
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علــى املدعــى عليــه قــال إن اإلقــرار صحيــح ولكــن الشــركة تنازلت عن 
هــذا املبلــغ هكــذا أجــاب وبطلــب البينــة مــن املدعــى عليــه عــن تنــازل 
الشــركة قــال إنــه مت التنــازل شــفهيا بينــي وبــني املديــر العــام للشــركة 
وبطلــب البينــة مــن املدعــي علــى أن املدعــى عليــه اختلــس مبلــغ ثالثــة 
وعشــرين ألــف ريــال قــال أطلــب إعطائــي مهلــة لذلــك فأجيــب لطلبــه 
كمــا طلبــت منــه أيضــًا إحضــار الشــريك الثانــي وهــو فاســتعد بذلــك 
ولــذا رفعــت اجللســة ويف يــوم األربعــاء املوافــق1434/01/28 هـــ افتتحــت 
ــة واملدعــى عليــه  اجللســة الســاعة العاشــرة وفيهــا حضــر املدعــي وكال
وجــرى ســؤال املدعــي عــن بينتــه فقــال أطلــب إعطائــي مهلــة لذلــك 
فأجيــب لطلبــه وحــدد لهــم موعــد يف يــوم الثالثــاء املوافق1434/3/3هـــ 
يــوم الثالثــاء املوافــق1434/03/03 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  ويف 
التاســعة والنصــف صباحــا وفيهــا حضــر املدعي اصاله ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم واملدعــي ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
ــغ  ــه عــن مبل ــت عــن املدعــى علي ــي رقــم فســألت املدعــي هــل تنازل املدن
واحــد واربعــني الفــا وأربعمائــة وثمانيــة وســبعني ريــاال فأجــاب بأننــي لــم 
اتنــازل عنــه ومــا ذكــره غيــر صحيــح هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه قــال أطلــب ميينــه علــى نفــي التنــازل وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــي ... حلــف قائــال ) واهلل العظيــم الــذي ال الــه اال هــو عالــم الغيــب 
لــم اتنــازل عــن مبلــغ واحــد واربعــني الفــا واربعمائــة  والشــهادة اننــي 
وثمانيــة وســبعني ريــاال واملفصــل بإقــرار املدعــى عليــه املذكــور اعــاله 
وال عــن جــزء منــه ومــا ذكــره املدعــى عليــه مــن التنــازل غيــر صحيــح ( 
هكــذا اجــاب فســألت املدعــي عــن املبلــغ الثالثــة والعشــرين الــف ريــال 
التــي ادعــى بهــا املدعــي فقــال مــا ذكــره املدعــي غير صحيــح والصحيح 
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ــه  ــك بين ــال فقــط فســألت املدعــي هــل لدي ــا عشــر الــف ري ــغ اثن ان املبل
علــى املبلــغ األحــد عشــر الــف ريــال املتبقــي مــن الثالثــة والعشــرين الــف 
ريــال فقــال ال ونطلــب ميينــه وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وافــق علــى 
ذلــك فحلــف قائــال ) واهلل العظيــم الــذي ال الــه اال هــو عالــم الغيــب 
والشــهادة ان املبلــغ الــذي أخذتــه هــو مبلــغ اثنــا عشــر الــف ريــال وليــس 
ثالثــة وعشــرين الــف ريــال كمــا يدعــي املدعيــان ( هكــذا حلــف وبنــاء 
علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا ان املدعــى عليــه اقــر ان 
بذمتــه مبلــغ تســعه الــف ريــال قرضــه حســنه ولــم يقــم البينــة علــى تنــازل 
ــة وســبعني  ــة وثماني ــغ الواحــد واالربعــني الــف وأربعمائ املدعــي عــن مبل
ريــاال ومبــا ان املدعــي نفــي التنــازل وإلقــرار املدعــى عليــه وميينــه انــه لــم 
يأخــذ اال مبلــغ اثنــى عشــر الــف ريــال ولــم يقيمــا املدعيــان البينــة علــى مــا 
ذكــره مــن ان املدعــى عليــه أخــذ مبلــغ ثالثــة وعشــرين الــف ريــال والن 
مــن أقــر بحــق ادمــي لزمــه مــا أقــر بــه وبهــذا كلــه فقــد حكمــت بــأن 
يدفــع املدعــى عليــه للمدعيــان مبلــغ وقــدره اثنــان وســتون الفــا وأربعمائــة 
ــه حــاال هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت  ــاال كامل ــة وســبعون ري وثماني
وبعــرض احلكــم علــى املدعيــان قــررا قناعتهمــا بــه كمــا قــرر املدعــى 
عليــه اعتراضــه بالئحــة اعتراضيــه فأفهــم بــأن لــه مــدة ثالثــني يومــا مــن 
تاريــخ هــذا اليــوم واذا لــم يقــدم الئحتــه االعتراضيــة خاللهــا فــأن يســقط 
حقــه مــن االعتــراض ويكتســب احلكــم القطعيــة كمــا جــرى تســليمه 
صــوره مــن صــك احلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/03/03 هـــ ويف يــوم الثالثــاء 
املوافــق1434/04/30 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 08:30 وفيهــا فقــد 
اطلعــت علــى الالئحــة االعتراضيــة املقدمــة مــن املدعــى عليــه ولــم أجــد 
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فيهــا مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/04/30 هـــ

الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/06/18  األحــد  يــوم  ويف 
العاشــرة فتحــت اجللســة وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
مالحظــا عليهــا بالقــرار رقــم 34225357يف1434/5/28هـــ وهــذا نــص 
احلاجــة منــه ) وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة 
تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها ملالحظة أن 1- الدعوى يف مبلغ64ألف 
ــغ اثنــني وســتني  وأربعمائــة وثمانيــة وســبعني ريــاال ولــم يحكــم إال مببل
ألــف وأربعمائــة وثمانيــة وســتني ريــاال فلمــاذا؟ 2- احلكــم فيــه بعــض 
األخطــاء النحويــة واإلمالئيــة فيعــاد النظــر يف ذلــك ومثــال علــى ذلــك 
وصلــى  املوفــق  واهلل  ذلــك  فيصحــح  وللمدعيــان  املدعيــان  يقيمــا  لــم 
اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم(قاضي اســتئناف د. 
ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة املــدرع 
ختمــه وتوقيعه(أ.هـــ وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة حفظهــم اهلل عــن 
مالحظتهــم األولــى بــأن املبلــغ الــذي حكمــت فيــه هو مبلغ اثنان وســتون 
ــغ اثنــني وســتني ألفــا  ألفــا وأربعمائــة وثمانيــة وســبعون ريــاال وليــس مبل
وأربعمائــة وثمانيــة وســتني ريــاال وتفصيــل ذلــك كمــا يلــي أوال: مبلــغ 
ــاال اعتــرف  ــة وثمانيــة وســبعون ري وقــدره واحــد وأربعــون ألفــا وأربعمائ
فيهــا املدعــى عليــه باعترافــه املــدون يف الصحيفــة األولــى مــن الصــك، 
ثانيــا: مبلــغ وقــدره تســعة آالف ريــال اعتــرف فيهــا املدعــى عليــه بأنــه 
اقتــرض مــن املدعــي أصالــة قرضــة حســنة، ثالثــا: مبلــغ وقــدره اثنــا 
عشــر ألــف ريــال وهــو املبلــغ الــذي اعتــرف بــه املدعــى عليــه وحلــف 
عليــه كمــا هــو مبــني يف الصحيفــة الثانيــة مــن الصــك وأمــا مــا ذكــره 
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أصحــاب الفضيلــة مــن مالحظتهــم الثانيــة فالصــواب لــم يقــم املدعيــان 
البينــة وللمدعيــني وعلــى املدعيــني هــذا مــا لــزم اجلــواب عنــه وقــررت 
بعــث املعاملــة حملكمــة االســتئناف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

ــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/06/18 هـــ ــا محمــد وعل نبين
احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وبعد :

فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة اجلزائيــة السادســة 
مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــالع 
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة القائــم بعمــل رئيــس احملكمــة بينبــع 
برقــم )332152945 ( وتاريــخ )6/19/ 1434هـــ( املرفــق بهــا القــرار 
العامــة  باحملكمــة  القاضــي   .........  / الشــيخ  فضيلــة  مــن  الصــادر 
بينبــع برقــم )3454717( وتاريخ)1434/3/3هـــ( ، واملتضمــن دعــوى 
............ ســعودي اجلنســية ضــد / ............ مينــي اجلنســية يف مبلــغ مالــي 
،احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه ، وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه 
والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34286925 تاريُخه: 1434/8/2هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 234740804

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34353899 تاريخه:1434/11/9هـ

مطالبــة بــرد مختلــس - مبالــغ ماليــة وقيمــة تلفيــات - بينــة غيــر 
موصولــة - اســتعداد املدعــي عليــه بحلــف اليمــن علــى نفــي دعــوى 
املدعــي - رفــض املدعــي اليمــن مــن املدعــى عليــه - احلكــم بصــرف 

النظــر عــن الدعــوى .

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن مبــادئ عامــة وقواعــد العدالــة الــواردة يف 
تســبيب احلكــم .

ــان عملــه لديــه يف املؤسســتني   ادعــى املدعــي علــى احلاضــر معــه بأنــه إبَّ
اململوكتــني لــه قــام باختــالس مبالــغ ماليــة عبــارة عــن قيمــة بضائــع 
مــن املــواد الغذائيــة كمــا تســبب يف تلــف بضاعــة مــن احللويــات لــم يقــم 
بتوزيعهــا ، ولــذا فقــد طلــب إلزامــه بــرد قيمــة البضائــع املختلســة إليــه 
ــه  مــع إلزامــه بتحمــل اخلســائر الناجتــة عــن ذلــك ، أنكــر املدعــى علي
الدعــوى جملــة وتفصيــال ســوى أنــه يعمــل لــدى املدعــي ، قــدم املدعــي 
عــددًا مــن املســتندات إال أنهــا غيــر موصلــة إلثبــات دعــواه ، أفهمــت 
احملكمــة املدعــي بــأن لــه ميــني املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه فلــم يقبلها 
، قضــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي لعــدم اســتحقاقه 
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ــى شــاء -  ــى نفــي دعــواه مت ــه عل ــه ميــني املدعــى علي ــأن ل ــا وأفهامــه ب له
قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض عليــه املدعــي - قــررت محكمــة 

االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
 234740804 برقــم  املســاعد  جــدة  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة 
ــخ  ــدة باحملكمــة برقــم 3164875 وتاري ــخ 1431/08/23هـــ املقي وتاري
افتتحــت  املوافق1433/01/11هـــ  الثالثــاء  يــوم  ففــي  1431/7/8هـــ 
اجللســة وفيهــا حضــر ).....( ســعودي بالســجل رقــم ).....( وأدعــى علــى 
احلاضــر معــه ).....( باإلقامــة رقــم ).....( قائــاًل يف دعــواه أننــي أملــك 
مؤسســة ).....( للمقــاوالت ومؤسســة ).....( للمــواد الغذائيــة وقــد كان 
ــي يف املؤسســتني وقــد  ــه هــذا احلاضــر يعمــل حتــت كفالت املدعــى علي
اكتشــفت أن املدعــى عليــه قــام باختــالس مبلــغ وقــدره تســعة وســبعون 
ألــف وخمســمائة واثنــان وعشــرون ريــااًل قيمــة بضائــع قــام ببيعهــا وهــي 
ــم يقــم بتوريــد قيمتهــا وكذلــك قمــت بتســليمه  عبــارة عــن حلويــات ول
قيمــة  ريــااًل  وخمســون  ومائتــان  ألــف  وخمســون  ســتة  وقــدره  مبلــغ 
ــة مصــر ولكــن  ــة مــن دول ــع للمــواد الغذائي اســتيراد بضاعــة مــن مصن
ــارة  ــم يقــم بتوريدهــا وكذلــك أســتلم قيمــة بضاعــة عب ــه ل املدعــى علي
عــن حلويــات وقــد قــام املدعــى عليــه بوضعهــا يف مســتودع ولــم يقــم 
بتوزيعهــا ممــا أدى إلــى عــدم االســتفادة منهــا وتلفهــا وقــد مت ضبــط 
هــذه البضاعــة مــن قبــل الشــرطة وتقــدر قيمتهــا بواحــد وســتني ألــف 
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وأربعمائــة وخمســة وثالثــون ريــااًل كمــا أطالبــه بقيمــة تكلفــة مشــروع 
لتوريــد املــواد الغذائيــة مــن إيجــار مســتودع ورســوم جمــرك وجتهيــزات 
ورســوم اخلدمــات وذلــك ألن املدعــى عليــه لــم يلتــزم بتوريــد البضاعــة 
التــي طلبتهــا منــه وتقــدر تكلفــة املشــروع مببلــغ وقــدره خمســة وســتون 
ألــف ريــال كمــا أننــي أطالــب املدعــى عليــه بقيمــة تلفيــات لعــدد ثــالث 
ســيارات ســيارتني مــن نــوع ).....( وواحــدة مــن نــوع ).....( املخصصــة 
للعمــل والتــي اســتخدمها املدعــى عليــه ألغراضــه الشــخصية وتقــدر 
قيمــة التلفيــات بســتني ألــف ريــال أطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بــأن 
يدفــع لــي مجمــوع هــذه املبالــغ وقدرهــا ثالثمائــة واثنــان وعشــرون ألــف 
ومائتــان وســبعة ريــال هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي علــى املدعــى 
عليــه أجــاب قائــاًل مــا ذكــره املدعــي مــن أننــي كنــت أعمــل معــه فهــذا 
صحيــح ولكننــي لــم أكــن عامــل لديــه وإمنــا كنــت مديــر للمبيعــات وما 
ذكــره املدعــي مــن مطالبتــه بهــذه املبالــغ فغيــر صحيــح جملــًة وتفصيــاًل 
فليــس لــه يف ذمتــي أي شــيء هكــذا أجــاب وبــرده علــى املدعــي أضــاف 
قائــاًل الصحيــح مــا ذكرتــه هكــذا أضــاف وبســؤال املدعــي عمــا يثبــت 
صحــة دعــواه أجــاب أطلــب إمهالــي للجلســة القادمــة إلحضــار بيناتــي 
هكــذا أجــاب وعليــه قــررت رفــع اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر 
الطرفــان وبســؤال املدعــي عمــا اســتمهل مــن أجلــه أجــاب أطلــب إمهالــي 
للجلســة القادمــة إلحضــار كامــل بيناتــي علــى دعــواي هكــذا أجــاب 
وعليــه قــررت رفــع اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وبســؤال 
املدعــي عمــا اســتمهل مــن أجلــه فأجــاب بــأن بينتــي موجــودة ولكــن لــم 
أســتطع إحضارهــا وأطلــب إمهالــي هكــذا أجــاب فجــرى إفهــام املدعــي 
بــأن هــذا اإلمهــال هــو اإلمهــال األخيــر إلحضــار بينتــه ففهــم ذلــك وعليــه 
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قــررت رفــع اجللســة ويف جلســة اخــرى حضــر الطرفــان وبســؤال املدعــي 
ــة وأربعــني صفحــة تشــتمل  ــا عــدد ثالث ــرز لن ــه أب عمــا اســتمهل مــن أجل
علــى عــدد مــن املســتندات جــرى اســتالمها منــه وتســليمها للمدعــى عليــه 
وأضــاف املدعــى عليــه إن مــا ورد يف جميــع هــذه املســتندات غيــر صحيــح 
فاملدعــي يدعــي بأننــي اختلســت منــه وال يوجــد يف هــذه املســتندات مــا 
يثبــت االختــالس أو املبالــغ وإمنــا هــي مجموعــة أوراق ال تثبــت شــيئا وإمنــا 
هــي دعــوى كيديــة بهــدف األضــرار بــي مــن قبل املدعي هكــذا أضاف 
وعنــد وصــول القضيــة إلــى هــذا احلــد قــررت رفــع اجللســة ويف جلســة 
أخــرى حضــر الطرفــان فجــرى ســؤال املدعــي هــل لديــه زيــادة بينــة علــى 
مــا قــدم أجــاب ليــس لــدي ســوى مــا قدمــت هكــذا أجــاب فجــرى ســؤال 
ــى نفــي دعــوى املدعــي  ــه هــل هــو مســتعد ببــذل اليمــني عل املدعــى علي
وانــه لــم يقــم باختــالس املبلــغ املدعــى بــه ولــم يتســبب يف التلفيــات التــي 
يدعيهــا املدعــي يف دعــواه فأجــاب أننــي مســتعد ببــذل اليمــني علــى نفــي 
دعــوى املدعــي وأننــي لــم اختلــس أي مبالــغ ولــم أتســبب يف أي تلفيــات 
ــه املدعــي يف دعــواه هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي هــل  ممــا يدعــي ب
يرغــب يف ميــني املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه أجــاب بأننــي ال أرغــب يف 
ميينــه هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث 
اختالســه  لقــاء  بــه  املدعــى  باملبلــغ  عليــه  املدعــى  يطالــب  املدعــي  أن 
وتســببه يف التلفيــات التــي ذكرهــا املدعــي يف دعــواه وحيــث ال بينــة 
موصلــة للمدعــي علــى دعــواه وحيــث أســتعد املدعــى عليــه ببــذل اليمــني 
علــى نفــي دعــوى املدعــي وحيــث لــم يرغــب املدعــي يف ميــني املدعــى 
عليــه لــذا فقــد صرفــت النظــر عــن مطالبــة املدعــي للمدعــى عليــه لعــدم 
ــى نفــي  ــه عل ــه ميــني املدعــى علي ــأن ل اســتحقاقه لهــا وأفهمــت املدعــي ب



365

دعــواه متــى شــاء وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــني قــرر 
املدعــى عليــه القناعــة واملدعــي عدمهــا وطلــب تدقيــق احلكــم فأجيــب 
ــاء املوافــق 1434/8/3هـــ الســتالم  ــوم األربع ــة ي ــه فأفهــم باملراجع لطلب
نســخه مــن احلكــم لتقــدمي االعتــراض مبوجبهــا خــالل ثالثــني يومــا مــن 
تاريــخ األربعــاء 1434/8/3هـــ وإذا انتهــت املــدة ولــم يقــدم اعتراضــه 
فيســقط حقــه يف تدقيــق احلكــم ويصبــح نافــذًا ومكتســبًا للقطعيــة 
ففهــم ذلــك. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/8/1هـــ
وقــد  اجللســة  افتتحــت  1434/12/04هـــ  املوافــق  األربعــاء  يــوم  ويف 
يف   342478012 رقــم  بخطابهــم  االســتئناف  مــن  املعاملــة  عــادت 
1434/11/25هـ وبرفقه القرار رقم 34353899 يف 1434/11/09 هــ 
والصــادر مــن الدائــرة اجلزائيــة اخلامســة واملتضمــن املوافقــة علــى احلكم 
ــا  ــى نبين وحتــى ال يخفــى جــرى إحلاقــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل عل

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/12/4هـــ .
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: 34319310 تاريُخه: 1434/9/15هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34342741  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34329899 تاريخه: 1434/11/3هـ

اســترداد - مطالبــة بــرد ناقــة مفقــودة- وصــف املدعــي للناقة - مصادقة 
املدعــى عليــه علــى وصــف املدعــي للناقــة - اعتبــار الوســم داللــة امللــك 
- اليمــن تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعيــن- حلــف املدعــي اليمــن- 
إلــزام املدعــى عليــه بتســليم الناقــة املوصوفــة- إفهــام املدعــى عليــه بــأن 

لــه الرجــوع علــى مــن باعــه بثمــن الناقــة .

1. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )إن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم 
عليكــم حــرام( أخرجــه مســلم.

2. القاعدة الفقهية: األصل بقاء ما كان على ما كان.

طالــب املدعــي املدعــى عليــه بــرد ناقتــه املفقــودة ، حيــث فقــد ناقتــه 
وعليهــا وســمه قبــل حوالــي ســنتني وقــد وجدهــا عنــد املدعــى عليــه، 
أنكــر املدعــى عليــه ودفــع بــأن الناقــة مملوكــة لــه وقــد اشــتراها مــن 
أحــد األشــخاص مببلــغ عشــرة آالف ريــال وليســت ملــك املدعــي، وقــد 
ــه وســم خــاص  ــى الناقــة وأن ــة املدعــي هــي الوســم الــذي عل كانــت بين
بإبلــه ال يشــاركه فيــه أحــد ، وقــد صــادق املدعــى عليــه بــأن الوســم 
الــذي علــى الناقــة خــاص باملدعــي ودفــع بشــرائه الناقــة، لكــن أنكــر 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة العامــة بعرعــر   
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بعرعــر برقــم 34342741 وتاريــخ 1434/07/23 هـــ  املقيــدة باحملكمة 
االثنــني  يــوم   ففــي  هـــ    1434/07/09 وتاريــخ   341652090 برقــم 
املوافــق1434/09/14 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  30 : 11  وفيهــا 
حضــر ...... ســعودي بالهويــة رقــم ...... مدعيــا علــى احلاضــر معــه ...... 
ــه لقــد فقــدت ناقــة مــن  ــاًل يف دعــواه علي ــة رقــم ...... قائ ســعودي بالهوي
إبلــي وضحــى متيــل إلــى الشــقر عليهــا وســم عبــارة عــن دائــرة يف الفخــذ 
األميــن  مكتــوب بداخلهــا حــرف )......( قبــل حوالــي ســنتني ويف جمــادى 
األولــى مــن هــذا العــام عثــرت عليهــا صدفــة غــرب منطقــة الســليمانية 

املدعــي بيــع الناقــة أو التصــرف فيهــا بــأي تصــرف ناقــل مللكيتهــا ، 
وعليــه طلــب ناظــر القضيــة مــن املدعــي اليمــني املقويــة لدعــواه ، وحلــف 
املدعــي بــأن الناقــة ملكــه وأنــه لــم يبعهــا ولــم يهبهــا ألحــد وأنها مــا زالت 
يف ملكــه ، ومبــا أن املدعــى عليــه صــادق علــى أن الوســم علــى الناقــة 
خــاص بإبــل املدعــي ، ومبــا أن األصــل بقــاء مــا كان علــى مــا كان 
ومبــا أن اليمــني تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعيــني، ومبــا أن املدعــي 
تقــوى جانبــه بالوســم وحلــف اليمــني حســب مــا طلــب منــه ، فقــد مت 
احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم الناقــة املوصوفــة بالدعــوى للمدعي 
وإفهامــه بــأن لــه الرجــوع بثمــن الناقــة علــى مــن باعــه ، واعتــرض املدعــى 
األولــى  الدائــرة احلقوقيــة  مــن  بــدون الئحــة ، وصــدق احلكــم  عليــه 

مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة اجلــوف . 
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عنــد هــذا احلاضــر فطلبــت منــه تســليمها لــي فرفــض أطلــب إلزامــه 
بتســليمها لــي هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب 
قائــاًل بــأن مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن أن الناقــة املوصوفــة يف 
الدعــوى مملوكــة لــه غيــر صحيــح والصحيــح أنهــا مملوكــة لــي  فقــد 
ريــال وال حــق  وقــدره عشــرة آالف  ...... مببلــغ  املدعــو  مــن  اشــتريتها 
للمدعــي يف هــذه الناقــة هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي البينــة علــى 
دعــواه أجــاب قائــاًل بــأن بينتــي الوســم املوســوم علــى الناقــة وهــو وســم 
خــاص بإبلــي ال يشــاركني فيــه أحــد واملدعــى عليــه ال ينكــر ذلــك 
هكــذا أجــاب وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر قائاًل صحيح أن الوســم 
ــه وهــو موجــود يف الناقــة املوصوفــة  ــل املدعــى علي املذكــور خــاص بإب
يف الدعــوى ولكننــي اشــتريت هــذه الناقــة وال حــق لــه فيهــا هكــذا 
ــاع هــذه الناقــة أو وهبهــا ألحــد مــن قبــل أو  قــرر فســألت املدعــي هــل ب
تصــرف فيهــا تصرفــا ناقــاًل مللكيتهــا فأجــاب قائــاًل: لــم يســبق لــي  بيــع 
هــذه الناقــة وال هبتهــا ألحــد مــن قبــل ولــم أتصــرف فيهــا أي تصــرف 
ناقــل مللكيتهــا ومــا زالــت يف ملكــي حتــى اآلن هكــذا أجــاب وبعــرض 
اليمــني علــى املدعــي املقويــة لدعــواه اســتعد ببذلهــا وحلــف قائــاًل واهلل 
العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو إن الناقــة املوصوفــة يف دعــواي هــي ناقتــي 
ــم أهبهــا ألحــد مــن قبــل ومــا زالــت يف ملكــي حتــى اآلن  ــم أبعهــا ول ول
واهلل العظيــم هكــذا حلــف فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
ومبــا أن الطرفــني تصادقــا علــى أن الناقــة املوصوفــة يف الدعــوى بيــد 
ــل  ــى الناقــة املذكــورة خــاص بإب ــه وأن الوســم املوســوم عل املدعــى علي
ــره وقــد  ــة الناقــة لغي املدعــي ومبــا أن املدعــي قــرر عــدم انتقــال ملكي
تقــرر عنــد الفقهــاء بــأن األصــل بقــاء مــا كان علــى مــا كان ومبــا أن 
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اليمــني تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعيــني ومبــا أن املدعــي تقــوى جانبــه 
بالوســم املوصــوف يف الدعــوى وحلــف اليمــني الشــرعية حســبما طلــب 
منــه ولعمــوم قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )إن دماءكــم وأموالكــم 
وأعراضكــم عليكــم حــرام( أخرجــه مســلم )1679( لــذا فقــد  قــررت 
إلــزام املدعــى عليــه بتســليم الناقــة املوصوفــة يف الدعــوى للمدعــي وبــه 
حكمــت وأفهمــت املدعــى عليــه بــأن لــه الرجــوع بثمــن الناقــة علــى مــن 
باعــة وبإعــالن احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر اعتراضــه عــن احلكــم 
بــدون الئحــة وســيجري رفــع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف حســب 
التعليمــات وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم. حــرر يف 1434/09/14هـــ وصحب
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة 
ــة الــواردة  األولــى يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة اجلــوف علــى املعامل
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة يف عرعر برقــم 34165209 وتاريخ 
1434/9/17هـــ املقيــدة لــدى هذه احملكمة برقــم 342232308 وتاريخ 
القاضــي  فضيلـــــة  مــن  الصــــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/9/22هـــ 
1434/9/15هــــ  وتاريــخ   34319310 برقــم   ...... الشــيخ  باحملكمــة 
اخلــاص بدعــوى ............ ضــد ...... يف قضيــة اســترداد ناقــة وقــد تضمــن 
الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك 
علــى  املصادقــة  تقــرر  الدائــرة  فــإن  املعاملــة  وأوراق  ضبطــه  وصــورة 
احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم.
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