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رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34188358  تاريخه:1434/4/15هـ

شــراكة - عقــد مضاربــة - مطالبــة بــرأس املــال مــع األربــاح - ادعــاء 
تســليم آلخــر مبوافقــة رب املــال - اســتخالف محكمــة أخــرى لســماع 
املبلــغ  مــن  - احلكــم بجــزء  واملدعــى عليــه  املدعــي  الشــهود - ميــن 

املدعــى بــه .

تســبيب  العدالــة يف  وقواعــد  مبــادئ عامــة  مــن  القاضــي  مــا ذكــره 
. حكمــه 

ادعــى املدعــي بقولــه:  لقــد ســلم مــوكل موكلــي للمدعــى عليــه مائــة 
بهــا  يتجــر  لكــي  2006/2/29م  يف  ريــال  ألــف  وعشــرين  وخمســة 
املدعــى عليــه، وقــد ربــح وبلــغ نصيــب مــوكل موكلــي مــن الربــح مائــة 
وخمســة وعشــرين ألــف ريــال، وقــد ســلم املدعــى عليــه ملــوكل موكلــي 
مــن الربــح عشــرة آالف ريــال. لــذا أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بــأن يســلم 
ملــوكل موكلــي رأس املــال مــع األربــاح. أنكــر املدعــى عليــه مــا قالــه 
املدعــي والصحيــح أن املدعــي أصالــة ســلم  مائــة ألــف ريــال لطــرف آخــر 
، لكــي يســلمها لشــخص آخــر لكــي يتجــر بهــا، وبعــد مضــي شــهر 
ــة ربــح عشــرة آالف ريــال وســلم هــذا  ــغ املدعــي أصال ذكــر ...... أن مبل
الربــح .....، للمدعــي أصالــة، ثــم أعــاد املدعــي أصالــة بعــد عشــرين يومــا 
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وســلم ........ خمســة وعشــرين ألــف ريــال؛ لكــي يتجــر بهــا. وأنكــر 
املدعــي أنــه فــوض املدعــى عليــه بتســليمها لطــرف آخــر وليــس للمدعــى 
عليــه بينــة علــى ذلــك وطلــب ميــن املدعــي وحلــف علــى ذلــك. ومبــا أن 
املدعــى عليــه أقــر بكتابــة ســند للمدعــي يتضمــن أنــه اســتلم منــه مائــة 
وخمســة وعشــرين ألــف ريــال وذلــك عــروض جتــارة عامــة ويقــدم املبلــغ 
لصاحبــه عنــد طلبــه ودفــع بــأن املبلــغ قــد ســلم .......... لكــي يّتجــر بــه 
بنــاًء علــى موافقــة املدعــي، ومبــا أن املدعــى عليــه أنكــر حصــول ربــح 
للمبلــغ املذكــور يف الدعــوى وأقــر بــأن العشــرة آالف ريــال التــي ســلمت 
للمدعــي عبــارة عــن ربــح ملبلــغ ادعــاه .... لــذا فقــد حكمــت احملكمــة 
علــى املدعــى عليــه بــأن يســلم املدعــي مائــة وخمســة وعشــرين ألــف ريــال 
وردت دعــوى املدعــي فيمــا زاد علــى ذلــك ، لــم يقنــع املدعــي وال املدعــى 

عليــه باحلكــم  صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

يف  القاضــي   ....................... أنــا  فلــدي  وبعــد،  وحــده،  هلل  احلمــد 
احملكمــة العامــة بالريــاض ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1431/03/17هـــ 
حضــر ................. حامــل الســجل املدنــي رقــم ..................... بالوكالــة 
عــن ........................ بصفتــه الوكيــل الشــرعي عــن ................. مبوجــب 
صاحــب  مبكتــب  املكلــف  العــدل  كاتــب  مــن  الصــادرة  الوكالــة 
الســمو امللكــي وزيــر الدفــاع والطيــران واملفتــش العــام برقــم 32 يف 
ســوري   ........................ معــه  احلاضــر  علــى  وادعــى  1431/1/10هـــ، 
اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ..................... قائــا يف دعــواه: 
لقــد ســلم مــوكل موكلــي للمدعــى عليــه مائــة وخمســة وعشــرين ألــف 
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ريــال يف 2006/2/29م لكــي يتجــر بهــا املدعــى عليــه، وقــد ربحــت 
وبلــغ نصيــب مــوكل موكلــي مــن الربــح مائــة وخمســة وعشــرين ألــف 
ريــال، وقــد ســلم املدعــى عليــه ملــوكل موكلــي مــن الربــح عشــرة آالف 
ريــال. وأطلــب إلــزام املدعــى عليــه بــأن يســلم ملــوكل موكلــي رأس املــال 
مــع األربــاح. هــذه دعــواي. وباســتجواب املدعــى عليــه، أجــاب بقولــه: مــا 
ذكــره املدعــي وكالــة مــن أن مــوكل موكلــه ســلمني مائــة وخمســة 
وعشــرين ألــف ريــال لكــي أجتــر بهــا فغيــر صحيــح، والصحيــح أن 
ــال، لكــي يســلمها  ــة ألــف ري ــة ســلم ل.......................مائ املدعــي أصال
ل.................. لكــي يتجــر بهــا، وبعــد مضي شــهر ذكــر ...........أن مبلغ 
املدعــي أصالــة ربــح عشــرة آالف ريــال وســلم هــذا الربــح ل................، 
فســلم ............هــذا الربــح للمدعــي أصالــة، ثــم أعــاد املدعــي أصالــة بعــد 
عشــرين يومــا وســلم ل............... خمســة وعشــرين ألــف ريــال؛ لكــي 
يتجــر بهــا، وقــد كتبــت للمدعــي أصالــة ســندا يف 2006/8/29م، 
وقــد جــاء فيــه مــا نصــه: )نعــم أنــا ................ لقــد اســتلمت مــن املدعــو 
ريــال ســعودي  ألــف  مائــة وخمســة وعشــرين  قــدره  ..................مبلغــا 
وذلــك عــروض جتــارة عامــة علمــا أن امليزانيــة شــهرية، ويقــدم املبلــغ 
لصاحبــه عنــد طلبــه( ا.هـــ. ثــم وقعــت علــى هــذا الســند، وقــد كتبــت 
هــذا الســند باســمي لكــون املدعــي أصالــة لوجــود الثقــة التــي بينــي 
ورشــتي  يف  لــدي  حضــر  شــهر  مضــي  وبعــد  أصالــة،  املدعــي  وبــن 
أصالــة  للمدعــي   ................... وقــال  و......................،  أصالــة  املدعــي 
إن أموالــي وأمــوال .............. قــد وضعناهــا لــدى املوظــف مبؤسســتي 
ــد  ــا عن ــد أن أضعه ــك أم تري ــك أموال ــد ل ــد أن أعي ................، فهــل تري
ــل  ــة يف أول األمــر ب ــك؟ فقــال املدعــي أصال ــا ل .............لكــي يتجــر به
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ــة قبــل خروجــه مــن  ــم رجــع املدعــي أصال ــي أموالــي، ث ــد ل ــد أن تعي أري
الورشــة، وقــال: ل...................... مــا دام أنــك قــد وضعــت أنــت و.............. 
أموالكمــا لــدى ................. فضــع أموالــي التــي لديــك وقدرهــا مائــة 
وخمســة وعشــرون ألــف ريــال عنــد ................ لكــي يتجــر لــي بهــا وقــد 
قــام ................. بتســليم أمــوال املدعــي أصالــة ل..................... ثــم تبــن 
 ................. وأمــوال  أموالــي  أكل  وقــد  محتــال،   ........................ أن 
وأمــوال املدعــي أصالــة، وأن األربــاح التــي ســلمها وهميــة، وقــد طالبــه 
..........بــرأس املــال الــذي ســلمه لــه، والــذي يخصنــي ويخــص املدعــي 
ــأن يســلم  ــى ...............ب ــة، ويخــص ...................، وقــد حكــم عل أصال
لــــ................ ثمامنائــة وثاثــن ألــف ريــال، منهــا مائــة وخمســة عشــر 
ألــف ريــال التــي تخــص املدعــي أصالــة، وذلــك بالصــك الصــادر مــن 
احملكمــة العامــة بالدمــام برقــم 5/41 يف 1429/3/3هـــ، ولــم ينفــذ 
..............هــذا احلكــم حتــى اآلن وال يــزال مســجونا مــن أجــل تنفيــذ 
قــال:  املدعــي وكالــة  علــى  ذلــك  وبعــرض  أجــاب.  احلكــم. هكــذا 
إننــي ســأراجع املدعــي أصالــة وأفيدكــم يف اجللســة القادمــة. ويف يــوم 
ــاء املوافــق 1432/01/02 هـــ حضــر ............... ســعودي اجلنســية  األربع
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .................. بالوكالــة عــن ................... 
حامــل الســجل املدنــي رقــم .................................... بصفتــه وكيــًا عــن 
..................... ســوري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ................ مبوجــب 
مبكتــب  بالعمــل  املكلــف  العــدل  كاتــب  مــن  الصــادرة  الوكالــة 
صاحــب الســمو امللكــي وزيــر الدفــاع والطيــران واملفتــش العــام برقــم 
491 يف 1431/08/16هـــ كمــا حضــر .....................ســعودي اجلنســية 
 ............. عــن  بالوكالــة   .................... رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
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ســوري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ....................... مبوجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بشــرق الريــاض برقــم 146273 يف 
ــة اجلــواب عــن مــا ذكــره  1431/03/14هـــ فطلبــت مــن املدعــي وكال
املدعــى عليــه وكالــة فقــال إن مــا ذكــره مــوكل املدعــى عليــه غيــر 
صحيــح والصحيــح وأن موكلــي اتفــق مــع املدعــى عليــه أصالــة علــى أن 
يســلم مــوكل موكلــي للمدعــى عليــه أصالــة مائــة وخمســة وعشــرين 
ألــف ريــال لكــي يتجــر بهــا املدعــى عليــه أصالــة والربــح بينهمــا فطلــب 
املدعــى عليــه أصالــة مــن موكلــي إيــداع هــذا املبلــغ يف حســاب مؤسســة 
حســاب  يف  املبلــغ  موكلــي  فــأودع   .... بنــك  يف  .............للمقــاوالت 
املؤسســة املذكــورة وكتــب املدعــى عليــه أصالــة الســند الــذي أقــر بــه 
يف اجللســة األولــى ولــم يوافــق موكلــي علــى تســليم شــيء مــن هــذا املبلــغ 
ل..................... وأطلــب إلــزام املدعــى عليــه أصالــة بــأن يســلم ملوكلــي 
املتبقــي مــن رأس مالــه وقــدره مائــة وخمســة عشــر ألــف ريــال وأحصــر 
دعــواي يف ذلــك هكــذا أجــاب فســألت املدعــى عليــه وكالــة هــل لــدى 
موكلــه بينــة علــى قبــول املدعــي أصالــة لتســليم املبلــغ املذكــور يف 
الدعــوى ل....................لإلجتــار بــه فقــال إننــي ســوف أراجــع موكلــي 
وأفيدكــم يف اجللســة القادمــة وموكلــي يســكن يف اخلبــر مــن خمــس 
ســنوات وأطلــب إحالــة املعاملــة للمحكمــة العامــة باخلبــر هكــذا أجــاب 
ــه إحضارهــا يف اجللســة  ــة فعلي ــه بين ــه إن كان لــدى موكل ــه أن فأفهمت
القادمــة وأمــا مــا يتعلــق بالدفــع بعــدم االختصــاص احمللــي فأفهمتــه أن 
هــذا الدفــع ال يقبــل بعــد اجللســة األولــى حســب املــادة احلاديــة والســبعن 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية. ويف يــوم الســبت املوافــق 1432/5/5هـــ 
حضــر املدعــي أصالــة ................... ســوري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقم 
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.....................واملدعــى عليــه أصالــة فســألت املدعــى عليــه هــل لديــه بينــة 
علــى قبــول املدعــي بتســليم املبلــغ املذكــور يف الدعــوى ل....................
ــه  ــَم لــم يحضرهــا وقــد أفهمــت وكيل لإلجتــار بــه فقــال نعــم فســألته ل
بإحضارهــا فقــال إنــه لــم يخبرنــي بذلــك فرفعــت اجللســة إلحضــار البينــة 
وأفهمتــه أنــه إن أحضرهــا يف اجللســة القادمــة وإال اعتبرتــه عاجــزًا عــن 

إحضارهــا. 
ويف يــوم الســبت املوافــق 1432/8/15هـــ حضــر املدعــي واملدعــى عليــه 
؟  بإحضارهــا  وعــد  التــي  البينــة  أحضــر  هــل  عليــه  املدعــى  فســألت 
فقــال : نعــم  وأحضــر ..................... ســوري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة 
رقــم ...................... وبســؤاله عمــا لديــه قــال أشــهد أنــه قبــل أكثــر مــن 
ســنة أخبرنــي املدعــي  .............. أنــه ســوف يشــغل أموالــه يف شــركة 
عــن طريــق املدعــى عليــه................ وســألني عنــه فقلــت لــه : الرجــال 
مــا عليــه ثــم أخبرنــي املدعــي بعــد ذلــك أنــه ســلم مبلغــا للمدعــى عليــه 
هكــذا شــهد ، كمــا أحضــر ........... ســوري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة 
رقــم ............. وبســؤاله عمــا لديــه قــال أشــهد أن املبلــغ الــذي ســلمه 
املدعــي .............. للمدعــى عليه...............لتســليمه لشــركة .... يف .... 
للتجــارة بــه وليــس ليتجــر بــه بنفســه ولــم أحضــر معهمــا عنــد تســليم 
املبلــغ أو عنــد االتفــاق وقــد علمــت ذلــك ألن املدعــى عليــه يســتلم املبالــغ 
مــن النــاس لغــرض تســليمها لتلــك الشــركة لإلجتــار بهــا هكــذا شــهد 
، فســألت املدعــى عليــه هــل لديــه زيــادة بينــة ؟ فقــال : نعــم ووعــد 
بإحضارهــا يف اجللســة القادمــة ، فأفهمتــه إنــه إن أحضرهــا يف اجللســة 
القادمــة وإال اعتبرتــه عاجــزا عــن إحضارهــا. ويف يــوم األربعــاء املوافــق 
1433/2/10هـــ حضــر املدعــي واملدعــى عليــه فســألت املدعــى عليــه 
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هــل أحضــر الشــهود فقــال : إنهمــا يقيمــان يف الدمــام وهمــا ............... 
و.............. ورفضــا احلضــور معــي للريــاض وأطلــب اســتخاف احملكمــة 
العامــة بالدمــام لســماع شــهادتهما لــذا قــررت اســتخاف فضيلــة رئيــس 
احملكمــة العامــة بالدمــام أو مــن ينيبــه مــن قضــاة احملكمــة يف ســماع 
شــهادة الشــاهدين املذكوريــن وشــهادة املزكــن لهمــا . وقــرر املدعــي 
أنــه ال يرغــب احلضــور عنــد أداء الشــهادة . فرفعــت اجللســة لذلك. ويف يوم  
ــه وقــد  األربعــاء املوافــق 1433/06/25هـــ حضــر املدعــي واملدعــى علي
وردنــي خطــاب رئيــس احملكمــة العامــة بالدمــام برقــم 33/630501 يف 
1433/06/04هـــ واملرفــق بــه صــورة طبــق األصــل مــن الضبــط التالــي 
نصــه: )اســتخاف يف قضيــة حقوقيــة ـ بطلــب رســمي احلمــد هلل وحــده 
وبعــد فلــدي أنــا ....................... القاضــي يف احملكمــة العامــة بالدمــام 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
ــدة  ــخ 1433/04/04هـــ املقي بالدمــام املســاعد برقــم 33236227 وتاري
باحملكمــة برقــم 33630501 وتاريــخ 1433/04/04هـــ واملبنيــة علــى 
كتــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض برقــم 33/307762 
وتاريــخ 1433/02/16هـــ املتضمــن اســتخاف فضيلــة القاضــي الشــيخ 
ــي أقامهــا  ــه يف الدعــوى الت ــة املدعــى علي ــا يف ســماع بين ................... لن
................ ضــده ففــي يــوم األحــد املوافــق 1433/05/16هـــ افتتحــت 
اجلنســية  ســوري   ..................... وفيهــا حضــر   47:10 الســاعة  اجللســة 
ســوري   ............... معــه  وأحضــر   .................. رقــم  اإلقامــة  مبوجــب 
ســوري  .......................و.................  رقــم  اإلقامــة  مبوجــب  اجلنســية 
اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ..............وقــد شــهد كل واحــد منهمــا 
علــى حــده بقولــه اجتمــع ............ مــع ................. يف بيتــي أنــا ............. 
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باخلبــر ومعهمــا جماعــة يطلبــون .................. مبالــغ واعتــرف.................
باملبالــغ التــي يطالبونــه بهــا وأنهــا يف ذمتــه والتــزم بســدادها وكتــب 
لــكل واحــد منهــم ورقــة وســندا باملبلــغ الــذي يف ذمتــه وأعطــى كل 
دائــن ورقــة باملبلــغ هكــذا شــهدا وأمــرت ببعــث صــورة ضبطــه لفضيلــة 
القاضــي املســتخلف. وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلى 
ــه ..............  ــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1433/05/16هـــ املدعــى علي آل
توقيــع شــاهد ........ توقيــع شــاهد ................ توقيــع كاتــب الضبــط 
 .................. بالدمــام  العامــة  القاضــي يف احملكمــة  توقيــع   ..............
ختمــه وتوقيعه(اهـــ. ثــم قــال املدعــي إننــي أعــود إلــى املطالبــة مبــا طالــب 
بــه وكيلــي يف اجللســة األولــى فســألت املدعــي هــل لديــه بينــة علــى أن 
املدعــى عليــه قــد ربــح يف املبلــغ الــذي ســلمه إيــاه مائــة وخمــس وعشــرين 
ــه ميــن  ــى ذلــك. فأفهمــت املدعــي أن ل ــة لــدي عل ــال فقــال ال بين ألــف ري
املدعــى عليــه بالصيغــة التاليــة: )واهلل الــذي ال إلــه إال هــو إننــي لــم أجتــر 
باملبلــغ املذكــور يف الدعــوى ولــم أحصــل منــه أي أربــاح عــدا العشــرة 
فقــال  للمدعــي(  وســلمتها   .............. إياهــا  ســلمني  التــي  ريــال  آالف 
أطلــب ميينــه وبعــرض اليمــن علــى املدعــى عليــه اســتعد ببذلهــا ثــم حلــف 
اليمــن بالصيغــة املذكــورة آنفــا فأفهمــت املدعــى عليــه أن لــه ميــن 
املدعــي بالصيغــة التاليــة: )واهلل الــذي ال إلــه إال هــو إننــي قــد ســلمت 
مائــة وخمــس وعشــرين ألــف ريــال للمدعــى عليــه ........... لكــي يتجــر 
بهــا بنفســه ولــم أســلمها لــه لكــي يســلمها ل................. لكــي يتجــر 
بهــا(  فقــال أطلــب ميينــه وبعــرض اليمــن علــى املدعــي اســتعد ببذلهــا ثــم 
حلــف اليمــن بالصيغــة املذكــورة آنفــا فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة  ومبــا أن املدعــى عليــه أقــر بكتابــة ســند للمدعــي يتضمــن 
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أنــه اســتلم منــه مائــة وخمســة وعشــرين ألــف ريــال وذلــك عــروض جتــارة 
قــد ســلم  املبلــغ  بــأن  املبلــغ لصاحبــه عنــد طلبــه ودفــع  عامــة ويقــدم 
ل................ لكــي يتجــر بــه بنــاء علــى موافقــة املدعــي وأنكــر املدعــي 
ذلــك ولــم يقــم املدعــى عليــه  بينــة علــى موافقــة املدعــي علــى تســليم 
بــه والشــهود الذيــن أحضرهــم  املبلــغ ل......................... لكــي يتجــر 
املدعــى عليــه لــم يشــهدوا بذلــك وطلــب ميــن املدعــي علــى نفــي ذلــك 
ــه ومبــا أن املدعــى عليــه أنكــر  ــى نحــو مــا طلــب من وحلــف املدعــي عل
العشــرة آالف  بــأن  وأقــر  الدعــوى  املذكــور يف  للمبلــغ  ربــح  حصــول 
ريــال التــي ســلمت للمدعــي عبــارة عــن ربــح ملبلغــه ادعــاه ..........لــذا فقــد 
حكمــت علــى املدعــى عليــه بــأن يســلم املدعــي مائــة وخمســة وعشــرين 
ألــف ريــال ورددت دعــوى املدعــي فيمــا زاد علــى ذلــك وأخليــت ســبيل 
املدعــى عليــه منــه وبذلــك حكمــت. وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن 
قــررا عــدم القناعــة وطلبــا االســتئناف فأجبتهمــا لطلبهما وقررت تســليم 
كل واحــد منهمــا صــورة مــن صــك احلكــم حــاال لتقــدمي معارضتــه عليــه 
خــال مــدة ال تتجــاوز ثاثــن يومــا فمــن تأخــر منهمــا عــن ذلــك ســقط 
حقــه يف تقــدمي االعتــراض واكتســب احلكــم يف حقــه القطعيــة. وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1433/06/25هـــ.

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34188358 وتاريــخ 	 
1434/4/15هـ 
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: 3443725 تاريُخه: 1434/2/23هـ َرْقُم  كِّ َرْقُم الصَّ
الدعوى: 2354

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34265623 تاريخه:1434/7/11هـ

شــركة - نــزاع بــن شــركاء يف شــركة - تظلــم مــن قــرار شــريك 
أدى خلســارة الشــركة - إقامــة الدعــوى ضــد الغرفــة التجاريــة - دفــع 
املدعى عليها بعدم الصفة وأن مهمتها تقدمي الدعم واملشــورة وكونها 
حاضنة للمشــروع ال يلزمها منه حتمل املســؤولية التضامنية - صرف 

النظــر عــن دعــوى املدعــي.

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

ادعــى املدعــي بدعــوى ضــد الغرفــة التجاريــة بأنــه اتفــق مــع أحــد رؤســاء 
جلانهــا علــى إنشــاء شــركة ملزاولــة نشــاط جتــاري وبعــد فتــح حســاب 
ــه والترويــج واســتقبال املســاهمات مــن النــاس أصــدر قــرارا  مصــريف ل
برفــع قيمــة الســهم ممــا حمــل املســاهمن لســحب أموالهــم ممــا أحلــق 
ــه مــن ضــرر  دفــع  ــب تعويضــه عمــا حصــل ل ــه ويطل اخلســارة الفادحــة ب
وكيــل الغرفــة التجاريــة بطلــب صــرف النظــر عــن دعــواه إلقامتــه علــى 
غيــر ذي صفــة فمهمــة الغرفــة التجاريــة تقــدمي االرشــادات واالستشــارات 
وقــرار رئيــس أحــد اللجــان املتظلــم منــه كان بصفتــه الشــخصية ال 
بصفتــه رئيســًا للجنــة وأن النظــام ال يســمح للغرفــة التجاريــة مبزاولــة 
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العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي   )......( أنــا  لــدي  وحــده  هلل  احلمــد   
بنــاًء علــى املعاملــة املقيــدة يف هــذه احملكمــة برقــم  املنــورة  باملدينــة 
318588 وتاريــخ 1431/02/10هـــ واحملالــة مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 
ــوم الســبت املوافــق  ــه ففــي هــذا الي 2354وتاريــخ 1431/02/10هـــ علي
حضــر  وفيهــا  11.30ص  الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1432/06/25ه 
)......( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )......( ولــم يحضــر 
ممثــل )......( وقــد وردنــا خطــاب )......( املتضمــن أنــه نظــرًا النتهــاء مــدة 
مجلــس اإلدارة احلالــي وال تــزال وزارة التجــارة والصناعــة بصــدد اتخــاذ 
جلســة  ويف  اجللســة  ورفعــت  جديــد  إدارة  مجلــس  انتخــاب  إجــراءات 
أخــرى لــم يحضــر املدعــي وال مــن ميثلــه ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن 

التجــارة وكــون الغرفــة حاضنــة للمشــروع وداعمــة لــه ال يعنــي ضمانهــا 
وال يحملهــا املســؤولية   عليــه وملــا اتضــح مــن دعــوى املدعــي أن النــزاع 
الــذي يذكــره نــزاع بــن شــركاء، والغرفــة التجارية ليســت طرفًا فيه، 
وليســت شــريكة يف هــذه الشــركة علــى فــرض وجودهــا، وقــد ظهر أن 
القــرار الــذي يدعــى املدعــي تضــرره منــه صــادر مــن رئيــس مجلــس إدارة 
الشــركة املشــار إليهــا، وكــون الغرفــة التجاريــة حتتضــن هذا املشــروع 
وتدعمــه ال يحملهــا مســؤولية إخفاقــه يف حــال تقصيرهــا، لــذا فقــد 
صــدر احلكــم بــرد دعــوى املدعــي جتــاه املدعــى عليــه الغرفــة التجاريــة 
ولــه إقامــة دعــواه ضــد الشــريك لــدى اجلهــة القضائيــة املختصــة قــرر 
املدعــي االعتــراض فأفهــم بالتعليمــات، صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف.
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ميثلــه ونظــرًا النتهــاء الوقــت احملــدد للنظــر يف الدعــوى لــذا فقــد جــرى 
شــطبها للمــرة األولــى ويف جلســة أخــرى كان املدعــي قــد تقــدم بطلــب 
مواصلــة النظــر يف دعــواه فتــم قبــول طلبــه ومت حتديــد هــذا اليــوم موعــدًا 
لنظــر الدعــوى وقــد حضــر املدعــي ولــم يحضــر ممثــل للمدعــى عليهــا 
)......( وقــد وردنــا منهــم خطــاب رقــم ق/258 وتاريــخ 1433/01/24هـــ 
يتضمــن أنــه لــم يصلهــم قــرار اعتمــاد رئيــس مجلــس )......( إال منــذ 
أيــام قليلــة ويطلبــون تأجيــل اجللســة وعليــه رفعــت اجللســة ويف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي وحضــر حلضــوره )......( ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الهويــة الوطنيــة ذات الرقــم )......( بصفتــه الوكيــل الشــرعي عــن اجلهــة 
املدعــى عليهــا مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة 
باملدينــة املنــورة برقــم 7293 وتاريــخ 1433/01/29هـــ وقــد قــرر املدعــي 
قائــًا: أطلــب إمهالــي إلحضــار دعــواي محــررة فأجيــب لطلبــه ورفعــت 
اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه 
وكالــة ثــم ابــرز املدعــي الئحــة دعــوى مكونــة مــن ســبع صفحــات 
تقــرر االطــاع عليهــا ورصــد مضمونهــا يف اجللســة القادمــة ومت تزويــد 
ــة بنســخة منهــا للجــواب عليهــا يف اجللســة القادمــة  املدعــى عليــه وكال
ورفعــت اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وقــد أحضــر املدعــى 
عليــه وكالــة مذكــرة جوابيــة علــى الدعــوى ونظــرًا ألن مذكرتــي 
ــب مــن الطرفــن إحضارهمــا عــن  ــان فقــد طل ــة طويلت الدعــوى واإلجاب
طريــق وســائط إلكترونيــة لكــي يتــم تنزيلهــا يف الضبــط فاســتعدا 
لذلــك ورفعــت اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وحضــر حلضــوره 
)......( ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم )......( بصفتــه 
ممثــاً )......( مبوجــب خطــاب التفويــض ذي الرقــم ق/1791 وتاريــخ 
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1433/9/9هـــ الصــادر مــن رئيــس مجلــس إدارة )......( والتــي تخــول لــه 
حــق املرافعــة واملدافعــة واملخاصمــة واملطالبــة وحضــور اجللســات والــرد 
عليهــا وســماعها واإلقــرار واإلنــكار واجلــرح والتعديــل والطعــن وقبــول 
األحــكام مــن عدمهــا واملطالبــة باحلقــوق وإثباتهــا وطلــب حلــف اليمــن 
ــل  ــب تأجي ــن: نطل ــز وقــد قــرر الطرفــان قائل ورده واالســتئناف والتميي
ويف  اجللســة  ورفعــت  لطلبهمــا  فأجيبــا  للصلــح  مســاٍع  لوجــود  اجللســة 
جلســة أخــرى حضــر املدعــي وحضــر حلضــوره )......( ســعودي اجلنســية 
)......( بصفتــه الوكيــل الشــرعي عــن  مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
اجلهــة املدعــى عليهــا مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
والتــي  1434/1/3ه  وتاريــخ   343368 برقــم  املنــورة  باملدينــة  الثانيــة 
واملدافعــة  واملرافعــة  الدعــاوي  وإقامــة  املطالبــة  حــق  فيهــا  لــه  تخــول 
وســماع الدعــاوي والــرد عليهــا وطلــب حلــف اليمــن ورده واالمتنــاع عنــه 
واحضــار الشــهود والبينــات والطعــن فيهــا واالجابــة وبســؤال املدعــي عــن 
دعــواه ادعــى قائــًا إننــي أملــك مؤسســة جتاريــة باســم )......( واملســجلة 
يف وزارة التجــارة مبوجــب الســجل التجــاري ذي الرقــم )......( وتاريــخ 
وتدريــب  تأهيــل  نشــاط  يف  املؤسســة  هــذه  تعمــل  1428/08/05هــــ 
وتوظيــف الكــوادر النســائية يف منطقــة )...( ومنطقــة )...( ثــم مت االتفاق 
مــع رئيــس جلنــة شــباب األعمــال يف الغرفــة التجاريــة بـــ...... املدعــى عليهــا 
مبوجــب مذكــرة تفاهــم وتتضمــن تأســيس شــركة )......( كشــركة 
مســاهمة تطــرح لاكتتــاب ثــم مت فتــح حســاب بإســمي وباســم املديــر 
ــغ  ــداع املبال ــدأ األعضــاء واملؤسســون بإي ــك )......( وب ــي )......( يف بن املال
وكان الســهم حينهــا لألعضــاء املؤسســن خمســة وثاثــون ألــف ريــال 
ثــم أتخــذ رئيــس جلنــة شــباب األعمــال املعــن رئيســًا ملجلــس إدارة هــذه 
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الشــركة قــرارًا برفــع الســهم مــن خمســة وثاثــن ألــف ريــال إلــى مائــة 
ــم مت إجهــاض املشــروع مــن  ــال فســحب املؤسســون مــا دفعــوه ث ألــف ري
قبــل رئيــس مجلــس اإلدارة بعــد الترويــج لــه إعاميــًا وقــد تضــررت مــن 
ذلــك حيــث إننــي بذلــت جهــدي وانتقلــت مــع مؤسســتي وأســرتي كاملــة 
مــن منطقــة تبــوك واجلــوف إلــى املدينــة املنــورة وأعــددت دراســة جــدوى 
للمشــروع كلفتنــي مائــة وســتن ألــف ريــال لــذا أطلــب تعويضــي عــن 
ذلــك مببلــغ قــدره أربعمائــة وخمســون ألــف ريــال علمــًا أننــي شــريك يف 
هــذه الشــركة واملديــر التنفيــذي للشــركة بنــاء علــى قــرار مجلــس 
إدارة الشــركة علمــًا أن رئيــس مجلــس اإلدارة مت تعيينــه مبوجــب قــرار 
مجلــس إدارة الشــركة   والغرفــة التجاريــة ليســت شــريكه يف هــذه 
عليــه  املدعــى  علــى  املدعــي  دعــوى  وبعــرض  دعــواي  هــذه  الشــركة 
ممثــل الغرفــة التجاريــة أجــاب قائــًا إن الغرفــة التجاريــة مهمتهــا تقــدمي 
اخلدمــات االرشــادية واالستشــارات املتعلقــة بالتجــار والصناعــة وتهيئــة 
ــى الغرفــة مبشــروعه  األجــواء لغــرض االســتثمار وقــد تقــدم املدعــي إل
الــذي يذكــر وســاهمت الغرفــة يف تقــدمي االرشــادات وكان شــريكًا 
لرئيــس جلنــة شــباب األعمــال يف الغرفــة حســب مــا ذكــر وذلــك بصفتــه 
الشــخصية فتــم عقــد جلنــة بينهــم لتأســيس شــركة تقــوم بالنشــاط الــذي 
ذكــره ولــم تظهــر الشــركة للوجــود ومهمــة الغرفــة هــي املســاعدة 
واالشــراف وكونهــم فشــلوا يف االتفــاق فيمــا بينهــم فهــذا ال يّحمــل 
الغرفــة أي مســؤولية والغرفــة التجاريــة ليســت شــريكه يف املشــروع 
ــي ليســت  ــة موكلت ــذا فــإن الغرفــة التجاري ــك ل ــًا ذل ــا نظام وال يحــق له
مســؤولة عــن االضــرار التــي حلقــت بــه هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة ومــا قــرره الطرفــان ونظــرًا ألنــه اتضــح مــن 
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دعــوى املدعــي أن النــزاع الــذي يذكــره هــو نــزاع بــن شــركاء والغرفــة 
التجاريــة ليســت طرفــًا فيــه وليســت شــريكه يف هــذه الشــركة علــى 
فــرض وجودهــا وقــد ظهــر أن القــرار الــذي يدعــى املدعــي تضــرره منــه 
صــادر مــن رئيــس مجلــس إدارة الشــركة املشــار إليهــا وكــون الغرفــة 
التجاريــة حتتضــن هــذا املشــروع وتدعمــه ال يحملهــا مســؤولية اخفاقــه 
يف حــال تقصيرهــا لــذا فقــد حكمــت بــرد دعــوى املدعــي )......( املشــار 
إليهــا جتــاه املدعــى عليــه )......( وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر 
ممثــل )......( قناعتــه باحلكــم أمــا املدعــي فأبــدى عــدم القناعــة وطلــب 
اســتئناف احلكــم بائحــة فتــم إفهامــه بالتعليمــات املتعلقــة بهــذا الشــأن 
وأن عليــه احلضــور خــال عشــرة أيــام الســتام صــورة مــن صــك احلكــم 
ــه خــال ثاثــن يومــًا مبضيهــا وعــدم تقــدم اعتراضــه  ــراض علي لاعت
يســقط حقــه يف االعتــراض ويكتســب احلكــم القطعيــة، علمــًا أن 
تنعقــد  لــم  1433/11/21هــــ  املوافــق  األحــد  يــوم  يف  املقــررة  اجللســة 
اللتحاقــي يف دورة تدريبــة تابعــة لــوزارة العــدل  وأغلقــت اجللســة الســاعة 
العاشــرة ، وبــاهلل التوفيــق ، حــرر يف 1434/02/20هـــ وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي 
اليــوم األحــد املوافــق 1434/6/18هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  هــذا 
الثانيــة عشــرة والربــع وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بخطابهــم رقــم 341107169 وتاريــخ 1434/5/28هـــ مرفقــًا بهــا قــرار 
بعــد  املتضمــن  1434/5/20هـــ  وتاريــخ   34216615 رقــم  املاحظــة 
حــذف املقدمــة مــا نصــه« وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه 
االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة إعادتهــا لفضيلتــه ملاحظــة مــا يلــي : 
ــا علمــًا أن  ــل ضبطه ــد مــن حتريرهــا قب ــر محــررة وال ب 1- الدعــوى غي
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فضيلتــه أشــار إلــى أن الدعــوى قــد قدمهــا املدعــي وكذلــك اإلجابــة 
عنهــا عــن طريــق وســائط الكترونيــة ليتــم تنزليهــا يف الضبــط لكــن 
فضيلتــه لــم يقــم بذلــك ويعمــل املــادة )62( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
ولوائحــه التنفيذيــة 2- علــى فضيلتــه بعــد حتريــر الدعــوى التأكــد مــن 
العقــد  علــى  االطــاع  الوالئــي 3-  اختصاصــه  داخلــة يف  القضيــة  أن 
بــن الطرفــن وتدويــن مضمونــه يف الضبــط وإجــراء الــازم نحــوه 4- 
االطــاع علــى الائحــة االعتراضيــة ومناقشــة مــا ورد فيهــا بحضــور 
الطرفــن ال ســيما مــا ذكــره املعتــرض مــن أن لديــه مســتندات رســمية 
تثبــت صحــة دعــواه وإجــراء املقتضــى الشــرعي نحوهــا ، واهلل املوفــق 
وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم« أ.هـــ وعليــه 
أجيــب أصحــاب الفضيلــة قضــاة محكمــة االســتئناف حفظهــم اهلل 
ــب مــن  ــي : أواًل: الدعــوى محــررة وهــي شــفوية ، وكان قــد طل مبــا يل
ــب  ــة لطولهمــا ، وقــد طل ــر وســائط الكتروني الطرفــن إحضارهــا عب
الطرفــان يف اجللســة الثامنــة ســماع الدعــوى واإلجابــة مشــافهة وبنــاًء 
عليــه مت رصــد الدعــوى واإلجابــة يف اجللســة الثامنــة. ثانيــًا: ظهــر لــي 
أن هــذه الدعــوى مــن اختصــاص احملكمــة العامــة نظــرًا ألن املدعــى 
عليهــا ليســت جهــة حكوميــة وإمنــا هــي يف احلقيقــة جمعيــة للتجــار ، 
كمــا أن املدعــى عليهــا ليســت شــريكه وبنــاًء عليــه فليســت الدعــوى 
بــن شــركاء . ثالثــًا: اتضــح مــن دعــوى املدعــي أن االتفــاق مت بينــه وبــن 
رئيــس جلنــة شــباب األعمــال بالغرفــة ) الشــريك لــه ورئيــس مجلــس إدارة 
الشــركة( وأن الغرفــة ليســت شــريكة يف هــذه الشــركة وبنــاًء عليــه 
ــه خــاف  ــى املدعــى عليهــا واحلقيقــة أن فــإن هــذه الدعــوى ال تتوجــه عل
بــن الشــركاء ومــن ضمنهــم رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ويســتطيع 
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رفــع دعــواه عليــه إذا كان لــه حــق أمــام احملكمــة املختصــة، وبنــاًء 
عليــه فــا زلــت علــى حكمــي واهلل أعلــم وأحكــم هــذا مــا أجيــب 
بــه أصحــاب الفضيلــة وأمــرت بإحلاقــه ورفعــه حملكمــة االســتئناف ، 
وأغلقــت اجللســة الســاعة الثانيــة عشــرة والنصــف ، وصلــى اهلل علــى 
1434/06/18هـــ  يف  حــرر  وســلم.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا 
ويف هــذا اليــوم الثاثــاء املوافــق 1434/8/16هـــ افتتحــت اجللســة لــدي 
أنــا )......( القائــم بعمــل املكتــب القضائــي التاســع عشــر وقــد عــادت 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة بخطابهــم رقــم 
341107169 وتاريــخ 1434/7/19هـــ مرفقــًا بــه قــرار الدائــرة احلقوقيــة 
الثانيــة رقــم 34265623 وتاريــخ 1434/7/11هـــ املظهــر علــى الصــك 
وســجله  إحلاقــه بضبطــه  جــرى  لــذا  احلكــم  علــى  املوافقــة  املتضمــن 
ــا  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل وبــاهلل التوفيــق حــرر يف 1434/8/16هـــ وصل

ــى آلــه وصحبــه وســلم محمــد وعل
 احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ، فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف 
مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  اإلطــاع  املكرمــة  مكــة  منطقــة  يف 
فضيلــة رئيــس احملكمــة باملدينــة املنــورة برقــم 341107169 وتاريــخ 
ــة الشــيخ )......(  1434/6/19هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيل
القاضــي باحملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة برقــم 3443725 وتاريــخ 
1434/2/23هـ ، املتضمن دعوى )......( ضد )......( ، وبدراســة الصك 
وصــورة ضبطــه والئحتــه اإلعتراضيــة تقــرر املوافقــة علــى احلكــم بعــد 
األجــراء األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم.
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: 34188973 تاريُخه: 1434/4/15هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3250477

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34232389 تاريخه: 1434/6/6هـ

شــراكة - عقــد - مضاربــة - تســليم أمــوال للمدعــى عليهــا لغــرض 
املتاجــرة - ثبــوت احتيــال املدعــى عليهــا- مطالبــة املدعــي بــرد رأس 
املــال واألربــاح- مصادقــة املدعــى عليهــا علــى رأس املــال دون األربــاح- 
دفــع املدعــى عليهــا باملتاجــرة واخلســارة وال بينــة علــى اخلســارة- إلــزام 

املدعــى عليهــا بــرد رأس املــال للمدعــي .

قوله صلى اهلل عليه وسلم : ) على اليد ما أخذت حتى تؤديه ( 

ذكــر وكيــل املدعــي شــرحًا لدعــواه أن موكلــه قــام بتســليم مبلــغ 
للمدعــى عليهــا لغــرض املتاجــرة فيــه وســلمته إيصــااًل بذلــك يتضمــن 
أنهــا مرابحــة يف األســهم، تبــن للمدعــي أن املدعــى عليهــا قــد حكــم 
عليهــا يف قضيــة احتيــال لقيامهــا بجمــع األمــوال والنصــب واالحتيــال 
علــى النــاس لذلــك طلــب إلــزام املدعــى عليها بــرد املبلغ املســلم واألرباح، 
صادقــت املدعــى عليهــا علــى دعــوى املدعــي فيمــا يتعلــق باملبلــغ املســلم 
لهــا والثابــت مبوجــب شــيك دون غيــره ألنهــا تاجــرت وخســرت مــن جتــارة 
األســهم وال بينــة لهــا علــى اخلســارة، لــذا حكمــت احملكمــة بإلــزام 
وقــررت  القناعــة  املدعــي  قــرر  للمدعــي،   املبلــغ  بــرد  عليهــا  املدعــى 
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اجلزائيــة  باحملكمــة  القاضــي  أنــا........  لــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
قــرار  مبوجــب  الشــيخ  القاضــي  لفضيلــة  اخللــف  القاضــي  باملدينــة 
النقــل رقــم )33/18/2085( يف 1433/4/17هـــ الصــادر مــن املجلــس 
برقــم  العليــا  احملكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد   ، للقضــاء  األعلــى 
400/ش   رقــم  القــرار  رفقهــا  1434/1/25هـــ   وتاريــخ   34169721
وتاريــخ 1434/1/25هـــ املتضمــن اإلذن باســتمرار ســماع الدعــوى بعــد 
شــطبها للمــرة الثانيــة وتنبيــه املدعــي بعــدم تكــرار غيابــه ورصــد ذلــك 
يف ضبــط القضيــة. ويف يــوم  االثنــن  املوافــق 1434/3/23هـــ افتتحــت 
اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــر صباحــا وفيهــا حضــر ســعودي 
ــل الشــرعي عــن املدعــي  ــي رقــم )........( الوكي اجلنســية بالســجل املدن
/ ........ مبوجــب الوكالــة رقــم 45909 يف 1431/7/23هـــ اجللــد 6440  
ــة املنــورة الثانيــة وجــرى تنبيهــه بعــدم  الصــادرة مــن كتابــة عــدل املدين
تكــرار غيابــه  وحضــر حلضــوره املدعــى عليهــا ســعودية بالســجل املدنــي 
رقــم  وادعــى وكيــل املدعــي  قائــا إن ملوكلــي  يف ذمــة احلاضــرة معــي 
ــال    ــف ري ــون ال ــون وخمســة وثمان ــغ وقــدرة ملي ــس الشــرعي مبل يف املجل
ســلمها للمدعــى عليهــا لغــرض املتاجــرة فيهــا وقــد اســتلمت املدعــى 
ــغ  وســلمتنا إيصــاال  يتضمــن أنهــا مرابحــة يف األســهم تــرد  عليهــا  املبل
بعــد طلبهــا بشــهر واحــد ، اإليصــال األول  بســند قبــض برقــم 4591  
مببلــغ خمســة عشــر  الــف ريــال وإيصــاال آخــر  يتضمــن أنهــا قــرض 

متــت  اعتراضيــة-  بائحــة  احلكــم  علــى  االعتــراض  عليهــا  املدعــى 
مصادقــة احلكــم مــن محكمــة اإلســتئناف .
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حســن ورده عنــد الطلــب  بســند قبــض برقــم 5456 مببلــغ ثمامنائــة الــف 
بتاريــخ 1429/7/17هـــ املســحوب  ريــال   ويوجــد شــيك  برقــم 152 
علــى البنــك االهلــي التجــاري مببلــغ مئتــان وثمانــن الــف  وجميعهــا 
بتوقيــع املدعــى عليهــا ومكتوبــة بخــط يدهــا ثــم تبــن لنــا بعــد ذلــك 
أنهــا قامــت بجمــع األمــوال والنصــب واالحتيــال علــى النــاس وقــد صــدر 
ــة القاضــي الشــيخ  ــى املدعــى عليهــا مــن قبــل فضيل حكــم قضائــي عل
للحــق العــام يف قضيــة احتيالهــا مــن خــال جمعهــا أمــوال النــاس بغــرض 
توظيفهــا بالقــرار الشــرعي رقــم 8/69 يف 1432/5/14 واملؤيــد مــن 
محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة بقرارهــا رقــم 2/2/300 املــؤرخ 
يف 1432/4/28هـــ يف مبالــغ ماليــة هــذا وقــد طلــب موكلــي مــن املدعــى 
عليهــا رد املبلــغ املَســلم لهــا لكنهــا امتنعــت والمتناعهــا عــن الدفــع أطلب 
احلكــم عليهــا بدفــع مــا  بذمتهــا  ملوكلــي وهــو مبلــغ  وقــدره مليــون 
وخمســة وثمانــون ألــف ريــال   هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليهــا عــن 
دعــوى املدعــي وكالــة أجابــت املدعــى عليهــا بقولهــا مــا ذكــره املدعــي 
وكالــة مــن اســتامي مــن موكلــه املبلــغ الــذي ذكــر   غيــر صحيــح 
والصحيــح أننــي  تاجــرت مببلــغ مالــي ســلمه لــي وال أذكــر  مقــداره يف 
جتــارة تــداول األســهم وخســرت وال بينــة لــي علــى ذلــك أطلــب إحضــار 
املدعــي أصالــة إليضــاح مبلغــه الــذي ســلمه لــي و أمــا بالنســبة للســندات 
والشــيك املرصــود  أرقامهــا بدعــوى املدعــي وكالــة فهــي بخــط يــدي وال 
أنكرهــا ولكنــي خســرت يف جتــارة األســهم وال بينــة لــي علــى اخلســارة 
هكــذا أجابــت عليــه فقــد قــررت رفــع اجللســة إلحضــار املدعــي أصالــة 
ويف جلســة أخرى افتتحت يف يوم األحد املوافق 1434/4/14هـ  يف متام 
الســاعة الثانيــة ظهــرًا بنــاء علــى قــرار وزيــر العــدل املوافقــة علــى العمــل 
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وتاريــخ 1434/2/18هـــ   برقــم )2982(  الرســمي  الــدوام  وقــت  خــارج 
وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة ســعودي اجلنســية مبوجــب هويــة وطنيــة 
رقــم )........( وحضــر حلضــوره املدعــى عليهــا ســعودية مبوجــب هويــة 
وطنيــة رقــم )........( وبســؤال املدعــي أصالــة عــن إيضــاح للمبلــغ املســلم 
للمدعــى عليهــا حقيقــة فأجــاب بقولــه املبلــغ املســلم للمدعــى عليهــا هــو 
املبلــغ املرصــود بالشــيك املشــار إليــه يف اجللســة الســابقة التــي حضرهــا 
وكيلــي الشــرعي وهــو مبلــغ مائتــان وثمانــون ألــف ريــال فقــط وأما باقي 
املبلــغ املرصــود بســندات القبــض والــذي قــدره ثمامنائــة وخمســة  عشــر 
ألــف ريــال فهــو وعــد مــن املدعــى عليهــا كأربــاح للمبلــغ املســلم لهــا 
والــذي قدرهـــ مائتــان وثمانــون ألــف ريــال وتكــون مــن نصيبــي هكــذا 
أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــا قالــت مــا ذكــره املدعــي مــن 
أننــي ســلمته الشــيك املشــار إليــه بالدعــوى واملرصــود فيــه مبلــغ مائتــان 
وثمانــون ألــف ريــال فهــذا صحيــح ولكننــي ســلمته لــه مقابــل حفــظ 
حقــه يف املســاهمة باملبلــغ احلقيقــي الــذي ســلمه لــي وال اذكــره مقــداره 
حاليــا فهــذا الشــيك يحتــوي مبلــغ املســاهمة الــذي ســلمه لــي للمتاجرة به  
ومبلــغ األربــاح التــي كنــت ســأعطيها لــه لــو ربحــت بالتجــارة ولكننــي 
خســرت وال بينــة لــي علــى اخلســارة هكــذا أجابــت لــذا وبنــاء علــى مــا 
ــة أنــه لــم يســلم  تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــر املدعــي أصال
املدعــى عليهــا ســوى مبلــغ مائتــان وثمانــون ألــف ريــال مبوجــب الشــيك 
علــى صــدور  عليهــا  املدعــى  وحيــث صادقــت  بالدعــوى  إليــه  املشــار 
هــذا الشــيك مــن قبلهــا إال أنهــا ادعــت اخلســارة وال بينــة لهــا علــى ذلــك 
وباالطــاع علــى الصــك املشــار إليــه رقــم 8/69  وتاريــخ 1431/5/14هـــ 
واملصــدق مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة واملتضمــن إثبــات 
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ناظــر القضيــة إدانــة املدعــى عليهــا باالحتيــال علــى بعــض املواطنــن مــن 
خــال توظيــف أموالهــم لتداولهــا بســوق األســهم ودفــع عمــوالت وأربــاح 
وهميــة لهــم حلملهــم علــى إيــداع أموالهــم لديهــا بــدون ترخيــص والتســبب 
يف ضياعهــا وتبديدهــا بــدون وجــه حــق ، فنظــرَا إلــى مــا دون ونظــرَا 
ملصادقــة املدعــى عليهــا علــى اســتامها للمبلــغ املدعــى بــه مــن املدعيــة 
ــه مــن  ــى مــا دفعــت ب ــة لهــا عل ــة لقصــد املتاجــرة ولعــدم وجــود بين أصال
اخلســارة  ونظــرا ملــا جــاء يف القــرار الشــرعي رقــم 8/69 واملؤيــد مــن 
محكمــة االســتئناف بثبــوت إدانتهــا  بالنصــب واالحتيــال وخروجهــا  
عــن قصــد املتاجــرة وهــذا يجعلهــا ضامنــة للمبلــغ ولقــول النبــي صلــى 
مــا أخــذت حتــى تؤديــه ( وعليــه فقــد  اليــد  اهلل عليــه وســلم ) علــى 
حكمــت علــى املدعــى عليهــا بدفــع مبلــغ مائتــن وثمانــن ألــف ريــال 
للمدعــي  وبعــرض احلكــم  علــى طــريف الدعــوى قــرر املدعــي القناعــة 
واســتعدت  باحلكــم  القناعــة  عــدم  عليهــا  املدعــى  وقــررت  باحلكــم 
بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأفهمتهــا باملــدة النظاميــة وان عليهــا تقــدمي 
الائحــة االعتراضيــة خــال ثاثــن يومــا مــن تاريــخ اســتامها لصــورة 
مــن صــك احلكــم وإال فيعتبــر احلكــم مكتســب القطعيــة ففهمــت ذلــك 
واســتعدت  بــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه أجمعــن . حــرر يف 1434/04/14هـــ. وصحب
احلمــد هلل وحــده، والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد:ـ فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاَة الدائــرة احلقوقيــة الســابعة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 32877919 وتاريــخ 
1434/05/22هـــ املرفــق بهــا الصــك الصادر من فضيلة الشــيخ القاضي 
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باحملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة املســجل برقــم 34188973 وتاريــخ 
1434/04/15هـــ املتضمــن دعــوى ضــد ، وبدراســة الصــك وصـــورة 
ضبطـه والئحته االعتراضية تقـررت املوافقـة علـى احلكم واهلل املوفق.

وصلـى اهلل علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم .
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: 3427257 تاريُخه: 1434/2/2هـ َرْقُم  كِّ َرْقُم الصَّ
الدعوى: 3313727

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34564058 تاريخه:1434/3/7هـ

شــراكة يف فتــح مطعــم - حوالــة - املطالبــة بــرأس املــال مــع األربــاح 
- إذا صحــت احلوالــة بــرئ احمليــل مــن الديــن ســواء أمكــن اســتيفاء 
احلــق أو تعذر-اعتمــاد الترجمــة يف الترافــع حــال كــون أحــد االطــراف 

أجنبيــًا - احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي.

1- قــال ابــن قدامــه رحمــه اهلل : ) وإذا صحــت احلوالــة بــرئ احمليــل مــن 
الديــن ألنــه قــد حتــول مــن ذمتــه فــإن تعــذر االيفــاء مــن احملــال عليــه 
ملــوت أو فلــس حــادث أو مطــل لــم يرجــع علــى احمليــل كمــا لــو أبــرأه (. 

الكافــى)346-345/2(.
2- قــال صاحــب الــروض املربــع )119/5-120( : ) وإذا صحــت احلوالــة 
نقلــت احلــق إلــى ذمــة احملــال عليــه وبــرئ احمليــل مبجــرد احلوالــة فــال 
ميلــك الرجــوع علــى احمليــل بحــال .قــال صاحــب احلاشــية : ألن احلــق 
انتقــل بذلــك فلــم يعــد احلــق إلــى احمليــل أبــدا . ثــم جــاء يف الــروض 
أيضــًا : ســواء أمكــن اســتيفاء احلــق أو تعــذر ملطــل أو فلــس أو مــوت أو 

غيرهــا .(
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ادعــى مقيــم علــى مقيــم آخــر بأنــه ســلم للمدعــى عليــه خمســة وعشــرين 
الــف ريــال بنــاء علــى طلــب املدعــى عليــه مــن أجــل افتتــاح مطعــم ، بعــد 
اســتام املدعــى عليــه املبلــغ اســتأجر مطعمــا بتاريــخ 1431/6/14هـــ 
وأبرمــا عقــدا لتلــك الشــراكة متتــد الــى تاريــخ 1433/1/14هـــ ، يف 

شــهر رمضــان مــن عــام 1432هـــ .
لــم يقــم املدعــى عليــه بدفــع أي ربــح وأخبــر املدعــي أنــه اذا رغــب يف 
اخلــروج مــن تلــك الشــراكة فســوف يعيــد لــه رأس املــال الــذي دفعــه 
باإلضافــة الــى اربــاح قدرهــا اثنــان وعشــرون ألفــا وخمســمائة وثمانيــة 
وعشــرون ريــاال باإلضافــة إلــى مبلــغ قــدره خمســة وعشــرون ألــف ريــال 
نصيــب املدعــى مــن تقديــر املطعــم عنــد تقبيلــه مببلــغ مائتــن وعشــرين 
ألــف ريــال ، كان أقصــى موعــد لتســليم هــذه املبالــغ 1432/9/15هـــ، 
آخــر  شــخص  علــى  املدعــي  عليــه  املدعــى  حــول  األجــل  حلــول  عنــد 
لكونــه مــن قــام بتقبيــل املطعــم . قابــل املدعــى احملــال عليــه يف أحــد 
املســاجد بتاريــخ 1432/9/15هـــ فطلــب هــذا الشــخص )احملــال عليــه( 
مــن املدعــي اثبــات مالــه يف ذمــة املدعــى عليــه ، أبــرز املدعــى ســندا 
بذلــك .  قــام احملــال عليــه بتمزيــق هــذا الســند . ، ماطــل احملــال عليــه 
املدعــى يف الســداد ثــم أخبــره أنــه ســيعطيه خمســن ألــف ريــال بعــد 
حــج عــام 1433هـــ ، بعــد احلــج ذهــب املدعــي للمحــال عليــه فطلــب منــه 
كتابــة اقــرار باســتامه ملبلــغ خمســن الــف ريــال والباقــي وقــدره اثنــان 
وعشــرون ألفــًا وخمســمائة وثمانيــة وعشــرون ريــااًل ســيدفعها احملــال 
عليــه  الحقــًا .  كتــب املدعــى اقــرارًا باســتامه اخلمســن ألــف ريــال 
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وســلم احملــال عليــه للمدعــى شــيكا بخمســة وثاثــن ألــف ريــال فقــط 
.  عنــد طلــب صــرف هــذه الشــيك تبــن أنــه بغيــر رصيــد .  وكل املدعــي 
ــه  أحــد األشــخاص ملطالبــة احملــال عليــه وســلم املدعــى الشــيك لوكيل
.  ذهــب وكيــل املدعــي للمحــال عليــه فاخــذ احملــال عليــه الشــيك وقــام 
ريــال  الــف  وثاثــن  قيمتــه خمســة  املدعــي  بتقطيعــه وســلم لوكيــل 
وهــى اآلن بحــوزة والــد الوكيــل الشــرعي للمدعــي .  طلــب املدعــي 
احلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ كامــا وقــدره اثنــان وســبعون 
ألفــًا وخمســمائة وثمانيــة وعشــرون ريــااًل  صــادق املدعــى عليــه علــى 
الشــراكة وأنــه اســتلم مــن املدعــي خمســة وعشــرين الــف ريــااًل  كمــا 
صــادق املدعــى عليــه علــى أربــاح املدعــي البالــغ قدرهــا اثنــان وعشــرون 
الفــا وخمســمائة وثمانيــة وعشــرون ريــااًل  دفــع املدعــى عليــه بــأن املدعــي 
طلــب منــه أن يضيــف لــه علــى رأس املــال واألربــاح مبلغــا قــدره خمســة 
وعشــرون الــف ريــال مــن قيمــة تقبيــل املطعــم وأن املدعــى عليــه وافــق 
علــى ذلــك رغــم أن املدعــي ال يســتحقها .  قــرر املدعــى عليــه بأنــه ســلم 
خمســن الــف ريــال للمحــال عليــه مــن أجــل أن يســلمها للمدعــى .  قــرر 
املدعــي بأنــه ذهــب مــع املدعــى عليــه للمحــال عليــه يف احــدى ليالــى شــهر 
رمضــان عــام 1432هـــ وأن احملــال عليــه أعطــى للمدعــى خمســة وثاثــن 
الــف ريــال مبوجــب شــيك  ســأل املدعــى عليــه احملــال عليــه عــن ذلــك 
فأخبــره احملــال عليــه بأنــه توجــد هنــاك حســابات بينــه وبــن املدعــي 
وقــرر املدعــى عليــه أنــه ال يعلــم تفاصيــل هــذه احلســابات .  ملــا قــرره أهــل 
العلــم مــن أنــه اذا صحــت احلوالــة بــرئ احمليــل مــن الديــن ســواء أمكــن 
اســتيفاء احلــق أم تعــذر لــذا صــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى 
املدعــى جتــاه املدعــى عليــه .  اعتــرض املدعــي علــى احلكــم .  صــدق 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...القاضــي يف احملكمــة العامــة مبكــة 
املكرمــة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 3313727 وتاريــخ 1433/01/04 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 3334336 وتاريــخ 1433/01/04 هـــ  املتعلقــة 
بدعــوى ...ضــد ...ففــي هــذا اليــوم الثاثــاء املوافــق 1433/04/27هـــ 
...باكســتاني   حضــر   وفيهــا   11  :  00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
اجلنســية مبوجــب االقامــة رقــم ...وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه  املدعــو 
املدعــي  ســألت  ...ثــم  رقــم  االقامــة  مبوجــب  اجلنســية  ...باكســتاني 
عــن دعــواه فأدعــى بواســطة مترجــم احملكمــة ...قائــا لقــد أعطيــت 
هــذا املدعــى عليــه مبلغــا مــن املــال قــدره خمســة وعشــرين الــف ريــال 
ــاح مطعــم يقــع يف حــي ... فمــا كان  ــب منــي ذلــك ألجــل افتت حيــث طل
مــن املدعــى عليــه بعــد أن ســلمته ذلــك املبلــغ إال أن أســتأجر مطعمــا 
بتاريــخ 1431/6/14هـــ وأبرمنــا عقــدا لتلــك الشــراكة متتــد إلــى تاريــخ 
قبــل شــهر  وبالتحديــد  الشــراكة  نهايــة عقــد  1433/1/14هـــ وقبــل 
رمضــان مــن عــام 1432هـــ لــم يقــم هــذا املدعــى عليــه بدفــع أي ربــح لــي 
منهــا وأخبرنــي بأنــي إن رغبــت يف اخلــروج مــن تلــك الشــراكة فســوف 
يعيــد لــي رأس مالــي الــذي دفعتــه لــه باالضافــة إلــى أربــاح حــدد لــي 
قدرهــا وهــي أثنــان و عشــرون الفــًا و خمســمائة و ثمانيــة و عشــرون ريــال 
هــذا إضافــة إلــى موافقتــه علــى أن يدفــع لــي مبلــغ خمســة وعشــرين ألــف 
ــغ  ــه مببل ــد تقبيل ــر املطعــم عن ــي بعــد أن مت تقدي ــي تعــد نصيب ــال والت ري

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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مائتــن وعشــرين ألــف ريــال وكان أقصــي موعــد وعدنــي بتســليمي 
املــال الــذي يخصنــي هــو يف 1432/9/15هـــ فلمــا أتــى موعــد التســليم 
طالبتــه بــه ولكنــه أحالنــي علــى شــخص يدعــى ...كــي أتقاضــى حقــي 
منــه وحــدد لــي مكانــة فســألته عــن ســبب ذلــك فأخبرنــي بأنــه مــن 
تقبــل املطعــم وبإمكانــي أن آخــذ مالــي منــه فتوجهــت ل... هــذا وقابلتــه 
يف أحــد املســاجد بتاريــخ 1432/9/15هـــ بعــد األفطــار فطلــب منــي أن 
اثبــت لــه إن كان لــي بالفعــل حــق علــي هــذا املدعــى عليــه فأبــرزت 
ســندا يثبــت حقــي فلمــا قــام بأخــذه منــي مزقــة أمــام عينــي فتغيظــت مــن 
صنيعــه ذلــك لكنــه قــال ســأعطيك حقــك الحقــا فأخــذ يف مماطلتــي 
الــى أن قــال يف وقــت آخــر بأنــه ســيعطيني خمســن ألــف ريــال بعــد حــج 
ــب منــي أن أكتــب  عــام 1433هـــ فلمــا ذهبــت إليــه يف ذلــك الوقــت طل
لــه إقــرارًا باســتامي ملبلــغ خمســن ألــف ريــال والباقــي وقــدره أثنــان و 
عشــرون ألف ريال و خمســمائة وثمانية و عشــرون رياال ســيعطيني إياها 
يف وقــت آخــر فأخــذ منــي إقــرارًا بذلك وأعطاني شــيكًا مصرفيًا مببلغ 
خمســة و ثاثــن ألــف ريــال فقــط فلمــا اســتلمته توجهــت لســحب مبلغــه 
فوجدتــه بغيــر رصيــد وبعــد ذلــك وكلــت أحــد األشــخاص الســعودين 
للمرافعــة واملدافعــة وأعطيتــه ذلــك الشــيك فلمــا توجــه بــه إلــى ... الــذي 
ذكرتــه أخــذ ... الشــيك وقــام بتقطيعــه وســلم للوكيــل الشــرعي قيمتــه 
البالغــة خمســة و ثاثــن ألــف ريــال وهــي اآلن بحــوزة والــد الوكيــل 
الشــرعي لــم أســتلمها حتــى اآلن لــذا فإنــي أطلــب احلكــم علــى هــذا 
ــغ الكامــل وقــدره اثنــن وســبعن ألــف وخمســمائة  احلاضــر بدفــع املبل
وثمانيــة وعشــرين ريــال هــذه دعــواي وأســأله اجلــواب وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه أجــاب بواســطة املترجــم املذكــور قائــًا إن بعــض مــا جــاء 
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يف دعــوى املدعــي صحيــح وبعضــه غيــر صحيــح فمــا ورد يف دعــواه مــن 
تســليمي مبلــغ خمســة وعشــرين ألــف ريــال ألجــل الشــراكة يف افتتــاح 
مطعــم فصحيــح وال أنكــره يف ذلــك حيــث افتتحــت مطعمــًا واســتمر 
يف العمــل قرابــة ســنة وشــهرين وفــق مــا ذكــره ثــم أراد كفيلــي تقبيلــه 
فعرضــت ذلــك علــى املدعــي وأخبرتــه إن كان يرغــب هــو يف تقبلــه 
فرفــض ذلــك بحجــة قلــة خبرتــه يف ذلــك املجــال فطلــب منــي إعطــاءه 
حيــث  إياهــا  بإعطائــه  فوعدتــه  واملكاســب  دفعــه  الــذي  املــال  رأس 
ظهــر بــأن مكاســبه بلغــت اثنــن وعشــرين ألــف وخمســمائة وثمانيــة 
وعشــرين ريــااًل غيــر أنــه طلــب منــي قســرًا أن أضيــف لــه علــى رأس 
املــال واألربــاح مبلــغ خمســة وعشــرين ألــف ريــال مــن قيمــة تقبيــل املطعــم 
ــغ  ــه ال يســتحقها ثــم ســلمت مبل ــى الرغــم مــن أن ــى ذلــك عل فوافقــت عل
خمســن ألــف ريــال للمدعــو/ ...كــي يســلمه لهــذا املدعــي وقــد ذهبــت 
ــى ...الــذي  مــع املدعــي يف إحــدى ليالــي شــهر رمضــان عــام 1432هـــ إل
ذكرتــه ولكنــه أعطــاه خمســة وثاثــن ألــف ريــال مبوجــب شــيك ثــم 
ســألت ... عــن ذلــك فأخبرنــي بــأن هنــاك حســابات بينــه وبــن املدعــي ال 
أعلــم تفاصيلهــا هكــذا قــال ويف يــوم الســبت 1434/01/17هـــ افتتحت 
اجللســة وفيهــا حضراملتداعيــان وبعــد دراســة مــا تقــدم وإلقــرار املدعــي 
بــأن املدعــى عليــه أحالــه علــى الشــخص الــذي أســماه ...كــي يتقاضــا 
حقــه منــه ولتوجهــه إليــه وإبــرازه ســندًا يثبــت حقــه وملــا قالــه أهــل العلــم 
يف هــذا الشــأن حيــث قــال ابــن قدامــه رحمــه اهلل يف الــكايف »وإذا 
ــه فــإن  ــه قــد حتــول مــن ذمت ــة بــرئ احمليــل مــن الديــن ألن صحــت احلوال
تعــذر اإليفــاء مــن احملــال عليــه ملــوت أو فلــس حــادث أو مطــل لــم يرجــع 
علــى احمليــل كمــا لــو أبــرأه« 345/2 - 346 وقــال صاحــب الــروض 
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املربــع »وإذا صحــت احلوالــة نقلــت احلــق إلــى ذمــة احملــال عليــه وبــرئ 
قــال  الرجــوع علــى احمليــل بحــال«  ميلــك  فــا  احمليــل مبجــرد احلوالــة 
صاحــب احلاشــية »ألن احلــق إنتقــل بذلــك فلــم يعــد احلــق إلــى احمليــل 
أبــدًا« ثــم جــاء يف الــروض أيضــًا »ســواء أمكــن إســتيفاء احلــق أو تعــذر 
ملطــل أو فلــس أو مــوت أو غيرهــا« 119/5 - 120 بنــاء علــى ذلــك فقــد 
... وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه  صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي 
...ومبــا تقــدم حكمــت وبعرضــه علــى لســان مترجــم احملكمــة ...قــرر 
املدعــي اعتراضــه عليــه بينمــا قنــع املدعــى عليــه فجــرى إفهــام املدعــي 
مبراجعــة احملكمــة خــال عشــرة أيــام الســتام نســخة احلكــم لتقــدمي 
اعتراضــه عليــه خــال ثاثــن يومــًا فــإن لــم يفعــل خالهــا فــإن حقــه 
يف االعتــراض يســقط ويكتســب احلكــم القطعيــة فقــرر ذلــك علــى 
ــى  ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل ــق ، وصل ــاهلل التوفي لســان املترجــم وب

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/01/17 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم عــادت أوراق املعاملــة من محكمة االســتئناف 
باخلطــاب رقــم 34515559 يف 1434/3/18هـــ رفقهــا الصــك الشــرعي 
رقــم 3427257 يف 1434/2/2هـــ مظهــرًا عليــه بقــرار الدائــرة احلقوقيــة 
1434/3/7هـــ  يف   3456405 رقــم  االســتئناف  مبحكمــة  السادســة 
املتضمــن أنــه بدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع.../ رئيــس 
اســتئناف ختــم وتوقيــع /.../ رئيــس الدائــرة ختــم وتوقيــع / ...وصــل اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/4/17هـــ
احلمــد هلل ، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد : ـ فقـــد جـــرى 
مّنــا نحـــن رئيــس واعضــاء الدائـــرة احلقوقيـــة السادســة يف محكمــة 
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االستئناف مبنطقة مكـــة املكرمـــة االطاُع علـــى هذا احلكم الصادر 
ــة الشــيخ / ...القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة  مــن فضيل
واملســجل بعـــدد 3427257 وتاريــخ 1434/2/2هـــ  املتضمــن دعــوى ... 
باكســتاني اجلنســية ضــد ... باكســتاني اجلنســية ، احملكــوم فيـــه مبــا 
دون باطنــه ، وبدراســـة احلكــم وصـــورة ضبطـــه و الئحتــه االعتراضيــة 
تقـــررت املوافقـــة علـــى احلكــم ، واهلل املوفــق وصلـــى اهلل علـــى نبينــا 

محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم .
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: 34167017 تاريُخه: 1434/3/21هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3341856

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34343932  تاريخه:1434/10/28ه

شــراكة - عقــد مضاربــة - مطالبــة بكامــل رأس املــال - عــدم إعفــاء رب 
املــال للمضــارب - ال يحــق تصــرف الشــريك يف مــال شــريكه مــن غيــر 

علمــه - احلكــم بالباقــي مــن رأس املــال .

1- قــال ابــن قدامــة يف املغنــي » وليــس لــه أن يشــارك مبــال الشــركة 
وال يدفعــه مضاربــة ألن ذلــك يثبــت يف املــال حقوقــا ويســتحق ربحــه 

لغيــره وليــس لــه ذلــك« .
2- جــاء يف قــرار مجمــع الفقــه اإلســالمي الدولــي رقــم )123( مــا نصــه 
] املضــارب أمــن وال يضمــن مــا يقــع مــن خســارة أو تلــف إال بالتعــدي 

والتقصيــر [ .

دعــوى املدعــي يف كونــه ســلم ملــوكل املدعــى عليــه مبلغــا وقــدره مئتــان 
وثمانــون ألــف ريــال علــى أن يتاجــر لــه يف البرســيم ويكــون مــن املدعــي 
املــال ومــن املدعــى عليــه العمــل ولــم يســلمه شــيئا مــن رأس املــال وال 
األربــاح يطلــب إلزامــه بتســليمه كامــل رأس املــال وقــدره مئتــان وثمانون 
ألــف ريــال ..ثــم قصــر دعــواه يف مبلــغ وقــدره مائــة وثمانيــة وتســعون ألــف 
ــأن مــا ذكــره املدعــي صحيــح ولكننــي  ــه ب ــال، أجــاب املدعــى علي ري
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......................   القاضــي يف احملكمــة 
فضيلــة  مــن  ملكتبنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  بتبــوك    العامــة 
وتاريــخ   3340556 برقــم  املكلــف  بتبــوك  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   33102542 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/01/16هـــ  
1433/01/16هـــ ففــي يـــوم األربعـــاء املـــوافق 1434/01/14هـــ افتتحت 
اجلــلـســـة الساعــــة 30 : 10 وفيهــا حضــر ..................... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ................... بصفتــه وكيا عــن  ..............  
ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم    .................. مبوجــب 
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل يف اخلــرج برقــم 310508020274 
............. ســعودي اجلنســية مبوجــب  يف 1431/6/18هـــ كمــا حضــر 
السجل املدني رقم ............. وادعى األول يف عام 1428هـ سلم موكلي 
ــى أن يتاجــر  ــال عل ــف ري ــون أل ــان وثمان ــا وقــدره مئت لهــذا احلاضــر مبلغ

ســلمت مــوكل املدعــي مبلغــا وقــدره اثنــان وثمانــون ألــف ريــال.
وقــد ســلمت جميــع املبلــغ لطــرف آخــر وأخبــرت موكلــه بذلــك وأعفانــي 
مــن الباقــي وقــال ســأطالب الطــرف اآلخــر، حضــر املدعــي أصالــة 
وأنكــر إعفــاؤه مــن املبلــغ وأنــه لــم يفوضــه يف تســليم املبلــغ ألي طــرف 
آخــر وبســؤال املدعــى عليــه ألديــك بينــة علــى االعفــاء قــال ال ، قــررت 
احملكمــة إلــزام املدعــى عليــه بســداد مبلــغ وقــدره مائة وثمانية وتســعون 
ألــف ريــال ، اعتــرض املدعــى عليــه علــى احلكــم ، قــررت محكمــة 
االســتئناف إعــادة الدعــوى لتحليــف املدعــي اليمــن بعــدم اإلعفــاء مــن 

املبلــغ، حلــف املدعــي صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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ــه العمــل  ــي املــال ومــن املدعــى علي ــه يف البرســيم ويكــون مــن موكل ل
وحتــى هــذه الســاعة لــم يســلم موكلــي شــيئا مــن رأس املــال وال األربــاح 
شــيئا أطلــب إلزامــه بتســليم موكلــي كامــل رأس املــال وقــدره مئتــان 
وثمانــون ألــف ريــال هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــي عليــه 
أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي وكالــة صحيــح كلــه جملــة وتفصيــا 
إال مــا ذكــره مــن أنــي لــم أســلم موكلــه شــيئا مــن رأس املــال فغيــر 
صحيــح فقــد ســلمته مبلغــا وقــدره اثنــان وثمانــون ألــف ريــال وذلــك أننــي 
ســلمت كامــل املبلــغ املدعــى بــه لشــخص يدعــى .............. ثــم طلــب منــي 
املدعــي أصالــة مبلغــا وقــدره اثنــان وثمانــون ألــف فأخذتهــا مــن .............. 
وأعطيتهــا املدعــي أصالــة وعليــه يكــون املتبقــي لــه يف ذمتــي قــدره مائــة 
وثمانيــة وتســعون الــف ريــال ومــع ذلــك فقــد أخبــرت املدعــي أصالــة بــأن 
املائــة وثمانيــة وتســعن ألــف ريــال مــع ............. وملــا ذكــرت لــه ذلــك  
أعفانــي حينهــا مــن املطالبــة وقــال ســوف أطالــب ................ هكــذا 
أجــاب  وبعرضــه علــى املدعــي وكالــة قــال مــا ذكــره املدعــى عليــه 
مــن أنــه ســلم املبلــغ ل............... فــا علــم لــي بــه وليــس لــي بذلــك أي 
ــي  ــب إمهال ــة وأطل ــه مــن املطالب ــم يعــف املدعــى علي ــي ل عاقــة وموكل
للرجــوع إلــى موكلــي الســتيضاح األمــر ويف جلســة أخــرى حضر املدعي 
أصالــة ....................... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
..................... كمــا حضــر املدعــي عليــه وبعــرض مــا مت رصــده بعاليــه 
علــى املدعــي أصالــة قــال مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن أنــي اســتلمت منــه 
مبلغــا وقــدره اثنــان وثمانــون ألــف ريــال وأن املتبقــي عليــه مائــة وثمانيــة 
وتســعون ألــف ريــال فصحيــح ومــا ذكــره مــن أنــي أعفيتــه عــن املطالبــة 
ملــا أبلغنــي أنــه ســلم كامــل املبلــغ للمدعــو ............. وأنــي ســوف أطالــب 
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................ مباشــرة فغيــر صحيــح واملدعــى عليــه هــو الــذي فــرط وســلم 
املدعــو ................. هــذا املبلــغ وال عاقــة لــي بذلــك فأنــا تعاقــدت مــع 
املدعــى عليــه دون ســواه هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــى عليــه هــل أخبــر 
املدعــي أصالــة قبــل تســليم املبلــغ املدعــى بــه إلــى .................... وأنــه أذن 
لــه بهــذا التصــرف فقــال ال فجــرى ســؤال الطرفــن هــل مت إبــرام عقــد 
ــة وهــذا  بينهــم فقــاال نعــم وأبــرزا صــورة مــن العقــد ومت إرفاقــه باملعامل
نصــه : ) مت بحمــد اهلل االتفــاق بــن كل مــن الطرفــن الطــرف األول 
..................... الطــرف الثانــي ................. وذلــك علــى دفــع الطــرف األول 
مبلــغ مــن املــال وقــدره 280.000 ريــال للطــرف الثانــي وذلــك لشــراء 
كميــة مــن األعــاف خــال موســم 1428هـــ وبيعهــا يف نهايــة املوســم 
علــى أن يكــون الطــرف الثانــي لــه التصــرف املطلــق وعليــه مت التوقيــع 
وعلــى العقــد اســم وتوقيــع املدعــي أصالــة واملدعــى عليه(أ.هـــ ولتأمــل 
مــا مت رصــده بعاليــه رفعــت اجللســة ويف جلســة أخــرى  حضــر املدعــي 
وكالــة واملدعــى عليــه وبســؤال الطرفــن هــل لديهمــا مــا يضيفانــه 
ــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــر  ــا بالنفــي فبن أجاب
مائتــان  وقــدره  املدعــي أصالــة مبلغــا  مــن  اســتلم  بأنــه  املدعــى عليــه 
وثمانــون ألــف ريــال وأنــه ســلم املدعــي مبلغــا وقــدره اثنــان وثمانــون ألــف 
ريــال وحيــث قصــر املدعــي أصالــة مطالبتــه باملبلــغ املتبقــي وقــدره مائــة 
وثمانيــة وتســعون ألــف ريــال وحيــث دفــع املدعــى عليــه بأنــه ســلم املبلــغ 
املدعــى بــه لطــرف ثالــث دون علــم رب املــال وحيــث أن هــذا التصــرف 
ليــس مــن حقــه قــال ابــن قدامــة يف املغنــي : )وليــس  لــه ـ أي : املضــارب 
ـ أن يشــارك مبــال الشــركة ، وال يدفعــه مضاربــة ؛ ألن ذلــك يثبــت يف 
املــال حقوقــا ، ويســتحق ربحــه لغيــره ، وليــس ذلــك لــه( ،  وقــال أيضــا 
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: )وليــس للمضــارب دفــع املــال إلــى آخــر مضاربــة( ، وقــال البهوتــي يف 
كشــاف القنــاع : )فلــو قــال رب املــال: عليــك ضمانــه لــم يضمنــه ؛ ألن 
العقــد يقتضــي كونــه أمانــة غيــر مضمونــة ، مــا لــم يتعــد أو يفــرط( 
وجــاء يف قــرار مجمــع الفقــه اإلســامي الدولــي رقــم 123 مــا نصــه : 
) املضــارب أمــن وال يضمــن مــا يقــع مــن خســارة أو تلــف إال بالتعــدي 
أو التقصيــر( ، واملدعــى عليــه فــرط يف دفعــه املــال ملضــارب آخــر دون 
علــم املدعــي لذلــك كلــه فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه .................. 
أن يســلم للمدعــي .............. مبلغــا وقــدره مائــة وثمانيــة وتســعون ألــف 
ريــال ومبــا تقــدم قضيــت وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــي وكالــة 
القناعــة وقــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف واســتعد 
بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجبتــه لطلبــه وجــرى تســليمه نســخة مــن 
صــك احلكــم لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة خــال املــدة النظاميــة ثاثــن 
يومــا يســقط بعدهــا حقــه يف االعتــراض ويكتســب احلكــم الصفــة 
القطعيــة ففهــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/18 هـــ
املوافــق1434/07/01 هـــ  الســبت  يــوم   وبعــد ففــي  احلمــد هلل وحــده 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 12 وفيهــا أن املعاملــة عــادت مــن محكمة 
وتاريــخ   33102542 رقــم  رئيســها  بخطــاب  تبــوك  يف  االســتئناف 
1434/5/22هـ وبرفقه القرار رقم 34216577 وتاريخ 1434/5/20هـ 
واملتضمــن بعــد املقدمــة مــا نصــه : ) وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة املقدمــة مــن املدعــى عليــه وأوراق املعاملــة لوحــظ 
مــا يلــي : 1- لــم ترفــق وكالــة املدعــي أصالــة ولــم يذكــر مضمونهــا يف 
الصــك والضبــط . 2- لــم يطلــب البينــة مــن املدعــى عليــه علــى مــا دفــع 
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بــه مــن أن املدعــى أصالــة أعفــاه مــن املطالبــة وأنــه ســوف يطالــب .......... 
وقــد ذكــر املدعــى عليــه يف مذكرتــه االعتراضيــة أنــه ال بينــة لديــه 
ويطلــب ميــن املدعــي أصالــة علــى نفــي ذلــك الطــاع فضيلتــه وإكمــال 
مــا يلــزم وإعــادة املعاملــة إلينــا وبــاهلل التوفيــق ( أ.هـــ وعلــى القــرار ختــم 
وتوقيــع قضــاة الدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة االســتئناف يف تبــوك 
.................... و.................. و.......................... وأجيــب أصحــاب الفضيلــة 
ــق باملاحظــة األولــى فقــد مت إرفــاق  حفظهــم اهلل مبــا يلــي: 1/ مــا يتعل
صــورة مصدقــة مــن صــك الوكالــة واملدعــي أصالــة .................. قد أقام 
املدعي وكالة ................... وكيا عنه يف املطالبة واملرافعة واملدافعة 
واملخاصمــة وإقامــة الدعــوى ضــد املدعــى عليــه وإنهــاء مــا يلــزم حضــوره 
أمــام احملاكــم الشــرعية والهيئــات القضائيــة وأي جهــة أخــرى وإنهــاء 
كافــة اإلجــراءات املتعلقــة بذلــك ولــه احلــق يف حضــور اجللســات وســماع 
الدعــوى والــرد عليهــا واإلقــرار واإلنــكار وإحضــار البينــات والشــهود 
ــزه  ــب متيي ــه وطل ــراض علي ــول احلكــم واالعت ــب اليمــن وردهــا وقب وطل
والطعــن يف البينــات والشــهود وقبولــه ومراجعــة اجلهــات احلكوميــة ذات 
العاقــة بــكل مــا يلــزم والتوقيــع نيابــة عنــه وذلــك مبوجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل محافظــة اخلــرج برقــم 310508020274 
ــة فقــد حضــر  ــق باملاحظــة الثاني ــخ 1431/6/18هـــ . 2/ مــا يتعل وتاري
الطرفــان وجــرى ســؤال املدعــي عليــه هــل لديــه بينــة علــى أن املدعــي 
قــال ال   ................... يطالــب  وأنــه ســوف  املطالبــة  مــن  أعفــاه  أصالــة 
فجــرى إفهامــه بأنــه لــه ميــن املدعــي أصالــة فقــال إننــي أطلــب ميينــه . 
وبنــاء عليــه فقــد جــرى رفــع رفــع اجللســة وتأجيلهــا ويف جلســة أخــرى 
حضــر املدعــي أصالــة ................... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
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...............  كمــا حضــر املدعــى عليــه وبســؤال املدعــي  املدنــي رقــم 
أصالــة هــل هــو مســتعد بحلــف اليمــن قــال نعــم فجــرى تخويفــه بعاقبــة 
اليمــن فقــال إنــي مســتعد باحللــف ثــم حلــف قائــا : ) واهلل العظيــم الــذي 
ال إلــه إال هــو أننــي لــم ُأْعــِف هــذا احلاضــر مــن املطالبــة باملبلــغ إطاقــا 
وأننــي بــاق علــى حقــي( أ.هـــ  فبنــاء علــى مــا تقــدم وحيــث حلــف املدعــي 
أصالــة اليمــن املرصــودة بعاليــه فإننــي ال زلــت علــى مــا حكمــت بــه 
ســابقا وبــه متــت اإلجابــة واالســتجابة علــى مــا حلظــه أصحــاب الفضيلــة 
وأمــرت بإعــادة كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف كاملتبــع 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/08/01هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  اإلثنــن املوافــق 1434/11/24 هـــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا أن املعاملــة عــادت مــن محكمــة االســتئناف 
ــخ 1434/11/10هـــ  ــوك بخطــاب رئيســها رقــم 33102542 وتاري يف تب
وبرفقــه القــرار رقــم 34343932 وتاريــخ 1434/10/28هـــ واملتضمــن 
بعــد املقدمــة مــا نصــه : ) بنــاء علــى مــا أجــراه فضيلتــه علــى ضــوء 
املصادقــة  جــرت  1434/5/20هـــ  وتاريــخ   34216577 رقــم  قرارنــا 
علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر وبــاهلل التوفيــق( أ.هـــ وعلــى القــرار 
ختــم وتوقيــع قضــاة الدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة االســتئناف يف 
تبــوك .................و........................و............................. . وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1434/11/24هـــ.
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: 3429669 تاريُخه: 1434/2/4هـ َرْقُم  كِّ َرْقُم الصَّ
الدعوى: 3342255

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34216863  تاريخه:1434/5/20هـ

رفــض  مشــاركة يف عمــل - املطالبــة بســداد نصيبــه مــن األربــاح - 
املدعــى عليــه اســتالم ورقــة التبليــغ - شــهادة الشــهود العــدول واليمــن 
ــه -  - تســليم املبلــغ احملكــوم بــه - جــواز التنــازل عــن بعــض احملكــوم ب

إلــزام املدعــى عليــه دفــع املبلــغ املدعــى بــه.

1- قــال ابــن قدامــة يف املغنــي » وليــس لــه أن يشــارك مبــال الشــركة 
وال يدفعــه مضاربــة ألن ذلــك يثبــت يف املــال حقوقــا ويســتحق ربحــه 

لغيــره وليــس لــه ذلــك« .
2- جــاء يف قــرار مجمــع الفقــه اإلســالمي الدولــي رقــم )123( مــا نصــه 
] املضــارب أمــن وال يضمــن مــا يقــع مــن خســارة أو تلــف إال بالتعــدي 

والتقصيــر [ .

ــأن  ــه وأفــاد محضــر اخلصــوم ب ــم يحضــر املدعــى علي حضــر املدعــي ول
املدعــى عليــه رفــض اســتام ورقــة التبليــغ، قــررت احملكمــة الســير 
يف نظــر الدعــوى غيابيــًا، ادعــى املدعــي بأنــه اشــترك مــع املدعــى عليــه 
يف عمــل ديكــورات جبســية إلحــدى العمائــر بطلــب مــن املدعــى عليــه 
علــى أن للمدعــي نصــف األربــاح، مت العمــل وجــرت احملاســبة وتبــن أن 
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احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعــن وبعــد فبنــاء علــى االســتدعاء الــوارد إلينــا واملقيــد برقم 
331073771 وتاريــخ 1433/1/16هـــ واحملــال مــن فضيلة الرئيس برقم 
3342255 لــدي أنــا ...القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة يف 
يــوم األربعــاء املوافــق 1433/2/17هـــ فتحــت اجللســة الســاعة يف متــام 
8.30 وفيهــا حضــر ... باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة 
رقــم ...ثــم يف يــوم األربعــاء املوافــق 1433/4/7هـــ فتحــت اجللســة وفيهــا 

ــب املدعــي  ــال، طل ــاح تســعة وأربعــن ألــف ري نصيــب املدعــي مــن األرب
إلــزام املدعــى عليــه بدفــع هــذا املبلــغ، أحضــر املدعــي أربعــة شــهود، 
ثاثــة شــهود بالعمــل والرابــع باملخالصــة لســبعة أدوار، جــرى ســؤال 
املدعــي عــن الفــرق يف املبلــغ بــن مــا جــاء يف شــهادة الشــاهد ومــا جــاء 
يف دعــواه فقــرر أن املبلــغ الــذي ذكــره يف دعــواه يشــمل  أجــرة عمــل 
املدعــي  مــن  طلــب  الشــهود،  تعديــل  جــرى  كامــًا،  الثامــن  الــدور 
اليمــن تكملــة لبينتــه فحلــف اليمــن، جــرى إفهــام املدعــي بــأن لــه 
ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي مــا زاد عــن املبلــغ الــذي شــهد بــه الشــاهد 
فقــرر أنــه ال يطلــب ميينــه، صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ 
ــال للمدعــي وصــرف النظــر عمــا زاد عــن ذلــك  واحــد وأربعــن ألــف ري
ــع املدعــي باحلكــم، صــدق احلكــم  ممــا جــاء يف دعــوى املدعــي، اقتن
مــن محكمــة االســتئناف، حضــر املدعــي الحقــا وقــرر أنــه اســتلم مــن 
املدعــى عليــه أربعــن ألــف ريــال وتنــازل عــن ألــف ريــال وبذلــك انتهــت 

القضيــة.
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حضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد وردتنــا ورقــة التبليــغ رقــم 
33330085 يف 1433/2/20هـــ وتتضمــن أنــه مت الوصــول إلــى العنــوان 
ــب حيــث يقــول ال  ــه اســتام الطل املذكــور أعــاه فرفــض املدعــى علي
أعتــرف باحملكمــة وال أحضــر يف اجللســة أ.هـــ فأذنــت بســماع الدعــوى 
عليــه غيابيــًا فادعــى املدعــي قائــًا إننــي قــد اشــتركت أنــا واملدعــى 
عليــه يف عمــل ديكــورات جبســية يف عمــارة ...بطلــب منــه علــى أن لــي 
نصــف األربــاح التــي تنتــج مــن ذلــك وقــد مت العمــل وجــرت احملاســبة 
بيننــا ومت حســاب املصاريــف وتبــن أن نصيبــي تســعة وأربعــن ألــف 
ريــال فأطلــب إلزامــه بتســليم هــذا املبلــغ هــذه دعــواي فطلبــت منــه البينــة 
علــى ذلــك فقــال أطلــب مهلــة إلحضارهــا فأجبتــه لطلبــه  ثــم يف يــوم 
األحــد املوافــق 1433/10/22هـــ فتحــت اجللســة وفيهــا حضراملدعــي 
رخصــة  مبوجــب  اجلنســية  ...باكســتاني  مــن  كا  وأحضرللشــهادة 
االقامــة رقــم ...و... باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصــة االقامــة رقــم 
رقــم  االقامــة  رخصــة  مبوجــب  اجلنســية  باكســتاني   ... شــاهد  ...و... 
...فشــهد األول بقولــه رايــت هــذا احلاضــر ... عنــد عمــارة يف ...التــي فيهــا 
األن فنــدق ...وأخبرنــي ... أن ...شــريك معــه يف هــذه العمــارة هــذا مــا 
لــدي وبــه أشــهد وشــهد الثانــي بقولــه أنــه حــاول الصلــح بينهمــا وقــد أقــر 
أمامــي بــأن ...شــريك معــه يف االعمــال اجلبســية ويف عمــارة يف ...التــي 
فيهــا االن فنــدق ...وانهمــا اكمــا ســبعة أدوار فطلبــت منــه األوراق 
إلجــراء احملاســبة فاعتــذر بعــدم وجــود االوراق معــه ووعــد بإحضارهــا 
ولــم يفعــل هــذا مــا لــدي وبــه اشــهد وشــهد الثالــث بقولــه رايــت احلاضــر 
هــو و... بإنــزال جبــس مــن شــاحنة الــى عمــارة يف ...هــذا مــا لــدي وبــه 
أشــهد وبســؤال املدعــي هــل لديــه غيــر مــا أحضــر قــال أطلــب مهلــة 
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الســاعة  املوافــق 1434/1/6هـــ  الثاثــاء  يــوم   ثــم يف  لطلبــه  فأجبتــه 
العاشــرة والنصــف صباحــًا فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وأحضر 
معــه للشــهادة ... ... باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم 
...وبســؤال احلاضــر عمــا لديــه قــال إن هــذا احلاضــر ابــن عمــي وقــد كان 
يعمــل مــع ...يف عمــارة ...قــرب كليــة البنــات يعمــان ســويًا يف اجلبــس 
وقــد طلــب منــي هــذا احلاضــر اإلصــاح بينــه وبــن ...يف تصفيــة احلســاب 
بينهمــا فاتصلــت علــى ...وطلبــت منــه احلضــور إلينــا للتفاهــم فحضــر يف 
عصــر أحــد أيــام اجلمعــة وحصــل نقــاش فأفــاد ...بأنــه عمــل هــو ...هــذا 
احلاضــر ســبعة أدوار وجــزءًا مــن الثامــن مــن العمــارة التــي يف ...وأنــه لــه 
نصــف األجــرة وأنــه قــد قــام بحســاب أجــرة األدوار الســبعة وأنهــا اثنــان 
وثمانــون ألفــًا ولــم يتــم حســاب أجــرة مــا مت عملــه مــن الــدور الثامــن  
فقلــت لــه ســلم ...نصيبــه فقــال إذا اســتلمت املبلــغ مــن صاحــب العمــارة 
فسأســلم ...حقــه ثــم بعــد عــدة أســابيع اتصلــت عليــه فقــال ليــس عنــدي 
ــه أشــهد  ــدي وب ــه غيرهــا هــذا مــا ل ــن أعطي ــال ول ــة ري ــف ومائ ــه إال أل ل
ــادة فســألته  ــدي زي ــة فقــال ليــس ل ــادة بين ــه زي فســألت املدعــي هــل لدي
عــن املبلــغ الــذي ذكــره يف دعــواه فقــال إننــي طلبــت تســعة وأربعــن ألفــًا 
منهــا واحــد وأربعــن ألفــًا نصيبــي مــن أجــرة ســبعة أدوار وثمانيــة آالف 

هــي نصيبــي مــن عمــل الــدور الثامــن
 فســألته هــل لديــه بينــة علــى أجــرة الــدور الثامــن فقــال ال فطلبــت منــه 
تعديل شــهوده فاســتعد بذلك وأحضر كًا من ... باكســتاني اجلنســية 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ...و... باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصة 
اإلقامــة رقــم ...فشــهد كل منهمــا بثقــة وعدالــة الشــهود جميعــًا ونظــرًا 
لعــدم وجــود بينــة للمدعــي علــى املبلــغ الزائــد عمــا شــهد بــه الشــاهد 
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األخيــر فقــد أفهمتــه بــأن لــه ميــن املدعــى عليــه علــى نفيــه فقــال ال أريــد 
ــغ الــذي ذكــره  ــه بــأن عليــه أداء اليمــن علــى مقــدار املبل ميينــه فأفهمت
الشــاهد األخيــر مــع شــهادة الشــاهد الواحــد فاســتعد بذلــك ثــم حلــف 
قائــًا أقســم بــاهلل أن ...قــد أخبرنــي أن حســاب األدوار الســبعة التــي 
عملناهــا اثنــان وثمانــون ألــف ريــال وأن لــي نصفهــا هكــذا حلــف فبنــاء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى وشــهادة الشــهود الذيــن أحضرهــم املدعــي 
وألنــه لــم يشــهد منهــم علــى املبلــغ إال شــاهد واحــد وأدى املدعــي اليمــن 
ــن  مــع شــهادة هــذا الشــاهد وقــد روى مســلم رحمــه اهلل بســنده عــن اب
عبــاس رضــي اهلل عنهمــا أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى بيمــن 
وشــاهد وألن املدعــي قــرر عــدم طلبــه ميــن املدعــى عليــه علــى املبلــغ 
الزائــد عمــا شــهد بــه الشــاهد فقــد ألزمــت املدعــى عليــه بــأن يدفــع 
للمدعــي واحــدًا وأربعــن ألــف ريــال وصرفــت النظــر عــن الدعــوى عليــه 
ــى  ــه عل ــه املدعــي واملدعــى علي ــع ب ــه حكمــت وقن مبــا زاد عــن ذلــك وب
حجتــه متــى حضــر وأمــرت بإصــدار صــك بذلــك وبعــث صورتــه للمدعــى 
عليــه ولــه حــق االعتــراض عليــه خــال ثاثــن يومــًا مــن تاريــخ تبلغــه 
بــه وإال يســقط حقــه يف االعتــراض ويكتســب احلكــم القطعيــة واهلل 
املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــة أجمعــن 

حــرر يف 1434/1/6هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ...ناظــر القضيــة ... يف يــوم األحــد املوافــق 
1434/11/23هـــ حضــر ...وقــرر قائــا إننــي اســتلمت مــن املدعــى عليــه  
...كامــل املبلــغ احملكــوم بــه يف هــذه الدعــوى وقــدره أربعــون ألــف ريــال 
وإنــي متنــازل عــن األلــف الباقيــة مــن املبلــغ ولــم يبــق يف ذمــة املدعــى عليــه 
أي مبلــغ بخصــوص هــذه الدعــوى هكــذا قــرر وهــو بحالتــه املعتبــرة 
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شــرعًا فبنــاء علــى ذلــك ثبــت لــدي هــذا اإلقــرار وأمــرت بإحلــاق ذلــك علــى 
الصــك وســجله وبــاهلل التوفيــق وصــــلى اهلل وســلم علــى نبينــا محــــمد 

وعلى آله وصــــــحبه أجمـــــعن حــــرر يف 23/ 11/ 1434هـ .
احلمــد هلل وحــده، والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد:ـ فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاَة الدائــرة احلقوقيــة الســابعة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
 33/107371 برقــم  املكرمــة  مبكــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/05/04هـــ  وتاريــخ 
الشــيخ ...القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة املســجل برقــم 
... باكســتاني  املتضمــن دعــوى  وتاريــخ 1434/02/04هـــ   3429669
اجلنســية ضــد ...، وبدراســة الصــك وصـــورة ضبطـــه تقـــررت املوافقـــة 

علـــى احلكــم والغائــب علــى حجتــه واهلل املوفــق.
وصلـى اهلل علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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: 342294287 تاريُخه: 1434/11/15هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
 َرْقُم الدعوى: 3342731

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34362985  تاريخه:1434/11/19هـ

شــراكة عقــد مضاربــة - مطالبــة بإعــادة رأس املــال- غيــاب املدعــى 
عليــه بعــد أول جلســة - عجــز عــن إثبــات الدفــع بالوســاطة- ميــن علــى 
نفــي الدفــع - ثبــوت الدعــوى واحلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ 
املدعــى بــه - تبليــغ املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم بصــورة 

مــن احلكــم- حكــم حضــوري.

1- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )البينــة علــى املدعــي واليمــن 
علــى مــن انكــر(.

2- على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
3- املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــى وكيــل املدعــي أن موكلــه ســلم للمدعــى عليــه املبلــغ املذكــور 
يف الدعــوى بعــد أن اتفــق معــه علــى أن يتاجــر املدعــى عليــه بذلــك املبلــغ 
يف الشــيء الــذي يــراه مناســبًا ويكــون حــاال وعلــى أن تكــون األربــاح 
مناصفــة فمــن موكلــه رأس املــال ومــن املدعى عليه العمل إال أن املدعى 
عليــه لــم يســلم موكلــه أي شــيء مــن األربــاح و ال مــن رأس املــال، ولــذا 
طلــب إلــزام املدعــى عليــه بــأن يعيــد لــه املبلــغ املســلم لــه، أنكــر املدعــى 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالطائــف برقــم 3342731 وتاريــخ 1433/01/16 هـــ املقيــدة 
يــوم  ويف  هـــ   1433/01/16 وتاريــخ   33108604 برقــم  باحملكمــة 
للنظــر   08 : الســاعة 59  اجللســة  افتتحــت  هـــ  االثنــن 1433/04/05 
يف الدعــوى املرفوعــة مــن ..... ضــد ..... بطلــب حوالــة أو غــن أو نحــو 
ذلــك وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ).....( يحمــل بطاقــة الهويــة الوطنيــة 
رقــم ..... حالــة كونــه وكيــا عــن ..... يحمــل ســجل مدنــي رقــم ..... 
بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الطائــف الثانيــة رقــم 19226 
تاريــخ 1433/4/3هـــ جلــد 5700 والتــي تخولــه حــق املدافعــة واملرافعــة 

قــام  بــأن خــال املدعــي  بينــه وبــن املدعــي ودفــع  اتفــاق  عليــه وجــود 
ــه أن يســلمه لصاحــب  ــغ املدعــى بــه وطلــب من ــغ يعــادل املبل بتحويــل مبل
مســاهمة )ذكــر اســمه( وأنــه أوصــل املبلــغ للشــخص املذكــور، قــدم 
املدعــي حوالــة مصرفيــة تبــن حتويلــه املبلــغ املدعــى بــه حلســاب املدعــى 
عليــه، طلبــت احملكمــة مــن املدعــى عليــه إثبــات مــا دفــع بــه فعجــز عــن 
ذلــك وطلــب ميــن املدعــي علــى نفــي الدعــوى فأداهــا طبــق مــا طلــب منه، 
املدعــى عليــه أقــر باســتامه املبلــغ ومــن املقــرر شــرعًا بــأن علــى اليــد مــا 
ــًا بإلــزام املدعــى عليــه  أخــذت حتــى تؤديــه، قضــت احملكمــة حضوري
الغائــب عــن املجلــس الشــرعي بــأن يدفــع للمدعــي املبلــغ املدعــى بــه، 
قنــع املدعــي باحلكــم وعــارض عليــه املدعــى عليــه، قــررت محكمــة 

االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم بعــد االجــراء األخيــر.
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واإلقــرار واإلنــكار وقبــول األحــكام ونفيهــا وحضــور اجللســات وتقــدمي 
البينــات وإحضــار الشــهود واســتام املبلــغ ومراجعــة األحكام الشــرعية 
وادعــى علــى احلاضــر معــه ..... يحمــل بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم ..... 
قائــا يف دعــواه إن موكلــي قــد ســلم املدعــى عليــه هــذا احلاضــر يف عــام 
1427هـــ مبلــغ اثنــن وأربعــن ألفــا وخمســمائة ريــال وجــرى بــن موكلــي 
ــه هــذا  ــى أن يتاجــر املدعــى علي ــه هــذا احلاضــر اتفــاق عل واملدعــى علي
احلاضــر بهــذا املبلــغ يف الشــيء الــذي يــراه مناســبًا ويكــون حــاال وعلــى 
أن تكــون األربــاح مناصفــة فمــن موكلــي رأس املــال ومــن املدعــى 
عليــه العمــل ومــن ذلــك التاريــخ وحتــى هــذا اليــوم وموكلــي لــم يســتلم 
أي شــيء ال مــن رأس املــال وال مــن األربــاح لــذا فموكلــي يطلــب إلــزام 
املدعــى عليــه بــأن يدفــع لــه مبلــغ اثنــن وأربعــن ألفــا وخمســمائة ريــال 
هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي اجــاب قائا كل 
مــا ذكــره املدعــي بالوكالــة يف دعــواه غيــر صحيــح والصحيــح بأنــه قــد 
جــرى بينــي وبــن خــال املدعــي اصالــة ويدعــى ..... علــى أن يقــوم بتحويلي 
مبلــغ اثنــن وأربعــن ألفــا وخمســمائة ريــال ألســلمها ل..... وهــو صاحــب 
مســاهمه وفعــا قــد وجــدت هــذا املبلــغ يف حســابي وقمــت بإيصالــه 
للشــخص املطلــوب ولــم يكــن بينــي وبــن املدعــي اصالــة أي اتفــاق بهــذا 
اخلصــوص ولــم يذكــر لــي ..... عــن ذلــك أي شــيء وامنــا حســبت ان هــذا 
ــغ لــه خــاص حيــث ان بينــي وبــن املدعــي أصالــة مشــاكل أســريه  املبل
مــن عــام 1419هـــ وقــد كنــت اتافــا التعامــل معــه لــذا أطلــب رد دعــوى 
املدعــي هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي بالوكالــة قــال كل 
مــا ذكــره املدعــى عليــه غيــر صحيــح والصحيــح مــا جــاء يف دعــواي 
هكــذا قــرر ثــم أبــرز املدعــي بالوكالــة ورقــة مكتــوب بعاليهــا حتويــل 
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مــن حســاب إلــى حســاب صــادرة مــن شــركة ..... املصرفيــة لاســتثمار 
يف 1426/1/8هـــ )اســم العميــل ..... إلــى .....  مبلــغ اثنــن وأربعــن ألفــا 
وخمســمائة ريــال (أ.هـــ وبعــرض هــذه الورقــة علــى املدعــى عليــه قــال 
كل مــا جــاء يف هــذه الورقــة صحيــح وهنــاك تناقــض بــن دعــوى املدعــي 
وبــن التاريــخ املذكــور بالورقــة واطلــب ســؤال املدعــي بالوكالــة ملــاذا 
موكلــه حــول حلســابي وكيــف حصــل علــى رقــم حســابي هكــذا قــرر 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي بالوكالــة قــال أمــا بالنســبة للتناقــض بــن 
التاريــخ  أخطــأت يف  وقــد  الورقــة  جــاء يف  مــا  فالصحيــح  التاريخــن 
ــك  ــي حــول حلســابه وذل املذكــور يف الدعــوى امــا بالنســبة ملــاذا موكل
لغــرض املتاجــرة امــا بالنســبة مــن أيــن حصــل موكلــي علــى رقم احلســاب 
فأطلــب املهلــة للرجــوع ملوكلــي هكــذا قــرر فجــرى ســؤال املدعــى عليــه 
هــل لديــك البينــة علــى دفعــك الــذي دفعــت بــه فقــال أطلــب املهلــة وأطلــب 
حضــور ..... هكــذا قــرر ثــم قــرر املدعــي قائــًا ســوف أقــوم للرجــوع 
ملوكلــي وســؤاله هــل لديــه البينــة أم ال هكــذا قــرر ثــم رفعــت اجللســة  
ويف هــذا اليــوم االحــد 1433/6/29هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة 
التاســعة صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي بالوكالــة ..... املدونــة هويتــه 
ووكالتــه يف اجللســة املاضيــة وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ..... املدونــة 
ــا إفــادة مــن  ــم يحضــر ..... وقــد وردت الين ــة ول ــه يف اجللســة املاضي هويت
قائــد دوريــات أمــن طريــق الباحــة برقــم ..... /33 يف 1433/4/11هـــ 
واملتضمــن بــأن ..... قــد تبلــغ بنفســه فجــرى ســؤال املدعــي بالوكالــة مــن 
أيــن حصــل موكلــك علــى رقــم حســاب املدعــى عليــه فقــال إن املدعــى 
عليــه هــو الــذي قــام بإعطــاء موكلــي رقــم حســابه بنفســه هكــذا قــرر 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال كل مــا ذكــره غيــر صحيــح 
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والصحيــح بأنــه قــد حصــل علــى رقــم حســابي مــن قبــل ..... ألن بينــي 
وبينــه معامــات ماليــة وليــس بينــي وبينــه أي خــاف هكــذا قــرر ثــم 
قــرر املدعــي قائــا إن موكلــي يطلــب حضــور ..... هكــذا قــرر فجــرى 
ســؤال املدعــى عليــه هــل أحضــرت البينــة علــى دفعــك الــذي دفعــت بــه 
فقــال ال بينــة لــدي اال اهلل عــز وجــل والــذي يعلــم الســر وأخفــى واطلــب 
ميــن املدعــي أصالــة هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال ال مانع 
لــدي موكلــي مــن بــذل اليمــن واطلــب املهلــة إلحضــاره هكــذا قــرر 
ثــم رفعــت اجللســة ويف يــوم االثنــن املوافــق1434/02/11 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة العاشــرة صباحــا وفيهــا حضــر املدعــى عليــه ..... املدونــة 
هويتــه بعاليــه وحيــث ســبق ومت طلــب املدعــي أصالــة يف اجللســة املاضيــة 
حلضــور اجللســة يف هــذا اليــوم ألداء اليمــن علــى صحــة مــا يدعــي بــه 
كمــا مت طلــب املدعــو ..... وقــد ورد إلينــا خطــاب رئيــس قســم محضــري 
اخلصــوم رقــم 331972144 يف 1433/11/13ه املتضمــن إفــادة قائــد 
دوريــات أمــن الطــرق بالطائــف أنــه مت تبليــغ املذكــور وأفهــم باحلضــور 
يف املوعــد احملــدد ولــم يحضــر كمــا لــم يحضــر املدعــي أصالــة وال مــن 
ينــوب عنــه بوكالــة شــرعية عليــه فقــد أمــرت بشــطب املعاملــة للمــرة 
األولــى وحفظهــا باألرشــيف ويف هــذا اليــوم االثنــن 1434/04/22هـــ 
افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي 
باســتدعاء  تقــدم  وقــد   ..... رقــم  الوطنيــة  الهويــة  م.....  يحمــل بطاقــة 
قيــد بهــذه احملكمــة برقــم 34/365242 يف 1434/2/12هـــ ويتضمــن 
اعتــذاره عــن تغيبــه عــن اجللســة احملــددة يف 1434/02/11هـــ لظــروف 
ــا مــا يفيــد بتبلغــه  عائليــة لديــه ولــم يحضــر املدعــى عليــه ..... ولــم يردن
بهــذه اجللســة مــن عدمــه فعليــه وبنــاء علــى املــادة اخلامســة واخلمســن 
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مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد قــررت االســتمرار يف نظــر دعــوى 
املدعــي يف غيــاب املدعــى عليــه وبعــرض دعــوى املدعــي بالوكالــة علــى 
املدعــي أصالــة قــال كل مــا ادعــى بــه وكيلــي صحيــح هكــذا قــرر 
فجــرى ســؤاله هــل انــت مســتعد ببــذل اليمــن علــى صحــة دعــواك ونفــي 
مــا دفــع بــه املدعــى عليــه فقــال نعــم فجــرى نصحــه وتخويفــه بــاهلل عــز 
وجــل مــن مغبــة هــذه اليمــن اال أنــه أصــر فأذنــت لــه فحلــف قائــا واهلل 
ــه قــد جــرى بينــي وبــن  ــه اال هــو املهلــك املــدرك بأن العظيــم الــذي ال إل
املدعــى عليــه الغائــب عــن املجلــس الشــرعي ..... اتفــاق علــى أن ادفــع لــه 
مبلــغ اثنــن واربعــن الفــا وخمســمائة ريــال علــى أن يتاجــر يف هــذا املــال 
ويضــارب بــه وتكــون االربــاح مناصفــة ولــم أقــل لــه ســلم هــذا املبلغ لـــ..... 
ولــم يصلنــي مــن هــذا املبلــغ أي شــيء ال مــن االربــاح وال مــن رأس املــال 
واهلل العظيــم هكــذا حلــف فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة 
ومبــا أن دعــوى املدعــي قــد تضمنــت مطالبــة املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ 
اتفــاق حاصــل  وذلــك مبقابــل  ريــال  وخمســمائة  الفــا  واربعــن  اثنــن 
بينهمــا علــى ان يكــون راس املــال مــن املدعــي والعمــل مــن املدعــى عليــه 
واالربــاح مناصفــة ومبــا أن املدعــى عليــه قــد دفــع بــأن هــذا املبلــغ قــد دفع 
ل..... وذلــك بأمــر مــن املدعــي وإلقــرار املدعــى عليــه باســتامه املبلــغ وال 
ــة وحلديــث املصطفــى  ــى دفعــه ولطلبــه ميــن املدعــي أصال ــة لديــه عل بين
صلــى اهلل عليــه وســلم )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن انكــر( 
ــه ومبــا  ــى تؤدي ــد مــا أخــذت حت ــى الي ــأن عل وقــد قــرر العلمــاء قاعــدة ب
ــع ذلــك فقــد ألزمــت املدعــى  ــة جلمي أن املدعــي قــد بــذل اليمــن املطلوب
عليــه الغائــب عــن املجلــس الشــرعي ..... بــأن يدفــع للمدعــي أصالــة ..... 
مبلــغ اثنــن واربعــن الفــا وخمســمائة ريــال وبــه حكمــت وبعرضــه علــى 
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املدعــي قنــع بــه وأفهمتــه بــأن هــذا احلكــم حكــم حضــوري خاضــع 
لاســتئناف حســب التعليمــات وأمــرت بإصــدار صــك مبوجبــه وبعــث 
ــه إن رغــب يف ذلــك يف  ــه لتقــدمي اعتــراض علي ــه للمدعــى علي صــورة من
مــدة ثاثــن يومــا مــن تاريــخ اســتامه للحكــم جــرى التوقيــع وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 
يف1434/04/22هـــ الســاعة العاشــرة وخمســة واربعــن دقيقــة صباحــا 
العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ..... أنــا  لــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالطائــف واخللــف لفضيلــة الشــيخ .....  بالقــرار الصــادر مــن املجلــس 
األعلــى للقضــاء ذي الرقــم 34/1/77 يف 1434/04/13هـــ ويف هــذا 
ــة وقــد  ــى هــذه املعامل ــوم االثنــن 1434/7/10هـــ جــرى االطــاع عل الي
وردتنــا الائحــة االعتراضيــة املقدمــة مــن املدعــى عليــه ..... علــى احلكــم 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ..... برقــم 34194620 يف 1434/04/22هـــ 
املقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 341649670 يف 1434/07/09هـــ وقــد 
ــراض وقــد انتقــل  قدمــت هــذه الائحــة يف املــدة احملــددة نظامــا لاعت
اجلزائيــة  باحملكمــة  العمــل  الــى   ..... الشــيخ  القضيــة  ناظــر  فضيلــة 
بالريــاض بقــرار معالــي وزيــر العــدل برقــم 10585 يف 1434/04/21هـــ 
فقــد جــرى بعثهــا الــى محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة للتوجيــه 
مبــا يرونــه واهلل أســأل الســداد قــوال وعمــا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/07/10هـــ 

الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف هــذا اليــوم األحــد 1434/11/02هـــ افتتحــت 
ــة  اجللســة يف متــام الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرا وفيهــا وردت املعامل
يف   33108604 برقــم  املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  محكمــة  مــن 
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رقــم  األولــى  احلقوقيــة  الدائــرة  قــرار  بهــا  ومرفــق  1434/07/30هـــ 
34277481 يف 1434/7/24هـــ املتضمــن ) وبدراســة احلكــم وصــورة 
ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقرر إعادتهــا إلى خلف فضيلة حاكمها 
ــه اجلديــد لاطــاع  ــة إلــى حاكــم القضيــة يف مقــر عمل إلرســال املعامل
علــى الائحــة االعتراضيــة متشــيا مــع املــادة 1/181 واهلل املوفــق قاضــي 
اســتئناف ..... قاضــي اســتئناف ..... رئيــس الدائــرة .....  واجلميــع ختمــه 
وتوقيعه(أ.هـــ فجــرى إرســالها الــى فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وفقــا ملــا ورد يف قــرار محكمــة االســتئناف مبوجــب خطابنــا 
رئيــس  فضيلــة  فوردنــا خطــاب  1434/8/23هـــ  33108604 يف  رقــم 
احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض رقــم 342294287 يف 1434/10/22هـــ 
املتضمــن أنــه مت إكمــال الــازم علــى الصــك رقــم 34277481 وتاريــخ 
1434/07/24هـــ إلحلاقــه بضبطــه وســجله وباالطــاع علــى الصــك وجد 
إحلــاق فضيلتــه املتضمــن احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف هــذا اليــوم االثنــن 
1434/10/19هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة الواحــدة والنصــف 
وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة رقــم 
34277481 يف 1434/07/24هـ واملتضمن ما نصه : وبدراســة احلكم 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــرر إعادتهــا إلــى خلــف فضيلــة 
حاكمهــا إلرســال املعاملــة إلــى حاكــم القضيــة يف مقــر عمــاه اجلديــد 
واهلل   1/181 املــادة  مــع  متشــيا  االعتراضيــة  الائحــة  علــى  لاطــاع 
املوفــق قاضــي اســتئناف ..... قاضــي اســتئناف ..... رئيــس الدائــرة ..... 
واجلميــع ختمــه وتوقيعه(أ.هـــ فعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة مســتعينا 
بــاهلل عــز وجــل بأنــه قــد جــرى اطاعــي علــى الائحــة االعتراضيــة 
املقدمــة مــن املدعــى عليــه .....  واملقيــدة باحملكمــة العامــة بالطائــف 
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برقــم 341649670 يف 1434/07/09هـــ واملكونــة مــن ورقــة واحــدة 
وباالطــاع عليهــا لــم أجــد بهــا مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه ولــذا 
فاحلكــم علــى حالــه وحــرر يف 1434/10/08هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالريــاض ع.....  ختمــه وتوقيعــه (
أ.هـــ ولــذا فقــد أمــرت بإحلــاق ذلــك بضبطــه وســجله ورفعــة حملكمــة 
االســتئناف لتدقيقــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/11/02هـــ الســاعة الثانيــة ظهــرا .

احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف هــذا اليوم الثاثــاء 1434/12/17هـ افتتحت 
اجللســة يف متام الســاعة الثامنة وخمســة عشــر دقيقة صباحا وفيها وردت 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة برقــم 342294287 
ــة  يف 1434/11/23هـــ وقــد جــرى تدقيــق احلكــم مــن الدائــرة احلقوقي
القــرار رقــم 34362985 يف 1434/11/19هـــ  األولــى وصــدر بشــأنه 
واملــدون علــى ظهــر الصــك ونصــه ) احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا 
الصــادر  1434/04/22هـــ  يف   34194620 رقــم  الصــك  هــذا  علــى 
وتاريــخ   34362985 رقــم  القــرار  واصدرنــا   ..... الشــيخ  فضيلــة  مــن 
1434/11/19هـــ املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر 
واهلل املوفــق عضــو ..... عضــو ....  رئيــس الدائــرة ..... واجلميــع ختمــه 
وتوقيعــه( أ.هـــ فعليــه أمــرت بإحلــاق ذلــك بضبطــه وبســجله حتــى ال يخفى 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/12/17هـــ الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــا.
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: 3462864 تاريُخه: 1434/3/15هـ َرْقُم  كِّ َرْقُم الصَّ
الدعوى: 31900253

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34327285  تاريخه: 1434/10/11هـ

شــراكة مبســاهمة عقاريــة - مضاهــاة التوقيــع علــى ســند املســاهمة 
املســاهمة  مــع ســند  باليمــن  األدلــة اجلنائيــة -احلكــم  عــن طريــق 
املعتمــدة مــن األدلــة اجلنائيــة - احلكــم بإعــادة رأس املــال دون األربــاح  .

مــا ذكــره صاحــب كشــاف القنــاع : مــن أنــه البــد وأن يكــون املبيــع 
مملــوكا لبائعــه وقــت العقــد لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم حلكيــم بــن 
حــزام »ال تبــع مــا ليــس عنــدك« وقــال يف موضــع آخــر »والبــد أن يكــون 
املبيــع مقــدورًا علــى تســليمه حــال العقــد ألن مــاال يقــدر علــى تســليمه 

شــبيه باملعــدوم واملعــدوم ال يصــح بيعــه« .

ادعــى املدعــي علــى املدعــى عليهمــا بأنه ســلم للمدعى عليــه األول مائتي 
ألــف ريــال يف 1426/6/10هـــ مــن أجــل املســاهمة معــه ومــع شــريكه 
املدعــى عليــه الثانــي يف مخطــط   مت بيــع املخطــط طلــب املدعــى الــزام 
املدعــى عليهمــا بدفــع رأس املــال واألربــاح   انكــر املدعــى عليــه األول 
اســتام املبلــغ وذكــر بــأن املســاهمة يف عــام 1423هـــ وبيــع املخطــط يف 
ــع   انكــر املدعــى  ــد البي عــام 1426هـــ فكيــف حتصــل املســاهمة عن
عليــه الثانــي مــا جــاء يف دعــوى املدعــي أبــرز املدعــي ســند املســاهمة 
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واســتام املبلــغ املذكــور مــن قبــل املدعــى عليــه األول، أنكــر املدعــى 
عليــه األول هــذا الســند والتوقيــع املنســوب اليــه وذكــر بانــه مــزور ، 
مت بعــث الســند لألدلــة اجلائيــة ، ورد التقريــر بصحــة التوقيــع املنســوب 
للمدعــى عليــه األول ، حلــف املدعــى  اليمــن علــى دعــواه مــن أن املدعــى 
عليــه األول اســتلم منــه املبلــغ املذكــور مــن أجــل املســاهمة املذكــورة ، 
قــرر املدعــى عليــه األول بــان األرض موضــع املســاهمة ثلثهــا لــه والثلثــان 
للمدعــى عليــه الثانــي وأن الصــك باســم املدعــى عليــه الثانــي ، تخلــف 
املدعــى عليــه الثانــي عــن احلضــور ، صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه 
األول بإعــادة رأس املــال للمدعــى البالــغ قــدره مائتــا الــف ريــال ، صــرف 
النظــر عــن دعــوى املدعــى باملطالبــة باألربــاح - اقتنــع املدعــى باحلكــم 
واعتــرض املدعــى عليــه األول - صــدق احلكــم مــن محكمة االســتئناف 

.

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ... القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف 
يف هــذا اليــوم اإلثنــن 1432/1/14هـــ افتتحــت اجللســة بنــاء على اإلحالة 
الــواردة مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 2/1376 يف 1431/1/27هـــ وفيهــا 
حضــر املدعــي... ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم... كمــا حضــر 
رقــم...  املدنــي  بالســجل  اجلنســية  ســعودي  وكالــة...   عليــه  املدعــى 
الثانيــة  العــدل  مــن كتابــة  الصــادرة  عليــه...  املدعــى  عــن  بالوكالــة 
بالطائــف برقــم 10315 يف 1428/2/29هـــ جلــد 2726 ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه... ولــم يــرد مــا يفيــد تبلغــه بهــذه اجللســة فســألت املدعــي 
عــن دعــواه قــال لقــد ســلمت املدعــى عليــه أصالــة... مبلــغ مائتــا ألــف ريــال 
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يف 1426/6/10هـــ مســاهمة معــه ومــع شــريكه املدعــى عليــه الثانــي... 
يف املخطــط الواقــع ... علــى طريــق ... بجــوار قصــر... وقد مت بيع املخطط 
أطلــب ســؤال  لــذا  واألربــاح  املــال  املدعــى عليهــم رأس  يســلمني  ولــم 
املدعــى عليــه احلاضــر وإلــزام موكلــه واملدعــى عليــه... بدفــع رأس مالــي 
ــا ألــف ريــال واألربــاح هــذه دعــواي وبعرضهــا علــى املدعــى  وقــدره مائت
ــة احلاضــر قــال مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه غيــر صحيــح  ــه وكال علي
فموكلي لم يســتلم منه أي مبلغ للمســاهمة معه يف املخطط واملســاهمة 
كانــت عــام 1423هـــ وبيــع املخطــط كان عام 1426هـ فكيف حتصل 
املســاهمة عنــد البيــع هكــذا أجــاب فســألته هــل موكلــه شــريك... يف 
املخطــط الــذي ذكــره املدعــي وأنهمــا فتــح فيــه مســاهمة قــال نعــم 
هكــذا أجــاب وبعــرض جوابــه علــى املدعــي قــال مــا ذكــره املدعــى 
ــة غيــر صحيــح والصحيــح مــا ذكرتــه يف دعــواي فســألته  عليــه وكال
ألــك بينــة عليهــا قــال لــدي ســند موقــع مــن املدعــى عليــه ... وهــو ضمــن 
أوراق املعاملــة حيــث ســبق وأن بعثــه القاضــي ... لألدلــة اجلنائيــة لفحــص 
توقيــع املدعــى عليــه وقــد وجــد مــع أوراق املعاملــة خطــاب مديــر شــعبة 
األدلــة اجلنائيــة رقــم 3889 يف 1432/5/13هـــ ومشــفوعاته ســتة لفــات 
رقــم  كتابكــم  إلــى  إشــارة  نصــه:  مــا  ويتضمــن  مختــوم  وظــرف 
 ... ضــد   ... املدعــو  دعــوى  بشــأن  1432/5/1هـــ  بتاريــخ   32/68558
وطلبكــم إجــراء الفحــص الفنــي لتوقيــع املدعــى عليــه عليــه نفيدكــم 
بأنــه جــرى االتصــال علــى املدعــى عليــه املدعــو ... املذكــور عــدة مــرات 
إال أنــه لــم يجــب علــى املكاملــات الصــادرة مــن قبلنــا أ.هـــ وقــد وجــد مــع 
لفــات هــذه األوراق ورقــة هــذا نصهــا: بســم اهلل الرحمــن الرحيــم عقــد 
مســاهمة أقــر أنــا ... أننــي قــد اســتلمت مبلــغ 200000 فقــط مائتــان ألــف 
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رقــم 1021 يف 1398/7/19هـــ   ... املدعــو  مــن  ريــال ســعودي ال غيــر 
ــق  ــى طري ــارة عــن مســاهمة يف األرض الواقعــة عل مصدرهــا عفيــف عب
مكــة بجــوار قصــر .... باســم ... الــذي معــد للتخطيــط صــدر هــذا العقــد 
  ... الثانــي  الطــرف  توقيعــه   ... األول  الطــرف  1426/6/10هـــ  بتاريــخ 
توقيعــه أ.هـــ وقــال املدعــي هــذا هــو الســند الــذي ذكــرت وبعــرض هــذا 
الســند علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال غيــر صحيــح هــذا الســند وتوقيــع 
موكلــي عليــه غيــر صحيــح وهــو مــزور وســبق وأن بعثــه القاضــي ... بعــد 
أن أخــذ توقيــع موكلــي يف ورقــة أخــرى فجــرى عرض مــا ورد يف خطاب 
األدلــة اجلنائيــة عليــه قــال بأنهــم لــم يطلبــوا موكلــي ومســتعد باحلضــور 
إذا طلبــوا هكــذا أجــاب فجــرى ســؤال املدعــي هــل لديــه زيــادة بينــة قــال 
ســأبحث عــن زيــادة بينــة لــذا ولطلــب املدعــى عليهمــا أصالــة رفعــت 
العامــة  القاضــي باحملكمــة   ... أنــا  لــدي  أخــرى  اجللســة  ويف جلســة 
بالطائــف وفيهــا حضــر املدعــي ... كمــا حضــر حلضــوره املدعــى عليــه 
وكالــة ... مبوجــب الوكالــة عــن ... الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
بالطائــف برقــم 35699 وتاريــخ 1432/7/11هـــ جلــد  5236املخولــه لــه 
عليــه  املدعــى  حضــر  كمــا  واالنــكار  واالقــرار  واملرافعــة  املدافعــة 
ــة عــن ...  ــة ... ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ... بالوكال وكال
يف   52628 برقــم  بالطائــف  الثانيــة  العــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة 
1432/10/28هـــ جلــد 5406 املخولــه لــه املدافعــة واملرافعــة واالقــرار 
واالنــكار وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة .... عــن عــدم حضــور موكلــه 
يف هــذه اجللســة فقــال إن موكلــي مســتعد باحلضــور يف اجللســة القادمــة 
وأفهمتــه بأنــه إذا لــم يحضــر فلــن تقبــل مرافعتــه عــن موكلــه وبســؤال 
املدعــى عليــه وكالــة ... عــن دعــوى املدعــي فأجــاب بــأن مــا ذكــره 
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املدعــي يف دعــواه غيــر صحيــح فموكلــي ليــس بينه وبن ... أي شــراكة 
يف املخطــط محــل الدعــوى ثــم أضــاف بــأن موكلــه يطالــب املدعــى 
عليــه ... باســتحقاقات ماليــة مقدارهــا ثمانيــة مايــن ريــال وذلــك يف 
شــراكة بينهمــا يف مخطــط يف جــدة وبســؤاله هــل ملوكلــه مخططــات 
يف الطائــف بشــراكة املدعــى عليــه ... فقــال أنــا ال اســتطيع اإلجابــة عــن 
هــذا وأطلــب مهلــة يف ذلــك هكــذا قــال وبعــرض جــواب وكيــل املدعــى 
املدعــى عليــه غيــر صحيــح  مــا ذكــره  فقــال  املدعــي  علــى   ... عليــه 
والصحيــح مــا ذكرتــه يف دعــواي هكــذا أجــاب لــذا فقــد جــرى رفــع 
اجللســة وذلــك حلضــور املدعــى عليــه أصالــة ... واملدعــى عليــه أصالــة ... 
ويف جلســة أخــرى وفيهــا حضــر املدعــي ... كمــا حضــر حلضــوره املدعــى 
عليــه أصالــة ... ســجل مدنــي رقــم ... ولــم يحضــر املدعــى عليــه ...  وال مــن 
ميثلــه بوكالــة شــرعية وقــد وردنــا خطــاب يتضمــن طلــب إعتــذار عــن 
حضور اجللسة من املدعي عليه أصالة واحملال إلينا برقم 331868809 
يف 1433/10/23هـــ وقــد تضمــن إعتــذاره عــن اجللســة احملــددة يف هــذا 
اليــوم وذلــك لوجــود زواج يخصــه يف هــذا التاريــخ باملدينــة املنــورة كمــا 
تعهــد بإســتام موعــد اجللســة األخــرى علــى اجلــوال املدون رقمــه باخلطاب 
ثــم جــرى مناقشــة املدعــى عليــه احلاضــر عــن جــواب وكيلــه عــن الدعوى 
فصــادق علــى مــا ذكــره وكيلــه يف جوابــه علــى دعــوى املدعــي وأبــرز 
املدعــي ذكــر يف  أن  وهــي كاآلتــي  وطلــب رصــد مضمونهــا  ورقــة 
صحيفــة الدعــوى بأنــه ســلمني مبلــغ وقــدره مائتــا ألــف ريــال وهــي عبــارة 
بتاريــخ  وبينــي  بينــه  عقــد  مبوجــب   ... مخطــط  يف  مســاهمة  عــن 
1426/6/10هـــ قــدم بهــا ورقــة وليــس عقــد معنــون بعقــد مســاهمة وهــي  
1ـ بــدون شــروط 2ـ بــدون شــهود 3ـ بــدون هويــة ســوى هويتــه وتوقيعــه 4ـ 
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تفقــد كامــل املصداقيــة 5ـ ذكــر يف ورقــة العقــد املزعومــه املســاهمة 
وقــت البيــع ووقــت قبــض الثمــن حســب زعمــه بــداًل مــن املســاهمة وقــت 
الشــراء وأن مــا قــام بــه مــن دعــوى زائفــة لضيــاع حــق مشــروع وثابــت 
وموثــق بوثائــق رســمية بينــه وبــن ... ويقــر بهــا شــريكه ... وأن املخطــط 
املتصــرف بــه صاحبــه يعطــي مــن يســفط لــه ولــم يفتــح مســاهمة ملــن أراد 
املســاهمة حتــى يضــع موكلــي وســيطًا بينهمــا فنأمــل منكــم التأكــد 
ممــا ذكــرت ســواًء بإحضــار شــريكه ... للتأكــد مــن مطالبــة ... لــه 
ول...  الــذي يزعــم بهــذه الدعــوى الكيديــة لضيــاع احلــق الثابــت وإرســال 
الورقــة إلــى اجلهــات املختصــة هــذا مــا تضمنتــه ورقــة املدعــى عليــه ... 
التــي أبرزهــا وقــد مت ضمهــا ضمــن أوراق املعاملــة كمــا وردنــا خطــاب 
فضيلــة  خطــاب  علــى  واملعطــوف  الطائــف  محافظــة  شــركة  مديــر 
القاضــي ... برقــم 5588ع يف 1433/6/18هـــ واملتضمــن عليــه نفيدكــم 
بــأن أوراق مضاهــات توقيــع ... املذكــور رفعــت ملعالــي محافــظ الطائــف 
وذلــك لطلبنــا أســاس عقــد فتــح حســابه ومــا يحتويــه مــن مســتندات 
بنكيــة ليتمكــن مــن الفحــص واملضاهــاه ولــم تردنــا اإلجابــة حتــى 
تاريخــه لــذا ولكتابــة خطــاب إحلاقــي لشــرطة محافظــة الطائف لفحص 
توقيــع املدعــى عليــه ... لــذا فقــد جــرى رفــع اجللســة وبــاهلل التوفيــق ويف 
جلســة أخــرى لــدي أنــا ... مســاعد رئيــس احملكمــة العامــة بالطائــف 
املعاملــة  علــى  وبنــاء  احلــادي عشــر  القضائــي  املكتــب  بعمــل  القائــم 
احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالطائــف املســاعد 
برقــم 31900253 وتاريــخ 1431/11/17 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 
املوافــق  الســبت  يــوم  ففــي  1431/11/17هـــ  وتاريــخ   315723
1434/02/02هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر ...  ســعودي اجلنســية 
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مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... كمــا حضــر حلضــوره كا مــن املدعــى 
 ... رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي    ... أصالــة  عليــه 
واملدعــى عليــه وكالــة ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
... بوكالتــه عــن ... بالوكالــة رقــم 52628 يف 1432/10/28هـــ اجللــد 
5406 واملتضمنــة إقامــة وســماع عمــوم الدعــاوى واملطالبــات واملدافعــة 
واملرافعــه وحضــور اجللســات وتقــدمي البينــات واالقــرار واالنــكار و قبول 
االحــكام و نفيهــا واالعتــراض عليهــا و طلــب االميــان و االســتام و 
التســليم وبســؤالهم عــن األوراق اخلاصــة مبضاهــاة التوقيــع لــدى إدارة 
األدلــة اجلنائيــة فأفــاد املدعــي ... بأنهــا ال زالــت لــدى إدارة األدلــة اجلنائيــة 
و أنهــا ســوف ترســل إلــى احملكمــة خــال األســبوع القــادم وحلــن ورود 
اجلــواب رفعــت اجللســة ويف جلســة اخــرى لــدي أنــا ... القاضــي باحملكمــة 
العامــة بالطائــف أفتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعي أصالــة ... وحضر 
ــا  ــة ... وقــد وردتن ــه وكال ــة ... واملدعــى علي ــه أصال حلضــور املدعــى علي
إفــادة مديــر األدلــة اجلنائيــة املقيــدة باحملكمة برقــم 34439492 وتاريخ 
1434/2/23هـــ واملرفــق بهــا التقريــر الفنــي إلدارة الفحوصــات الفنيــة 
للتزييــف والتزويــر رقــم 33781 ومضمونــه الفحــص والنتيجــة مبضاهــاة 
التوقيــع الثابــت بالعقــد موضــع الفحــص علــى توقيــع املدعــو ... الثابــت 
بــاألوراق املرســلة للمضاهــاة وجدنــا أنهمــا يتفقــان الفاحــص ... توقيعــه 
اخلبيــر ... توقيعــه مديــر شــعبة اخلطــوط والتواقيــع ... توقيعــه مديــر إدارة 
الفحــوص الفنيــة للتزييــف والتزويــر ... توقيعــه أ.هـــ  وبســؤال املدعــي هــل 
يســتطيع حلــف اليمــن علــى أنــه ســلم املدعــى عليــه ...  املبلــغ املدعــى بــه 
ــه يف حلــف اليمــن  ــال فقــال نعــم فأذنــت ل ــي ألــف ري والــذي قــدره مائت
فحلــف قائــًاً بعــد تخويفــه مــن عاقبــة اليمــن الكاذبــه واهلل الــذي الإلــه 
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غيــره وال رب ســواه أنــي ســلمت املدعــى عليــه هــذا احلاضــر ... مبلــغ 
ــى  ــارة عــن مســاهمة يف األرض الواقعــة عل ــال عب وقــدره مائتــي ألــف ري
طريــق مكــة بجــوار قصــر ... ولــم يعــد لــي مــن املبلــغ أي شــيء واهلل 
العظيــم هكــذا حلــف وبســؤال املدعــي واملدعــى عليهمــا هــل لديهمــا 
اضافــة علــى ماذكــروه فقــال املدعــى عليــه ... بــأن لديــه صــك برقــم 
1/3/186/144 وتاريــخ 1423/7/17هـــ علــى األرض التــي يدعــي فيهــا 
املدعــي بأنــه مســاهم فيهــا وأنــا و... قــد اشــترينا األرض مــن وكيــل ... 
وأن لــي مــن األرض ثلــث ولـــ...  الثلثــن هكــذا أضــاف ثــم اضاف املدعي 
بأنــه يطالــب بــرأس املــال واألربــاح ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه ... هــل 
صــك املخطــط باســمه أو باســم ... فقــال بــأن الصــك الــذي يدعــي فيــه 
الدعــوى  مــن  ماتقــدم  علــى  فبنــاًء  قــرر  هكــذا   ... باســم  املســاهمة 
وملــا ورد يف عقــد  الفنــي رقــم 33781  التقريــر  وملــا ورد يف  واإلجابــة 
وملــا ذكــره صاحــب كشــاف  املســاهمة احملــرر يف 1426/6/10هـــ 
القنــاع )مــن أنــه ال بــد وأن يكــون املبيــع مملــوكًا لبائعــه وقــت العقــد 
لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم حلكيــم بــن حــزام »التبــع ماليــس عنــدك« 
وقــال مانصــه يف موضــع آخــر والبــد أن يكــون املبيــع مقــدورًا علــى 
تســليمه حــال العقــد ألن مــاال يقدر على تســليمه شــبيه باملعــدوم واملعدوم 
اليصــح بيعــه«( إذا فنــص البهوتــي يف الكشــاف ينســحب علــى هــذه 
الدعــوى حيــث أن هــذه املســاهمة باطلــة لعــدم ثبــوت الشــراكة حيــث 
إن املدعــى عليــه ... قــد أقــر بــأن صــك األرض باســم ... واإلقــرار حجــة 
موجبــة بنفســه وحللــف املدعــي اليمــن التــي طلبــت منــه لذلــك كلــه فقــد 
ــغ وقــدره مائتــي ألــف ريــال  حكمــت علــى املدعــى عليــه ...... بدفــع مبل
للمدعــي ... كمــا حكمــت بصــرف النظــر عــن مطالبــة املدعــى باألرباح 
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يف مســاهمته وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي القناعــة وأمــا 
املدعــى عليــه ... قــرر عــدم القناعــة باحلكــم وطلــب االســتئناف وأفهــم 
بــأن عليــه تقــدمي الائحــة االعتراضيــة خــال ثاثــن يومــا  مــن اســتام 
احلكــم وإذا لــم يتقــدم خــال هــذه املــدة فــإن حقــة يف اإلعتــراض يســقط 
التوفيــق ،  ويكتســب احلكــم الصفــة القطعيــة ففهــم ذلــك  وبــاهلل 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1434/03/03هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم األربعــاء املوافــق1434/09/09 
هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة الواحــدة ظهــرا وقــد عــادت املعاملــة 
ــة رئيســها رقــم 341125782  مــن محكمــة االســتئناف بخطــاب فضيل
يف 1434/8/2هـــ واملرفــق بــه قــرار ماحظــة الدائــرة احلقوقيــة الســابعة 
رقمــه 34282162 يف 1434/7/29هـــ واملتضمــن أنــه وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا 
1434/5/26هـــ  يف   34222419 رقــم  قرارنــا  علــى  الــازم  إلكمــال 
ولوائحــه  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن   1/187 املــادة  مبوجــب 
ــى آلــه  التنفيذيــة واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعل
وصحبــه أهـــ وباالطــاع علــى قــرار املاحظــة ذي الرقــم 34222419 
أنــه وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه  يف 1434/5/26هـــ واملتضمــن 
والئحتــه االعتراضيــة تقــرر إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا إلكمــال الــازم 
فيمــا ســبق رصــده لــدى ســلفه مبوجــب املــادة 166 مــن نظــام املرافعــات 
املوفــق وصلــى اهلل  الدراســة واهلل  لتتــم  املعاملــة  إعــادة  ثــم  الشــرعية 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم قاضــي اســتئناف ... ختمــه 
وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ... ختمــه 
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وتوقيعــه أهـــ عليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة قضــاة االســتئناف بأنــه مت 
إكمــال الــازم وإرفــاق مــا مت طلبــه بصــورة الضبــط  لــذا فقــد قــررت 
التوفيــق  وبــاهلل  املتبــع  حســب  االســتئناف  حملكمــة  املعاملــة  إعــادة 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر 

يف 1434/9/9هـــ
العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالطائــف وحيــث رفعــت املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف وعــادت منهــا 
مصدقــة بالقــرار رقــم 34327285 يف 1434/10/11هـــ الصــادر مــن 
الدائــرة احلقوقيــة الســابعة واملتضمــن بعــد املقدمــة مــا نصــه )وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى 
ــى نبينــا  ــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل عل احلكم(أ.هـ.لــذا جــرى إحلاقــه وب

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/11/2 هـــ.
احلمــد هلل وحــده، والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد:ـ 
مبحكمــة  الســابعة  احلقوقيــة  الدائــرة  قضــاَة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
ــة الــواردة  االســتئناف يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعامل
 341125782 برقــم  بالطائــف  العامــة  رئيــس احملكمــة  فضيلــة  مــن 
وتاريــخ 1434/09/23هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ 
وتاريــخ   ... برقــم  املســجل  بالطائــف  العامــة  باحملكمــة  القاضــي   ...
1434/03/15هـــ املتضمــن دعــوى ... ضــد ... و... ، وبدراســة الصــك 
ــة علـــى احلكــم.  ــررت املوافقـ ــه والئحتــه اإلعتراضيــة تقـ ــورة ضبطـ وصـ
وصحبـــه  آلـــه  وعلـــى  محمــد  نبينــا  علـــى  اهلل  وصلـــى  املوفــق  واهلل 

وســلم،،،،،
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: 3458957 تاريُخه: 1434/3/9هـ َرْقُم  كِّ َرْقُم الصَّ
الدعوى: 32182838

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34233074  تاريخه:1434/6/6هـ

شــراكة - مضاربــة - العامــل أمــن يف مــال املضاربــة - القــول قــول 
العامــل يف عقــد املضاربــة يف الربــح واخلســارة مــع ميينــه - القــول قــول 
العامــل يف نــوع التجــارة مــع ميينــه - ســند قبــض مبلــغ املضاربــة - بينــة 

غيــر موصلــة - القضــاء باليمــن . 

1- مــا رواه البيهقــي عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا أن رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: )لــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى رجــال 
أمــوال قــوم ودماءهــم لكــن البينــة علــى املدعــى واليمــن علــى مــن أنكر(. 
2- قــال يف كشــاف القنــاع )524/8(: )والعامــل أمــن يف مــال املضاربــة( 
ثــم قــال: )والقــول قولــه يف قــدر رأس املــال والربــح وأنــه ربــح أو لــم يربــح 
وفيمــا يدعيــه مــن هــالك أو خســران( وقــال أيضــًا )457/8(: )أو اختلفــا 
أو  املــال يف صفــة اإلذن يف الوكالــة  أي الوكيــل واملضــارب مــع رب 
املضاربــة فقولهمــا أي الوكيــل واملضــارب بيمينهمــا ألنهمــا أمينــان يف 

التصــرف فقبــل قولهمــا(. 

ادعــت املدعيــة علــى املدعــى عليــه بأنهــا دفعــت لــه مائــة ألــف ريــال 
ليقــوم باســتثمارها وتكــون األربــاح بينهمــا مناصفــة - واتفقــت معــه 
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علــى أن يكــون النشــاط يف جتــارة اخلضــار والفواكــه أو يف مجــال 
ســيارة األجــرة بحيــث يشــتري ســيارة أجــرة ويكــون ســائقًا لهــا - وأنــه 
لــم يســلمها مــن رأس املــال وال األربــاح شــيئًا - كمــا أقرضتــه ثمانيــة 
آالف وثمامنائــة وثمانــن ريــااًل ولــم يســدد هــذه القــرض - طلبــت املدعيــة 
إلــزام املدعــى عليــه بإعــادة هذيــن املبلغــن - أقــر املدعــى عليــه باســتام 
لــه  لــم حتــدد  املدعيــة  وأن  بهــا  املتاجــرة  أجــل  مــن  ريــال  ألــف  املائــة 
نشــاطًا معينــا- وأنــه تاجــر بهــا باألســهم وخســر اثنــن وعشــرين ألــف 
ريــال واقتــرض منهــا املبلــغ املتبقــي ســبعة وثاثــن ألــف ريــال - أمــا مــا 
يتعلــق باملبلــغ الثانــي فذكــر املدعــى عليــه أنــه لــم يقتــرض هــذا املبلــغ 
ــه يف حفــل  ــة باســم ابن ــا قدمتهــا املدعي ــل قيمــة هداي ــغ ميث وأن هــذا املبل
إحــدى الروضــات التــي كان يــدرس بهــا- أنكــرت املدعيــة هــذا الدفــع 
وذكــرت بــأن الصحيــح مــا جــاء يف دعواهــا - ُطلــب مــن الطرفــن البينــة 
ــى  ــه اليمــن عل ــة - حلــف املدعــى علي ــم يحضــرا بين ــى مــا ذكــرا فل عل
أن املدعيــة لــم حتــدد لــه نــوع النشــاط التجــاري للمائــة ألــف وأنــه تاجــر 
بهــا يف األســهم وأنــه خســر اثنــن وعشــرين ألــف ريــال واملتبقــي ثمانيــة 
وســبعون ألــف ريــال وأنــه لــم يقتــرض منهــا املبلــغ الثانــي وقــدره ثمانيــة 
آالف وثمامنائــة وثمانــون ريــااًل ولــم يطلــب منهــا أو يفوضهــا يف ســدادها 
عنــه وال شــراء قيمــة هدايــا وال غيرهــا - كمــا حلفــت املدعيــة أنهــا لــم 
تهــب املدعــي عليــه واحــدًا وأربعــن ألــف ريــال - صــدر احلكــم بإلــزام 
ــال وصــرف  ــة وســبعن ألــف ري ــة ثماني ــأن يدفــع للمدعي ــه ب املدعــى علي
النظــر عمــا زاد عــن ذلــك - قــرر الطرفــان عــدم القناعــة - صــدق احلكم 

مــن محكمــة االســتئناف. 
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا ...   القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة   وبنــاء علــى 
املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة 
جدة/املســاعد برقــم 32182838 وتاريــخ 1432/05/20 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 32571902 وتاريــخ 1432/05/20 هـــ  حضــرت ... 
ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...  وحضــر حلضورهــا ... 
... ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ... فادعــت .... قائلــة يف دعواهــا 
لقــد دفعــت للمدعــى عليــه مبلغــًا وقــدره مائــة ألــف ريــال كــي يقــوم 
باســتثمارها وتكــون األربــاح بيننــا مناصفــه وقــد اتفقــت معــه علــى أن 
يكــون النشــاط يف أحــد أمريــن إمــا يف جتــارة اخلضــار والفاكهــة أو 
يف مجــال ســيارة أجــرة بحيــث يشــتري ســيارة أجــرة ويكــون ســائقًا 
لهــا ولكنــه لــم يســلمني شــيئًا مــن رأس املــال واألربــاح حتــى اآلن كمــا 
أنــي أقرضتــه مبلغــًا وقــدرة ثمانيــة آالف وثمامنائــة وثمانــون ريــااًل قرضــًا 
حســنًا ولــم يعــده لــي أطلــب إلزامــه بــأن يعيــد لــي رأس املــال واملبلــغ الــذي 
أقرضتــه لــه ومجمــوع ذلــك مبلــغ وقــدره مائــة وثمانيــة آالف وثمامنائــة 
ريــااًل هكــذا ادعــت وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه  وثمانــون 
قــال مــا ذكرتــه املدعيــة يف دعواهــا مــن أنهــا أعطتنــي مبلغــًا وقــدره 
مائــة ألــف ريــال فهــو صحيــح ومــا ذكرتــه مــن أن النشــاط يكــون يف 
مجــال اخلضــار والفواكــه أو يف مجــال ســيارة أجــرة فهــو غيــر صحيــح 
والصحيــح أننــا لــم نتفــق علــى نشــاط معــن ثــم طلــب املدعــى عليــه مهلــة 
لتحريــر إجابتــه ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة واملعــرف بهــا مــن 
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قبــل اخيهــا  ...  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... وحضــر 
حلضــوره  املدعــى عليــه  وكالــة ...  بالوكالــة عــن ...  مبوجــب الوكالــة 
رقــم 15897 يف 1433/02/17 هـــ  الصــادرة  مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
بشــمال محافظــة جــدة وقــد أبــرز  مذكــرة  مكونــة  مــن صفحتــن  
ذكــر  أنهــا تشــتمل علــى االجابــة  علــى الدعــوى وباالطــاع  عليهــا وجــد 
أنهــا تتضمــن إقــرار  املدعــى عليــه  باســتام مبلــغ وقــدره  مائــة ألــف ريــال  
ــى نشــاط معــن  ــم االتفــاق عل ــم يت ــغ ل ــة  عندمــا  ســلمته املبل وأن املدعي
فقــام املدعــى عليــه  باملضاربــة  بهــا يف ســوق األســهم فخســر  مبلغــا 
وقــدره اثنــان وعشــرون  ألــف ريــال  ثــم طلــب  املدعــى عليــه  مــن املدعيــة  
ان تقرضــه  مــن املبلــغ املتبقــي - وقــدره  ثمانيــة وســبعون الــف ريــال 
ــغ  ــال  فوافقــت فتبقــى مــن املبل ــون ألــف ري -  مبلغــا وقــدره ســبعة وثاث
مبلغــًا وقــدره واحــد وأربعــون ألــف ريــال  فوهبتــه املدعيــة للمدعــى عليــه 
وأمــا مــا يتعلــق باملبلــغ  الــذي قــدره  ثمانيــة آالف وثمامنائــة وثمانــون ريــاال  
الــذي تدعــي  املدعيــة  أنهــا  أقرضتــه للمدعــى عليــه فهــو  غيــر صحيــح 
والصحيــح أن هــذا املبلــغ ميثــل قيمــة هدايــا قدمتهــا املدعيــة باســم   ابــن 
املدعــى عليــه يف حفــل إحــدى الروضــات  التــي كان يــدرس فيهــا  ولــم 
يطلــب موكلــي ذلــك منهــا ولــم يفوضهــا بذلــك  فيكــون املبلــغ املتبقــي  
بذمــة موكلــي  مبلغــا وقــدره ســبعة وثاثــون ألــف ريــال وهــو مســتعد 
بدفعــه  هــذا  ملخــص  مــا جــاء  يف املذكــرة وقــد جــرى  إرفاقهــا  يف 
املعاملــة  وبعــرض ذلــك  علــى املدعيــة  قالــت  بــل الصحيــح  مــا ذكرتــه 
يف دعــواي  هكــذا أجابــت  فجــرى ســؤالها  هــل لديهــا  بينــة تثبت  صحة 
دعواهــا مــن أن  النشــاط  املتفــق علــى املضاربــة  فيــه  هــو بيــع اخلضــروات  
والفواكــه أو ســيارة أجــرة   وأنهــا أقرضــت املدعــى عليــه أصالــة  املبلــغ 
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الــذي قــدره  ثمانيــة آالف وثمامنائــة  وثمانــون  ريــاال  فقالــت  ليــس  لــدي  
بينــة علــى ذلــك  هكــذا  أجابــت  ثــم جــرى  ســؤال املدعــى عليــه  وكالــة 
ــه بينــة تثبــت أن املدعيــة  قــد وهبتــه مــن  املتبقــي مــن  هــل  لــدى موكل
مــال  املضاربــة  مبلغــا وقــدره  واحــد وأربعــون ألــف ريــال فقــال ليــس لــدى 
ــة   ــة  ثاث ــرزت املدعي ــك  هكــذا أجــاب وقــد أب ــى ذل ــة  عل ــي بين موكل

ســندات  موقعــة بتوقيــع  منســوب للمدعــى عليــه تتضمــن :
اســتام املدعــى عليــه مــن املدعيــة عــدة مبالــغ لغــرض التجــارة ولــم 
يحــدد فيهــا   نشــاط  معــن  األول مــؤرخ يف 1430/05/01 هـــ مببلــغ 
وقــدره خمســة عشــر ألــف ريــال الثانــي مــؤرخ يف 1430/05/21هـــ مببلــغ  
وقــدره ســبعون ألــف ريــال والثالــث مــؤرخ يف 1430/07/10هـــ مببلــغ 
وقــدره خمســة عشــر ألــف ريــال وبعــرض  هــذه الســندات علــى املدعــى 
عليــه وكالــة قــال إن هــذه الســندات صحيحــة  وصــادرة مــن موكلــي  
هكــذا  أجــاب فجــرى إفهــام املدعيــة بــأن لهــا ميــن  املدعــى عليــه أصالــة 
التــي هــذا نصهــا  واهلل الــذي ال إلــه إال هــو وال رب ســواه لقــد  اســتلمت 
مــن املدعيــة  ........ مبلغــا وقــدره مائــة ألــف ريــال  مــن أجــل املتاجــرة  بهــا  
وقــد أذنــت  املدعيــة لــي إذنــا عامــا يف مجــال ونشــاط املتاجــرة ولــم حتــدد 
لــي نشــاطا معينــا ال يف بيــع وشــراء  اخلضــروات والفواكــه وال يف  مجــال  
االســتثمار يف ســيارة أجــرة وال غيرهــا وأنــي قــد وضعتهــا يف األســهم  
وخســرت  فيهــا مبلغــا وقــدره اثنــان  وعشــرون ألــف ريــال ولــم يتبــق مــن 
رأس املــال ســوى مبلــغ وقــدره  ثمانيــة وســبعون ألــف ريــال وواهلل العظيــم 
إننــي لــم اســتلم مــن املدعيــة  املبلــغ  الــذي قــدره  ثمانيــة  آالف  وثمامنائــة 
وثمانــون  ريــاال   ولــم أطلــب منهــا  أو أفوضهــا  يف ســداده عنــي  ألي جهــة  
وال شــراء  قيمــة هدايــا بــه وال غيرهــا واهلل العظيــم  كمــا جــرى إفهــام 
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املدعــى عليــه  بــأن  ملوكلــه ميــن املدعيــة  التــي  هــذا نصهــا  واهلل الــذي 
ال إلــه إال هــو  وال رب ســواه  إننــي لــم أهــب مبلغــا وقــدره  واحــدا وأربعــون 
ــغ املتبقــي  ألــف ريــال  للمدعــى عليــه ... الــذي يدعــي أنــه جــزء مــن املبل
مــن رأس مــال املضاربــة وال شــيئا منــه واهلل العظيــم فقالــت املدعيــة إننــي 
أريــد ميينــه هكــذا  قــررت وقــال املدعــى عليــه  وكالــة أطلــب إمهالــي 
للرجــوع ملوكلــي وســؤاله عــن ذلــك ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان 
أصالــة واملعــرف باملدعيــة - وهــو ابنهــا - ...  ســعودي اجلنســية مبوجــب 
ــه  ــة وكيل ــى إجاب ــه عل الســجل املدنــي رقــم ... وقــد صــادق املدعــى علي
علــى الدعــوى يف اجللســة قبــل املاضيــة قائــا إن مــا ذكــره وكيلــي يف 
ــه  ــح وأقــر ب ــه صحي ــة كل ــل املاضي ــى الدعــوى يف اجللســة قب ــه عل إجابت
هكــذا قــرر ثــم عرضــت علــى املدعــى عليــه أن يحلــف اليمــن التــي 
هــذا نصهــا واهلل الــذي ال إلــه إال هــو وال رب ســواه لقــد وصلنــي مــن 
املدعيــة ....... مبلغــا وقــدره مائــة ألــف ريــال مــن أجــل املتاجــرة بهــا وقــد 
أذنــت املدعيــة لــي إذنــا عامــا يف مجــال ونشــاط املتاجــرة ولــم حتــدد لــي 
نشــاط معينــا ال يف بيــع وشــراء اخلضــروات والفواكــه وال يف مجــال 
االســتثمار يف ســيارة أجــرة وال غيرهــا وإنــي قــد وضعتهــا يف األســهم 
ولــم أضعهــا يف ســيارة أجــرة وال غيرهــا وقــد خســرت يف االســهم مبلغــا 
ــغ  وقــدره اثنــان وعشــرون ألــف ريــال ولــم يبــق مــن رأس املــال ســوى مبل
ــم أســتلم مــن  ــي ل ــم إنن ــال وواهلل العظي ــف ري ــة وســبعون أل وقــدره ثماني
املدعيــة املبلــغ الــذي قــدره ثمانيــة آالف وثمامنائــة وثمانــون ريــاال ولــم 
أطلــب منهــا أو أفوضهــا يف ســداده عنــي ألي جهــة وال شــراء قيمــة هدايــا 
بــه وال غيرهــا واهلل العظيــم وجــرى وعظــه وتخويفــه مــن عاقبــة اليمــن 
الكاذبــة فاســتعد ببذلهــا ثــم حلــف قائــا واهلل الــذي ال إلــه إال هــو وال 
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رب ســواه لقــد وصلنــي مــن املدعيــة ... مبلغــا وقــدره مائــة ألــف ريــال مــن 
أجــل املتاجــرة بهــا وقــد أذنــت املدعيــة لــي إذنــا عامــا يف مجــال ونشــاط 
بيــع وشــراء اخلضــروات  لــي نشــاط معينــا ال يف  املتاجــرة ولــم حتــدد 
والفواكــه وال يف مجــال االســتثمار يف ســيارة أجــرة وال غيرهــا وإنــي 
قــد وضعتهــا يف األســهم ولــم أضعهــا يف ســيارة أجــرة وال غيرهــا وقــد 
خســرت يف االســهم مبلغــا وقــدره اثنــان وعشــرون ألــف ريــال ولــم يبــق مــن 
رأس املــال ســوى مبلــغ وقــدره ثمانيــة وســبعون ألــف ريــال وواهلل العظيــم 
إننــي لــم أســتلم مــن املدعيــة املبلــغ الــذي قــدره ثمانيــة آالف وثمامنائــة 
وثمانــون ريــاال ولــم أطلــب منهــا أو أفوضهــا يف ســداده عنــي ألي جهــة 
وال شــراء قيمــة هدايــا بــه وال غيرهــا واهلل العظيــم هكــذا حلــف ثــم 

عرضــت علــى املدعيــة أن حتلــف اليمــن التــي هــذا نصها...يتبــع
واهلل الــذي ال إلــه إال هــو وال رب ســواه إننــي لــم أهــب مبلغــا وقــدره واحــد 
وأربعــون ألــف ريــال للمدعــى عليــه ...  الــذي يدعــي أنــه جــزء مــن املبلــغ 
ــة وال شــيئا منــه واهلل العظيــم وجــرى وعظهــا  املتبقــي مــن مــال املضارب
وتخويفهــا مــن عاقبــة اليمــن الكاذبــة فاســتعدت ببذلهــا ثــم حلفــت 
قائلــة واهلل الــذي ال إلــه إال هــو وال رب ســواه إننــي لــم أهــب مبلغــا وقــدره 
واحــد وأربعــون ألــف ريــال للمدعــى عليــه ... الــذي يدعــي أنــه جــزء مــن 
املبلــغ املتبقــي مــن مــال املضاربــة وال شــيئا منــه واهلل العظيــم هكــذا 
حلفــت فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإقــرار املدعــى عليــه 
باســتامه مــن املدعيــة مبلغــا وقــدره مائــة ألــف ريــال لغــرض التجــارة 
ودفعــه باخلســارة فيــه وإقــراره ببقــاء مبلــغ وقــدره ثمانيــة وســبعون ألــف 
ريــال مــن رأس املــال بعــد اخلســارة وإقــراره ببقــاء مبلــغ وقــدره ســبعة 
وثاثــون ألــف ريــال منــه يف ذمتــه ونظــرا لعــدم وجــود بينــة لــدى املدعيــة 
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تثبــت اشــتراطها علــى املدعــى عليــه املتاجــرة يف املبلــغ املذكــور يف 
نشــاط اخلضــروات والفواكــه أو ســيارة أجــرة ولعــدم وجــود بينــة لــدى 
املدعيــة أيضــا تثبــت أن املدعــى عليــه قــد فوضهــا أو طلــب منهــا دفــع 
مبلــغ الثمانيــة آالف وثمامنائــة وثمانــن ريــاال ونظــرا لعــدم وجــود بينــة 
لــدى املدعــى عليــه تثبــت صحــة دفعــه مــن أن املدعيــة قــد وهبــت لــه 
املبلــغ املتبقــي بعــد املضاربــة وقــدره واحــد وأربعــون ألــف ريــال وبنــاء علــى 
األميــان التــي حلفهــا الطرفــان وألن ممــا يقــوي دفــع املدعــى عليــه بعــدم 
اشــتراط املدعيــة عليــه نشــاطا معينــا يف املضاربــة مــا جــاء يف ســندات 
القبــض الثاثــة التــي أبرزتهــا املدعيــة التــي تضمنــت اســتام املدعــى 
عليــه املبالــغ لغــرض التجــارة دون حتديــد نشــاط أو شــروط معينــة وملــا 
رواه البيهقــي عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا أن رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم قــال ) لــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى رجــال أمــوال 
قــوم ودماءهــم لكــن البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر( وملــا 
تقــرر شــرعا يف أن املضــارب أمــن والقــول قولــه فيمــا يدعيــه مــن ربــح 
أو خســارة أو أن يكــون رب املــال قــد أذن لــه يف املضاربــة إذنــا معينــا 
بشــروط أو بدونهــا قــال يف كشــاف القنــاع 524/8 ) والعامــل أمــن يف 
مــال املضاربــة( ثــم قــال ) والقــول قولــه يف قــدر رأس املــال والربــح وأنــه 
ربــح أو لــم يربــح وفيمــا يدعيــه مــن هــاك أو خســران( وقــال يف كشــاف 
القنــاع أيضــا 457/8 ) أو اختلفــا أي الوكيــل واملضــارب مع رب املال يف 
صفــة اإلذن يف الوكالــة أو املضاربــة فقولهمــا أي الوكيــل واملضــارب 
بيمينهمــا ألنهمــا أمينــان يف التصــرف فقبــل قولهمــا ( لــذا كلــه فقــد 
ألزمــت املدعــى عليــه ........... بــأن يدفــع للمدعيــة ...  مبلغــا وقــدره ثمانيــة 
ــة  ــه املدعي ــب ب ــة مــا تطال ــال وصرفــت النظــر عــن بقي ــف ري وســبعون أل
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وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه منــه وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم 
علــى الطرفــن قــررا عــدم القناعــة وطلبــا التمييــز فأجيبــا لطلبهمــا 
وجــرى إفهامهمــا بتعليمــات االعتــراض وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/03/03هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ويف 
يــوم اإلثنــن املوافــق 1434/06/26 هـــ افتتحــت اجللســة وقــد عــادت 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا القــرار رقــم 34233074 يف 
1434/06/06هـــ ونــص احلاجــة منــه )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم ( قاضــي اســتئناف 
د....  ختــم وتوقيــع قاضــي اســتئناف ... ختــم وتوقيــع قاضــي اســتئناف 
ــى ضبطــه وســجله  ــه عل ــى ال يخفــى امــرت بإثبات ــع ،وحت ــم وتوقي ... خت
ــه  ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل ــاهلل التوفيــق ، وصل ، وب

وســلم . حــرر يف  1434/06/26 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ويف يــوم االحد 
وفيهــا   01  :  15 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/09/20هـــ  املوافــق 
حضــرت املدعيــة ... وقــررت بقولهــا لقد اســتلمت كامل املبلغ احملكوم 
لــي بباطــن الصــك الصــادر برقــم 3458957 يف 1434/03/09هـــ وقــدره 
ألــف ريــال هكــذا قــررت  وحتــى ال يخفــى أمــرت  ثمانيــة وســبعون 
بإثباتــه علــى ضبطــه وســجله وختمــت اجللســة الســاعة 20 : 01 ، وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/09/20 هـــ
احلمــد هلل ، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد :.فقــد جــرى 
اطاعنــا نحــن رئيــس وعضــوي الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة 
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مــن  الصــادر  الصــك  علــى  املكرمــة  مكــة  مبنطقــة  االســتئناف 
فضيلــة الشــيخ/... القاضــي باحملكمــة العامــة بجــدة واملســجل بعــدد 
3458957وتاريــخ 1434/3/9هـــ املتضمــن دعــوى ... ضــد ... واحملكــوم 
والائحــة  ضبطــه  وصــورة  الصــك  وبدراســة  باطنــة  دون  مبــا  فيــه 
نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى  احلكــم.  علــى  املوافقــة  تقــررت  االعتراضيــة 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 3462403 تاريُخه: 1434/3/15هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32234537

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34204683 تاريخه:1434/5/4هـ

شــراكة  إثبــات  بطلــب  علــى مصــرف  دعــوى   - - مضاربــة  شــراكة 
- اختصــاص جلنــة املنازعــات املصرفيــة بنظــر القضايــا املصرفيــة -   
مشــاركة جتاريــة - طلــب إثبــات عقــد لشــراكة علــى الصفــة املوضحــة 
يف الدعــوى - طلــب إثبــات خســارة رأس املــال - عقــد تســهيالت بنكيــة 

- صــرف النظــر عــن الدعــوى لعــدم االختصــاص الوالئــي.

األمــر الســامي الكــرمي رقــم 37441 يف 1433/8/11هـــ املعمم من قبل وزير 
العــدل برقــم 13/ت/4708 وتاريــخ 1433/9/19هـــ املتضمــن اختصــاص 
جلنــة املنازعــات املصرفيــة بالنظــر يف القضايــا املصرفيــة األصليــة - 

والنظــر يف القضايــا املصرفيــة بالتبعيــة .

ادعــى وكيــل صاحــب مؤسســة جتاريــة ضــد وكيــل مصــرف جتــاري 
مبوجــب  عليهــا  املدعــى  مــع  شــراكة  اتفاقيــة  أبــرم  موكلــه  بــأن 
قــدره  مبلغــا  موكلــه  مبنــح  عليهــا  املدعــى  قامــت  االتفاقيــة  هــذه 
)13.801.667(ريــال  بعــد توقيــع موكلــه علــى ســند ألمــر بكامــل 
املبلــغ وذلــك بهــدف تشــغيل هــذا املبلــغ يف املجــال التجــاري الــذي يحســنه 
وهــو جتــارة األجهــزة واملعــدات واملســتلزمات الطبيــة مقابــل ربــح قــدره 
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)7.5%(  بالشــروط والبنــود التــي مت تفصيلهــا يف االتفاقيــة ، بعــد مــرور 
ثمانيــة أشــهر قــام مــوكل املدعــي مبنــح املدعــى عليهــا )2.000.000( 
ريــال الــى أن يتــم اجــراء احملاســبة بينهمــا . أفــاد املدعــى وكالــة بــأن 
الــى هــاك رأس املــال  موكلــه منيــت جتارتــه بخســارة فادحــة أدت 
وتوقيــع غرامــات ماليــة باهظــة ملصلحــة اجلمــارك وذلــك بســبب تقلبــات 

األســعار ومنــع دخــول البضاعــة للمملكــة . 
، ذكــر املدعــى وكالــة بــان موكلــه نقــل ذلــك للمدعى عليهــا فأصرت 
لــن تتحمــل أي  وأنهــا  املدعــى رأس مالهــا دون خصــم  يعيــد  أن  علــى 
خســارة ماليــة منــى بهــا املدعــى ، طلــب املدعــى وكالــة اثبــات شــراكة 
املدعــى عليهــا ملوكلــه وفــق مــا مت تفصيلــه ومــا يلــزم تبعــا لذلــك مــن 
إثبــات خســارة موكلــه لــرأس املــال ، اإليعــاز ملــن يلــزم بإيقــاف النظــر يف 
الدعــوى املرفوعــة مــن املدعــى عليهــا ضــد موكلــه املنظــورة لــدى جلنــة 
تســوية املنازعــات املصرفيــة حيــث ان تاريــخ قيــد هــذه املعاملــة أســبق مــن 
املعاملــة املقيــدة لــدي اللجنــة املذكــورة ، أجــاب املدعــى عليــه وكالــة 
بصفتــه وكيــا عــن املصــرف بــأن العقــد الــذي بــن موكلــه واملدعــى 
أصالــة عقــد تســهيات بنكيــة وأن عقــود التســهيات بــكل أنواعهــا 
تعــد مــن األعمــال املصرفيــة املختــص بنظرهــا جلنــة تســوية املنازعــات 
املصرفيــة ، طلــب املدعــى عليــه وكالــة رد الدعــوى لعــدم االختصــاص 
الوالئــي ، أجــاب املدعــى وكالــة بــأن االختصــاص منعقــد للمحكمــة 
العامــة وليــس للجنــة املذكــورة ألن العقــد أبــرم بــن موكلــه وشــركة 
...... وليــس بنــك ، بتأمــل مــا ســبق وبنــاء علــى األمــر الســامي الكــرمي 
رقــم 37441 يف 1433/8/11هـــ والــذي نــص علــى تســمية جلنة املنازعات 
املصرفيــة وأنــاط بهــا النظــر يف القضايــا املصرفيــة األصليــة والنظــر يف 
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العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامة بالرياض برقم 32234537  املقيدة باحملكمة برقم 32731815 
وتاريــخ 1433/2/29هـــ  ففــي يــوم   االثنــن 1433/2/29 هـــ أفتتحــت 
اجللســة االولــى  الســاعة 28 : 10  - وفيهــا حضــر ...ســعودي مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ...الريــاض بصفتــه وكيــا عــن ...ســعودي مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ... أصالــة عــن نفســه وبصفتــه صاحــب مؤسســة 
...للتجــارة مبوجــب الوكالــة رقــم 51655 وتاريــخ 1432/6/8 هـــ جلــد 
10708 الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــده وقــد 
تضمنــت الوكالــة أن للوكيــل حــق املرافعــة واملدافعــة واالقــرار وحضــر 
املدعــى عليــه وكالــه ...ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...الريــاض 
فادعــى االول قائــا  انــه بتاريــخ 1430/3/25هـــ املوافــق2009/3/22م 
مت إبــرام اتفاقيــة شــراكة بــن موكلــي واملدعــى عليهــا مبوجبهــا قامــت 
املدعــى عليهــا مبنــح موكلــي مبلغــًا وقــدره ) 13.801.667ريــال (ثاثــة 
عشــر مليــون وثمامنائــة وواحــد ألــف وســتمائة وســبعة وســتون ريــااًل بعــد 
توقيعــه علــى ســند ألمــر بكامــل هــذه القيمــة وذلــك بهــدف تشــغيل هــذا 
املبلــغ يف املجــال التجــاري الــذي يحســنه وهــو جتــارة األجهــزة واملعــدات 

القضايــا املصرفيــة بالتبعيــة وألن هــذه الدعــوى بــن مؤسســة جتاريــة 
لــذا صــدر احلكــم بصــرف  ومصــرف بخصــوص تســهيات بنكيــة 
النظــر عــن دعــوى املدعــى لعــدم االختصــاص الوالئــي ، اعتــرض املدعى 

وكالــة ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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واملســتلزمات الطبيــة مقابــل ربــح قــدره) 7.5% ( وذلك بالشــروط والبنود 
مرفــق  طيــه)  واملرفقــة  بينهمــا  املبرمــة  باالتفاقيــة  تفصيلهــا  مت  التــي 
مســتند رقــم11/1- صــورة مــن االتفاقيــة+ صــورة مــن الســند ( وقــد 
قــام موكلــي بتشــغيل هــذا املبلــغ يف املجــال أعــاه وبعــد مــرور ثمانيــة 
أشــهر تقريبــًا مــن تاريــخ التعاقــد قــام موكلــي مبنــح املدعــى عليهــا مبلــغ 
وقــدره ) 2.000.000 ريــال ( مليونــي ريــال إلــى أن يتــم إجــراء احملاســبة 
بينهمــا اال أن موكلــي بعــد ذلــك قــد ُمنيــت جتارتــه بخســارة فادحــة أدت 
إلــى هــاك رأس املــال وذلــك نتيجــة لتقلبــات أســعار البضاعــة محــل 
الدعــوى وعــدم ثباتهــا يف الســوق التجاريــة الداخليــة و اخلارجيــة ونتيجــة 
لصــدور مراســيم ســامية حتظــر ومتنــع دخــول مثــل هــذه البضاعــة أرض 
اململكــة يف الوقــت الــذي كان موكلــي قــد عقــد فيــه العديــد والعديــد 
مــن الصفقــات واالتفاقيــات بهــذا اخلصــوص هنالــك وعليــه فقــد متــت 
مصــادرة هــذه البضائــع مــن قبــل مصلحــة اجلمــارك وتوقيــع غرامــات 
ماليــة باهظــة علــى موكلــي وعلــى إثــر ذلــك قــام موكلــي بنقــل كامــل 
هــذه الوقائــع للمدعــى عليهــا لكــن دون فائــدة تذكــر حيــث أصــرت 
املدعــى عليهــا علــى موكلــي أن يعيــد لهــا رأس مالهــا ودون خصــم مــا 
قــام موكلــي بســداده لهــا وفــق مــا ذكــر أعــاه وأنهــا لــن تتحمــل مغبــة 
أي خســارة ماليــة قــد ُمِنــَي بهــا موكلــي ليصبــح موكلــي مطالــب بــأن 
يســدد للمدعــى عليهــا مبلــغ وقــدره) 13.767.823.58 ريــال ( ثاثــة 
عشــر مليــون وســبعمائة وســبعة وســتن الــف وثمامنائــة وثاثــة وعشــرون 
ريــااًل وثمانيــة وخمســون هللــة بــداًل عــن مبلــغ وقــدره) 11.767.823.58 
ريــال ( أحــد عشــر مليــون وســبعمائة وســبعة وســتن ألــف وثمامنائة وثاثة 
وعشــرون ريــااًل وثمانيــة وخمســون هللــة ولــم تقــف املدعــى عليهــا عنــد 
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حــد رفضهــا لتحمــل هــاك رأس املــال ملــا تقــدم بيانــه بــل قامــت برفــع 
دعــوى ضــد موكلــي لــدى جلنــة تســوية املنازعــات املصرفيــة تطالبــه 
فيهــا بـــسداد مبلــغ وقــــــدره )13.767.823.58 ريال(ثاثــة عشــر مليــون 
وســبعمائة وســبعة وســتن ألــف وثمامنائــة وثاثــة وعشــرين ريــااًل وثمانيــة 
وخمســن هللــة )مرفــق مســتند رقــم-3/2- صــورة مــن الئحــة الدعــوى (  
نطلــب مــن فضيلتكــم مــا يلي:-إثبــات شــراكة املدعــى عليهــا ملوكلــي 
وفــق مــا مت تفصيلــه أعــاه ومــا يلــزم تبعــًا لذلــك مــن إثبــات خســارة 
موكلــي لــرأس املــال موضــوع الدعــوى مــن عدمــه واإليعــاز ملــن يلــزم 
بإيقــاف النظــر يف دعــوى املدعــى عليهــا لــدى جلنــة تســوية املنازعــات 
ــا ضــد  ــزاع لــدى فضيلتكــم ســيما وأن دعوان املصرفيــة حلــن إنهــاء الن
املدعــى عليهــا أســبق مــن دعواهــا علينــا إذ أن دعوانــا لــدى فضيلتكــم 
دعــوى  بينمــا  1432/6/18هـــ  يف   )  32/731815( برقــم  قيدهــا  مت 
املصرفيــة يف  املنازعــات  تســوية  جلنــة  لــدى  قيدهــا  عليهــا مت  املدعــى 
1432/10/7هـــ وذلــك حرصــًا علــى عــدم تضــارب األحــكام القضائيــة 
يف املوضــوع هــذه دعــواي ونظــرا لعــدم احضــار املدعــى عليــه ألصــل 

الوكالــة فقــد قــررت رفــع اجللســة
ــة   ــاء املوافــق1433/06/24 هـــ افتتحــت اجللســة الثاني ــوم  الثاث ثــم يف ي
الســاعة 48 : 10  وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه وكالــة 
وأبــرز املدعــى عليــه وكالــة وكالتــه فوجدتهــا متضمنــة توكيــل ... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ...بصفتــه وكيــا عــن ...و... 
و... و... و... و... و... و... بصفتهــم مــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة ..... 
حســب الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب العــدل املكلــف بــوزارة التجــارة 
فيهــا  لــه  واملخــول  1432/12/24هـــ  وتاريــخ   7191 برقــم  والصناعــة 
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حــق التمثيــل أمــام جميــع جهــات التقاضــي وإقامــة الدعــوى واملرافعــة 
واملدافعــة وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب أقــام 
املدعــي دعــواه بنــاًء علــى عقــد التســهيات املبــرم بينــه وبــن موكلتــي 
والــذي يتضمــن خــط عقــود مشــاركة وخــط عقود بيع آجــل ، وحيث إن 
عقــود التســهيات بــكل أنوعهــا تعــد مــن األعمــال املصرفيــة التــي تقــوم 
بهــا البنــوك، و التــي يكــون النظــر يف الدعــاوى املتعلقــة بهــا منعقــدًا 
للجنــة تســوية املنازعــات املصرفيــة ، وذلــك اســتنادًا لألمــر الســامي 
رقــم 8/729 وتاريــخ 1407/7/10هـــ يف الفقــرة األولــى منــه والــذي جــاء 
فيــه منــع احملاكــم مــن ســماع الدعــاوى التــي تقــدم ضــد البنــوك إال 
بعــد أخــذ املوافقــة علــى ذلــك مــن املقــام الســامي كمــا جــاء يف الفقــرة 
الثانيــة منــه بتشــكيل جلنــة يف مؤسســة النقــد مــن ثاثــة أشــخاص مــن 
ذوي التخصــص لدراســة القضايــا بــن البنــوك وعمائهــا واســتنادًا علــى 
األمــر الســامي رقــم 110/4 وتاريخ1409/1/2هـــ والــذي جــاء التنبيــه 
ــة  ــواردة يف الفقرتــن األولــى والثاني ــى أن املقصــود بالدعــاوى ال فيــه عل
مــن األمــر الســامي الســابق رقــم)8/729( هــي الدعــاوى ذات الصفــة 
املصرفيــة التــي تنشــأ مــن ممارســة البنــك ألعمالــه املصرفيــة البحتــة 
مثــل فتــح االعتمــادات واحلســابات بأنواعهــا والقــروض ونحوهــا مــن 
األعمــال املصرفيــة وحيــث اســتقر عمــل احملاكــم العامــة علــى صــرف 
النظــر عــن مثــل هــذه الدعــاوى لعــدم االختصــاص ونرفــق لكــم قــرار 
مؤيــد مــن االســتئناف صــادر مــن احملكمــة العامــة بالريــاض ينــص علــى 
صــرف النظــر عــن النــزاع لعــدم االختصــاص وحيــث أنــه توجــد اآلن 
دعــوى قائمــة لــدى جلنــة تســوية املنازعــات املصرفيــة تخــص نفــس محــل 
النــزاع مقيــدة لــدى جلنــة تســوية املنازعــات املصرفيــة برقــم 1432/379 
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ــة والســبعن مــن نظــام  ــى املــادة الثاني ــى مــا ُذكــر  أعــاه وعل ــاُء عل وبن
املرافعــات الشــرعية املتعلقــة بالدفــع بعــدم اختصــاص احملكمــة النوعي 
والتــي نصــت علــى أنــه : »...يجــوز الدفــع بــه يف أي مرحلــة تكــون فيهــا 
الدعــوى وتأسيســًا علــى مــا تقــدم نطلــب مــن فضيلتكــم صــرف النظــر 
عــن دعــوى املدعــي  لعــدم اختصــاص احملكمــة بالنظــر فيهــا هكــذا 
أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة أجــاب أطلــب مهلــة للــرد علــى 

مــا دفــع بــه املدعــى عليــه وكالــة هكــذا أجــاب ورفعــت اجللســة
ــة  ــاء املوافــق1433/11/02 هـــ افتتحــت اجللســة الثالث ــوم  الثاث ــم يف ي ث
الســاعة 30 : 11   وفيهــا حضــر طــريف الدعــوى وقــدم وكيــل املدعــي 
ــه  ــة هــذا نصهــا  الســام عليكــم ورحمــة اهلل وبركات مذكــرة جوابي
وبعـــد  - فباإلشــارة إلــى مذكــرة املدعــى عليهــا رقــم) 1987( واملؤرخــة 
يف 1433/6/22هـــ واملقدمــة لــدى فضيلتكــم ردًا علــى دعوانــا املقيــدة 
لــدى فضيلتكــم برقــم)32/731815( وتاريــخ 1432/6/18هـــ والتــي 
النظــر  صــرف  فضيلتكــم  مــن  عليهــا  املدعــى  وكيــل  فيهــا  طلــب 
نــورد  يلــي  العامــة بنظرهــا ففيمــا  لعــدم اختصــاص احملكمــة  عنهــا 
لفضيلتكــم ردنــا علــى انعقــاد اختصــاص نظــر دعوانــا هــذه للمحكمــة 

ــى النحــو اآلتــي بيانــه:-  العامــة وذلــك عل
-1- فمــن خــال وقائــع دعوانــا ومــا مت تقدميــه فيهــا مــن املســتندات 
مــن ِقبــل طــريف الدعــوى يتضــح جليــًا لــدى فضيلتكــم أننــا نهــدف مــن 
دعوانــا اســتصدار حكــم  يقضــي بإثبــات شــراكة موكلــي للمدعــى 
عليهــا شــركة ..... وهــي شــركة مســاهمة ذات الســجل التجــاري رقــم 
)........( بنــاء علــى عقــود الشــراكة املبرمــة بينهمــا واملقــرة مــن جانبهمــا 
مبســماها     ) عقــود مشــاركة ( وكمــا ال يخفــى علــى فضيلتكــم 
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علمــه أن مثــل هــذا النــوع مــن الدعــاوى تختــص احملكمــة العامــة بنظــره 
وصفــًا وقيــدًا.

-2- اســتناد وكيــل املدعــى عليهــا علــى األمــر الســامي رقــم 8/729 
وتاريــخ 1407/7/10هـــ ومــا يســتفاد منــه مــن منــع احملاكــم مــن ســماع 
الدعــاوى التــي تقــام ضــد البنــوك إال بعــد أخــذ موافقــة املقــام الســامي 
علــى ذلــك هــو يف حقيقــة األمــر وواقعــه محــل نظــر وموضــع تأمــل ذلــك 
لتضمــن األمــر الســامي نفســه مــا نصــه« وحيــث الحظنــا أن بعضــا مــن 
القضايــا التــي رفعــت إلحالتهــا إلــى هــذه اللجنــة قضايــا مدنيــة نتجت عن 
ــة  ــا مصرفي ممارســة البنــك لنشــاطه كشــخص معنــوي وليســت قضاي
حصلــت إثــر ممارســة البنــك لنشــاطه املصــريف ... » وهــذا يعنــي أن البنك 
إن مــارس عملــه كعمــل مصــريف بحــت فمــا نتــج عــن ذلــك مــن منازعــات 
فينعقــد االختصــاص بنظرهــا للجنــة تســوية املنازعــات املصرفيــة أمــا إن 
مــارس البنــك عملــه كشــخص معنــوي يدخــل يف عمليــات بيــع الســلع أو 
شــرائها وإلــى مــا شــابه ذلــك مــن أعمــال وتصرفــات وعقــود كمــا هــو 
موضــوع دعوانــا ثــم ينشــأ عــن ذلــك منازعــات وقضايــا فإنــه حينئــٍذ وبــا 
أدنــى شــك اســتنادًا ملنطــوق األمــر الســامي نفســه ومــا ورد بيانــه فيــه مــن 
قضيــة البنــك..... ضــد ...... علــى إثــر نــزاع علــى أرض فــإن االختصــاص 
ينعقــد لغيــر جلنــة املنازعــات املصرفيــة ســواء أكانــت جهــة االختصــاص 
ــه  ــذا كل ــم؛ هـ ــوان املظال ــة يف دي ــر التجاري احملكمــة العامــة أو للدوائــ
إن ســلمنا أن خصمنــا يف هـــذه الدعــــوى بنــك ..... وليــس شــركة ..... 

لاســتثمار ذات الســجل التجــاري املرصــود أعــاه 
-3- وممــا يعــزز مــا ســبقت اإلشــارة إليــه أعــاه مــن أن خصمنــا يف هــذه 
الدعــوى شــركة .... وليــس بنــك .... هــو أن البنــوك يحظــر عليها اســتنادًا 
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لنصــوص املــواد )8؛9؛10( مــن نظــام مراقبــة البنــوك الصــادر باملرســوم 
امللكــي رقــم م/5 وتاريــخ 1386/2/22هـــ أن يعطــي قرضــًا أو أن يقــدم 
تســهيات ائتمانيــة أو أن يشــتغل حلســابه أو بالعمولــة بتجــارة اجلملــة 
أو التجزئــة مبــا يف ذلــك جتــارة االســتيراد أو التصديــر أو أن تكــون 
لــه مصلحــة مباشــرة كمســاهم أو كشــريك يف أي مشــروع جتــاري 
أو صناعــي أو زراعــي أو أي مشــروع آخــر وهــذا بتمامــه مــا قامــت بــه 
املدعــى عليهــا جتــاه موكلــي ثــّم هــي اآلن تســعى يف نقــض مــا مت جهتهــا 
فاشــك أن ســعيها واحلــال هــذه يجــب رده عليهــا إذ القاعــدة الفقهيــة 
تنطــق يف هــذا املقــام أن » مــن ســعى يف نقــض مــا مت مــن جهتــه فســعيه 

مــردود عليــه » 
-4- بشــأن الســابقة القضائيــة التــي أوردهــا وكيــل املدعــى عليهــا يف 
املذكــرة محــل الــرد ليدلــل بهــا علــى عــدم اختصــاص احملاكــم العامــة 
بنظــر هــذا النــوع مــن القضايــا ؛ فــإن ردنــا علــى ذلــك يتلخــص يف أن 
متامــًا  تختلــف  املرفــق  الــوارد ذكرهــا يف احلكــم  واملطالــب  الوقائــع 
عــن وقائــع دعوانــا ومســتنداتها ومطالبنــا فيهــا ذلــك أن احلكــم املرفــق 
يتضمــن قيــام البنــك بتصرفــات وأعمــال جتــاه عميلــه تتعلــق بأســهم 
عمــًا مصرفيــًا  يعتبــر  آخــره ممــا  إلــى  ورهــن محفظــات  وحســابات 
بحتــًا إضافــة إلــى أن املدعــي يف دعــواه املبينــة يف احلكــم املرفــق يهــدف 
إلــى احلكــم علــى البنــك بتعويضــات وخســائر ومــا إلــى ذلــك وال يخفــى 
أن دعوانــا كمــا تقــدم ذكــره أعــاه نهــدف مــن ورائهــا إلــى احلكــم 
بإثبــات الشــراكة بيننــا وبــن املدعــى عليهــا بنــاء علــى عقــد الشــراكة 
ــا واملقــر بــه مــن ِقبــل طــريف العقــد فالقيــاس مــع الفــارق 5-  املبــرم بينن
فيمــا يتعلــق بوجــود دعــوى مقامــة مــن املدعــى عليهــا ضــد موكلتــي 
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لــدى جلنــة تســوية املنازعــات املصرفيــة واملقيــدة برقــم )1432/379( 
وتاريــخ 1432/10/7هـــ واعتبــار ذلــك مــن موجبــات ومؤيــدات احلكــم 
بصــرف النظــر عــن دعوانــا ؛ فجوابنــا علــى ذلــك يتمثــل يف أن وجــود 
دعــوى منظــورة لــدى أي جهتــن قضائيتــن يف آن واحــد ال يســتوجب 
صــرف نظــر أحداهمــا  مــن غيــر تريــث وتأمــل بــل قــد تكــون اجلهتــان 
معنيتــان بالفصــل يف موضــوع النــزاع أو غيــر معنيتــن يف آن واحــد وذلــك 
ــًا ؛ كمــا وإن كان مــن  مــا يعــرف بتدافــع االختصــاص ســلبًا أو إيجاب
املفتــرض علــى حــد فهــم وكيــل املدعــى عليهــا أن وجــود الدعــوى لــدى 
جلنــة تســوية املنازعــات يقتضــي احلكــم بصــرف النظــر عــن نزاعنــا لــدى 
فضيلتكــم فــإن دعــوى املدعــى عليهــا هــي مــن ينبغــي صــرف النظــر 
ــدى احملكمــة العامــة  ــا ل ــة التســوية وذلــك كــون دعوان ــدى جلن ــا ل عنه
ــة ؛ وهــذا  ــة املصرفي ــدى اللجن هــي األســبق مــن دعــوى املدعــى عليهــا ل
ثابــت مــن خــال مســتندات التبليــغ باحلضــور والتــي يتضــح منهــا أن 
1432/6/18هـــ  يف  العامــة  احملكمــة  لــدى  بالدعــوى  تقدمنــا  تاريــخ 
بينمــا تاريــخ تقــدم املدعــى عليهــا بدعواهــا لــدى جلنــة تســوية املنازعــات 
املصرفيــة وقــع يف تاريــخ 1432/10/7هـــ أي بعــد علمهــا بتقدمنا بدعوى 
احملكمــة العامــة وبنــاًء علــى مــا تقــدم :- نطلــب مــن فضيلتكــم مــا 
يلــي:-1- إصــدار حكــم إثبــات شــراكة املدعــى عليهــا ملوكلــي بنــاء 

ــه أعــاه. ــى عقــد الشــراكة املبــرم بينهمــا ووفــق مــا مت تفصيل عل
2- اإليعــاز ملــن يلــزم بإيقــاف النظــر يف دعــوى املدعــى عليهــا لــدى جلنــة 
تســوية املنازعــات املصرفيــة حلــن إنهــاء النــزاع لــدى فضيلتكــم ســيما 
وأن دعوانــا ضــد املدعــى عليهــا أســبق مــن دعواهــا علينــا كمــا تقــدم 
ذكــره أعــاه وذلــك حرصــًا علــى حســن ســير العدالــة وعــدم تضــارب 
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يحفظكــم  واهلل  هـــذا  الواحــد.  املوضــوع  يف  القضائيــة  األحــكام 
ويرعاكــم، وبســؤال وكيــل املدعــى عليــه هــل لديــه مــن اجابــه أجــاب 
بقولــه أكتفــي مبــا ســبق مــن املرافعــة وعليــه فقــد رفعــت اجللســة للتأمــل
ــة الســاعة  ــوم  األحــد 1434/03/15 هـــ افتتحــت اجللســة الثالث ــم يف ي ث
10،00 وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه وكالــة وقــد جــرى 
املدعــي عليهــا  والشــركة  املدعــي  بــن  املبــرم  العقــد  اطاعــي علــى 
فوجدتــه مطبوعــا علــى أوراق مصــرف ..... ومعنونــه بـــ اتفاقيــة تســهيات 
وبــن   ..... العقــد هــم مصــرف  ومــؤرخ يف 1430/03/25هـــ وأطــراف 
مؤسســة ..... وميثلهــا يف التوقيــع ..... ومتضمنــة موافقــة الطــرف األول 
علــى أن مينــح الطــرف الثانــي حــدا للتعامــل )تســهيات ( مبلــغ وقــدره 
15000000 خمســة عشــر مليــون ريــال وحصــة املشــاركة 10% وهامــش 
الربــح 7.5% ومذيــل بتوقيــع مصــرف ..... واملدعــي، وبتأمــل مــا ســبق مــن 
الدعــوى واإلجابــة وحيــث أن وقائــع الدعــوى تتلخــص يف مطالبــة املدعــي 
وكالــة إثبــات شــراكة موكلــه مــع شــركة ..... املصرفيــة لاســتثمار 
مــن  كونهــا  االختصــاص  بعــدم  وكالــة  عليــه  املدعــى  دفــع  وحيــث 
القضايــا املصرفيــة املنــوط بنظرهــا جلنــة املنازعــات املصرفيــة وحيــث 
أن االختصــاص مــن أهــم مــا يجــب النظــر فيــه أوال كــون النظــر يف 
القضايــا أمــر والئــي يعــّد احلكــم عنــد عــدم توفــره باطــا وملــا أن العقــد 
املبــرم بــن املدعــي واملدعــى عليــه هــو بينــه وبــن مصــرف ..... وملــا أن 
األمــر الســامي الكــرمي رقـــــم 37441 وتاريــخ 1433/08/11هـــ املعمــم 
مـــــن قـــبل وزيــر العـــــدل بـــــرقم 13/ت/4708 وتاريـــــخ 1433/09/17هـــ 
قــد نــص علــى تســمية اللجنــة بـــ جلنــة املنازعــات املصرفيــة وأنــاط بهــا 
النظــر يف القضايــا املصرفيــة األصليــة والنظــر يف القضايــا املصرفيــة 
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بالتبعيــة وملــا أن التعامــل يف هــذه القضيــة بــن مؤسســة ميثلهــا املدعــي 
عمــل  مــن  أن  وملــا  املصرفيــة  القضايــا  مــن  فهــي   ..... مصــرف  وبــن 
املصــارف إعطــاء بعــض العمــاء تســهيات وفــق شــروط محــددة لــذا 
فقــد رددت دعــوى املدعــي وكالــة لعــدم االختصــاص وبــه حكمــت 
وقــرر املدعــي وكالــة عــدم القناعــة وجــرى تســليمه نســخة احلكــم هــذا 
اليــوم وأفهمتــه مبــدة االعتــراض وأنهــا ثاثــون يومــا مــن تاريخــه وإن 
ــم يعتــرض فيكتســب احلكــم القطعيــة ويصبــح واجــب النفــاذ وقــرر  ل
املدعــى عليــه وكالــة القناعــة واختتمــت اجللســة الســاعة 10،30 وعليــه 
جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم حــرر يف 1434/03/15هـــ. وصحب
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ــن املوافق1434/05/20هـــ افتتحــت اجللســة  ــوم  اإلثن ــاض ففــي ي بالري
رقــم  االســتئناف  قــرار محكمــة  ورد  وفيهــا   9.15 الســاعة  الســابعة 
34204683 وتاريــخ 1434/05/04هـــ املتضمــن أنــه لم يظهر ما يعترض 
بــه علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

ــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/20 هـــ آل
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة السادســة 
لتمييــز القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض املســاعد برقــم  الــواردة مــن فضيل
32731815 وتاريــخ 1434/4/21هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
فضيلــة الــــقاضي باحملكمــة الشــيخ / ..... املســجل برقــم ..... وتاريــخ 
1434/3/15هـــ اخلــــــــاص بدعــوى / .....  وكالــة عــن ..... ضــد / ..... 
وكالــة عــن شــركة ..... املصرفيــة بشــأن إثبــات شــراكة علــى الصفــة 
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املوضحــة بالصــك واملتضمــن أن فضيلتــه رد دعــوى املدعــي وكالــة لعدم 
االختصــاص وبــه حكــم ،وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة 
ــى  ــه عل ــم يظهــر مــا يعتــرض ب ــه ل ــا أن ــة قررن ــة وأوراق املعامل االعتراضي
ــه  ــه وصحبـ ــد وآلـ ــا محمــ ــى نبين ــى اهلل عل ــه املوفــق وصل احلكــم ، واللـ

وســلم .
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: 33473259 تاريُخه: 1433/12/19هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32260602

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34247114  تاريخه:1434/6/20هـ

شــراكة - ادعــاء شــراكة عقاريــة - مطالبــة الشــريك بنقــل ملكيــة 
نصيبــه يف األرض إليــه - بينــة غيــر موصلــة - اليمن على نفي الدعوى 
حــق للمدعــي ولــه عــدم قبولهــا- رد الدعــوى- اســتحقاق املدعــي ليمــن 

املدعــى عليــه علــى نفــي الدعــوى متــى طلبهــا.

قاعدة: الدليل إذا تطرق إليه االحتمال بطل به االستدالل.

ادعى وكيل املدعي أن موكله شــريك للمدعى عليه يف شــراء األرض 
املوصوفــة يف الدعــوى وأنــه قــام بتســليمه املبلــغ املذكــور يف دعــواه نقــدًا 
ــه رفــض إفــراغ نصيــب  ــة إال أن املدعــى علي ومبوجــب حــواالت مصرفي
موكلــه مــن تلــك األرض، ولــذا طلــب إلــزام املدعــى عليــه بذلــك وإن 
أنكــره فإنــه يطلــب ميينــه علــى عــدم الشــراكة وإلزامــه بإعــادة املبلــغ 
املســلم لــه، أنكــر وكيــل املدعــى عليــه مــا جــاء يف الدعــوى ودفــع بــأن 
املبالــغ التــي ســلمها املدعــي ملوكلــه هــي إرجــاع جلــزء مــن مبالــغ حولهــا 
املدعــى عليــه قبــل ذلــك حلســاب املدعــي لغــرض تشــغيلها وتوظيفهــا 
الشــراكة  علــى  بينــة  يقــدم  لــم  املدعــي  العقاريــة،  االســتثمارات  يف 
ســوى احلــواالت املصرفيــة وجميعهــا مؤرخــة بتاريــخ ســابق لتاريــخ وقــت 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العاّمــة 
باألحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة مبحافظــة االحســاء برقــم 32260602 وتاريــخ 1432/7/2هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 32812701  وتاريــخ 1432/07/02 هـــ حضــر 
ــًا شــرعيًا عــن ).....(  ــه وكي ).....( ســجل مدنــي رقــم ).....( حــال كون
ســجل مدنــي رقــم ).....( مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل 
والتــي  برقــم 26208 يف 1432/7/5هـــ جلــد 3831  الثانيــة  األحســاء 
تخولــه هــو والوكيــل الثانــي ).....( مجتمعــن أو منفرديــن يف املخاصمــة 
اليمــن  الدعــاوى وطلــب  واملطالبــة واملرافعــة واالقــرار واالنــكار يف 
وغيــر ذلــك وحضــر حلضــوره ).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ).....( حــال كونــه وكيــًا شــرعيًا ).....( مبوجــب صــك 
الوكالــة الصــادر مــن كتابــة عــدل األحســاء الثانيــة برقــم 28384 يف 
واملرافعــة  املطالبــة  حــق  تخولــه  والتــي   3852 اجللــد  1432/7/19هـــ 

التعاقــد الــذي ذكــره املدعــي مــا عــدا شــيك واحــد ممــا يقــوي أنهــا غيــر 
متعلقــة مبوضــوع الدعــوى والدليــل إذا تطــرق إليــه االحتمــال بطــل بــه 
االســتدالل، أفهمــت احملكمــة املدعــي بــأن ملوكلــه ميــن املدعــى عليــه 
علــى نفــي دعــواه فقــرر عــدم قبــول موكلــه لهــا، قضــت احملكمــة بعــدم 
اســتحقاق مــا يدعيــه املدعــي جتــاه املدعــى عليــه حــول موضــوع الدعــوى 
وصرفــت النظــر عــن طلباتــه وأفهمــت املدعــي وكالــة بــأن ملوكلــه ميــن 
ــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض عليــه  املدعــى عليــه متــى طلبهــا، قن

املدعــي، قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.



93

واملدافعــة وإقامــة الدعــوى وقبــول احلكــم أو االعتــراض عليــه واإلقــرار 
واإلنــكار وغيــر ذلــك وبســؤال املدعــي عــن دعــواه أبــرز ورقــة التالــي 
يف  معــه  الدخــول  موكلــي  علــى  عليــه  املدعــى  عــرض   : أواًل  نصهــا 
شــراكة لبعــض العقــارات فوافقــه موكلــي ونظــرًا لوجــود قرابــة وصلــة 
رحــم وللثقــة املتبادلــة فيمــا بينهمــا قــام موكلــي بتســليمه مبالــغ ماليــة 
وقــدره  مبلغــًا  إجمالهــا  وصلــت  بنكيــة  حــواالت  ومبوجــب  نقــدًا 
)2.160.000( مليونــان ومائــة وســتون ألــف ريــال وبالفعــل قــام املدعــى 
عليــه بشــراء األرض الواقعــة ).....( مــن القطعــة رقــم 57 وحتــى القطعــة 
68 باملخطــط رقــم 180 وأدخــل موكلــي شــريكًا فيهــا . ثانيــًا : طلــب 
موكلــي مــن املدعــى عليــه اإلفــراغ لــه يف نصيبــه مــن األراضــي التــي 
أشــركه فيهــا فرفــض املدعــى عليــه ذلــك دون مبــرر شــرعي أو ســبب 
نظامــي وحــاول موكلــي بكافــة الســبل الوديــة احلصــول علــى حقوقــه 
لــدى املدعــى عليــه إال أنــه رفــض وقــام بتهديــده بالشــكوى عليه مبوجب 
شــيكات كانــت لــدى املدعــى عليــه بخصــوص مبالــغ ماليــه ومعامــات 
جتاريــة قدميــة . ثالثــًا : تفاجــأ موكلــي بــأن املدعــى عليــه قام بالشــكوى 
علــى موكلــي أمــام وزارة التجــارة مبوجــب هــذه الشــيكات دون مبــرر 
شــرعي أو نظامــي وذلــك بهــدف الضغــط علــى موكلــي للتنــازل عــن 
وبــن  بينــه  الــذي  االتفــاق  لــه مبوجــب  اململوكــة  األراضــي  حقــه يف 
املدعــى عليــه مــن شــراكة . لــذا وامتثــاال لقولــه تعالــى ) يــا أيهــا الذيــن 
أمنــوا ال تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل إال أن تكــون جتــارة عــن 
ــه وســلم ) ال ضــرر وال  ــى اهلل علي تــراض منكــم ( ولقــول الرســول صل
ضــرار ( ) والضــرر يــزال ( . أطلــب مــن فضيلتكــم أواًل : األمــر بوقــف 
النظــر يف الدعــوى املقامــة مــن املدعــى عليــه ضــد موكلــي مبوجــب 
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ــي  ــك حلــن الفصــل يف الدعــوى شــرعًا وموكل الشــيكات القدميــة وذل
علــى أمت االســتعداد للمثــول أمــام فضيلتكــم يومــًا إلثبــات هــذه الدعــوى 
العقــار  ملوكلــي يف  باإلفــراغ  عليــه  املدعــى  بإلــزام  احلكــم   : ثانيــًا   .
املدعــى بــه التــي أشــرك موكلــي فيهــا فــإن أنكــر ذلــك أطلــب ميــن 
املدعــى عليــه بأنــه لــم يشــرك موكلــي يف هــذه األراضــي وإلزامــه بإعادة 
املبلــغ املســلم لــه واهلل املوفــق مقدمــه ..... الوكيــل الشــرعي عــن املدعــي 
وعليــه وبعــرض الدعــوى عليــه أجــاب قائــًا مــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
ــر  ــه فغي ــه يف العقــار املدعــى ب ــي باإلفــراغ ل ــزام موكل ــه بإل مــن مطالبت
صحيــح واملدعــي ليــس شــريك مــع موكلــي يف األرض الواقعــة ).....( مــن 
القطعــة رقــم 57 إلــى القطعــة رقــم 68 باملخطــط رقــم 180 وأمــا األمــر 
بوقــف النظــر يف الدعــوى املقامــة يف جلنــة الفصــل فــا يقبــل موكلــي 
بذلــك هكــذا أجــاب وبســؤال وكيــل املدعــي عن البينة علــى أن األرض 
محــل الدعــوى هــي شــراكة مــع املدعــى عليــه فأبــرز ورقــة التالــي نصهــا 
صاحــب الفضيلــة : أفيــد فضيلتكــم باالتــي :أواًل : أن املدعــى عليــه 
وكالة التزم يف اجللســة الســابقة بتزويدي بنســخة من املذكرة املقدمة 
مــن قبلــه ردًا علــى الدعــوى إال أنــه بعــد اجللســة لــم يزودنــي بشــي. ثانيــًا: 
حيــث أن املدعــى عليــه لــم ينكــر اســتامه للمبالــغ مــن قبــل موكلــي بــل 
أخــذ يتحجــج بحجــج واهيــة ويكثــر مــن األوراق املقدمــة مــن جانبــه 
وذلــك بهــدف إطالــة أمــد التقاضــي قــدر اإلمــكان وهــذا مــن شــأنه 
إضاعــة وقــت احملكمــة كمــا أن هــذا األمــر يتضــرر منــه موكلــي 
ضــررًا بليغــًا والقــول أصبــح يف القضيــة قــول موكلــي لوجــود مســتندات 
بيــده .ثالثــًاً: حســب وعدنــا لفضيلتكــم نرفــق طيــه نســخة مــن كشــف 
ــة  ــه أصال ــغ يف حســاب املدعــى علي ــه إيداعــات املبال احلســاب املوضــح ب
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ونفصلهــا كمــا يلــي: الســند تاريخــه املبلغ الشــيك رقم ).....( واملســحوب 
علــى بنــك ).....( الشــيك رقــم ).....( واملســحوب علــى بنــك ).....( الشــيك 
رقــم ).....( واملســحوب علــى بنــك ).....( الشــيك رقــم ).....( واملســحوب 
علــى بنــك ).....( حتويــل للحســاب رقــم ..... باســم..... . 2010/07/24 
25.000 حتويــل للحســاب رقــم ..... باســم ..... . 2010/06/27 40.000 
حتويــل للحســاب رقــم ..... باســم ..... . 2010/05/16 50.000  حتويــل 
للحســاب رقــم ..... باســم ..... . 2010/05/16 50.000 حتويــل للحســاب 
رقــم ..... باســم ..... 2010/03 90.000 حتويــل للحســاب رقــم ..... باســم 
 .  ..... باســم   ..... رقــم  للحســاب  . 2010/02/04 60.000 حتويــل   .....
 .  ..... باســم   ..... رقــم  للحســاب  حتويــل   38.500  2010/06/13
 .  ..... باســم   ..... رقــم  للحســاب  حتويــل   300.000  2010/01/21
 .  ..... باســم   ..... رقــم  للحســاب  حتويــل   103.200  2009/11/01
 .  ..... باســم   ..... رقــم  للحســاب  حتويــل   45.000  2009/07/25
 .  ..... باســم   ..... رقــم  للحســاب  حتويــل   200.000  2009/08/05
 ..... باســم   ..... رقــم  للحســاب  حتويــل   66.210  2009/08/22
نقــدا  اصالــه  عليــه  املدعــى  تســليم   100.000  2009/07/20
2009/08/22 1290 إيــداع يف حســاب املدعــى عليــه آصالــه يف مصرف 
مبلــغ  أصالــة  عليــه  املدعــى  تســليم  ).....( 2009/11/1 150.000 مت 
نقــدي باليــد 2009/11/1 240.800 املجمــوع 2.160.000 ريــال رابعــًا 
ــة أؤكــد لفضيلتكــم بــأن املدعــي عليــه أصالــة .....  : صاحــب الفضيل
ميتلــك عقــارات كثيــرة يف األحســاء والدمــام بعضهــا لنفســه وبعضهــا 
ــة يف  ــه أي ملكي ــه ليــس ل ــي لفضيلتكــم بأن اســتثمار ويؤكــد موكل
تلــك األراضــي وإمنــا حقــه الشــرعي فقــط يف هــذا البلــك املذكــور يف 
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الدعــوى وأمــا بالنســبة مللكيتــه يف ذلــك البلــك فهــي بنســبة الثلــث مببلــغ 
ريــال  ألــف  وســتون  املائــة  وأمــا   ) ريــال   2.000.000( ريــال  مليونــي 
املذكــورة يف الدعــوى فهــي إضافــة خلدمة األراضي والســعي يف شــرائها 
وفــق مــا أبلــغ بــه املدعــي عليــه أصالــة موكلــي واتفقــا مبوجبــه عليــه 
أرجــو مــن فضيلتكــم ضبــط مذكرتنــا والفصــل يف الدعــوى بحالتهــا 
واحلكــم بطلباتنــا الــواردة يف الئحــة حتريــر الدعــوى انتهــى نصهــا ويف 
جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ..... 
ــًا شــرعيًا عــن  ــه وكي ــي رقــم ..... حــال كون الســعودي بالســجل املدن
..... الســعودي بالســجل املدنــي رقــم ..... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن 
كتابــة عــدل األحســاء الثانيــة برقــم 16396 يف 1433/4/18هـــ جلــد 
واملدافعــة  واملطالبــة  واملرافعــة  املخاصمــة  حــق  تخولــه  والتــي   4026
وإقامــة الدعــوى وقبــول احلكــم أو االعتــراض عليــه والصلــح واإلقــرار 
واإلنــكار وطلــب اليمــن أو ردهــا واالســتام والتســليم وبســؤال وكيــل 
املدعــى عليــه عــن جــواب موكلــه أبــرز ورقــة مكتوبــة ونصهــا )صاحــب 
الفضيلــة الشــيخ .....  القاضــي باحملكمــة العامــة باألحســاء ســلمه اهلل 
الســام عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه مذكــرة بالــرد يف الدعــوى 
املرفوعــة مــن املدعــي /..... ضــد املدعــى عليــه ..... صاحــب الفضيلــة 
حرصــًا منــا علــى وقــت فضيلتكــم الثمــن ولعــدم التكــرار فإننــا نحيــل 
بشــان الوقائــع يف الدعــوى ملــا حتويــه أوراق املعاملــة ومــا ســبق أن قدمنــاه 
ــا  ــا مــن مســتندات ومذكــرات ســابقة ونتمســك بــكل مــا جــاء به فيه
ونوجــز دفاعنــا يف هــذه املذكــرة علــى بيــان بعــض النقــاط الهامــة والــرد 
علــى طلــب فضيلتكــم منــا حــول بيــان ســبب احلــواالت التــي حولهــا 
املدعــي حلســابي وعلــى ذلــك نوجــز الــرد يف التالــي: 1ـ بالنســبة للمبالــغ 
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احملولــة مــن املدعــي واملودعــة بحســاب املدعــى عليــه البنكــي التــي 
وال  صحيحــة  فهــي  عليــه  للمدعــى  حولهــا  قــد  بأنــه  املدعــي  يدعــي 
يف  يعمــل  املدعــي  أن  وهــي  ســببها  إيضــاح  نــود  ولكننــا  ننكرهــا 
االســتثمارات العقاريــة وكان يســتلم مــن املدعــى عليــه وآخريــن أمــوااًل 
طائلــة لتوظيفهــا لهــم يف هــذا املجــال بنســبة مرابحــة متغيــرة مــن 3 % إلــى 
3.5% مــع ضمــان رأس املــال كمــا هــو متفــق عليهــا فيمــا بينهمــا وذلــك 
هــو مــا يفســر حقيقــة األمــوال التــي حولهــا املدعــى عليــه بحســاب املدعي 
، وهــي جميعهــا يف تاريخهــا ســابقة علــى حتويــات املدعــي للمدعــى 
عليــه حيــث اســتلم املدعــي املبالــغ التــي بينهــا املدعــى عليــه باملذكــرات 
الســابقة املقدمة منه واملبينة تفصيًا بكشــوف احلســابات والشــيكات 
التــي حررهــا لــه املدعــى عليــه إال أنــه مــع تغيــر الظــروف لــدى املدعــي 
وتعثــره يف ســداد نســب املرابحــة للمدعــى عليــه بــدأت اخلافــات املاليــة 
بــن الطرفــن تطفــو علــى الســطح وعقــدت فيمــا بينهمــا عــدة جلســات 
للصلــح يف محاولــة مــن املدعــي لتضليــل املدعــى عليــه ومراوغتــه لعــدم 
رد أمــوال املدعــى عليــه إليــه ســواء أصــل املبالــغ التــي ســلمت لــه أو مــا 
نتــج عنهــا مــن أربــاح نتيجــة توظيفهــا لــدى املدعــي ويف ســبيل حل اخلاف 
جزئيــًا فقــد قــام املدعــي بتحويــل املبالــغ التــي يدعــي بهــا حلســاب املدعــى 
عليــه كجــزء ممــا يطالبــه بــه مــن أمــوال وليســت كلهــا إال أن املدعــي 
قــد تعثــر كليــًا عــن الســداد لباقــي مــا يطالبــه بــه املدعــى عليــه ومــن ثــم 
فمــا كان مــن املدعــى عليــه إال أن أقــام ضــده دعــوى لــدى مكتــب 
الفصــل يف منازعــات األوراق التجاريــة يطالبــه فيهــا بإلزامــه بدفــع قيمــة 
بعــض الشــيكات مــن تلــك املبالــغ املســلمة للمدعــي لتوظيفهــا وقــد 
صــدر بالفعــل ضــده حكــم يف تلــك الدعــوى إال أن املدعــي ويف رد فعــل 
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انتقامــي منــه ضــد املدعــى عليــه فقــد اصطنــع هــذه الدعــوى املنظــورة 
أمــام فضيلتكــم بتدبيــر مــن بعــض ممــن يوعــز إليــه مبثــل ذلــك الســلوك 
هادفــا منهــا تضليــل العدالــة والتلبيــس عليهــا مدعيــًا علــى غيــر احلقيقــة 
بأنــه ســلم املدعــى عليــه تلــك املبالــغ لشــراء البلــك الكائــن ).....( وهــو 
مــا لــم يحــدث حقيقــة وســوف نوضــح لفضيلتكــم عــدم صحــة مــا يدعيه 
يف هــذا األمــر ولكــن تبقــى احلقيقــة الثابتــة هــي كــون تلــك املبالــغ التــي 
حولــت مــن قبــل املدعــي بحســاب املدعــى عليــه هــي نــاجت إرجــاع جلــزء مــن 
مبالــغ حولهــا املدعــى عليــه حلســاب املدعــي لتشــغيلها وتوظيفهــا بنســبة 
مرابحــة ويف هــذا الصــدد نطلــب مــن فضيلتكــم التكــرم مبخاطبــة 
مؤسســة ..... الســعودي للوقــوف علــى حقيقــة املبالــغ البينيــة احملولــة 
واملدفوعــة بــن الطرفــن وعلــى ذلــك فالثابــت حقيقــة أن املدعــي هــو مــن 
كان يقــوم بتوظيــف أمــوال املدعــى عليــه يف االســتثمار العقــاري وليــس 
ــا مــن البينــات علــى  العكــس كمــا يدعــي املدعــي بدعــواه زورًا ولدين
ذلــك مــا يكفــي مــن شــهادة شــهود نطلــب ســماع شــهادتهم يف هــذا 
الصــدد ورســائل اجلــوال الصــادرة مــن املدعــي مــن جوالــه اخلــاص جلــوال 
املدعــى عليــه تفيــد وتقطــع بذلــك 2ـ أمــا مــن حيــث مــا يدعيــه املدعــي 
كذبــًا بأنــه قــد ســلم املدعــى عليــه املبالــغ التــي يدعــي بهــا لشــراء البلــك 
).....( اجلنوبيــة باألحســاء فإننــي بدايــة أود توضيــح حقيقــة  الكائــن 
لفضيلتكــم أن ذلــك الزعــم مــن قبــل املدعــي هــو محض افتــراء وكذب 
وتلبيــس علــى احملكمــة يقــوم بــه املدعــي يف هذا الصــدد حيث ال عاقة 
لــه مــن قريــب أو بعيــد وال عاقــة باملبالــغ التــي يدعــي بهــا بهــذا البلــك 
تلــك املبالــغ وملــاذا  إطاقــًا كمــا ســبق وان بينــا لفضيلتكــم ســبب 
ســلمها املدعــي للمدعــى عليــه ومــن كونهــا إرجــاع جلــزء مــن أصــل مــا 
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يطالبــه بــه املدعــى عليــه مــن مبالــغ ثابتــة مبوجــب شــيكات محــررة منــه 
للمدعــى عليــه بــل أن البلــك املذكــور قــد قــام املدعــى عليــه بشــرائه مــع 
شــريكن آخريــن همــا املدعــو ..... و..... بحصــة الثلــث لــكل منهــم يف 
ملكيــة ذلــك البلــك وذلــك ألجــل اســتثماره وإعــادة بيعــه وقــد قامــوا 
ــخ  ــك يف تاري ــك البل ــر عقــد اســتثمار عقــاري فيمــا بينهــم عــن ذل بتحري
1431/4/1هـــ ) مرفــق صورتــه بهــذه املذكــرة ( وذلــك إلثبــات شــراكة 
الشــركاء فيــه كونــه قــد مت إفراغــه وتســجيله رســميًا باســم املدعــى 
عليــه فقــط ولــم يذكــر يف الصــك اســم شــريكيه اآلخريــن فيــه وعلــى 
ذلــك مت حتريــر ذلــك العقــد فيمــا بينهــم ، إال أن املفاجــأة التــي قــد تذهــل 
املدعــي يف هــذه الدعــوى وتكشــف مــا يدعيــه كذبــًا انــه وبالرغــم مــن 
مشــاركة املدعــى عليــه يف هــذا البلــك لشــركائه املذكوريــن وإفــراغ 
بالبلــك بالكامــل باســمه إال أن متويــل حصــة املدعــى عليــه فيهــا والبالــغ 
قدرهــا الثلــث وملكيتــه لهــذه احلصــة لــم تكــن عائــدة لــه فعــًا ولكنها 
تعــود ملكيتهــا احلقيقيــة ملؤسســة ..... العقاريــة والــذي مت تفويضــه مــن 
البلــك باســمه  تلــك احلصــة وإفــراغ  قبــل املؤسســة املذكــورة بشــراء 
الشــخصي كونــه أحــد الشــركاء املســاهمن يف هــذه املؤسســة وقــد مت 
ــه مــن احلســاب البنكــي  ــك احلصــة ودفــع قيمتهــا للمدعــى علي ــل تل متوي
اخلــاص للمؤسســة واملســجل بأســماء كٍل مــن1/ ..... 2/ ..... 3/ ..... 
1431/3/10هـــ  وتاريــخ   2065854 رقــم  املصــريف  الشــيك  مبوجــب 
واملســحوب علــى بنــك ..... )مرفــق صــورة الشــيك وأمــر للبنــك املذكــور 
بإصــدار شــيك مصــدق للمدعــى عليــه ( مببلــغ وقــدره 1.800.000 ريــال 
)مليــون وثمامنائــة ألــف ريــال (والــذي صرفــه املدعــى عليــه وأضــاف عليــه 
حصتــه كشــريك وقــام بدفــع قيمــة تلــك احلصــة ملالــك العقــار مبوجــب 
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الشــيك املصــدق رقــم 007540 وتاريــخ 1431/3/13هـــ واملســحوب علــى 
بنــك ).....(  ) مرفــق صورتــه بهــذه املذكــرة ( واملبــن بــه بأنــه مقابــل 
ــان وواحــد وعشــرون  ــال مليون ــغ وقــدره 2.021.500ري ــوك ).....( مببل بل
ألفــًا وخمســمائة ريــال وهــي ذات قيمــة احلصــة البالــغ قدرهــا الثلــث 
املبينــة بعقــد االســتثمار للعقــار املرفــق بهــذه املذكــرة ، ومــن ثــم فإنــه 
ــم يكــن املدعــى عليــه يف احلقيقــة هــو املالــك  ــه ل يتبــن لفضيلتكــم أن
للبلــك الــذي ادعــى املدعــي أنــه قــام بتحويــل تلــك املبالــغ حلســاب املدعــى 
تعــود  البلــك  يف  احلصــة  تلــك  وأن  احلقيقــة  غيــر  علــى  لشــرائه  عليــه 
ملكيتهــا احلقيقيــة ملؤسســة ).....(العقاريــة وليــس املدعــى عليــه وأنــه مت 
ثابــت  هــو  كمــا  حســابها  ومــن  املؤسســة  تلــك  أمــوال  مــن  متويلهــا 
ــا شــهود مــن الشــركاء يف املؤسســة  ــه لدين ــل أن بالشــيكات املرفقــة ب
واملســاهمن فيهــا ومــن ذات أبنــاء عائلــة ).....( وكبــار رجاالتهــا الســيما 
وأن موضــوع الدعــوى كان يتصــف خبــره بــن أبنــاء العائلــة بالشــياع 
للجميــع بأنــه يخــص املســاهمن يف مؤسســة ).....( العقاريــة التــي ينتمــي 
لهــا طــريف الدعــوى املدعــي واملدعــى عليــه مســتعدون للشــهادة حــول 
بــه  اخلاصــة  التفاصيــل  ملكيتــه وكافــة  تعــود  وملــن  البلــك  موضــوع 
وأيضــًا حــول العاقــة املاليــة بــن املدعــي واملدعــى عليــه ونطلــب مــن 
فضيلتكــم ســماع شــهادتهم يف هــذا اخلصــوص لكشــف وبيــان احلقيقــة 
يف الدعــوى ومــا يدعيــه املدعــي فيهــا زورًا وبهتانــًا صاحــب الفضيلــة بنــاًء 
علــى مــا تقــدم فإننــي أتوجــه لفضيلتكــم بالتكــرم بفحــص البينــات 
املقدمــة مــن املدعــى عليــه يف هــذه الدعــوى وســماع شــهادة الشــهود فيهــا 
كزيــادة بينــة علــى عــدم صحــة دعــوى املدعــى وأطلــب مــن فضيلتكــم 
بعــد نظــر الدعــوى علــى الوجــه الشــرعي وحتقيقهــا صــرف النظــر عــن 
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دعــوى املدعي(.أ.هـــ وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة أجــاب بقولــه ال 
صحــة ملــا ذكــر يف مذكــرة املدعــى عليــه وممــا يؤكــد صحــة دعــوى 
موكلــي مــا يلــي: أواًل: إن املدعــى عليــه أصالــة أقــر بوجــود عقــارات 
بينــه وبــن موكلــي مشــاركة ثانيــًا: عندمــا ســأل املدعــى عليــه عــن 
املبالــغ التــي أودعــت يف حســابه مــن قبــل موكلــي طلــب تأجيــل الدعــوى 
ولــو كان مــا يدعيــه صحيــح لذكــره علــى الفــور لكنــه اســتمهل أيضــًا 
ولــم يجــب إال يف اجللســة الرابعــة ثالثــًا: موكلــي ال يعلــم عــن هــذا البلــوك 
بالعــرض  أبلغــه  ابــن عمــه املدعــى عليــه أصالــة لكونــه مــن  إال مــن 
املوجــود وأنــه يطلــب أن يشــاركه يف هــذا البلــك وهــذا بنــاء علــى قــول 
املدعــى عليــه أصالــة رابعــًا: قــدم املدعــى عليــه يف مذكرتــه أنــه يطلــب 
احلكــم بعــدم االختصــاص فقــط ولــو كان صاحــب حــق لذكــر املبلــغ 
وطالــب باحلكــم بــه لكنــه حــرص علــى احلكــم باملبلــغ شــكًا دون 
الدخــول يف املوضــوع مــن خــال وزارة التجــارة هكــذا أجــاب وعليــه 
وبتأمــل مــا ســبق جــرى ســؤال املدعــي وكالــة هــل اســتلم موكلــه أمــوااًل 
مــن املدعــى عليــه يف الســابق لغــرض االســتثمار لــه فقــال لــم يحصــل 
ذلــك كمــا جــرى ســؤال املدعــى عليــه نفــس هــذا الســؤال وهــل اســتلم 
أمــوال مــن املدعــي لغــرض االســتثمار لــه فقــال نعــم توجــد تعامــات بــن 
لغــرض  املدعــي  مــن  أمــوال  موكلــي  اســتلم  وأن  وســبق  الطرفــن 
االســتثمار ســابقة عــن موضــوع الدعــوى وســلم لــه أمــوااًل هكــذا أجــاب 
فجــرى ســؤال املدعــي هــل هنــاك عقــد بــن موكلــه واملدعــى عليــه حــول 
موضــوع الدعــوى فقــال أطلــب الرجــوع ملوكلــي كمــا جــرى ســؤال 
املدعــى عليــه وكالــة هــل يوجــد عقــد بــن موكلــه واملدعــى عليــه علــى 
شــراكتهما غيــر موضــوع الدعــوى فقــال أطلــب الرجــوع ملوكلــي كمــا 
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ملــك  يــزال  الدعــوى ال  البلــك محــل  املدعــى عليــه هــل  جــرى ســؤال 
ملوكلــه فقــال إن موكلــي قــد تصــرف بهــذا البلــك بالبيــع كما ذكرت 
ســابقا يف جوابــي علــى الدعــوى كمــا جــرى ســؤال املدعــي وكالــة عــن 
البلــك محــل  بــن موكلــه واملدعــى عليــه حــول هــذا  التعاقــد  تاريــخ 
الدعــوى فقــال أطلــب الرجــوع ملوكلــي ويف جلســة أخــرى أبــرز املدعــي 
وكالــة جوابــًا علــى االستفســارات املوجهــة ملوكلــه مــن قبــل احملكمــة 
يف اجللســة املاضيــة فأجــاب قائــًا بخصــوص استفســاركم هــل اســتلم 
موكلــي أمــوااًل مــن املدعــى عليــه يف الســابق لغــرض االســتثمار لــه فهــذا 
ــوب حــول موضــوع  ــح وأمــا عــن وجــود تعاقــد أو عقــد مكت غيــر صحي
ــى هــذه األرض  ــه ال يوجــد عقــد بــن الطرفــن عل الدعــوى فأجيــب بأن
محــل الدعــوى واكتفــى موكلــي بدفــع املبلــغ نظــرًا لصلــة الرحــم التــي 
بينهمــا وأمــا عــن تاريــخ التعاقــد حــول األرض محــل الدعــوى فأجيــب أنــه 
مت العــرض مــن قبــل املدعــى عليــه ملوكلــي بالدخول معــه يف هذه األرض 
شــريكًا وذلــك بنهايــة شــهر صفــر لعــام 1431هـــ بعــد أن وقــف موكلــي 
علــى األرض وعاينهــا قبــل الدخــول يف الشــراكة هــذا هــو جوابــي علــى 
مــا طلــب مــن موكلــي كمــا أبــرز املدعــى عليــه وكالــة جوابــًا علــى 
قائــًا  فأجــاب  احملكمــة  قبــل  مــن  ملوكلــه  املوجهــة  االستفســارات 
صاحــب الفضيلــة حرصــًا منــا علــى وقــت فضيلتكــم الثمــن ولعــدم 
التكــرار فإننــا نحيــل بشــان الوقائــع يف الدعوى ملا حتويــه أوراق املعاملة 
ومــا ســبق ان قدمنــاه فيهــا مــن مســتندات ومذكــرات ســابقة ونتمســك 
بــكل مــا جــاء بهــا ونوجــز دفاعنــا يف هــذه املذكــرة علــى بيــان بعــض 
ــة بــن طــريف الدعــوى وهــي  النقــاط الهامــة حــول طبيعــة العاقــة املالي
كالتالــي :املدعــي كان يعمــل يف مجــال مضاربــات االســتثمار العقــاري 
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وآخــر    ..... املدعــو   / عمــه  ابــن  ميلكهــا  التــي  الشــركة  خــال  مــن 
واملعروفــة باســم شــركة ..... ..... لاســتثمارات العقاريــة وكان املدعــي 
مــن  أمــوال  بجمــع  يقــوم  الشــركة وكان  هــذه  مــع  املتعاملــن  أحــد 
الكثيــر مــن أبنــاء العائلــة وغيرهــم الســتثمارها مــن خــال مــا تقــوم بــه 
هــذه الشــركة مــن مضاربــات ، كمــا أن املدعــي ونظــرًا لطبيعــة عملــه 
إقراضــه  عليــه  املدعــى  مــن  ويطلــب  األحيــان  بعــض  يف  يتعثــر  كان 
بقــروض حســنة ، ونظــرًا لصلــة القرابــة والعاقــة الشــخصية والثقــة 
املتبادلــة فقــد كان املدعــى عليــه يقــرض املدعــي الكثيــر مــن االمــوال 
كقــرض حســنة ، إلــى أن عــرض املدعــي علــى املدعــى عليــه أن يقــوم 
املدعــى عليــه بدفــع مبالــغ لــه ليقــوم باســتثمارها لصاحلــه ، كمــا عــرض 
عليــه جمــع مبالــغ مــن أيــة أشــخاص آخريــن يعرفهــم ليقــوم املدعــي 
باســتثمارها لهــم مــن خــال الشــركة املذكــور وذلــك نظيــر نســبة 
مرابحــة وعلــى أن يكــون التعامــل قاصــرًا فيمــا بــن املدعــي واملدعــى 
عليــه فقــط ، ولذلــك كان املدعــى عليــه يســلم املدعــي مبالــغ ملــدد 
محــددة يقــوم خــال تلــك املــدة باملضاربــة يف تلــك األمــوال وعلــى أن يعيــد 
لــه أصــل املبلــغ يف خــال األجــل املتفــق عليــه فيمــا بينهمــا ، إلــى أن 
تعثــرت الشــركة املذكــورة لوجــود خافــات ماليــة بــن أطرافهــا، فبدأ 
املدعــي باســتام املبالــغ اخلاصــة باملدعــى عليــه وآخريــن دون إرجاعهــا ال 
أصــل املبلــغ وال نســبة املرابحــة املتفــق عليهــا ممــا حــدا باملدعــى عليــه 
إلقامــة دعــوى ضــده لــدى وزارة التجــارة للمطالبــة بقيمــة بعــض املبالــغ 
التــي اســتلمها املدعــي وحــرر عنهــا شــيكات لصالــح املدعــى عليــه 
وصــدر ضــد املدعــي حكــم فيهــا ، قــد اصطنــع هــذه الدعــوى املنظــورة 
امــام فضيلتكــم بتدبيــر مــن بعــض ممــن يوعــز إليــه مبثــل ذلــك الســلوك 
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هادفــًا منهــا تضليــل العدالــة و التلبيــس عليهــا مدعيــًا علــى غيــر احلقيقــة 
بأنــه ســلم املدعــى عليــه تلــك املبالــغ لشــراء البلــك الكائــن ).....( وهــو ما 
لــم يحــدث حقيقــة وهــو محــض افتــراء وكــذب وتلبيــس علــى احملكمــة 
يقــوم بــه املدعــي يف هــذا الصــدد حيــث ال عاقــة لــه مــن قريــب أو بعيــد 
وال عاقــة باملبالــغ التــي يدعــي بهــا بهــذا البلــك إطاقــًا ، وذلــك كمــا 
ســبق وان بينــا يف مذكرتنــا الســابقة ، ويوجــد لــدى املدعــى عليه شــهود 
مــن كبــار العائلــة مســتعدون للشــهادة حــول موضــوع البلــك وملــن تعــود 
ملكيتــه واملعامــات املاليــة بــن طــريف الدعــوى وطبيعتهــا وحقيقتهــا 
ونتمســك امــام فضيلتكــم ســماع شــهادتهم يف هــذا اخلصوص لكشــف 
وبيــان احلقيقــة يف الدعــوى ومــا يدعيــه املدعــي فيهــا زورًا وبهتانــًا. وأمــا 
مــن حيــث وجــود شــراكة فيمــا بــن املدعــي واملدعــى عليــه يف ذلــك 
البلــك أو أيــة شــراكة أخــرى فــا توجــد فيمــا بينهمــا أيــة شــراكة مــن 
أي نــوع ولــم يقــم املدعــى عليــه بتحريــر أيــة عقــود شــراكة فيمــا بينــه 
وبــن املدعــي ألي نــوع مــن الشــراكة يف أي وقــت مضــى علــى إقامــة 
هــذه الدعــوى، صاحــب الفضيلــة: بنــاًء علــى مــا تقــدم فإننــي أتوجــه 
لفضيلتكــم بالتكــرم بســماع شــهادة الشــهود يف الدعــوى كزيــادة 
بينــة علــى عــدم صحــة دعــوى املدعــى وأطلــب مــن فضيلتكــم بعــد نظــر 
الدعــوى علــى الوجــه الشــرعي وحتقيقهــا صــرف النظــر عــن دعــوى 
املدعــي وملــا كانــت دعــوى املدعــي ضــد املدعــى عليــه متعلقــة مببلــغ 
وقــدره مليونــان ومائــة وســتون ألــف ريــال لقاء شــراكة يف بلــك األراضي 
املوصوفــة يف الدعــوى وأنــه قــام بتحويــل هــذا املبلــغ يف حســاب املدعــى 
عليــه لذلــك الغــرض وأنكــر املدعــى عليــه أنــه اتفــق مــع املدعــي علــى 
املبلــغ  اســتلم  وأنــه  املذكــورة  األراضــي  حــول  شــراكة  يف  الدخــول 
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ــغ  املذكــورة لذلــك الغــرض وصــادق علــى أن املدعــي قــد حــول لــه املبل
املدعــى بــه ودفــع بــأن هــذه املبالــغ متعلقــة بنشــاط آخــر ال عاقــة لــه 
باألراضــي محــل الدعــوى وإمنــا ناجتــة عــن اســتثمارات أخرى بــن املدعي 
واملدعــى عليــه ومــا حولــه املدعــي يف حســاب املدعــى عليــه هــي نــاجت هــذه 
ــه ينظــم  االســتثمارات وأقــر املدعــي بعــدم وجــود عقــد مــع املدعــى علي
ــه  ــة بينهمــا وأقــر بعــدم وجــود تعامــات مــع املدعــى علي العاقــة العملي
ــك محــل الدعــوى وأنكــر أخــذه أمــوال مــن املدعــى  ــر موضــوع البل غي
عليــه لغــرض االســتثمار فيهــا ولــم يصادقــه املدعــى عليــه علــى ذلــك 
البلــك محــل  املدعــي مقصــورة علــى موضــوع  ونظــرًا لكــون دعــوى 
الدعــوى وبينتــه هــي احلــواالت وقــد قــرر املدعــي أن الشــراكة يف البلــك 
حصلــت بنهايــة شــهر صفــر مــن عــام 1431هـــ وبالرجــوع لهــذه احلــواالت 
وجدتهــا جميعــًا مؤرخــة بتاريــخ ســابق لتاريــخ وقــت التعاقــد حــول البلــك 
الــذي ذكــره املدعــي مــا عــدا شــيك واحــد مببلــغ مائــة وثاثــن ألــف 
ريــال ممــا يقــوي أن هــذه احلــواالت غيــر متعلقــة مبوضــوع الدعــوى ويؤيــد 
الدعــوى  ملوضــوع  ســابقة  أخــرى  الطرفــن  بــن  تعامــات  هنــاك  أن 
ويؤكــد ذلــك القــرارات الصــادرة مــن وزارة التجــارة ممــا يــدل علــى 
عــدم صحــة مــا ذكــره املدعــي مــن عــدم وجــود تعامــل مــع املدعــى عليــه 
غيــر موضــوع الدعــوى ومبوجــب ذلــك فــإن مجــرد احلــواالت ليســت دليــًا 
علــى صحــة دعــوى املدعــي ألن وجــود التعامــات الســابقة يضعــف تعلــق 
احلــواالت مبوضــوع الدعــوى والقاعــدة الشــرعية تقــول إن الدليــل إذا 
تطــرق إليــه االحتمــال بطــل بــه االســتدالل وال بينــة أخــرى لــدى املدعــي 
علــى صحــة دعــواه لــذا فقــد أفهمــت املدعــي وكالــة بــأن ليــس ملوكلــه 
ســوى ميــن املدعــى عليــه أصالــة علــى نفــي دعــواه فأجــاب بقولــه إن 
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موكلــي يرفــض ميــن املدعــى عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم كلــه فقــد 
حكمــت بعــدم اســتحقاق مــا يدعيــه املدعــي جتــاه املدعــى عليــه حــول 
موضــوع الدعــوى وصرفــت النظــر عــن طلباتــه وأفهمــت املدعــي وكالــة 
علــى  وبعــرض احلكــم  متــى طلبهــا  املدعــى عليــه  ميــن  بــأن ملوكلــه 
املدعــى عليــه قــرر القناعــة بــه وأمــا املدعــي وكالــة فقــرر املعارضــة 
عليــه فأفهمتــه مبراجعتنــا بعــد إجــازة عيــد األضحــى املبــارك بتاريــخ 
1433/12/18هـــ الســتام نســخة مــن احلكــم لتقــدمي املعارضــة عليــه 
خــال املــدة النظاميــة وهــي ثاثــون يومــًا فــإذا انتهــت هــذه املــدة دون 
تقــدمي االعتــراض فســوف يســقط حقــه يف املعارضــة ويكتســب احلكــم 
القطعيــة مبوجبــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/11/23هـــ يف متــام الســاعة الواحــدة 

ظهرا .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد وردت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
باملنطقــة الشــرقية برقــم 34273261 تاريــخ 1434/3/23هـــ واملقيــدة 
بهــذه احملكمــة برقــم 34/768027 تاريــخ 1434/3/28هـــ وبرفقهــا 
القــرار الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة احلقوقيــة األولــى 
بدراســة  منــه  املقصــود  نــص  1434/3/17هـــ  تاريــخ   3465176 رقــم 
ــة لوحــظ  ــة وأوراق املعامل الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضي
ــه باســتامه ،  ــغ الــذي أقــر املدعــى علي أن املدعــي يطالــب بإعــادة املبل
فعلــى فضيلتــه إجــراء اإليجــاب الشــرعي حيــال ذلــك ، وإكمــال الــازم 
حســب التعليمــات ، واهلل املوفــق قضــاة محكمــة االســتئناف وهــم ..... َو 
د. ..... َو رئيــس الدائــرة ..... وعليــه توقيــع وختــم لــكل واحــد منهــم وعليــه 
أجيــب أصحــاب الفضيلــة بــأن مجــرد اســتام املدعــى عليــه للمبلــغ ال 
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الدعــوى  الدعــوى حيــث إن موضــوع  أنــه متعلــق مبوضــوع  يلــزم منــه 
خــاص بنــزاع حــول مجموعــة أراضــي يف بلــك يقــع يف ).....( واحلكــم 
متعلــق بــه وليــس متعلقــًا بالتعامــات األخــرى التــي بن الطرفــن وال يلزم 
مــن احلكــم بصــرف النظــر حــول هــذه الدعــوى عــدم أحقيــة املدعــي يف 
إقامــة دعــاوى أخــرى متعلقــة بالتعامــات املاليــة األخــرى حســب القواعد 
املعتبــرة يف إقامــة الدعــاوى بعــد حتريرهــا وتفصيلهــا وبيانهــا وال يلزمنــي 
أن أنظــر يف جميــع التعامــات املاليــة التــي بــن الطرفــن وأن أدخلهــا يف 
هــذه الدعــوى ألن احلكــم يجــب أن يكــون ماقيــًا للدعــوى ومتعلقــًا 
بهــا لــذا فليــس لــدي ســوى مــا حكمــت بــه وأمــرت بإحلــاق ذلــك بصكــه 
وســجله وإعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف إلجــراء مــا يرونــه وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/4/15هـــ.

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34247114 وتاريــخ 	 
1434/6/20هـ 
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: 33354636 تاريُخه: 1433/7/20هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32403744

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34179689 تاريخه:1434/4/6هـ

شــراكة جتاريــة- حوالــة - إيــداع املبلــغ املدعــى بــه مبوجــب حتويــل 
بنكــي - الدفــع بــان املبالــغ املودعــة جــرى تســليمها لشــخص آخــر - إذا 
اختلــف الدافــع والقابــض يف صفــة املقبــوض فالقــول قــول الدافــع مــع 
ميينــه - احلوالــة بنــاء علــى طلــب شــخص غيــر احملــول لــه - إلــزام 

املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ محــل الدعــوى.

قاعــدة: إذا اختلــف الدافــع والقابــض يف صفــة املقبــوض فالقــول قــول 
الدافــع مــع ميينــه .

ــه  ــة قــام بإرســال مندوب ــه أصال ــان املدعــى علي ــة ب ادعــى املدعــي وكال
ســبيل  علــى  أعمــاال جتاريــة  عليــه  وعــرض  موكلــه  إلــى  ومكفولــة 
الشــراكة - قــرر املدعــي وكالــة بــأن املدعــى عليــه أصالــة اســتلم مــن 
موكلــه مبلغــا قــدره ســتمائة وســبعون ألــف ريــال أودعــت بحــواالت 
بنكيــة يف حســاب املدعــى عليــه .   عنــد مطالبــة املدعــى عليــه أفــاد 
بــأن مكفولــه شــخص نصــاب وأنــه هــرب إلــى بــاده باألمــوال   طلــب 
املدعــي وكالــة إلــزام املدعــي عليــه أصالــة بإعــادة املبلــغ املذكور أجاب 
املدعــى عليــه وكالــة بــأن الوافــد املذكــور ليــس مندوبــا ملوكلــه وإمنــا 
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يعمــل حتــت كفالتــة ولــم يرســله موكلــه للمدعــى أصالــة ليعــرض عليــه 
أعمــاال جتاريــة وان موكلــه ال يعــرف املدعــي أصالــة وأمــا التحويــات 
البنكيــة فــإن املبلــغ املدعــى بــه قــد مت حتويلــه حلســاب مؤسســة موكلــه 
لصالــح مكفــول موكلــه املذكــور ، حيــث ذكــر مكفــول موكلــه 
بــأن لــه يف ذمــة شــخص املبلــغ املدعــى بــه وأنــه اتفــق معــه علــى حتويــل 
هــذا املبلــغ حلســاب موكلــه خشــية من املســائلة من الدوائــر املختصة ألن 
املبلــغ كبيــر ، وأن موكلــه بعــد دخــول املبلــغ حلســابه قــام بســحب هــذا 
املبلــغ وتســليمه ملكفولــه املذكــور عــدًا .   طلــب املدعــى عليــه وكالــة 
بإقامــة دعــواه علــى املكفــول املذكــور    املدعــي وإفهامــه  رد دعــوى 
أبــرز املدعــى عليــه إقــرارًا منســوبا ملكفولــه املذكــور بــأن يف ذمــة 
هــذا املكفــول للمدعــى أصالــة املبلــغ املدعــى بــه- حلــف املدعــي أصالــة 
اليمــن علــى صحــة دعــواه   حيــث أقــر املدعــى عليــه بإيــداع املبلــغ املدعى 
بــه يف حســابه ودفــع بتســليم هــذا املبلــغ ملكفولــه املذكــور وحيــث ان 
هــذا التســليم كان قبــل التثبــت مــن عائديــه املبلــغ وللقاعــدة إذا اختلــف 
الدافــع والقابــض يف صفــة املقبــوض فالقــول قــول الدافــع مــع ميينــه ، 
صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املدعــى بــه للمدعــي 
وإفهــام املدعــى عليــه بــان لــه إقامــة دعــواه فيمــا دفــع بــه جتــاه مكفولــه 
املذكــور   اعتــرض املدعــى عليــه علــى احلكــم   صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف . 
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...  القاضــي يف احملكمــة العامــة  أنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض برقــم 32403744 وتاريــخ 1432/09/10 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 321173376 وتاريــخ 1432/09/10 هـــ  ففــي يــوم  
األربعــاء املوافــق1433/05/05 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 09  
وفيها حضر ... ســجل رقم ... بصفته وكيا عن  ... بالوكالة الصادرة 
مــن كتابــة عــدل املدينــة املنــورة الثانيــة برقــم 7350 يف 1432/2/4هـــ 
جلــد 6771 واملخــول فيهــا إقامــة الدعــاوى واملرافعــة واإلقــرار واإلنــكار 
وتقــدمي البينــات والصلــح والتنــازل وقبــول احلكــم ونفيــه وادعــى ضــد 
...  ســجل رقــم ... بصفتــه وكيــا عــن ... ... ســجل رقــم ... بالوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بشــرق الريــاض برقــم 3361179 
يف 1433/4/28هـــ والــذي وكل بصفتــه وكيــا عــن ... ســجل رقــم ... 
بصفتــه صاحــب فــرع مؤسســة ... بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل 
الدرعيــة برقــم 310603023272 يف 1432/6/12هـــ ووكالــة املدعــى 
عليــه ... تخولــه ســماع الدعــاوى والــرد عليهــا والصلــح وإحضــار البينــات 
وقبــول األحــكام واالعتــراض عليهــا وادعــى األول قائــا إن املدعــى 
عليــه أصالــة ... قــام بإرســال مندوبــه ومكفولــه ...  أردنــي اجلنســية إلــى 
موكلــي وعــرض عليــه أعماال جتارية على ســبيل الشــراكة وقد اســتلم 
املدعــى عليــه ... مــن موكلــي مبلغــا قــدرة ســتمائة وســبعون ألــف ريــال 
أودعــت بحــواالت بنكيــة يف حســاب املدعــى عليــه ... وعنــد مطالبتــه 
أفــاد بــأن مكفولــه شــخص نصــاب وأنــه هــرب إلــى األردن باألمــوال 
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لــذا أطلــب احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه ... بإعــادة املبلــغ املشــار إليــه 
أعــاه إلــى موكلــي هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة أجــاب 
قائــا مــا ذكــره املدعــي وكالــة أن املدعــو ... هــو منــدوب ملوكلــي 
... فغيــر صحيــح وإمنــا هــو يعمــل حتــت كفالتــه ولــم يرســله موكلــي 
للمدعــي أصالــة ليعــرض عليــه أعمــال جتاريــة علــى ســبيل الشــراكة 
بــل إن موكلــي ... ال يعــرف املدعــي أصالــة وأمــا التحويــات البنكيــة 
فــإن املبلــغ املدعــى بــه قــد مت حتويلــه علــى حســاب مؤسســة موكلــي 
... لصالــح املدعــو ... حيــث إن ذكــر ملوكلــي ... بــأن لــه بذمــة شــخص 
املبلــغ املدعــى بــه وأنــه اتفــق مــع هــذا الشــخص بــأن يحــول لــه ذلــك املبلــغ 
علــى هيئــة حــواالت بنكيــة وأنــه يخشــى مــن املســآءلة مــن قبــل الدوائــر 
املختصــة يف حــال إرســلت احلــواالت حلســابه كونــه مقيــم مبهنــة عامــل 
فقبــل موكلــي ومت إرســال احلــواالت علــى حســاب مؤسســته دون أن 
يحصــل بــن موكلــي واملدعــي أصالــة أي لقــاء أو حتــى مكاملــة وكان 
موكلــي إذا وصلــت احلوالــة حلســاب مؤسســته يســحب قيمتهــا مــن البنك 
ويســلمها نقــدا للمذكــور ... لــذا فــإن موكلــي يطلــب صــرف النظــر عــن 
هــذه الدعــوى وإفهــام املدعــي بــأن يقيــم دعــواه ضــد املذكــور ... ... هــذه 
إجابتــي وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة هــل حــول املدعــي أصالــة املبلــغ 
املدعــى بــه يف حســاب مؤسســة موكلــه ... فقــال نعــم وبعــرض إجابــة 
املدعــى عليــه علــى املدعــي قــال الصحيــح مــا ذكرتــه وبســؤال املدعــى 
عليــه وكالــة هــل لديــه بينــة علــى مــا دفــع بــه فقــال ســوف أرجــع ملوكلــي 
وأســأله ورفعــت اجللســة لذلــك وتأجلــت ليــوم الســبت 1433/7/19هـــ 
الســاعة 10.00 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/05/05 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد 
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فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض ففــي يــوم الســبت 
املوافــق1433/07/19 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 1025وفيهــا حضــر 
وحضــر  أعــاه  املذكوريــن  وكالــة  عليــه  واملدعــى  وكالــة  املدعــي 
معهمــا املدعــي أصالــة ...  ســجل رقــم ... وبســؤال املدعــى عليــه عمــا 
طلــب منــه يف اجللســة املاضيــة قــال إننــي أطلــب ســؤال املدعــي أصالــة 
هــل لــه عاقــة باملدعــو ... يف غيــر هــذا التعامــل وموضــوع القضيــة هــذه 
فقــال إن املدعــو ... حضــر إلــي قبــل شــهر مــن حتويــل املبلــغ إلــى حســاب 
مؤسســة املدعــى عليــه وقــال لــي إن كفيلــه هــو املدعــى عليــه أصالــة ... 
وأنــه يوجــد مصنــع لألثــاث يعمــل فيــه هــو وكفيلــه ويصــدر منتجاتــه 

لعــدة دول وأن فيــه أربــاح
وأن أســم املؤسســة هــي مؤسســة ... فبنــاء علــى ذلــك قمــت بتحويــل املبلــغ 
ــى  ــه فهــي التالــي أن بينتــي عل ــى مــا دفعــت ب ــه وأمــا بينتــي عل املدعــى ب
مــا دفعــت بــه يف املذكــرة املؤرخــة يف 1432/11/13هـــ هــي اآلتــي : 
أوال : مــن ان املدعــو ... هــو منــدوب ملوكلــي فغيــر صحيــح وإمنــا هــو 
يعمــل حتــت كفالتــه مبهنــة )عامــل عــادي( وليــس منــدوب أو يحمــل 
ان  مــن   : ثانيــًا  رقــم 1(  ) مرفــق مســتند  قبــل موكلــي  مــن  تفويــض 
أعمــاال  عليــه  ليعــرض  أصالــة  املدعــي   ... املذكــور  أرســل  موكلــي 
ــح هــو ال  ــى ســبيل الشــراكة فهــذا ليــس صحيحــًا والصحي ــة عل جتاري
توجــد ثمــة معرفــة بينهمــا باألصــل بــل ولــم يســبق أن رآه او مت أي لقــاء 
أو حتــى مكاملــة وتبــن لنــا مؤخــرًا ان املدعــي أصالــة وشــقيقه ... همــا 
ــة وبينهــم تعامــل ســابق ولــدي  ــرة طويل ــذ فت صديقــان ل...  املذكــور من
ــا: مــن أن املدعــي  ــه ثالث ــد طلب ــك مســتعد بإحضــاره عن ــى ذل شــاهد عل
أصالــة أودع بحســاب موكلــي املبلــغ املدعــى بــه علــى هيئــة إيداعــات 
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بنكيــة فهــذا ليــس صحيحــًا والصحيــح أن املبلــغ املدعــى بــه قــد مت 
حتويلــه علــى حســاب مؤسســة موكلــي علــى هيئــة حــواالت بنكيــة مــن 
حســاب )مطعــم ...( مبلــغ )000ر250( ريــال بتاريــخ 2010/7/20م + مــن 
حســاب )مطعــم ...( مبلــغ )000ر200( ريــال بتاريــخ 2010/8/3م + مــن 
ــخ 2010/8/30م  ــال بتاري ــغ )000ر250( ري ــة مبل حســاب املدعــي أصال
وليــس كمــا ذكــر املدعــي وجميــع تلــك احلــواالت لصالــح املذكــور ... 
)مرفــق مســتند رقــم 2( رابعــًا : ان املذكــور ... ذكــر ملوكلــي بــأن لــه 
بذمــة شــخص املبلــغ املدعــى بــه وانــه اتفــق مــع ذلــك الشــخص بــأن يحــول 
لــه ذلــك املبلــغ علــى هيئــة حــواالت بنكيــة وانــه يخشــى مــن املســآلة 
مــن قبــل الدوائــر املختصــة يف حــال ارســلت احلــواالت حلســابه كونــه 
مقيــم مبهنــة عامــل فطلــب مــن موكلــي ان يســتخدم حســاب املؤسســة 
يف البنــك فقبــل موكلــي فتــم إرســال احلــواالت علــى حســاب مؤسســته 
ومت التعامــل معــه بالشــكل الرســمي ونرفــق لكــم نســخة مــن ذلــك 
)مرفــق مســتند رقــم 3( خامســًا :ان املدعــي قــام بالتحويــل إلــى حســاب 
بتاريــخ 1431/9/21هـــ   وانتهــت تأشــيرة اخلــروج  مؤسســة موكلــي 
والعــودة ملكفولــي ... بتاريــخ 1431/4/21هـــ  ولــم يتقــدم بالدعــوى اال 
بتاريــخ 1432/6/19هـــ أي بعــد تســعة أشــهر وهــذا أمــر مريــب سادســًا 
: انــه بعــد علمنــا بالدعــوى التــي تقــدم بهــا املدعــي ضــد موكلــي مت 
االتصــال ... ملعرفــة حقيقــة األمــر فأفــاد بأنــه سيرســل إلينــا مايثبــت 
احلقيقــة عــن طريــق احملكمــة يف بلــده األردن وهــو عبــارة عــن إقــرار 
ونرفــق لكــم نســخة منــه )مرفــق مســتند رقــم 4( وحيــث ان املدعــي لــم 
يقــدم بينتــه علــى دعــواه   وهــذه بينتــي علــى مــا تقدمــت بــه يف املذكــرة 
ــك  ــى البن ــرز صــور شــيكات مســحوبة عل الســابقة مــن دفــوع كمــا أب
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... األول رقــم 57 يف 2010/8/31م مببلــغ ثمانــن ألــف ريــال والثانــي 
برقــم 54 يف 2010/8/30م مببلــغ مائــة ألــف ريــال والثالــث برقــم 51 
يف 2010/7/19م مببلــغ مائــة وثمانــن ألــف ريــال  والرابــع برقــم 53 
يف 2010/8/2م مببلــغ مائــة وثمانــن ألــف ريــال كلهــا مــن مؤسســة ... 
للتجــارة ألمــر ... كمــا أبــرز صــورة ســندات صــرف علــى أوراق مؤسســة 
... للتجــارة األول رقــم 45 يف 2010/7/20م مببلــغ ســبعن ألــف ريــال 
والثانــي برقــم 51 يف 2010/8/3م مببلــغ عشــرين ألــف ريــال والثالــث 
ــال وتتضمــن توقيعــا  ــغ أربعــن ألــف ري برقــم 58 يف 2010/8/31م مببل
منســوبا ل...  باســتام املبالــغ املذكــورة يف هــذه الســندات نقــدا وذلــك 
عــن باقــي قيمــة مبالــغ مودعة باحلســاب التخص العمل أودعت مبعرفة ... 
كمــا أبــرز املدعــى عليــه صــورة إقــرار موقــع مــن ...... أردني اجلنســية بأن 
ذمتــه مشــغولة ل... مببلــغ ســتمائة وســبعن ألــف ريــال ســعودي والذي قام 
بتحويــل حــواالت ماليــة حلســاب مؤسســة ثنائيــة التصميــم للتجــارة والتــي 
أعمــل لديهــا وذلــك بحســابها لــدى البنــك ... وإن هــذه احلــواالت محولــة 
لــي شــخصيا وهــي متثــل مديونيــة وحقــوق وتعامــات ســابقة بينــي وبــن ... 
... قــام بإيداعهــا حلســاب مؤسســة ثنائيــة التصميــم للتجــارة وأقــر بأننــي 
تســلمتها كاملــة دون نقــص مــن املؤسســة املذكــورة كونهــا حوالــة 
خاصــة لــي كمــا أقــر بعــدم عاقــة املؤسســة أو صاحبهــا ... بهــذه احلوالــة 
ولكونــي أحمــل إقامــة ســعودية مبهنــة عامــل واليحــق إيــداع مثــل هــذا 
املبلــغ بحســابي الشــخصي فقــد مت االتفــاق بينــي وبــن ... علــى إيداعهــا 
يف حســاب املؤسســة وقــد أرفــق بهــذا اإلقــرار شــهادة عدليــة مــن كاتــب 
العــدل يف محكمــة بدايــة شــرق عمــان بــاألردن بتاريــخ 2011/6/20م 
واعتــرف مبحتوياتــه بحضــور كاتــب  أقــر  قــد  املذكــور  املقــر  بــأن 
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العــدل وعلــى اإلقــرار مصادقــة ســفارة اململكــة يف عمــان  وبعــرض 
هــذه األوراق علــى املدعــي أجــاب املدعــي وكالــة بــأن اإلقــرار املنســوب 
للمدعــو ... فيــه تناقــض يف بدايتــه يقــول أن ذمتــه مشــغوله ملوكلــي ثــم 
يف ثنايــا اإلقــرار يقــول إنهــا محولــه لــه شــخصيا وهــي متثــل مديونيــه 
وحقــوق وتعامــات ســابقه بينــه وبــن موكلــي كمــا أن املدعــو ... هــو 
مكفــول مــن قبــل مؤسســة املدعــى عليــه أصالــة ويعمــل لديهــم وتكلــم 
باســم املدعــى عليــه ونيابــة عنــه وهــو أي ... مــن طلــب التحويــل حلســاب 
املؤسســة ولــو كان املقصــود تســليم املبلــغ ل... لســلمناه لــه مباشــرة 
وليــس عــن طريــق مؤسســة كفيلــه وإذا مت التثبــت مــن كــون الشــخص 
املتفــق معــه حتــت كفالــة املؤسســة التــي ميثلهــا فإنــه يتــم االتفــاق معــه 
وهــذا التعامــل معمــول بــه لــدى جميــع املؤسســات والشــركات كمــا أن 
مؤسســة املدعــى عليــه هــي كفيلــة للمدعــو ... وهــي املســؤولة عنــه وعــن 
تعاماتــه الســيما إذا أودعــت املبالــغ املاليــة يف حســاب الكفيــل ولــم 
تســلم للمكفــول علمــا أن ... هــارب لبلــده األردن ومطلــوب عــن طريــق 
األنتــر بــول الدولــي وبعرضــه علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال إنــه اليوجــد 
ــم  ــة ث ــه مشــغولة يف البداي ــأن ذمت تناقــض يف اإلقــرار ألن املقــر ذكــر ب
فســر ســبب ذلــك وأمــا أن مؤسســة موكلــي مســئولة عــن املدعــو ... 
فهــذا غيــر صحيــح ألن املدعــي مفــرط كونــه لــم يتصــل علــى املدعــى 
عليــه أصالــة أو يتأكــد ممــا ذكــره املدعــو ... وقــال املدعــي وكالــة 
إن املدعــى عليــه هــو املفــرط كونــه ســلم هــذا املبلــغ للمدعــو ... قبــل 
التأكــد مــن مصــدره وســبب إيداعــه خاصــة وأن هــذا املبلــغ كبيــر 
والــذي اســتلمه هــو وافــد مبهنــة عامــل وبســؤال املدعــى عليــه هــل لديــه 
زيــادة بينــة قــال ليــس لــدي ســوى ماذكــرت وبســؤال املدعــي أصالــة هــل 
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ــة  ــى دعــواه قــال نعــم فجــرى تخويفــه مــن عاقب هــو مســتعد باليمــن عل
اليمــن فقــال ســأحلف ثــم تلفــظ قائــا واهلل العظيــم الــذي الإلــه إال هــو 
أن ماذكرتــه يف دعــواي ضــد املدعــى عليــه ... صحيــح كلــه واســتحق 
يف ذمتــه املبلــغ املدعــى بــه وقــدره ســتمائة وســبعون ألــف ريــال حتــى اآلن 
فبنــاء علــى ماســبق مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه وكالــة 
بإيــداع املبلــغ املدعــى بــه يف حســاب مؤسســة موكلــه ودفعــه بتســليم 
هــذا املبلــغ للمدعــو ... ومبــا أن هــذا التســليم الــذي دفــع بــه املدعــى عليــه 
كان قبــل التثبــت مــن كــون هــذا املبلــغ عائــدا للمدعــو ... مــن عدمــه 
ــغ ملــا أودع يف حســاب مؤسســة املدعــى عليــه أصالــة  ولكــون هــذا املبل
أصبــح يف مســؤلية صاحــب احلســاب وألن ماذكــره املدعــي ممــا يقــوي 
كامــه ولــذا أدى اليمــن عليــه والقاعــدة الفقهيــة تقــول إذا اختلــف 
الدافــع والقابــض يف صفــة املقبــوض فالقــول قــول الدافــع مــع ميينــه لــذا 
فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه أصالــة بــأن يدفــع للمدعــي أصالــة 
املبلــغ املدعــى بــه وقــدره ســتمائة وســبعون ألــف ريــال وأفهمــت املدعــى 
عليــه وكالــة بأنــه إذا كانــت ملوكلــه مطالبــة  ضــد املدعــو ... فلــه 
ــة  ــه وكال ــى املدعــى علي إقامتهــا بدعــوى مســتقلة وبعــرض احلكــم عل
قــرر عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف بائحــة اعتراضيــه وأفهــم بــأن 
عليــه املراجعــة يــوم اإلثنــن املوافــق 1433/7/21هـــ الســتام نســخة مــن 
احلكــم وتقــدمي إعتراضــه عليــه خــال ثاثــن يومــا مــن تاريــخ اســتام 
النســخة وأنــه إذا انتهــت املــدة املقــررة نظامــا ولــم يقــدم اعتراضه خالها 
ســقط حقــه يف االســتئناف واكتســب احلكــم القطعيــة وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1433/07/19 هـــ
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هـــ  املوافــق1434/04/30  الثاثــاء  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة 09.00 وفيهــا عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
1434/4/13هـــ  يف   34530611 رقــم   رئيســها  بخطــاب  االســتئناف 
مرفقــا بهــا القــرار رقــم  34179689 يف 1434/4/6 املتضمــن املصادقــة 
علــى احلكــم وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/04/30 هـــ
الثانيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  احلمــدهلل 
لتمييزالقضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض املســاعد برقــم  الــواردة مــن فضيل
34220356 وتاريــخ 24 / 2 / 1434هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / ... املســجل برقــم ...... وتاريــخ 
وكالــة    ...  / ضــد  وكالــة   ... بدعــوى/  اخلــاص  /1433هـــ   7  /  23
ــة  وحيــث ســبق دراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة وأوراق املعامل
ــى  ــاء عل ــة القاضــي واحلقــه بالصــك بن ــى مــا اجــاب فضيل وباالطــاع عل
قرارنــا رقــم 344755 وتاريــخ 1434/1/6هـــ لــم يظهــر لاكثريــة مــا 
يوجــب املاحظــة بعــد اإليضــاح األخيــر  . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وســلم .
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رأس املــال غيــر جائــز- فســخ العقــد- عــدم قبــول الرجــوع عــن اإلقــرار 

بحــق آلدمــي - ميــن اقــوى املتداعيــن.

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

2- قــرار مجمــع الفقــه اإلســالمي املتضمــن مــا يلــي: )وقد وقــع اإلجماع 
مــن الفقهــاء علــى مــدى القــرون ويف جميــع املذاهــب بأنــه ال يجــوز 
حتديــد ربــح اإلســتثمار يف املضاربــة وســائر الشــركات مببلــغ مقطــوع 

أو نســبة مــن املبلــغ املســتثمر( . 
3- قــول ابــن قدامــة يف املغنــي )96/5(:  )فأمــا حقــوق اآلدميــن وحقــوق 
اهلل التــي ال تــدرأ بالشــبهات كالــزكاة و الكفــارات فــال يقبــل رجوعــه 

عنهــا وال نعلــم يف هــذا خالفــًا( .
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ادعــى وكيــل املدعــن بــأن املدعــى عليهــا اســتلمت مــن موكليــه مبالــغ 
ماليــة )محــددة يف دعــواه( للمضاربــة بهــا مقابــل ربــح معــن ومحــدد 
مــن رأس املــال؛ إال أن موكليــه ال يعلمــون أيــن صرفــت هــذه األمــوال 
وهــل متــت املضاربــة بهــا أم ال ولــم تســلمهم املدعــى عليهــا أي أربــاح، 
لــذا طلــب احلكــم عليهــا بإعــادة املبالــغ التــي اســتلمتها، أقــرت املدعــى 
عليهــا بوجــود تعامــل مالــي بينهــا وبــن املدعــن يفــوق املبلــغ املدعــى بــه 
وثبــوت جــزء مــن املبلــغ يف ذمتهــا ودفعــت بأنهــا ســلمتهم مبالــغ ماليــة 
إال أنهــا ال تعــرف حتديــدًا مــا الــذي ســلمته لهــم مــن األربــاح ومــا الــذي 
أعادتــه مــن رأس املــال، طلبــت احملكمــة مــن املدعــى عليهــا إثبــات 
مــا دفعــت بــه فعجــزت عــن ذلــك ســوى جــزء مــن املبلــغ وافــق وكيــل 
ــل ميــن  ــم تقب ــا ل ــه كمــا أنه ــغ املدعــى ب ــى خصمــه مــن املبل املدعــن عل
املدعــن علــى نفــي مــا دفعــت بــه، التعامــل اجلــاري بــن موكلــي املدعــي 
واملدعــى عليهــا تعامــل محــرم ألنــه مــن املقــرر شــرعًا عــدم جــواز حتديــد 
ــة بنســبة مــن رأس املــال، قضــت احملكمــة  ربــح االســتثمار يف املضارب
بإلــزام املدعــى عليهــا بإعــادة املبلــغ املدعــى بــه بعــد خصــم املبلــغ الــذي 
أثبتــت تســليمه للمدعــن ووافــق وكيلهــم علــى خصمــه، قنــع املدعــن 
باحلكــم وعارضــت عليــه املدعــى عليهــا، قــررت محكمــة االســتئناف 

باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم.
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد لــدي أنــا 
..... املــازم القضائــي لــدى فضيلــة الشــيخ ..... مســاعد رئيــس احملكمــة 
العامــة ببريــدة وبتكليــف مــن فضيلتــه لــي بالنظــر يف هــذه املعاملــة 
احملالــة إليــه مــن فضيلــة الرئيس برقــم 32595757 يف 1432/12/23هـ 
ففــي  1432/12/18هـــ  يف   321584817 برقــم  باحملكمــة  واملقيــدة 
يــوم الثاثــاء املوافــق 30 /11 /1433هـــ يف متــام احلاديــة عشــرة صباحــا 
فتحــت اجللســة األولــى لهــذه الدعــوى وفيهــا حضــر ..... ســعودي اجلنســية 
حامــل الســجل املدنــي رقــم الســجل ي ..... الوكيــل الشــرعي عــن ..... ..... 
..... ..... أوالد ..... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
ببريدة 33429641 يف 1433/11/28هـ وحضرت حلضوره..... ســودانية 
اجلنســية مبوجــب اإلقامــة الصــادرة مــن بريــدة برقــم ..... فقــال املدعــي 
ــة ... : إن هــذه احلاضــرة اســتلمت  ــة يف تقريــر دعــواه علــى املدعي وكال
مــن موكلــي مبالــغ ماليــة قدرهــا خمســمائة وثمانيــة وأربعــون ألــف ريــال 
علــى دفعــات للمضاربــة بهــا إال أن موكلــي ال يعلمــون أيــن صرفــت هــذه 
األموال وهل متت املضاربة بها أم ال وإذا ســئلت تغضب وتقول ســر املهنة  
ولــم تســلمهم املدعــى عليهــا أي أربــاح علمــا بــأن الربــح معــن ومحــدد 
مــن رأس املــال لــذا أطلــب احلكــم عليهــا بإعــادة املبالــغ التــي اســتلمتها 
هــذه دعــواي وبينتــي األوراق املكتوبــة بخــط يدهــا . وهــي مرفقــة يف 
املعاملــة وبســؤال املدعــى عليهــا عــن الدعــوى أجابــت: مــا ذكــره املدعــي 
وكالــة يف دعــواه بعــض صحيــح وبعضــه غيــر صحيــح أمــا الصحيــح 
فهــو تعاملــي املالــي مــع موكليــه فصحيــح وكذلــك اخلــط املكتــوب يف 
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األوراق املرفقــة وأمــا غيــر الصحيــح فهــو القيمــة املدعــى بهــا فالتعامــل 
املالــي أكثــر مــن املبلــغ املدعــى بــه وأصــل املضاربــة كان مببلــغ قــدره 
مائــة وعشــرة أالف ريــال ثــم تضاعــف بعــد ذلــك واختلطــت األوراق وال 
أعــرف بالضبــط الــذي ســلمته لهــم مــن قيمــة األربــاح ومــا الــذي أعدتــه 
مــن رأس املــال لكــن الــذي أذكــره أنــي ســلمتهم مــا مجموعــه أربعمائــة 
وتســعة وثاثــون ألفــا وخمســمائة ريــال ســعودي بعضهــا ســلمته نقــًدا 
ــة ملــوكل املدعــي .....  ــة بنكي ــة ... وبعضهــا حوال ألخــت املدعــي وكال
هــذه إجابتــي وبســؤالها عمــا يف ذمتهــا مــن مبالــغ لــم تعدهــا ملوكلــي 
املدعــي أجابــت قائلــة يف ذمتــي لهــم مبلــغ قــدره مائتــان وســبعة عشــر ألف 
ريــال لــم أســددها أطلــب حتديــد موعــد جللســة قادمــة أحضــر فيهــا بينتــي 
ــوم  هكــذا أجابــت ونظــرا النتهــاء وقــت اجللســة مت رفــع اجللســة . ويف ي
األربعــاء 1433/12/1هـــ فتحــت اجللســة متــام الســاعة التاســعة صباحــا 
وفيهــا حضــر الطرفــان وبســؤال املدعــى عليهــا عــن البينــة التــي وعــدت 
ــم أمتكــن مــن طلبهــا  ــة: نظــرا لضيــق الوقــت ل بإحضارهــا أجابــت قائل
مــن البنــك. أطلــب حتديــد موعــد قــادم ألمتكــن مــن إحضارهــا. وحيــث 
األمــر مــا ذكــر جــرى رفــع اجللســة إلــى يــوم االثنــن 1433/12/20هـــ 
يــوم  ويف   . التوقيــع  جــرى  وعليــه  صباًحــا  والنصــف  الثامنــة  الســاعة 
ــة وفيهــا حضــر املدعــي  االثنــن 1433/12/20هـــ فتحــت اجللســة الثالث
وكالــة ..... وحضــرت أختــه ..... وحضــر حلضورهمــا املدعــى عليهــا ..... 
و ..... الوكيــل الشــرعي عــن املدعــى عليهــا مبوجــب الوكالــة الصــادرة 
ببريــدة برقــم 48716 يف 1433/9/19هـــ  الثانيــة  العــدل  مــن كتابــة 
وجــرى منــي ســؤال املدعــي وكالــة عــن بينتــه يف املبالــغ املتبقيــة حيــث 
إن بينتــه تثبــت اســتام املدعــى عليهــا مبلًغــا قــدره خمســمائة واثنــان 
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ــغ الثابــت بهــذه األوراق  ــال؟ فأجــاب قائــا: هــذا املبل وعشــرون ألــف ري
وقــدره خمســمائة واثنــان وعشــرون ألــف ريــال هــو مــا أطالــب بــه. وجــرى 
ســؤال املدعــى عليهــا عمــا وعــدت بــه مــن إحضــار البينــة؟ فقدمــت ورقــة 
مــن مطبوعــات بنــك ... وفيهــا حوالــة مــن .....  إلــى حســاب..... مببلــغ 
ــال وأحضــرت نســخة مــن احلكــم الصــادر مــن  ــف ري قــدره عشــرون أل
فضيلــة الشــيخ ..... جتــاه احلــق العــام الصــادر مــن احملكمــة اجلزائيــة 
برقــم 6/107 يف 1433/3/15هـــ ضدهــا وفيــه إقــرار موكلــة املدعــي 
..... باســتام مبلــغ قــدره ثاثــة أالف ريــال. وبســؤال املدعــي وكالــة 
ــوارد يف  ــغ ال ــع لــدي مــن خصــم املبل ــة املدعــى عليهــا قــال ال مان عــن بين
بينتــه وقــدره ثاثــة وعشــرون ألــف ريــال هكــذا أجــاب. وبســؤال املدعــى 
عليهــا هــل حضــر معهــا أحــد وقــت الســداد؟ فأجابــت قائلــة: لــم يحضــر 
ــة .....:  ــة أصال ــي ســؤال املدعي معــي أحــد وقــت الســداد. وقــد جــرى من
هــل ســلمت إليــك املدعــى عليهــا أي مبلــغ مــن املبالــغ املدعــى بهــا يف هــذه 
القضيــة ســوى مــا أحضــرت مــن بينــة؟ فأجابــت: لــم تســلم لــي املدعــى 
عليهــا ..... وال أحــد مــن طرفهــا أي مبلــغ. فســألت املدعــى عليهــا ..... 
هــل تطلبــن ميــن املدعيــة أصالــة ..... علــى نفــي اســتام املبالــغ؟ فأجابــت 
قائلــة: ال أطلــب ميينهــا . فبنــاء علــى مــا ســبق مــن ســماع الدعــوى واإلجابــة 
واالطــاع علــى أوراق املعاملــة وبينــة املدعــي وكالــة وإلقــرار املدعــى 
عليهــا بصحــة التعامــل وأن يف ذمتهــا املبلــغ املذكــور وقــدره خمســمائة 
واثنــان وعشــرون ألــف ريــال منــه مبلــغ قــدره مائتــان وســبعة عشــر ألــف 
ريــال لــم تســددها ولــم تســتثمرها وأمــا الباقــي وقــدره ثاثمائــة وواحــد 
وثاثــون ألــف ريــال فقــد ســددتها ولــم حتضــر مــا يثبــت ســدادها للمبلــغ 
املتبقــي إال مببلــغ قــدره ثاثــة وعشــرون ألــف ريــال وملصادقــة املدعــي 
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وكالــة للســداد. ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )البينــة علــى 
ــة لســداد  ــة املثبت ــى مــن أنكــر( ولعــدم وجــود البين املدعــي واليمــن عل
املبلــغ املتبقــي وقــدره ثاثمائــة وثمانيــة أالف ريــال ولرفــض املدعى عليها 
ميــن املدعيــة أصالــة ..... علــى نفــي اســتام املبالــغ املتبقيــة وملــا جــرى مني 
ــة الشــيخ ..... جتــاه احلــق  ــى احلكــم الصــادر مــن فضيل مــن االطــاع عل
العــام الصــادر مــن احملكمــة اجلزئيــة برقــم 6/107 يف 1433/3/15هـــ 
ــغ املذكــور ..... وإقــرار  ــى املبل ــوارد فيــه مصادقــة املدعــى عليهــا عل وال
ــا جــاء  ــه ومل ــال، لهــذا كل ــة أالف ري ــة املدعــي ..... باســتام ثاث موكل
يف قــرار مجلــس املجمــع الفقــه اإلســامي يف دورتــه الرابعــة عشــرة يف 
شــهر ذي القعــدة مــن عــام 1432هـــ مــا يلــي:« وقــد وقــع اإلجمــاع مــن 
الفقهــاء علــى مــدى القــرون، ويف جميــع املذاهــب: بأنــه ال يجــوز حتديــد 
أو  الشــركات مببلــغ مقطــوع،  وســائر  املضاربــة  االســتثمار يف  ربــح 
ــا لألصــل  ــغ املســتثمر -رأس املــال-؛ ألن يف ذلــك ضمان بنســبة مــن املبل
وهــو مخالــف لألدلــة الشــرعية الصحيحــة ويــؤدي إلــى قطــع املشــاركة 
يف الربــح واخلســارة التــي هــي مقتضــى الشــركة واملضاربــة، وهــذا 
ــه، ويف ذلــك يقــول ابــن  ــم تنقــل أي مخالفــة ل اإلجمــاع ثابــت مقــرر إذ ل
قدامــة يف املغنــي »)34/3( أجمــع مــن يحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم علــى 
إبطــال القــراض )املضاربــة( إذا شــرط أحدهمــا أو كاهمــا لنفســه 
دراهــم معــدودة، واإلجمــاع دليــل قائــم بنفســه«أ.هـ وحيــث إن التعامــل 
اجلــاري بــن موكلــي املدعــي واملدعــى عليهــا تعامــل محــرم وهــو مضاربة 
بربــح محــدد مــن رأس املــال لهــذا كلــه فقــد حكمــت علــى املدعــى 
عليهــا ... بإعــادة املبلــغ املتبقــي وقــدره أربعمائــة وتســع وتســعون ألــف 
ريــال ســعودي وبعــرض احلكــم علــى املدعــي وكالــة ..... وأختــه ..... 
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قــررا القناعــة والرضــا بــه وأمــا املدعــى عليهــا فقــررت االعتــراض علــى 
ــم بائحــة  احلكــم وطلبــت رفعــة حملكمــة االســتئناف مبنطقــة القصي
اعتراضيــة فأجيــب طلبهــا وأفهمــت بتعليمــات االســتئناف ففهمــت ذلــك 
وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن. حــرر يف 1433/12/20هـــ.
ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
يــوم الســبت املوافــق5/4 /1434هـــ الســاعة التاســعة صباحــا فتحــت 
مــن محكمــة  الــواردة  املعاملــة  علــى  االطــاع  فيهــا  جــرى  و  اجللســة 
 4  /  15 وتاريــخ  برقــم34780381  القصيــم  مبنطقــة  االســتئناف 
/1434هـــ واملاحــظ عليهــا مــن قبــل أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة 
احلقوقيــة الثانيــة بالقــرار رقــم 34185310 وتاريــخ 10 / 4 /1434 هـــ 
علــى الصــك الصــادر منــا برقــم 3410654 يف 1434/1/13هـــ و نــص 
احلاجــة منــه بعــد املقدمــة )لوحــظ مــا يلــي: أوال: لــم يذكــر فضيلتــه 
ولعــل  املدعــى عليهــا  ذمــة  بــه يف  املدعــى  املبلــغ  ثبــوت  مســتنده علــى 
ــد محاكمتهــا يف احلــق العــام كمــا هــو موجــود  ــه عن ذلــك اعترافهــا ب
يف القــرار املرفــق باملعاملــة فابــد مــن تدوينــه وعرضــه علــى املدعــى 
عليهــا. ثانًيــا: ادعــت املدعــى عليهــا تســديد بعــض املبلــغ علــى دفعــات 
كمــا جــاء يف الئحتهــا االعتراضيــة وكمــا جــاء يف صــك احلكــم باحلــق 
العــام، ولــم ُيْجــِر فضيلتــه شــيًئا نحــو ذلــك. فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا 
ذكــر، وإجــراء مــا يلــزم نحــوه، ثــم إعــادة املعاملــة إلكمــال الزمهــا. 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. قاضــي 
اســتئناف د. ..... ختمــه و توقيعــه قاضــي اســتئناف .....  ختمــه وتوقيعــه 
رئيــس الدائــرة ..... ختمــه وتوقيعــه( وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة 
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-وفقهــم اهلل- مبــا يلــي: بخصــوص املاحظــة األولــى فمســتندي هــو مــا 
بينتــه يف تســبيب احلكــم وهــو مــا ورد يف إقرارهــا أثنــاء نظــر القضيــة 
بصحــة هــذا املبلــغ بقولهــا )وأمــا غيــر الصحيــح فهــو القيمــة املدعــى بهــا 
فالتعامــل املالــي أكثــر مــن املبلــغ املدعــى بــه( فهــي لــم تنفــي ثبــوت املبلــغ 
إمنــا نفــت قــدره، وأّن التعامــل املالــي بينهمــا أكثــر مــن املبلــغ املدعــى بــه. 
وإجابــة لطلــب أصحــاب الفضيلــة فقــد حضــر الطرفــان املدعــي أصالــة 
ووكالــة واملدعــى عليهــا أصالــة ووكيلهــا..... ومت ســؤال املدعــى عليهــا 
عــن إقرارهــا املــدون يف القــرار رقــم 6/107 يف 1433/3/15هـــ ونصــه 
)مــا ذكــره املدعــي العــام يف دعــواه ضــدي فصحيــح ومقــدار املبالــغ 
خمســمائة وثمانيــة وأربعــون ألــف ريــال ســددت منهــا مائتــن وثمانــون 
ألــف ومســتعدة بتســليم أصحــاب احلقــوق اخلاصــة حقوقهــم الباقيــة عنــد 
القــرار رقــم 6/107  املوجــود يف  إن اإلقــرار  طلبهــا( فأجابــت قائلــة: 
الصــادر مــن احملكمــة اجلزئيــة ببريــدة ضــدي غيــر صحيــح ألنــي أقــر 
بالتعامــل املالــي فقــط. هكــذا أجابــت. وبخصــوص املاحظــة الثانيــة: 
)لكــن  بقولهــا  املبالــغ  بعــض  ســداد   ..... عليهــا  املدعــى  ادعــت  فقــد 
الــذي أذكــره أنــي ســلمتهم مــا مجموعــه أربعمائــة وتســعة وثاثــون 
ألفــا وخمســمائة ريــال ســعودي بعضهــا ســلمته نقــًدا ألخــت املدعــي 
وكالــة ... وبعضهــا حوالــة بنكيــة ملــوكل املدعــي ..... هــذه إجابتــي( 
وإجابــة  الصــك  يف  املبــن  النحــو  علــى  ذلــك  عــن  مناقشــتها  وجــرى 
ألصحــاب الفضيلــة فقــد ســألت املدعــى عليهــا أصالــة عــن بينتهــا علــى 
مــا ذكرتــه يف الائحــة االعتراضيــة فقالــت: أحضــرت شــاهًدا علــى 
تســليم أخــت املدعــي وكالــة ..... وهــو ب..... ســوادني اجلنســية مبوجــب 
اإلقامــة الصــادرة مــن جــوازات بريــدة برقــم ..... وبســؤاله عمــا لديــه مــن 
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شــهادة قــال أشــهد هلل تعالــى علــى ثــاث وقائــع األولــى: أنــي ذهبــت 
ــغ  باملدعــى عليهــا ... إلــى حــي الشــقة وكان مــع املدعــى عليهــا ..... مبل
قــدره ســبعة وســتون ألــف ريــال قمــت بعّدهــا ثــم تســليمها للمدعــى عليهــا 
فنزلــت مــن ســيارتي ثــم ذهبــت إلــى ســيارة متوقفــة عنــد صــراف بنــك 
الريــاض فيهــا رجــل وامــرأة فنــزل منهــا الســائق وركبــت املدعــى عليهــا 
..... ثــم نزلــت منهــا وعــادت إلــى ســيارتي فســألتها عــن تســليم املبلــغ 
فقالــت نعــم ســلمته. هكــذا شــهد وبســؤاله هــل تعــرف نــوع الســيارة 
أو مــن فيهــا؟ أجــاب قائــا: ال أذكــر نــوع الســيارة وال أعــرف مــن فيهــا. 
هكــذا أجــاب. والواقعــة الثانيــة التــي أشــهد هلل تعالــى فيهــا أنــه يف يــوم 
ال أذكــر تاريخــه ســلمتني املدعــى عليهــا ..... ..... ظرفــا مغلفــا وقالــت 
لــي هــذا الظــرف فيــه مبالــغ ماليــة ســلمها إلــى رجــل جالــس يف محــل ..... 
الواقــع قــرب إشــارة ... يف شــارع ... وال أعــرف قيمــة املبالــغ املاليــة وال 
موضوعهــا. والواقعــة الثالثــة التــي أشــهد هلل تعالــى فيهــا أنــي ذهبــت مــع 
..... الســاعة 12 ليــا إلــى منــزل ..... وكان معهــا مبلغــا ال أعــرف قــدره 
لتســليمه لهــم ثــم عنــد وصولنــا وقفــت مــع أبــي ..... ودخلــت ..... بيتــه ثــم 
خرجــت ولــم أر يف يدهــا أي مبلــغ. هكــذا شــهد وبســؤال املدعــى عليهــا 
أصالــة هــل لديــك بينــة أخــرى أجابــت قائلــة: إن املســتندات املرفقــة يف 
املعاملــة تثبــت اســتام األربــاح. وعنــدي شــاهد آخــر لــم يحضــر هــو الــذي 
ســلم ..... مبالــغ ماليــة عبــارة عــن قيمــة ســيارة. هكــذا أجابــت. فســألت 
املدعــى عليهــا هــل مت تســليم مبالــغ ماليــة ألحــد غيــر ... يــًدا بيــد؟ أجابــت 
قائلــة: نعــم ســلمت أخــت املدعــي وكالــة ..... ...... وليــس لــدي بينــة علــى 
تســليمهم وأطلــب ميينهــم. وبطلــب اليمــن مــن ..... حاملــة الســجل رقــم 
..... واملعــرف بهــا مــن قبــل أخويهــا ..... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ..... 
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و..... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ..... واملدعــى عليهــا اســتعدت قائلــة 
واهلل الــذي ال إلــه إال هــو أنــي لــم اســتلم مــن هــذه احلاضــرة ..... أي مبلــغ 
مالــي. هكــذا حلفــت. وبالســؤال عــن ..... أفــاد املدعــي وكالــة بأنهــا 
ليســت مــن املدعــن ولــم نطالــب بنصيبهــا. ثــم ســألتها هــل تطلبــن ميــن 
... فأجابــت قالــت ال أطلــب ميينهــا. فبنــاء علــى مــا ســبق وألن اإلقــرار 
الصــادر مــن املدعــى عليهــا مــدون يف صــك مصــدق مــن اســتئناف منطقــة 
القصيــم والرجــوع عنــه ال يقبــل ألنــه إقــرار يف حــق اآلدميــن. قــال ابــن 
اآلدميــن،  حقــوق  »فأمــا   :)96/5( املغنــي  يف  اهلل-  -رحمــه  قدامــة 
وحقــوق اهلل التــي ال تــدرأ بالشــبهات-كالزكاة والكفــارات- فــا 
يقبــل رجوعــه عنهــا وال نعلــم يف هــذا خافــا«. وأمــا الشــهادة فهــي غيــر 
موصلــة جلهــل الشــاهد بقــدر املبالــغ فضــا عــن كــون التســليم ملبلــغ لــم 
يــدع بــه، وأمــا الشــاهد الغائــب فشــهادته كمــا أفــادت املدعــى عليهــا 
علــى أمــر لــم يــدع بــه. فبنــاًء علــى ذلــك فــا زلــت علــى مــا حكمــت بــه 
وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليهــا أجابــت أنهــا باقيــة علــى اعتراضهــا 
ــة  ــم وقــررت إعــادة املعامل ــة فقــرر قناعتــه واهلل أعل وأمــا املدعــي وكال
ألصحــاب الفضيلــة قضــاة االســتئناف التخــاذ مــا يرونــه وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد حــرر يف 4 / 5 /1434هـــ.
ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
بنــاًء  املوافــق 1434/8/6هـــ فتحــت هــذه اجللســة  الســبت  اليــوم  هــذا 
علــى ورود املعاملــة املتعلقــة بدعــوى ..... بالوكالــة عــن ..... ..... ..... ..... 
..... أوالد ..... ضــد ..... ..... ســودانية اجلنســية مــن محكمــة االســتئناف 
بالقصيــم مبوجــب خطــاب فضيلــة رئيســها ذي الرقــم 34/1239478 
القــرار الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة  بــه  يف 1434/7/8هـــ املرفــق 
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قضــاة الدائــرة الثانيــة لتدقيــق القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف 
بالقصيــم رقــم 34246456 يف 1434/6/20هـــ املتضمــن املصادقــة علــى 
ــى اهلل  ــع وصل ــه حصــل التوقي ــه وعلي ــان جــرى تدوين هــذا احلكــم وللبي

ــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/8/6هـــ . ــى نبين عل
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: 34298408 تاريُخه: 1434/8/16هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33185453

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34343374  تاريخه:1434/10/28هـ

دعــوى   - باألربــاح يف شــركة مضاربــة  املطالبــة   - شــركة مضاربــة 
خســارة شــركة مضاربــة - عــدم ثبــوت الربــح يف شــركة املضاربــة - 
صــرف النظــر عــن املطالبــة بأربــاح شــركة املضاربــة لعــدم ثبوتهــا - 

املضــارب مؤمتــن واألمــن يقبــل قولــه بيمنــه- 

) اتفــاق أهــل العلــم أن املضــارب مؤمتــن ال ضمــان عليــه فيمــا يتلفــه مــن 
املــال مــن غيــر جنايــة فيــه وال اســتهالك لــه وال تصحيــح هــذه ســبيل 
األمانــة وهــذا ســبيل االمنــاء( االســتذكار البــن عبــد البــر 124/121 - 

بدايــة املجتهــد البــن رشــد 178/2 - كشــاف القنــاع للبهوتــي 524/8

دعــوى املدعــي وكالــة ضــد املدعــى عليــه ان موكلــه ســلم للمدعــى 
عليــه مبلغــا مــن املــال لغــرض املتاجــرة بــه وتقســيطه علــى النــاس واتفــق 
معــه علــى ان يكــون الربــح محــددا شــهريا وأن املدعــى عليــه لــم يلتــزم 
بتســليم موكلــه أي شــيء ممــا مت االتفــاق عليــه وطلــب الــزام املدعــى 
عليــه بتســليم االربــاح املتفــق عليهــا، اجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة على 
الدعــوى وقــرر انــه اســتلم مــن املدعــي اصالــة واخوتــه مبلغــا مــن املــال وملــا  
علــم بفســاد هــذا العقــد فقــد اثبــت لهــم يف ذمتــه هــذا املبلغ الذى اســتلمه 
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مبوجــب صكــوك شــرعية، صــادق املدعــي وكالــة علــى اجابــة املدعــى 
عليــه وطالــب باألربــاح، اجــاب املدعــى عليــه بــأن الشــركة خســرت وال 
اربــاح فيهــا، قــرر املدعــي وكالــة أن الشــركة ربحــت حســب اخبــار 
املدعــى عليــه ملوكلــه - احضــر املدعــي وكالــة بينــة غيــر موصلــة تثبــت 
ربــح الشــركة افهــم ناظــر القضيــة املدعــي وكالــة بــأن لــه ميــن املدعــى 
عليــه علــى خســارة الشــركة فطلبهــا ،حلــف املدعــى عليــه علــى خســارة 
الشــركة، صــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن مطالبــة املدعــى وكالــة 
مــن  احلكــم  القناعــة، صــدق  عــدم  املدعــى وكالــة  قــرر  باألربــاح، 

محكمــة االســتئناف 

احلمد هلل وحده والصاة والســام على من ال نبي بعده وبعد: ففي هذا 
اليــوم االثنــن املوافــق 1433/6/9هـــ  ويف متــام الســاعة الثامنــة والنصــف 
ــة  ــى املعامل ــاء عل ــا القاضــي... يف احملكمــة العامــة بالطائــف بن لــدي أن
احملالــة مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 33185453 وتاريــخ 1433/3/14هـــ 
واملقيــدة يف هــذه احملكمــة برقــم 33489250 وتاريخ1433/3/14هـــ 
افتتحــت اجللســة احملــددة لســماع دعــوى ... مينــي اجلنســية باإلقامــة رقــم 
... ضــد ... والتــي يطالبــه فيهــا مببلــغ وقــدره ســتة وســبعون ألــف وســتمائة 
ريــال ســعودي وهــي قــرض حســن وحيــث لــم يحضــر املدعــي وال وكيــًا 
عنــه ولــم يقــدم عــذرًا تقبلــه احملكمــة لــذا جــرى شــطب هــذه الدعــوى 
للمــرة األولــى بنــاء علــى املــادة الثالثــة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد حــرر يف 1433/6/9هـــ
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد: ففــي 
هــذا اليــوم  االثنــن  املوافــق 1433/10/23هـــ  ويف متــام الســاعة الثانيــة 
ــاء  ــا... القاضــي يف احملكمــة العامــة بالطائــف بن عشــرة ظهــرًا لــدي أن
علــى املعاملــة احملالــة مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 33185453 وتاريــخ 
1433/3/14هـــ واملقيــدة يف هــذه احملكمــة برقــم 33489250 وتاريــخ 
1433/3/14هـــ  افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر...  مينــي اجلنســية باإلقامــة 
رقــم ..... ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال وكيــل عنــه وباالطــاع علــى 
تــرد رغــم مخاطبتهــم  لــم  إفــادة محضــري اخلصــوم  تبــن أن  املعاملــة 
بخطابنــا رقــم 331272102 وتاريــخ 1433/7/7هـــ لتبليــغ املدعــى عليــه 
وحيــث اقتضــى النظــر إعــادة االستفســار عــن خطابنــا املشــار إليــه لــذا 
رفعــت اجللســة يف متــام الســاعة الثانيــة عشــر والربــع  ظهــرًا وحــددت 
ــوم االثنــن املوافــق 1434/2/4هـــ  يف  ــة يف ي موعــدًا لنظــر هــذه القضي
متــام الســاعة الثامنــة صباحــًا وأفهمــت املدعــي مبراجعــة قســم محضــري 
اخلصــوم يف هــذه احملكمــة لتزويدهــم مبــا يلــزم كــي يتمكنــوا مــن 
تبليــغ املدعــى عليــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

حــرر يف 1433/10/23هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد: ففــي 
هــذا اليــوم  االثنــن املوافــق 1434/2/4هـــ ويف متــام الســاعة الثامنــة 
باإلقامــة  اجلنســية  مينــي   ... حضــر  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  صباحــًا 
ــم يحضــر املدعــى عليــه رغــم تبلغــه لشــخصه حســب إفــادة  رقــم.....  ول
وبســؤال  1433/10/24هـــ  331880023 يف  رقــم  اخلصــوم  محضــري 
املدعــي عــن إثبــات هويتــه أبــرز صــورة مــن إقامتــه وذكــر أن األصــل 
لــدى اجلــوازات بغــرض التجديــد هكــذا أفــاد ولعــدم االكتفــاء بذلــك 



132

قــررت رفــع اجللســة يف متــام الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــًا وأفهمــت 
املدعــي بإحضــار أصــل إثباتاتــه الرســمية وبينتــه علــى دعــواه يف اجللســة 
القادمــة ففهــم ذلــك واســتعد بــه وعليــه حــددت للطرفــن موعــدًا يف يــوم 
والنصــف  التاســعة  الســاعة  متــام  املوافــق 1434/4/23هـــ يف  الثاثــاء 
صباحــًا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 

1434/2/4هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد: ففــي 
هــذا اليــوم  الثاثــاء املوافــق 1434/4/23هـــ ويف متــام الســاعة التاســعة 
والنصــف صباحــًا لــدي أنــا .... القاضــي يف احملكمــة العامــة بالطائــف 
والقائــم بعمــل املكتــب القضائــي الســابع  افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر 
... مينــي اجلنســية باإلقامــة رقــم..... ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال وكيــل 
عنــه ولــم يقــدم عــذرًا تقبلــه احملكمــة رغــم تبلغــه لشــخصه حســب 
1434/10/24هـــ  يف   331880023 رقــم  اخلصــوم  محضــري  خطــاب 
واخلطــاب رقــم 33587837 يف 1433/3/28هـــ وتبلــغ ابنه حســب خطاب 
قــررت  لــذا  1434/2/4هـــ  يف   34288166 برقــم  اخلصــوم  محضــري 
الســير يف نظــر هــذه القضيــة بنــاء علــى املــادة 1/55 مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة وبســؤال املدعــي عــن دعــواه ادعــى قائــًا: 
ادعــي علــى املدعــى عليــه بــأن لــي يف ذمتــه ســتة وســبعن ألفــًا وســتمائة 
ريــال لــم يدفــع لــي منهــا شــيء مقابــل قــرض حســن وذلــك مبوجــب ورقــة 
وصــل أمانــة و بينتــي هــم الشــهود املذكوريــن يف وصــل األمانــة هــذه 
دعــواي وبطلــب البينــة منــه قــال ســوف أحضرهــم يف اجللســة القادمــة 
وعليــه قــررت رفــع اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة وحــددت للطرفــن 
موعــدا يف يــوم األربعــاء املوافــق 1434/6/14هـــ يف متام الســاعة العاشــرة 
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صباحــًا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 
1434/4/23هـــ.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف 
والقائــم بعمــل املكتــب القضائــي الســابع ففــي هــذا اليــوم االربعــاء 
املوافق 1434/6/14هـ ويف متام الســاعة العاشــرة صباحًا فتحت اجللســة 
وفيهــا حضــر املدعــي املنــوه عــن صفتــه وهويتــه يف اجللســات املاضيــة 
وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ... نيجيــري اجلنســية مبوجــب رخصــة 
اإلقامــة رقــم الصــادره مــن الطائــف وبســؤال املدعــي وكالــة عــن حتريــر 
دعــواه اجــاب قائــًا ســبق ان اقتــرض املدعــى عليــه مــن موكلــي مبلغــًا 
مــن املــال وقــدره ســتة وســبعون ألفــًا وســتمائة ريــال يف 1432/11/30هـــ 
وهــي قــرض حســن يســدد املبلــغ متــى مــا طلــب منــه مــن قبــل موكلــي 
وحتــى اآلن لــم يســدد أي شــيء أطلــب ســؤاله واحلكــم عليــه بســداد 
املبلــغ حــااًل ملوكلــي وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي وكالــة 
ــة  أجــاب قائــًا مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه غيــر صحيــح جمل
بــل وال أعرفــه وهــذا  املدعــى عليــه  مــن  أقتــرض  لــم  فأنــا  وتفصيــًا 
ــغ  ــا حيــث أحضــر املبل ــه هــو بســبب شــراكه بينن ــذي يدعــى ب ــغ ال املبل
لــي بقصــد املتأجــرة باملبلــغ الــذي أحضــروه وقــدرة مائــة وخمســون ألــف 
ريــال وقــد خســرت هــذه الشــركة وقــد اثبــت حقهــم بصــك شــرعي مــن 
املكتــب القضائــي العاشــر واملكتــب القضائــي الســابع عشــر وقــد 
حكــم علــي مببلــغ وقــدره مائــة وخمســون ألــف ريــال واملبلــغ الــذي دفعــه 
ومــن معــه عــن طريــق  املذكــور أعــاه وهــذا املبلــغ الــذي يدعــي بــه هــو 
األربــاح التــي حســبوها وحقيقــة األمــر أن الشــركة قــد خســرت  فليــس 
يف ذمتــي للمدعــي مــن هــذا املبلــغ املدعــي بــه شــيئًا هــذه أجابتــي ولضيــق 
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الوقــت رفعــت اجللســة  إلــى يــوم االثنــن املوافــق 1434/8/15هـــ  الســاعة 
التاســعة والنصــف صباحــا  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/14هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد: ففــي 
هــذا اليــوم  االثنــن املوافــق 1434/8/15هـــ ويف متــام الســاعة التاســعة 
والنصــف صباحــًا لــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بالطائــف 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة مينــي جلنســية باإلقامــة 
العــدل  رقــم بالوكالــة عــن مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
وتاريــخ 1434/4/23هـــ وحضــر  رقــم 34504686   بالطائــف  الثانيــة 
حلضــوره املدعــي عليــه  نيجيــري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة  رقــم وبتــاوة 
مــا مت ضبطــه ســابقًا صــادق عليــه الطرفــان وبســؤال املدعــي عــن دعــواه  
أجــاب قائــًا أننــي ادعــي علــى هــذا احلاضــر معــي حيــث أنــه بتاريــخ 
1432/11/30هـــ دفــع موكلــي للحاضــر معــي مبلــغ وقــدره خمســون 
ــاس واتفقــت معــه  ــى الن ــا وتقســيطها عل ــال لغــرض املتاجــرة به ــف ري أل
وســتمائة  ألــف  وعشــرون  ســتة  قــدره  مبلغــًا  الربــح  يكــون  أن  علــى 
ريــال منجمــًا علــى أشــهر بواقــع كل شــهر مبلغــًا وقــدره ســبعة آالف 
وخمســمائة ريــال  إال إن هــذا املدعــى عليــه لــم يقــم بســداد أي شــيء 
أســأله  وإنــي  حــااًل  املبلــغ ملوكلــي  هــذا  بســداد  إلزامــه  أطلــب  منهــا 
اجلــواب هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه  أجــاب قائــًا مــا ذكــره 
املدعــي وكالــة فكلــه صحيــح جملــة وتفصيــًا إال  إنــي قــد اســتلمت 
مــن املدعــي وكالــة وأخوتــه مبلــغ إجمالــي قــدره  مائــة وخمســون ألــف 
ريــال وملــا علمــت بفســاد هــذا العقــد أثبــت لهــم  يف ذمتــي املائــة واخلمســن 
ألــف ريــال مبوجــب صكــوك شــرعية هــذه إجابتي وعليهــا أوقع وبعرض 
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ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــرر بقولــه ماذكــره فصحيــح وموكلــي 
وزوجتــي ســبق أن صــدرت صكــوك بهــذه املبالــغ لــدي احملكمــة وعليــه 
إنــي أطالبــه بأربــاح  هــذه الشــركة  وقدرهــا ســتة وعشــرون ألــف ريــال 
ــاح  ــه عــن أرب ــي حــااًل هــذه دعــواي وبســؤال املدعــي علي ــا ملوكل يدفعه
هــذه الشــركة  قــال إن هــذه الشــركة قــد خســرت  وال أربــاح فيهــا 
وأنــا غيــر مســتعد بدفــع أي شــيء للمدعــي هكــذا قــرر وبعرضــه علــى 
املدعــي وكالــة أجــاب قائــًا إن هــذه الشــركة فيهــا أربــاح بحســب مــا 
أخبرنــا بــه املدعــي عليــه هكــذا قــرر وعليــه طلبــت مــن املدعــي وكالــة 
البينــة علــى وجــود أربــاح فأبــرز لنــا ورقــة محــررة تتضمــن جــدول ســداد 
وأقســاط الســيارات لألســتاذ مبلــغ الشــراء للســيارات خمســون ألــف 
ريــال فقــط ال غيــر تســدد بالتقســيط مبلــغ قــدره ســبعة آالف ريــال علــى 
النحــو التالــي يف 1432/11/30هـــ مبلــغ ســبعة آالف ريــال ويف تاريــخ 
تاريــخ 1433/1/30هـــ  ريــال ويف  1432/12/30هـــ مبلــغ ســبعة آالف 
آالف  ســبعة  مبلــغ  تاريــخ 1433/2/30هـــ  ريــال يف  آالف  ســبعة  مبلــغ 
تاريــخ  يف  ريــال  آالف  ســبعة  مبلــغ  1433/2/30هـــ  تاريــخ  يف  ريــال 
1433/3/30هـــ مبلــغ ســبعة آالف ريــال يف تاريــخ 1433/4/30هـــ مبلــغ 
ــال يف  ــغ ســبعة آالف ري ــال يف تاريــخ 1433/5/30هـــ مبل ســبعة آالف ري
تاريــخ 1433/6/30هـــ مبلــغ ســبعة آالف ريــال يف تاريــخ 1433/7/30هـــ 
مبلــغ ســبعة آالف ريــال يف تاريــخ 1433/8/30هـــ وبســؤاله  هــل لديــك 
مزيــد بينــة؟ اجــاب قائــًا ليــس لــدي مزيــد بينــة هكــذا قــرر وعليــه 
أفهمتــه إن  لــه ميــن املدعــي عليــه فطلبهــا وبعرضــه علــى املدعــي عليــه 
قــال ال مانــع لــدي واســتعد بهــا وحلــف قائــًا واهلل العظيــم الــذي ال الــه 
إال هــو  الــذي يعلــم الســر والعانيــة ويعلــم اجلهــر ومــا يخفــى إن الشــركة 
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املوصوفــة يف دعــوى املدعــي قــد خســرت ولــم آخــذ منهــا أي أربــاح وحتــى 
بعــض رأس املــال قــد خســرته واهلل  واهلل  واهلل هكــذا حلــف فبنــاًء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى  واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه حلــف 
اليمــن  التــي طلبــت منــه ومبــا أن حكــم القــراض الفاســد كصحيحــة 
ــه  ــة أقــر باحلكــم ل مــن حيــث الضمــان وعدمــه ومبــا أن املدعــي وكال
بــرأس املــال  وانحصــرت دعــواه يف املطالبــة باألربــاح  والتفــاق أهــل العلــم 
أن املضــارب مؤمتــن ال ضمــان عليــه يف مــا يتلفــه مــن املــال مــن غيــر جنايــة 
فيــه  وال اســتهاك لــه وال تصحيــح هــذه ســبيل األمانــة وهــذا ســبيل 
األمنــاء حــكاه بــن عبدالبــر يف االســتذكار 124/121 وابــن رشــد يف 
بدايــة املجتهــد  178/2  والبهوتــي  يف كشــاف القنــاع 524/8 ولعجــز 
املدعــي وكالــة عــن إثبــات مــا ادعــي بــه مــن ربــح الشــركة لذلــك كلــه 
فقــد صرفــت النظــر عــن دعــوي املدعــي هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت 
واهلل تعالــي أعلــم  وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــرر  اعتراضــه 
علــى احلكــم وطلــب اســتئناف احلكــم بــدون الئحــة وعليــه قــررت بعــث 
وبــاهلل  لتدقيــق احلكــم  املعاملــة حملكمــة االســتئناف  أوراق  كامــل 
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف  1434/8/15 هـــ.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بالطائف 
املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  أعيــدت  فقــد 
بخطــاب فضيلــة رئيســها برقــم 33489250 يف 1434/11/3هـــ واملرفــق 
معهــا قــرار الدائــرة احلقوقيــة األولــى بالقــرار الصــادر برقــم 34343374 
نصــه  مــا  واملتضمــن  الصــك  علــى ظهــر  املــدون  يف 1434/10/28هـــ 
باألكثريــة  تقــرر  وصــورة ضبطــه  احلكــم  وبدراســة   ( املقدمــة  بعــد 
املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق قاضــي اســتئناف لــي وجهــة نظــر 
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ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ختمــه 
وتوقيعــه ( أ.هـــ وعليــه فقــد أمــرت بإحلاقــه علــى ســجله وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

هـــ  1434/11/12
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالطائــف برقــم 33489250 وتاريــخ 
ــة الشــيخ/.....  ــا الصــك الصــادر مــن فضيل 1434/10/19هـــ املرفــق به
 34298408 بعــدد  واملســجل  بالطائــف  العامــة  باحملكمــة  القاضــي 
وتاريــخ 1434/8/16 هــــ واملتضمــن دعــوى/..... مينــي اجلنســية ضــد/..... 
واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه . وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه 
تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفق.وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 346305  تاريُخه: 1434/1/7هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
 َرْقُم الدعوى: 33258094

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34178269  تاريخه:1434/4/3هـ

شــراكة - عقــد مضاربــة - تدافــع اختصــاص حســمة املجلــس األعلــى 
للقضــاء - صــور فواتيــر شــراء وعــدم وجــود أصولهــا - مطالبــة بإعــادة 
رأس املــال مــع األربــاح - عجــز عــن إثبــات الدفــع بعــدم االســتحقاق 
- نكــول املدعــى عليــه عــن اليمــن - ثبــوت الدعــوى مــع التنــازل عــن 

األربــاح.

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

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

ادعــى وكيــل املدعــي أن موكلــه اتفــق مــع املدعــى عليــه علــى الدخــول 
معــه يف مســاهمة لغــرض املتاجــرة بأجهــزة حاســب آلــي وســلمه نصيبــه 
مــن رأس املــال علــى أن تصــرف األربــاح يف نهايــة كل شــهر دون أن 
يتفقــا علــى نســبة محــددة مــن الربــح، إال أن املدعــى عليــه لــم يقــم بإعــادة 
رأس املــال واألربــاح ملوكلــه، لــذا طلــب إلــزام املدعــى عليــه بدفــع رأس 
املــال مــع األربــاح ملوكلــه، أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف الدعــوى 
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ــغ املدعــى  ــه اســتلم مــن املدعــي جــزء مــن املبل ــًا ســوى أن ــة وتفصي جمل
بــه نظيــر قيمــة أجهــزة حاســب آلــي اشــتراها منــه، طلبــت احملكمــة 
مــن املدعــى عليــه إثبــات مــا دفــع بــه فقــدم صــورًا لفواتيــر تتضمــن بيــع 
أجهــزة للمدعــي وعجــز عــن إحضــار أصولهــا وقــرر عــدم رغبتــه يف ميــن 
خصمــه علــى نفــي دفعــه، طلبــت احملكمــة مــن املدعــي البينــة علــى 
باقــي املبلــغ الــذي لــم يقــر املدعــى عليــه باســتامه فقــرر أنــه ال بينــة 
لديــه وطلــب ميــن املدعــى عليــه علــى نفيــه فنــكل عــن أدائهــا وامتنــع عــن 
بذلهــا رغــم إنــذاره بأنــه ســيقضى عليــه بالنكــول، املدعــي قــرر تنازلــه 
عــن املطالبــة باألربــاح، قضــت احملكمــة بثبــوت تنــازل املدعــي عــن 
املطالبــة باألربــاح وحكمــت علــى املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املدعــى بــه 
بعــد خصــم األربــاح للمدعــي وأفهمــت املدعــى عليــه أن لــه ميــن املدعــي 
أصالــة متــى مــا طلبهــا، قنــع املدعــي باحلكــم وعــارض املدعــى عليــه، 

قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم. 

العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ..... أنــا  لــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  بنــاء  اخلــرج  مبحافظــة 
وتاريــخ   33258094 برقــم  املســاعد   / باخلــرج  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   33694420 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/04/13هـــ 
1433/04/13 هـــ ففــي يــوم الســبت املوافــق 1433/05/29هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30 : 09 صباحــًا بنــاء علــى خطــاب معالي رئيس املجلس 
األعلــى للقضــاء رقــم 2648 وتاريــخ 1433/3/6هـــ واملرفــق بــه قــرار جلنــة 
1433/2/22هـــ  وتاريــخ  17/ت  رقــم  االختصــاص  تنــازع  يف  الفصــل 
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واملتضمــن أن القضيــة مــن اختصــاص القضــاء العــام، وفيهــا حضــر ..... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... الوكيــل عــن .....  
مبوجــب  وذلــك   ..... رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي 
برقــم  اخلــرج  محافظــة  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  الوكالــة 
310503014356 وتاريــخ 1427/2/26هـــ واملجعــول فيهــا للوكيــل حق 
املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار واإلنــكار والصلــح وادعــى علــى احلاضــر 
رخصــة  مبوجــب  اجلنســية  فلســطيني   ..... الشــرعي  املجلــس  يف  معــه 
اإلقامــة رقــم ..... قائــا يف حتريــر دعــواه عليــه لقــد قــام موكلــي بتاريــخ 
ــى الدخــول  ــه هــذا احلاضــر عل 2005/3/24م باالتفــاق مــع املدعــى علي
معــه يف مســاهمة لغــرض املتاجــرة بأجهــزة احلاســب اآللــي، علــى أن 
تصــرف األربــاح يف نهايــة كل شــهر ميــادي ولــم يتفقــا علــى نســبة 
آالف  عشــرة  الواحــد  الســهم  قيمــة  وكانــت  الربــح،  مــن  محــددة 
ريالـــ10000 فســلمه موكلــي مجموعــة مــن املبالــغ علــى فتــرات متفاوتــة 
ريــاال  وعشــرين  وســبعمائة  وألــف  وثمامنائــة  مليونــان  مجموعهــا  بلــغ 
2801720 وقــد ربحــت هــذه املســاهمة مبلغــا قــدره ثمانيــة وخمســون 
ألفــا ومائتــان وثمانــون ريــاال58280 وعليــه فيكــون مجمــوع املبلــغ قــدره 
مليونــان وثمامنائــة وســتون ألــف ريالـــ2860000 وقــد مضــت مــدة طويلــة 
ولــم يقــم املدعــى عليــه بإعــادة رأس املــال واألربــاح ملوكلــي، وقــد أقــام 
موكلــي عليــه دعــوى لــدى فضيلــة ســلفكم وصــدر بهــا الصــك رقــم 
48/4/99 وتاريــخ 1427/12/4هـــ املتضمــن إلزامــه بســداد مبلــغ قــدره 
ثــم رجــع فضيلتــه عــن  ريــاال  ألفــا وثمانــون  واثنــان وثاثــون  مليونــان 
احلكــم لعــدم االختصــاص وصــدق احلكــم مــن التمييز ثــم أقام موكلي 
باملبلــغ  الديــوان  مــن  حكــم  لــه  وصــدر  املظالــم  ديــوان  لــدى  دعــوى 
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الســابق، وذلــك مبوجــب القــرار رقــم 193/د/جت لعــام 1429هـــ ثــم نقــض 
مــن التدقيــق ثــم صــدر احلكــم رقــم 157/د/جت لعــام 1427هـــ املتضمــن 
للجنــة  رفعــت  ثــم  القضيــة  هــذه  والئيــا يف  الديــوان  اختصــاص  عــدم 
الفصل يف تنازع االختصاص والتي رأت أن هذه القضية من اختصاص 
احملكمــة لــذا أطلــب إلــزام املدعــى عليــه هــذا احلاضــر بدفــع رأس املــال 
مــع األربــاح وقــدره مليونــان وثمامنائــة وســتون ألــف ريالـــ2860000 هــذه 
دعــواي وأســأل املدعــى عليــه احلاضــر اجلــواب وبســؤال املدعــى عليــه عــن 
ــة يف  ــة أجــاب قائــا إن مــا ذكــره املدعــي وكال دعــوى املدعــي وكال
دعــواه مــن أن موكلــه قــد اتفــق معــي علــى الدخــول يف مســاهمة بتاريــخ 
2005/3/24م بغــرض املتاجــرة يف أجهــزة احلاســب اآللــي وأن األربــاح 
غيــر محــددة النســبة، ويكــون صرفهــا يف نهايــة كل شــهر ميــادي 
فهــذا غيــر صحيــح فلــم أدخــل معــه يف مســاهمة إطاقــا وأمــا مــا ذكــره 
مــن تســليم موكلــه إيــاي مبلغــا قــدره مليونــان وثمامنائــة وســتون ألــف 
مــن  اســتلمته  الــذي  املبلــغ  وإمنــا  غيــر صحيــح،  فهــذا  ريالـــ2860000 
وثمانــون  ألفــا  وثاثــون  واثنــان  مليونــان  فقــط  هــو  أصالــة  املدعــي 
وليــس كمــا ذكــر  قيمــة بضاعــة  عــن  وهــو عبــارة  ريــاال2032080 
ذلــك، وبالتالــي فلســت مســتعدا  بإثبــات  املدعــي وكالــة، ومســتعد 
باملبلــغ الــذي طلبــه املدعــي وكالــة هــذا مــا لــدي وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــي وكالــة قــال الصحيــح مــا ذكرتــه ومــا ذكــره املدعــى عليــه 
ليــس بصحيــح، هــذا مــا لــدي فجــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن بينتــه 
علــى مــا دفــع بــه فقــال بينتــي عبــارة عــن فواتيــر تثبــت مــا ذكرتــه ولــم 
القادمــة  اجللســة  بإحضارهــا يف  ومســتعد  اجللســة  هــذه  أحضرهــا يف 
ورفعــت اجللســة مــن أجــل ذلــك ومــن أجــل االطــاع علــى أوراق املعاملــة 
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ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان ثــم أبــرز املدعــي وكالــة وكالــة 
جديــدة صــادرة مــن كتابــة عــدل محافظــة اخلــرج برقــم 33325397 
وتاريــخ 1433/7/2هـــ وباالطــاع عليهــا وجــد أنهــا تتضمــن توكيــل 
املدعــي أصالــة للمدعــي وكالــة وجعــل فيهــا للوكيــل حــق املرافعــة 
واملدافعــة واإلقــرار واإلنــكار والصلــح ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه 
عــن البينــة التــي وعــد بإحضارهــا فقــال لقــد أحضــرت صــور ثــاث 
املؤسســة  وهــذه  والتقنيــة  للحاســب   ... مــن مجموعــة  فواتيــر صــادرة 
عائــدة لكفيلــي الســابق الــذي كنــت أعمــل لديه تثبــت تعاملي التجاري 
مــع املدعــي أصالــة وليــس كمــا ذكــر وكيلــه، وباالطــاع علــى صــور 
للحاســب   .... مجموعــة  مــن  صــادرة  أنهــا  تبــن  املذكــورة  الفواتيــر 
 1732 برقــم  األولــى   ..... العميــل  علــى  أجهــزة  بيــع  تتضمــن  والتقنيــة 
ألفــا  وســبعون  وثمانيــة  ثاثمائــة  قــدره  2005/12/7م مببلــغ  وتاريــخ 
ومائتــا ريالـــ378200 والثانيــة برقــم1489 وتاريــخ 2005/7/14م مببلــغ 
قــدره ثاثمائــة وخمســة وثمانــون ألفــا وخمســمائة ريالـــ385500 والثالثــة 
برقــم 1490 وتاريــخ 2005/7/14م مببلــغ قــدره أربعمائة وثاثة وأربعون 
الثــاث  الفواتيــر  قيمــة صــور  ريــاال443040 ومجمــوع  وأربعــون  ألفــا 
وأربعــون  وســبعمائة  آالف  وســتة  ومائتــان  مليــون  قــدره  مبلغــا 
ــه قائــا وهــذه الفواتيــر مت أخــذ  ــم أردف املدعــى علي ــاال1206740 ث ري
ــم ســددها الحقــا  ــت باآلجــل ث ــة عليهــا ألنهــا كان ــع املدعــي أصال توقي
ــه كان يدفــع ثمنهــا  ــه عليهــا ألن ــم آخــذ توقيع ــر أخــرى ل ــاك فواتي وهن
مباشــرة وبالتالــي فــا حاجــة ألخــذ توقيعــه عليهــا وبعرضهــا على املدعي 
وكالــة قــال إن هــذه الصــور ســبق أن اطلعــت عليهــا وهــي مــزورة وغيــر 
التوقيــع  أن  كمــا  أصلهــا،  فليحضــر  صادقــا  كان  وإن  صحيحــة 
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املنســوب ملوكلــي ليــس توقيعــه، إضافــة إلــى أن كميــات األجهــزة 
املوجــودة يف الفواتيــر ضخمــة جــدا وموكلــي ليــس لديــه محــات لبيــع 
هــذه األجهــزة وال يتعامــل بهــا، كمــا أنــه يف دعوانــا لــدى ديــوان املظالــم 
طالبنــا املدعــى عليــه بإثبــات أن مؤسســة كفيلــة ... متتلــك هــذه الكميــة 
مــن األجهــزة ولــم يســتطع إثبــات ذلــك إذ أن احملــل الــذي يعمــل فيــه محــل 
جتزئــة وليــس محــل جملــة، كمــا أن قيمــة الفواتيــر تختلــف عــن قيمــة 
الشــيكات املســلمة لــه هــذا مــا لــدي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
قــال بالنســبة ألصــل الفواتيــر فــا يوجــد لــدي وذلــك ألنهــا ســرقت منــي 
مبوجــب  الشــرطة  لــدى  عنهــا  عممــت  وقــد  1427/3/18هـــ  بتاريــخ 
التعميــم رقــم 945/19/ب وتاريخ1427/3/18هـــ وبالنســبة ملــا ذكــره 
مــن أن موكلــه ليــس لديــه محــا لبيــع األجهــزة وال يتعامــل بهــا فأنــا ال 
عاقــة لــي بذلــك واملهــم عنــدي أن يشــتري مــن محلــي فقــط، ومــا ذكره 
مــن مطالبتــه إيــاي لــدى الديــوان بإثبــات هــذه الكميــة فأنــا ال علــم لــي 
بذلــك إذ أن وكيلــي هــو الــذي كان يحضــر لــدى الديــوان ولســت أنــا، 
وبالنســبة لعــدم مطابقــة مبالــغ الشــيكات مــع الفواتيــر فذلــك يعــود ألن 
املدعــي أصالــة كان يســدد القيمــة علــى دفعــات وبالتالــي فطبيعــي أال 
تتطابــق القيــم مــع بعضهــا، ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه هــل لديــه زيادة 
بينــة علــى مــا دفــع بــه فقــال ال بينــة لــي ســوى هــذه الفواتيــر هــذا مــا لــدي 
ــه قــال بينتــي هــي كالتالــي : أوال /  ــة عــن بينت وبســؤال املدعــي وكال
ألفــا  وثاثــون  واثنــان  مليونــان  قــدره  مبلــغ  باســتام  لديكــم  إقــراره 
علــى  مســحوبة  شــيكات  أربــع   / ثانيــا   .  2032080 ريــاال  وثمانــون 
مصــرف ..... باســم املدعــى عليــه اثنــان منهــا ذكــر فيهــا أنهــا مقابــل 
مســاهمة يف مؤسســة ... التجاريــة، ثــم أبــرز صــور الشــيكات املذكورة 
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وباالطــاع عليهــا تبــن أنهــا مســحوبة علــى مصــرف ..... صــادرة مــن 
املدعــي أصالــة .....  األول برقــم 3 وتاريــخ 1426/5/27هـــ مببلــغ قــدره 
مقابــل  وذلــك   ..... ألمــر  ريالـــ632000  ألــف  وثاثــون  واثنــان  ســتمائة 
املساهمة يف مؤسسة ..... التجارية والثاني برقم 5 وتاريخ 2005/9/6م 
مببلــغ قــدره مائتــان وســبعون ألــف ريالـــ270000 ألمــر ..... والثالــث برقــم 
ألــف  وســتون  وســبعة  مائتــان  قــدره  مببلــغ  2005/1/5م  وتاريــخ   10
ريالـــ267000 مقابــل شــراء 47 ســهم يف مؤسســة ..... التجاريــة والرابــع 
وثاثــة  خمســمائة  قــدره  مببلــغ  2005/11/12م  وتاريــخ   11 برقــم 
وخمســون ألفــا وثمانــون ريــاال553080 ومجمــوع قيمــة الشــيكات مبلغا 
قــدره مليــون وســبعمائة واثنــان وعشــرون ألفــا وثمانــون ريــاال1722080 
ــا وقــال لقــد اســتلمت قيمــة  ــه صــادق عليه ــى املدعــى علي ــا عل وبعرضه
علــى  كتــب  عمــا  وبســؤاله  أصالــة  املدعــي  مــن  الشــيكات  هــذه 
ــة قــال إننــي ال  الشــيكن مــن أنهمــا مســاهمة يف مؤسســة ..... التجاري
أذكــر ذلــك لطــول املــدة ثالثــا/ حــواالت بنكيــة مــن موكلــي للمدعــى 
عليــه علــى حســابه يف مصــرف ..... وعددهــا أربــع حــواالت ســأحضرها 
يف اجللســة القادمــة . رابعــا / صــور لثاثــة عقــود بــن موكلــي وبــن 
املدعــى عليــه وقــد طعــن فيهــا املدعــى عليــه بالتزويــر وأنكرهــا ســابقا 
ونظــرا ألن املدعــى عليــه قــد ســحب أصلهــا مــن موكلــي حجــة حتويــل 
املؤسســة إلــى شــركة فإننــي أســتغني عــن ذكرهــا مــن ضمــن البينــات 
. خامســا/ صــدور حكمــن األول مــن هــذه احملكمــة والثانــي حكــم 
مــن الديــوان بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ قــدره مليونــان واثنــان 
ــات وبعــرض ذلــك  ــون ريــاال . هــذا مــا لــدي مــن بين ــون ألفــا وثمان وثاث
علــى املدعــى عليــه قــال بالنســبة للعقــود التــي أشــار لهــا املدعــي وكالــة 
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فهــي غيــر صحيحــة ولــم أوقــع مــع موكلــه علــى أي عقــد، وبالنســبة 
للحكمــن اللــذان أشــار إليهمــا املدعــي وكالــة فإنهمــا قــد نقضــا مــن 
االســتئناف ورفعــت اجللســة مــن أجــل إحضــار املدعــي وكالــة للحــواالت 
التــي حولهــا موكلــه للمدعــى عليــه ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان 
ثــم جــرى ســؤال املدعــي وكالــة عــن احلــواالت التــي وعــد بإحضارهــا يف 
ورقــات  أربــع  أبــرز  ثــم  أحضرتهــا  لقــد  نعــم  فقــال  املاضيــة  اجللســة 
وباالطــاع عليهــا وجــد أنهــا صــورة حلــواالت صــادرة مــن مصــرف ..... مــن 
حســاب املدعــي أصالــة إلــى حســاب املدعــى عليــه وهــي علــى النحــو 
بتاريــخ  ريالـــ20000  ألــف  عشــرون  قــدره  مببلــغ  األولــى  التالــي 
2005/3/24م والثانيــة مببلــغ قــدره مائتــان وتســعون ألــف ريالـــ290000 
وســبعمائة  آالف  تســعة  قــدره  مببلــغ  والثالثــة  2005/5/30م  بتاريــخ 
ريالـــ9700 بتاريــخ 2005/10/7م والرابعــة مببلــغ قــدره عشــرون ألــف 
ريالـــ20000 بتاريــخ 2005/10/7م ومجموعهــا مبلغــا قــدره ثاثمائــة 
وتســعة وثاثــون ألفــا وســبعمائة ريالـــ339700 وبعرضهــا علــى املدعــى 
عليــه قــال إن هــذه احلــواالت صحيحــة وعليــه فيكــون مجمــوع املبلــغ 
الــذي اســتلمته مــن املدعــي أصالــة قــدره مليونــان وواحــد وســتون ألفــا 
وســبعمائة وثمانــون ريــاال 2061780ولكــن هــذا املبلــغ كمــا ذكــرت 
ســابقا هــو عبــارة عــن قيمــة بضاعــة وليــس كما ذكر املدعــي وكالة، 
هــذا مــا لــدي ثــم جــرى ســؤال املدعــي وكالــة عــن رأس مــال موكلــه يف 
املســاهمة التــي يدعــي فقــال إن رأس موكلــي الــذي ســلمه للمدعــى 
عليــه قــدره مليونــان ومائــة وثاثــة وســتون ألفــا وثمانــون ريــاال2163080 
وهــو علــى النحــو التالــي 1- مليــون وســبعمائة واثنــان وعشــرون ألفــا 
 -2 ســابقا  شــيكات مت ذكرهــا  ريــاال1722080 مبوجــب  وثمانــون 
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ثاثمائــة وتســعة وثاثــون ألفــا وســبعمائة ريالـــ339700 مبوجب حواالت 
مصرفيــة مت ذكرهــا ســابقا . 3- مائــة وألفــا ريالـــ102000 وهــي عبــارة 
عــن مبلــغ نقــدي ســلمه موكلــي بيــد املدعــى عليــه وبذلك يصبــح مجموع 
املبلــغ قــدره مليونــان ومائــة وثاثــة وســتون ألفــا وثمانــون ريــاال2163080 
هــذا مــا لــدي ثــم جــرى ســؤال الطرفــن هــل لديهمــا مــا يضيفانــه فقــال 
ــد أن أضيــف أن شــاهدي .....  مصــري اجلنســية  ــي أري ــه إنن املدعــى علي
قــد ســافر إلــى مصــر ســفرا نهائيا وال أســتطيع إحضــاره وأطلب االطاع 
علــى شــهادته املدونــة يف الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 
ــه فقــد قــررت رفــع اجللســة مــن  ــخ 1427/12/4هـــ علي 48/4/99 وتاري
أجــل ذلــك والنتهــاء وقتهــا ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان كمــا 
حضــر املدعــي أصالــة .....  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقم 
..... ثــم جــرى منــا االطــاع علــى شــهادة املدعــو ..... املدونــة علــى الصــك 
الصــادر مــن فضيلــة ســلفنا برقــم 48/4/99 وتاريــخ 1427/12/4هـــ 
وهــذا نصهــا » ثــم حضــر الشــاهد ..... مبوجــب إقامــة رقــم ..... بتاريــخ 
1425/9/12هـــ وبســؤاله عــن شــهادته قــال إننــي حضــرت مــع ..... واألخ 
مــن  بضاعــة  بيــع  فواتيــر  ثــاث  تصويــر   ..... مــن  طلــب  وقــد    .....
الكمبيوتــرات مببلــغ مليــون ومائتــن وســتة آالف وســبعمائة وأربعــن 
ريــاال وقمــت بتصويرهــا وإعطــاء ..... صــورة منهــا وبســؤاله هــل حضــر 
ــع وال  ــم أحضــر عقــد البي ــي ل ــع أو تســليم البضاعــة فقــال إنن عقــد البي
تســليم البضاعــة وأنــي ســمعتهم يتكلمــون يف البضاعــة وبســؤاله عــن 
إدارتــه  وأعمــل حتــت  املؤسســة  مديــر  إنــه  قــال   ..... باملدعــو  عاقتــه 
لصالــح صاحــب املؤسســة كفيلــي ... هكــذا شــهد » وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي أصالــة قــال إن الشــاهد املذكــور أعرفــه وهــو يعمــل يف 
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املؤسســة مــع املدعــى عليــه وهــو يكــذب يف شــهادته فلــم يحصــل شــيء 
مــن الــذي ذكــره إطاقــا هــذا مــا لــدي، ثــم جــرى ســؤال املدعــي أصالــة 
هــل لديــه زيــادة بينــة علــى دعــواه فقــال ليــس لــدي زيــادة بينــة ســوى مــا 
قدمــه وكيلــي فجــرى ســؤاله عــن املبلــغ النقــدي الــذي يدعــي أنــه ســلمه 
للمدعــى عليــه بيــده وقــدره مائــة وألفــا ريالـــ102000 هــل لديــه بينــة عليــه 
فقــال ال بينــة لــدي علــى ذلــك وأطلــب ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي ذلــك 
وعلــى نفــي وجــود املســاهمة التــي ذكرتهــا يف دعــواي ووجــود أربــاح 
فيهــا هــذا مــا لــدي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال ال مانــع لــدي 
وألفــي  املائــة  ملبلــغ  اســتامي  نفــي  علــى  الشــرعية  اليمــن  أداء  مــن 
ريالـــ102000 وعلــى عــدم وجــود مســاهمة بينــي وبــن املدعــي أصالــة 
ولكــن أوراق القضيــة موجــودة بالكامــل لــدى احملامــي وأطلــب إمهالي 
للجلســة القادمــة حتــى أمتكــن مــن االطــاع عليهــا وأســتطيع أداء اليمــن 
علــى يقــن هــذا مــا لــدي عليــه فقــد قــررت رفــع اجللســة مــن أجــل ذلــك 
ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان كمــا حضــر املدعــي أصالــة ..... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... وبعــرض مــا مت ضبطه 
ســابقا علــى املدعــي أصالــة صــادق عليــه وقــال إننــي أقــرر تنازلــي عــن 
املطالبــة باألربــاح وأحصــر دعــواي يف املبلــغ األخيــر ومجموعــه مليونــان 
ومائــة وثاثــة وســتون ألفــا وســبعمائة وثمانــون ريــاال2163780 وهــو 
عبــارة عــن املبلــغ الــذي أقــر بــه لديكــم وقــدره مليونــان وواحــد وســتون 
اآلخــر  املبلــغ  إلــى  ريــاال 2061780 إضافــة  وثمانــون  وســبعمائة  ألفــا 
الشــيكات  بــأن قيمــة  ريالـــ102000 فقــط علمــا  وألفــا  وقــدره مائــة 
واحلــواالت داخلــة يف املبلــغ الــذي أقــر بــه املدعــى عليــه لديكــم عــدا 
املائــة وألفــي ريالـــ102000، وبســؤال املدعــى عليــه هــل راجــع حســاباته 
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فقــال نعــم لقــد راجعتهــا ولــم أجــد أن املدعــي أصالــة ســلمني مبلــغ املائــة 
وألفــي ريالـــ102000 وبعــرض اليمــن التالــي نصهــا علــى املدعــى عليــه » 
املائــة وألفــي  لــم يســلمني مبلــغ   ..... واهلل العظيــم أن املدعــي أصالــة 
ــم » قــال إننــي غيــر مســتعد  ريالـــ102000 التــي يدعــي بهــا واهلل العظي
ببــذل اليمــن الشــرعية، وذلــك ألننــي غيــر متأكــد مــن ذلــك، فجــرى 
الشــرعية فســيقضى عليــه  اليمــن  يحلــف  لــم  إذا  بأنــه  ثاثــا  إنــذاره 
بالنكــول إال أنــه امتنــع عــن أدائهــا، ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن 
دفعــه بــأن املبالــغ التــي اســتلمتها مــن املدعــي أصالــة كانــت عبــارة عــن 
ــك  ــى ذل ــة عل ــادة بين ــه زي ــه، هــل لدي ــر من قيمــة بضاعــة اشــتراها األخي
فقــال ليــس لــدي زيــادة بينــة فجــرى إفهامــه بأنــه ليــس لــه إال ميــن املدعــي 
أصالــة علــى نفــي ذلــك فقــال ال أريــد مينيــه، ثــم جــرى االطــاع علــى 
وتاريــخ   48/4/99 برقــم  ســلفنا  فضيلــة  مــن  الصــادر  احلكــم 
1427/11/4هـــ واملتضمــن إفهــام املدعــي بــأن دعــواه مــن اختصــاص 
ديــوان املظالــم واملصــدق مــن محكمــة االســتئناف برقــم 122/ق5/أ 
وتاريــخ 1428/3/26هـــ كمــا جــرى االطــاع علــى احلكــم الصــادر مــن 
عــدم  واملتضمــن  1427هـــ  لعــام  ج7  157/د/ت  برقــم  املظالــم  ديــوان 
اختصــاص الديــوان والئيــا بنظــر هــذه الدعــوى كمــا جــرى االطــاع 
علــى خطــاب معالــي رئيــس املجلــس األعلــى للقضــاء رقــم 2648 وتاريــخ 
1433/3/6هـــ واملرفــق بــه قــرار جلنــة الفصــل يف تنــازع االختصــاص رقــم 
17/ت وتاريــخ 1433/2/22هـــ واملتضمــن قــرار اللجنــة بــأن القضيــة مــن 
اختصــاص القضــاء العــام ثــم جــرى ســؤال الطرفــن هــل لديهمــا مــا 
يضيفانــه فقــاال ليــس لدينــا مــا نضيفــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة ونظــرا إلقــرار املدعــى عليــه باســتامه مبلغــا قــدره مليونــان 
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وواحــد وســتون ألفــا وســبعمائة وثمانــون ريــاال2061780 مــن املدعــي 
أصالــة ودفــع بأنهــا قيمــة بضاعــة اشــتراها منــه، وأنكــر املدعــي ذلــك 
وعجــز املدعــى عليــه عــن إحضــار البينــة املوصــل علــى دفعــه ذلــك، وقــرر 
عــدم رغبتــه يف ميــن خصمــه علــى نفــي دفعــه ذلــك، ونظــرا إلنــكار 
املدعــى عليــه مبلــغ املائــة وألفــي ريالـــ102000 التــي ادعاهــا املدعــي 
وحيــث قــرر املدعــي عــدم وجــود بينــة لــه علــى ذلــك وطلــب ميــن املدعــى 
ــذل اليمــن  ــه عــن ب ــاع املدعــى علي ــى نفــي ذلــك، ونظــرا المتن ــه عل علي
الشــرعية وحيــث جــرى إفهامــه ثاثــا بأنــه إذا لــم يحلــف فســيقضى عليه 
بالنكــول، وبنــاء علــى مــا قــرره أهــل العلــم مــن مشــروعية القضــاء 
املدعــي  علــى  :«البينــة  وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  ولقولــه  بالنكــول،، 
واليمــن علــى مــن أنكــر » وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم :«علــى اليــد مــا 
أخــذت حتــى تؤديــه » ونظــرا لتقريــر املدعــي أصالــة تنازلــه عــن املطالبــة 
باألربــاح لــكل مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي تنــازل املدعــي أصالــة عــن 
املطالبــة باألربــاح وحكمــت علــى املدعــى عليــه ..... بدفــع مبلــغ قــدره 
مليونــان ومائــة وثاثــة وســتون ألفــا وســبعمائة وثمانــون ريــاال 2163780 
ــة  ــه ميــن املدعــي أصال ــه أن ل ــة ..... وأفهمــت املدعــى علي للمدعــي أصال
متــى مــا طلبهــا، وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــي أصالــة القناعــة 
بــه وقــرر املدعــى عليــه عدمهــا فجــرى إفهامــه بأنــه ســيجري تســليمه 
نســخة مــن احلكــم بتاريــخ 1434/1/7هـــ لتقــدمي اعتراضــه عليــه يف مدة 
أقصاهــا ثاثــون يومــا مــن ذلــك التاريــخ ففهــم ذلــك وكان ختــام اجللســة 
يف الســاعة 00 : 11 صباحــًا وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر يف 1434/01/05هـ .
هـــ  املوافــق1434/05/06  االثنــن  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
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فتحــت اجللســة الســاعة 30 : 12 وفيهــا كانــت قــد عــادت املعاملــة مــن 
محكمــة االســتئناف برقــم 34653461 وتاريــخ 1434/4/9هـــ بشــرح 
فضيلــة رئيــس احملكمــة رقــم 34/653461 وتاريــخ 1434/4/14هـــ 
وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن الدائــرة اخلامســة لتمييــز القضايــا احلقوقيــة 
مبحكمــة االســتئناف بالرياض رقــم 34178269 وتاريخ 1434/4/3هـ 
املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم وقــد ظهــر الصــك مبــا نصــه ) احلمــد 
هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك برقــم 346305 وتاريــخ 
1434/1/7هـــ الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة العامــة باخلــرج 
الشــيخ ..... وأصدرنــا القــرار رقــم 34178269 وتاريــخ 1434/4/3هـــ 
املتضمــن أنــه لــم يظهــر مــا يوجــب االعتــراض علــى احلكــم واهلل املوفــق 
قاضي اســتئناف ..... توقيعه وختمه قاضي اســتئناف ..... توقيعه وختمه 
رئيــس الدائــرة ..... توقيعــه وختمــه( أ.هـــ لــذا جــرى احلاقــه والتهميــش 
مبوجبــه وكان ختــام اجللســة الســاعة )1:00( وبــاهلل التوفيــق، وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبه وســلم . حرر يف 1434/5/6هـ.
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: 34176551 تاريُخه: 1434/4/1هـ كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33311796

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34275764 تاريخه:1434/7/23هـ

مطالبــة ماليــة - إعــادة مبلــغ - إدعــاء املدعــي أن املبلــغ ســلفة - دفــع 
املدعــى عليــه أن املبلــغ مضاربــة - كمبيالــة ال تتضمــن ســبب املبلــغ 
- شــهادة شــهود غيــر موصلــة - بينــة املدعــى عليــه وميينــه - إحضــار 
شــاهد بعــد احلكــم- القــول قــول املضــارب يف الربــح واخلســارة - صــرف 

نظــر عــن الدعــوى.

مــا قــرره الفقهــاء مــن أن القــول يف الربــح واخلســارة هــو قــول املضــارب 
مــع ميينــه.

أقــام املدعــي وكالــة دعــواه ضــد املدعــى عليــه بأنــه أخــذ مــن موكلــه 
مبلــغ أربعمائــة وثاثــة وخمســن ألــف ريــال ألجــل أن يشــتري لــه بيتــًا 
ويزوجــه ولكنــه لــم يفعــل وعنــد مطالبتــة باملبلــغ دفــع مائــة ألــف ريــال 
ولــم يدفــع الباقــي وطالــب إلزامــه بســدادها وقــد دفــع املدعــى عليــه أن 
املبلــغ أخــذه ليضــارب بــه يف األســهم وقــد خســرها ولــم يبــق إال خمســة 
وثمانــن ألــف ريــال أكملهــا عمــه إلــى مائــة ألــف واعطاهــا للمدعــي 
وحكمــت  اليمــن  حتليفــه  وجــرى  ذلــك  علــى  بشــاهد  وأستشــهد 
ــه، اعتــرض  ــرد دعــوى املدعــي وإخــاء ســبيل املدعــى علي احملكمــة ب
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ــك  ــر ذل املدعــي بائحــة وأحضــر شــاهدًا وقــررت احملكمــة عــدم تأثي
علــى احلكــم وجــرى التصديــق مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   33311796 برقــم  املكرمــة  مبكــة  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   33781349 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1433/05/04
1433/05/04 هـــ ويف يــوم األربعــاء املوافــق1433/07/09 هـــ فتحــت 
اجللســة وفيهــا حضــر )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
)........( ســعودي اجلنســية مبوجــب  )........( بصفتــه وكيــا عــن  رقــم 
يف   17673 رقــم  الوكلــة  مبوجــب   )........( رقــم  املدنــي  الســجل 
1432/04/11هـــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة بالطائــف واملخــول 
لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة وحضــور اجللســات واملطالبــة وادعــى 
علــى احلاضــر معــه يف مجلــس احلكــم )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب 
ســعودي   )........( عــن  وكيــا  بصفتــه   )........( رقــم  املدنــي  الســجل 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( مبوجــب الوكالــة رقــم 
3317327 يف 1433/01/10هـــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانية غرب 
لــه فيهــا حــق املدافعــة واملرافعــة وحضــور  مكــة املكرمــة واملخــول 
اجللســات قائــا يف دعــواه إن املدعــى عليــه أصالــة ســبق وأن اســتغل طيبة 
والــدي موكلــي وجهلــه وكبــر ســنه وأخــذ منــه مبلــغ وقــدره أربعمائــة 
وثاثــة وخمســون ألــف ريــال مدعيــا أنــه سيشــتري بهــا لوالــدي منــزال 
وأنــه ســيزوجه منهــا إال أنــه لــم يفعــل ذلــك ولــم يعــد املبلــغ لوالــدي ثــم بعــد 
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مطالبــة والــدي لــه بإعــادة املبلــغ أعــاد منــه مبلــغ وقــدره مائــة ألــف ريــال 
وذلــك عــن طريــق عــم املدعــى عليــه أصالــة )........( ولــم يعــد الباقــي حتــى 
تاريخــه أطلــب احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بــأن يعيــد لوالــدي موكلــي 
املبلــغ املتبقــي بذمتــه وقــدره ثاثمائــة وثاثــة وخمســون ألــف ريــال هــذه 
دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن دعــوى املدعــي قــال ماذكــره 
املدعــي فيــه مغالطــات والواقــع أن موكلــي أخــذ مــن املدعــي أصالــة 
مبلــغ وقــدره أربعمائــة وثاثــة وخمســون ألــف ريــال للمســاهمة فيهــا يف 
ســوق األســهم وكل ذلــك كان بنــاء علــى طلــب املدعــي أصالــة علــى أن 
ــي أعــاد  ــاح وأمــا ذكــر مــن أن موكل ــي نســبة مــن األرب يكــون ملوكل
عــن طريــق عمــه  لــه  ريــال ســلمت  ألــف  مائــة  مبلــغ  للمدعــي أصالــة 
املذكــور فأســال فيهــا موكلــي وأفيدكــم يف اجللســة القادمــة هكــذا 
أجــاب عندهــا أضــاف املدعــي وكالــة قائــا ماذكــره املدعــى عليــه 
وكالــة غيــر صحيــح والصحيــح ماذكرتــه ووالــدي كبيــر يف الســن 
املدعــي  حضــر  أخــرى  جلســة  ويف  األســهم  ســوق  واليعــرف  وجاهــل 
 )........( أصالــة  عليــه  املدعــى  اجللســة  هــذه  وكالــة كمــا حضــر يف 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( وبعــرض مــامت 
ضبطــه علــى املدعــى عليــه قــال ماذكــره املدعــي مــن أننــي أخــذت مــن 
والــده مبلــغ أربعمائــة وثاثــة وخمســون ألــف ريــال فهــذا صحيــح وكانت 
بنــاء علــى طلبــه وقــد أمرنــي أن ادخــل باملبلــغ ســوق االســهم وكان ذلــك 
بطلبــه وعلمــه ثــم بعــد خســارة االســهم طلــب منــي بيــع االســهم علــى 
خســارتها ورفــض اإلنتطــار وبعــد بيعهــا خرجــت االســهم مببلــغ خمســة 
أحــد  للمدعــي أصالــة وأضــاف عليهــا  ريــال فدفعتهــا  ألــف  وثمانــون 
ــي  ــف الت ــة أل ــال فهــذه املائ ــف ري ــغ وقــدره خمســة عشــر أل أعمامــي مبل



154

أجــاب عندهــا  عــادت ملوكلــه هكــذا  أنهــا  املدعــي وكالــة  ذكــر 
ــح.  ــر صحي ــه غي ــا مــا ذكــره املدعــى علي ــة قائ أضــاف املدعــي وكال
والصحيــح ماذكرتــه وقــد كان لــدى موكلــي ســند علــى املدعــى عليــه 
يتضمــن أن ملوكلــي يف ذمــة املدعــى عليــه مبلــغ وقــدره أربعمائــة وســتون 
ألــف ريــال قــرض حســن إال أن املدعــى عليــه اســتطاع أن يســحب هــذا 
الســند مــن موكلــي ويدفــع لــه كمبيالــة تتضمــن مبلــغ وقــدره أربعمائــة 
وثاثــة وخمســون ألــف ريــال وهــي عامــة ولــم يذكــر فيهــا أنهــا مقابــل 
قــرض حســن وقــد كتبهــا ابــن عمــه املدعــو )........( عندهــا أضــاف 
املدعــى عليــه قائــا هــذا الــكام غيــر صحيــح فلــم يكــن هنــاك ســند 
كمــا يذكــر املدعــي وكالــة وأمــا الكمبيالــة التــي يذكرهــا املدعــي 
وكالــة فأنــا الــذي كتبتهــا وأشــهدت عليهــا عندهــا أضــاف املدعــي 
وكالــة قائــا إذا حلــف املدعــى عليــه علــى نفــي ماذكرتــه وأنــه لــم 
يكــن هنــاك ســند علــى املدعــى عليــه بالوصــف الــذي ذكرتــه وأن 
املدعــى عليــه لــم يســحب ذلــك الســند مــن والــدي بعــد ذلــك وأن املذكور 
)........( لــم يكــن هــو الكاتــب للكمبيالــة التــي ذكرتهــا فــإن موكلي 
يقبــل ميينــه يف ذلــك ومســتعد ألن يتنــازل عــن هــذه الدعــوى ويف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي أصالــة )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم )........( وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه أصالــة ويف هــذه 
اجللســة قــرر املدعــي أصالــة قائــا إننــي ال أزال أطالــب املدعــى عليــه 
ــل  ــي يف اجللســات الســابقة وال أقب ــي ذكرهــا وكيل ــغ الت ــة باملبال أصال
ميــن املدعــى عليــه أصالــة بخصــوص مــا دون يف اجللســة الســابقة عندهــا 
جــرى ســؤال املدعــى عليــه أصالــة عــن بينتــه علــى مــا جــاء يف إجابــة 
لــدي البينــة علــى ذلــك  وكيلــه وإجابتــه يف اجللســات املاضيــة فقــال 
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وأطلــب إمهالــي إلحضارهــا ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي أصالــة 
واملدعــى عليــه أصالــة وبســؤال املدعــى عليــه أصالــة عــن بينتــه التــي وعــد 
بإحضارهــا فقــال أحضرتهــا يف هــذه اجللســة ويف هــذه اجللســة حضــر 
)........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( وبســؤاله 
عمــا لديــه مــن شــهادة اشــهد هلل بأننــي اجتمعــت يف بيتــي أنــا وأخــي 
فيصــل ووكيــل املدعــي ابنــه )........( وكانــت هنــاك مطالبــة ماليــة 
ــة فســمعت )........( ابــن  ــة واملدعــى عليــه أصال دائــرة بــن املدعــي أصال
املدعــي أصالــة يف بيتــي يقــول إن والــدي اتصــل علــي وأخبرنــي قائــا مــا 
رايــك أن نشــغل املبلــغ الــذي لــدي وقــدره أربعمائــة وثاثــة وخمســن ألــف 
ريــال يف ســوق األســهم عــن طريــق )........( املدعــى عليــه أصالــة فقلــت لــه 
تــوكل علــى اهلل هــذا مــا أشــهد بــه واهلل علــى مــا أقــول شــهيد هكــذا 
شــهد كمــا حضــر يف هــذه اجللســة )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم )........( وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد 
هلل أننــا اجتمعنــا أنــا وأخــي )........( يف بيتــه مــع )........( وكيــل املدعــي 
 )........( عليــه  املدعــى  وبــن  بينهــم  فيمــا  اإلصــاح  حملاولــة  أصالــة 
بخصــوص مبالــغ ماليــة فســألنا )........( املذكــور عــن املبالــغ املاليــة 
فقــال إن والــدي اتصــل علــى وقــال لــي مــا رأيــك أن نشــغل املبلــغ الــذي 
لــدي وقــدره أربعمائــة وثاثــة وخمســن ألــف ريــال يف ســوق األســهم عــن 
طريــق )........( املدعــى عليــه أصالــة فقلــت لــه تــوكل علــى اهلل هــذا مــا 
أقــول شــهيد هكــذا شــهد كمــا أحضــر  مــا  علــى  بــه واهلل  أشــهد 
للشــهادة )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( 
وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة اشــهد هلل أنــه حضــر لــدي املدعــى عليــه 
أصالــة )........( يف اســتراحة مبكــة وكان معــي أخــي )........( وشــخص 
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يدعــى )........( وكان مــع املدعــى عليــه )........( كمبيالــة وطلــب منــا 
عــن  لــه  وبســؤالنا  الكمبيالــة  تلــك  علــى  نشــهد  أن  جميعــا  الثاثــة 
الكمبيالــة قــال أعطانــي )........( مبلــغ مالــي أذكــر اآلن أنــه أربعمائــة 
وثاثــة وخمســون ألــف ريــال أو أربعمائــة وخمســة وثاثــون ألــف ريــال 
ألجــل أن أضــارب لــه يف ســوق األســهم وحفظــا حلقــه أريــد حتريــر هــذه 
الكمبيالــة وأريــد شــهادتكم عليهــا هكــذا شــهد وبعــرض الشــهود 
وشــهاداتهم علــى املدعــي قــال شــهادتهم غيــر صحيحــة واملبلــغ هــو قــرض 
حســن أقرضتهــا للمدعــى عليــه وبســؤاله عــن بينتــه علــى أن املبلــغ قــرض 
حســن قــال بينــي وبــن املدعــى عليــه )........( ســند يتضمــن إقــرار منــه أن 
املبلــغ قــرض حســن إال أنــه ســحب منــي ذلــك الســند وأعطانــي كمبيالــة 
وليــس لــدي مايثبــت أنــه ســحب منــي الســند وإذا نفــى ذلــك فأطلــب ميينــه 
ــه أي ســند  ــم اســحب من ــه قــال ل ــى املدعــى علي ــك وبعرضــه عل ــى ذل عل
وليــس بينــي وبينــه مكاتبــات إال الكمبيالــة التــي ذكــر كمــا أن 
الكمبيالــة أنــا الــذي كتبتهــا بنفســي ومســتعد علــى احللــف علــى نفــي 
مــا ذكــره مــن أننــي ســحبت الســند الــذي يذكــره منــه ثــم اســتعد 
ــب  ــه إال هــو الغال ــذي ال إل ــم ال ــي العظي ــا واهلل العل ــف قائ ــف فحل باحلل
الطالــب املــدرك املهلــك أننــي ماســحبت مــن املدعــي أي ســندات تتضمــن 
أن املبلــغ املدعــى بــه قــرض حســن هكــذا حلــف ثــم أضــاف املدعــي بــأن 
بتاريــخ  املؤرخــة  الكمبيالــة  هــو  حاليــا  للمبلــغ  املثبــت  الســند 
1429/11/05هـــ واملرفــق صــورة منهــا يف املعاملــة كمــا أضــاف املدعــى 
عليــه قائــا بأننــي مســتعد باحللــف مــع شــهادة الشــاهد الثالــث علــى أن 
الكمبيالــة محــررة يف املبلــغ املالــي املــدون فيهــا واملتضمــن أربعمائــة 
ــغ اســتلمته مــن املدعــي  ــى أن ذلــك املبل ــال عل ــة وخمســون ألــف ري وثاث
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ألجــل املضاربــة لــه يف ســوق األســهم عندهــا أذنــت لــه باحللــف علــى ذلــك 
ثــم حلــف قائــا واهلل العلــي الــذي ال إلــه إال هــو الغالــب الطالــب املــدرك 
املهلــك أن املبلــغ الــذي تضمنتــه الكمبيالــة التــي شــهد عليهــا الشــاهد 
بتاريــخ  واملؤرخــة   )........( املدعــو  عليهــا  وشــهد  شــاهر  الثالــث 
1429/11/05هـــ واملتضمنــة ملبلــغ أربعمائــة وثاثــة وخمســون ألــف ريــال 
ــه يف ســوق األســهم وليــس  ــة ل ــاه للمضارب ــغ للمدعــي ســلمني إي هــو مبل
قــرض حســن واهلل علــى مــا أقــول شــهيد هكــذا حلــف ويف جلســة أخرى 
وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة واملدعــى عليــه أصالــة ويف هــذه اجللســة 
جــرى تأمــل مــا مت ضبطــه ســابقا كمــا جــرى االطــاع علــى أوراق 
املعاملــة ومنهــا الصــك رقــم 32220243 يف 1432/08/25هـــ والصــادر 
بتســليم  عليــه  املدعــى  علــى  احلكــم  واملتضمــن  هــذه احملكمــة  مــن 
ريــال  ألــف  وخمســون  وثاثــة  ثاثمائــة  وقــدره  مبلــغ  أصالــة  املدعــي 
واملنقــوض مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة بالقــرار رقــم 
الدعــوى  مــن  ماتقــدم  علــى  فبنــاء  1433/04/14هـــ  يف   33191694
واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه أقــر بإســتامه ملبلــغ وقــدره أربعمائــة 
وثاثــة وخمســون ألــف ريــال ومبــا أنــه دفــع بــأن املبلــغ املدعــى بــه مســلم 
لــه مــن قبــل املدعــي ألجــل املضاربــة لــه بســوق األســهم ومبــا أنــه لــم يقــم 
البينــة املوصولــة علــى مادفــع ومبــا أن املدعــي قــرر بــأن بينتــه علــى دعــواه 
القــرض هــي ســند يتضمــن إقــرار املدعــى عليــه بإقتراضــه للمبلغ املدعى 
بــه ومبــا أنــه قــرر بــأن ذلــك الســند أخــذه منــه املدعــى عليــه ومبــا أن 
املدعــى عليــه نفــى ذلــك ومبــا أن املدعــي طلــب ميــن املدعــى عليــه علــى 
ذلــك النفــي ومبــا أن املدعــى عليــه حلــف بنحــو ماطلــب منــه ومبــا أن 
املدعــي قــرر بعــد ذلــك بــأن املثبــت لدعــواه هــو الكمبيالــة ومبــا أن 
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ــغ الــذي تضمنتــه  الشــاهد الثــاث املــدون شــهادته أعــاه شــهد بــأن املبل
الكمبيالــة هــو مضاربــة يف ســوق األســهم وليــس قرضــا ومبــا أن املدعــى 
ــة هــو  ــغ الكمبيال عليــه حلــف مــع شــهادة الشــاهد الثالــث علــى أن مبل
مضاربــة يف ســوق األســهم وليــس قرضــا ولقضــاء النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم بالشــاهد واليمن ومبا أن املدعى عليه قرر خســارته يف املضاربة 
ــال ومبــا أن املدعــي  ــغ خمســة وثمانــن ألــف ري ــم يتبــق ســوى مبل ــه ل وأن
وكالــة قــرر باســتامه مبلــغ مائــة ألــف ريــال وملــا قــرره الفقهــاء مــن أن 
القــول يف الربــح واخلســارة هــو قــول املضــارب لذلــك كلــه فقــد صرفــت 
النظــر عــن دعــوى املدعــي وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه من هــذه الدعوى 
وبذلــك كلــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى 
ــى احلكــم بتقــدمي الئحــة  ــه وقــرر املدعــي اعتراضــه عل ــه القناعــة ب علي
اعتراضيــة وطلــب االســتئناف وأجيــب لطلبــه وأفهــم مبراجعــة احملكمــة 
مــن احلكــم  املوافــق 1434/04/03هـــ الســتام صــورة  األربعــاء  يــوم 
لتقــدمي اعتراضــه عليــه يف مــدة أقصاهــا ثاثــون يومــا مــن ذلــك التاريــخ 
ــراض واكتســب  ــم يقــدم اعتراضــه خالهــا ســقط حقــه يف االعت إذا ل
احلكــم القطعيــة حــرر يف 1434/04/01هـــ وصلــى اهلل وســلم على نبينا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعن . 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم الســبت املوافــق 1434/06/24هـــ فتحــت 
ــًا  ــد ثالث اجللســة ملناقشــة الئحــة املدعــي بخصــوص مــا ورد فيهــا يف البن
واملتضمــن أن لديــه بينــة علــى النحــو الــوارد يف الائحــة ويف هــذه اجللســة 
املدعــي أصالــة واملدعــى عليــه أصالــة كمــا حضــر يف هــذه  حضــر 
اجللســة )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( 
بصفتــه وكيــا عــن )........( الوكيــل عــن املدعــي أصالــة بالوكالة رقم 
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34450160 يف 1434/4/13هـــ وبســؤال املدعــي أصالــة عــن بينتــه قــال 
بينتــي أن املدعــى عليــه حضــر لــدى الشــاهدين وهمــا )........( و)........( 
ابنــي )........( وأخبرهمــا أن يف ذمتــه لــي مبلــغ وقــدره ثاثمائــة وثاثــة 
وخمســون ألــف ريــال ويف هــذه اجللســة حضــر )........( ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة 
قــال أشــهد هلل أن املدعــى عليــه هــذا احلاضــر حضــر لــدي يف منزلــي يف 
ــغ وقــدره  ــه يف دفــع مبل ــه املدعــي لتأجيل ــم ل ــي أن أكل ــب من الهــدا وطل
ثاثمائــة وثاثــة وخمســون ألــف ريــال مــدة ســنة وثاثــة أشــهر اعتبــارا 
مــن تاريــخ حضــوره لــي وكان ذلــك يف نهايــة شــعبان عــام 1430هـــ إال أن 
املدعــى عليــه لــم يفصــح لــي عــن ســبب هــذا املبلــغ وإمنــا قــال للمدعــي يف 
ذمتــي مبلــغ أربعمائــة وثاثــة وخمســون ألــف وصــل لــه مائــة ألــف وبقــي 
ثاثمائــة وثاثــة وخمســون ألــف ريــال هــذا مــا لــدي مــن شــهادة كمــا 
حضــر يف هــذه اجللســة )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم )........( وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد أن املدعــى عليــه 
اتصــل بــي وطلــب حضــوري لــدى أخــي الشــاهد األول فاعتــذرت عــن 
احلضــور فقــال جتــد العلــم عنــد أخيــك وبعــد حضــوري عنــد أخــي كان 
املدعــى عليــه قــد غــادر وأخبرنــي بــأن املدعــى عليــه يطلــب منــا التوســط 
لــه لــدى املدعــي يف إمهالــه لســداد مبلــغ ثاثمائــة وثــاث وخمســن ألــف 
ريــال وباالتصــال علــى املدعــي رفــض اإلمهــال فاتصلــت علــى املدعــى 
عليــه وأخبرتــه بالرفــض وال أعلــم ســبب اســتحقاق ذلــك املبلــغ هــذا مــا 
ــه قــال  ــى املدعــى علي ــدي مــن شــهادة وبعــرض الشــهود وشــهادتهم عل ل
ــه كان يف  ــغ وأن ــة املبل ــه عــن طبيع ــدى الشــاهد األول إلفادت حضــرت ل
األســهم حيــث إن ابــن املدعــي أفادهــم بأنــه قــرض ولــم أطلــب منهــم 
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التوســط لدى املدعي يف مهلة ألجل الســداد وأفدتهم أن املتبقي والبالغ 
ثاثمائــة وثاثــة وخمســون ألــف ريــال يف ســوق األســهم ولكــون ذلــك ال 
يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه أعــاه كمــا أن ســائر الائحــة ليــس فيهــا 
مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه لــذا أمــرت بإحلــاق ذلــك بالصــك وســجله 
حــرر يف 1434/06/24هـــ ، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه أجمعــن . 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم األحــد املوافــق 1434/08/07هـــ فتحــت 
اجللســة وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 
برقم 33781349 يف 1434/07/29هـ وبرفقها القرار رقم 34275764 
يف 1434/07/23هـــ ألصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائرة احلقوقية الرابعة 
علــى  املوافقــة  واملتضمــن  املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  مبحكمــة 
احلكــم أعــاه وللبيــان جــرى إحلاقــه حــرر يف 1434/08/07هـــ وصلــى 

اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن . 
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: 33458770 تاريُخه: 1433/11/20هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33603477

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3459598 تاريخه:1434/3/10هـ

شــركة مضاربــة - مطالبــة بأربــاح وراس املــال - تكييــف التعامــل بــن 
الطرفــن بشــركة مضاربــة - انعقــاد شــركة املضاربــة بــكل قــول يــدل 
عليهــا - شــرط صحــة شــركة املضاربــة تقديــر نصيــب العامــل مــن 
الربــح - تعــدي العامــل يف املضاربــة يجعلــه ضامنــًا - اقــرار املدعــى 
عليــه - الــزام املدعــى عليــه بإعــادة رأس املــال بشــركة املضاربة - احلكم 
ببطــالن عقــد املضاربــة - اثبــات مــا اصطلــح الطرفــان عليــه يف كيفيــة 

ســداد املبلــغ احملكــوم بــه  .

- قــال يف كشــاف القنــاع 542/3 »وتنعقــد املضاربــة مبــا يــؤدى معنــى 
عليهــا ألن  دل  قــول  مــن كل  والقــراض  املضاربــة  معنــى  أي  ذلــك 
املقصــود املعنــى فجــاز بــكل مــا تــدل عليــه« ا.هـــ وقــال أيضــًا يف صــــ453 
» ومــن شــرط صحتهــا أي املضاربــة تقديــر نصيــب العامــل مــن الربــح 
فــان قــال رب املــال خــذ هــذا مضاربــة ولــم يذكــر ســهم العامــل لــم تصح 
أو قــال خــذ هــذا املــال مضاربــة ولــك جــزء حــظ أو نصيــب مــن الربــح 
ــة فاســدة جلهالــة نصيــب العامــل« وقــال أيضــًا صـــ 542 »وان  فاملضارب
تعــد العامــل مــا أمــر بــه رب املــال فغصــب يــرد املــال وربحــه وال شــيء لــه 

نظيــر عملــه كالغاصــب(.
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ادعــى املدعيــان أنهمــا ســلما للمدعــى عليــه مبلغــًا ماليــًا حيــث تعاقــدا 
معــه علــى أن يقــوم بتشــغيله يف التجــارة ملــدة ســنتن ويعطيهمــا أرباحــا 
شــهرية محــددة وبعــد انتهــاء املــدة يعيــد لهمــا رأس املــال وقــد انتهــت 
ألــف  االربــاح ســوى ثاثــة عشــر  مــن  املدعــى عليــه  يســلم  ولــم  املــدة 
ريــال كمــا  حــل علــى املدعــى عليــه مبلغــًا قــدرة تســعون ألــف ريــال 
فقــال املدعــى عليــه بأنــه ســوف يشــغل هــذا املبلــغ مــدة خمــس ســنوات 
ويعطيهمــا أرباحــًا شــهرية وانهمــا لــم يتفقــا علــى مقــدار األربــاح الشــهرية 
وقــد انتهــت مــدة العقــد األول ولــم يســلم املدعــى عليــه للمدعيــن األربــاح 
وال رأس املــال وطلــب املدعيــان إلــزام املدعــى عليــه بتســليمهما رأس 
املــال واالربــاح مبلغــا وقــدرة مئتــان وأربعــة وعشــرون ألــف ريــال، صــادق 
املدعــى عليــه علــى الدعــوى جملــة وتفصيــا وقــرر ان املبلــغ املدعــى بــه 
يف ذمتــه وانــه عاجــز عــن ســداد املبلــغ كمــا قــرر املدعــى عليــه إن املبالــغ 
كان يشــغلها يف قطــع الغيــار واألســهم وانــه قــد خســر كامــل املبلــغ، 
قــرر املدعيــان ان املدعــى عليــه اخبرهمــا بــان يقــوم بتشــغيل املبالــغ يف 
قطــع غيــار الســيارات وليــس يف األســهم، صــادق املدعــى عليــه علــى 
ذلــك وقــرر انــه شــغل املبالــغ يف األســهم وانــه خســر كامــل املبلــغ، قــرر 
ناظــر القضيــة انــه بنــاء علــى الدعــوى واإلجابــة فقــد كيــف العقــد انــه 
شــركة مضاربــة وان تقريــر نصيــب العامــل شــرط لصحتهــا وهــو هنــا 
غيــر متحقــق وألن املــال قــد خســر بســبب تعــدى املدعــى عليــه ألنــه تعــد 
اذن املدعيــن ولألســباب املرصــودة يف نــص احلكــم فقــد صــدر حكــم 
ناظــر القضيــة بثبــوت بطــان العقــد بــن املدعيــن واملدعــى عليــه وإلــزام 



163

املدعــى عليــه بإعــادة رأس املــال  للمدعيــن بعــد خصــم ما اســتلماه، قرر 
املدعيــان عــدم القناعــة وقــرر املدعــى عليــه القناعــة، صــدق احلكــم مــن 
محكمــة االســتئناف - عــادت املعاملــة مــن جهــة التنفيــذ، مت اثبــات مــا 

اصطلــح عليــه الطرفــان يف كيفيــة الســداد .

احلمــد هلل  وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعـــده ، أمــا بعــد :  
فلــدي أنــا.....  القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة القطيــف  بنــاء 
علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة 
واملقيــدة  1433/10/15هـــ  وتاريــخ   33603477 برقــم  القطيــف  
حضــر   ، 1433/10/15هـــ   وتاريــخ   331812019 برقــم  باحملكمــة 
املدعيــان ..... ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم .....  وزوجتــه ..... 
ســعودية بالســجل املدنــي رقــم..... وحضــر حلضورهمــا املدعــى عليــه ..... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... وادعــى املدعــي قائــًا 
: إننــي ســبق أن تعاقــدت مــع املدعــى عليــه علــى أن أعطيــه أربعــن ألــف 
ــال ويقــوم بتشــغيلها يف التجــارة ملــدة ســنتن ابتــداًء مــن  ريـــ) 40.000 (ـ
2010/04/01 م ويعطينــي أرباحــًا شــهرية مقدارهــا أربعــة آآلف ريـــ) 
4.000 (ـــال ثــم بعــد انتهــاء املــدة يعيــد لــي رأس املــال كمــا أن زوجتــي 
هــذه احلاضــرة أيضــًا - تعاقــدت مــع املدعــى عليــه علــى أن تعطيــه أربعــن 
ألــف ريـــ) 40.000 (ـــال ويقــوم بتشــغيل املبلــغ يف التجــارة ملــدة ســنتن 
ابتــداًء مــن 2010/09/01 م  ويعطيهــا أرباحــًا شــهرية مقدارهــا ألفــان 
وخمســمائة ريـــ ) 2.500 ( ـــال وبعــد انتهــاء املــدة يعيــد لهــا رأس املــال 
وقــد انتهــت املــدة ولــم يســلمنا املدعــى عليــه مــن األربــاح ســوى ثاثــة 
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عشــر ألــف ريـــ) 13.000 (ـــال وهــي أربــاح أول شــهرين فقــط منهــا ثمانيــة 
ــال لزوجتــي ،  ــال لــي و خمســة آآلف ريـــ) 5.000 (ـ آآلف ريـــ) 8.000 (ـ
وخــال تلــك املــدة وبعــد أن مضــى مــن العقــد ســنة وعــدة أشــهر حــلَّ علــى 
املدعــى عليــه مــن األربــاح تســعون ألــف ريـــ ) 90.000 ( ـــال لــي ولزوجتــي 
مناصفــة فطالبتــه بهــا فقــال لــي ولزوجتــي بأنــه ســيقوم بتشــغيلها لنــا 
مــدة خمــس ســنوات بعــد انتهــاء مــدة العقــد األول وســيعطينا أرباحــًا 
ــى ذلــك ،  ــا عل ــاح الشــهرية فوافقن ــى مقــدار األرب ــم نتفــق عل شــهرية ول
وقــد انتهــت مــدة العقــد األول معــي يف 2012/04/01 م ومــع زوجتــي 
يف 2012/09/01 م ولــم يســلمنا املدعــى عليــه رأس املــال وال األربــاح 
، نطلــب إلزامــه بدفــع رأس املــال واألربــاح لنــا حــااًل ومقدارهــا إجمــااًل 
مئتــان وأربعــة وعشــرون ألــف ريـــ) 224.000 (ـــال منهــا ثمانــون ألــف ريـــ) 
80.000 ( ـــال رأس مــال ومائــة وأربــع وأربعــون ألــف ريـــ) 144.000 (ـــال 
أربــاح هكــذا ادعــى ووافقتــه علــى ذلــك زوجتــه جملة وتفصيــًا وبعرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا : جميــع مــاورد يف دعــوى املدعــي 
صحيــح جملــة وتفصيــًا ولــه يف ذمتــي مئتــان وأربعــة وعشــرون ألــف 
ريـــ) 224.000 (ـــال مقابــل مــا ذكــر ، وأنــا حاليــًا  غيــر مســتعد بدفــع 
املبلــغ لعجــزي عــن ذلــك ومتــى مــا توفــر عنــدي املبلــغ فســأقوم بدفعــه ، 
ولكنــي أطلــب مــن املدعــي  أن يعتــذر لــي وألمــي وإلخوانــي فأنــا أخــوه 
ــي أخــوه  ــي أمــام القضــاء ألن ــه أن يخاصمن الشــقيق ومــا كان ينبغــي ل
ومقــر لــه باملبلــغ وأنــا أطالبــه باالعتــذار ليصلــح خطــأه هكــذا أجــاب . 
ويف جلســة ُأخــرى حضــر جميــع االطــراف فســألت املدعــى عليــه : أيــن 
ذهــب املــال ؟ فأجــاب قائــًا : إننــي كنــت أشــغل املبلــغ يف قطــع الغيــار 
ويف األســهم وقــد خســرت كامــل املبالــغ التــي أخذتهــا مــن املدعيــن 
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هكــذا أجــاب فاعتــرض علــى ذلــك املدعيــان قائلــن : أواًل: نحــن دفعنــا 
ــًا : أنــت قلــت لنــا  لــك املــال بعــد االنهيــار املعــروف لســوق األســهم وثاني
بأنــك ســتقوم بتشــغيلها يف جتــارة قطــع غيــار الســيارات ولــم تقــل لنــا يف 
األســهم هكــذا اعترضــا فأجابهمــا املدعــى عليــه قائــًا : صحيــح أنــي 
قلــت لكمــا بأنــي سأشــغلها يف قطــع الغيــار لكنــي يف احلقيقــة شــغلتها 
ــي  ــة أمــا أنكمــا أعطيتمان يف األســهم فيمــا بعــد وقــد خســرتها كامل
املبلــغ بعــد انهيــار الســوق فأجيــب عليــه بــأن الســوق حتــى اآلن ال يــزال 
فيــه مضاربــات وكنــت أنــا أحــد املضاربــن يف قطــاع التأمــن وقــد 
خســرت أمــا االنهيــار الــذي تذكرانــه فهــو االنهيــار املشــهور عــام 2006 

م وقــد تكــرر بعــد ذلــك نــزول
الســوق عــدة مــرات هكــذا أجــاب فســألت املدعــى عليــه : متــى أدخلــت 
مــال املدعيــن يف ســوق األســهم ؟ فأجــاب قائــًا : إننــي أدخلتــه تقريبــًا 
يف الشــهر العاشــر عــام 2011 م وكان مقــدار املــال ثمانــون ألــف ريـــ 
ــم يربــح  ــم يخســر ول ــدًا وال ناقصــًا أي ل ــم يكــن زائ ــال ول ) 80.000 ( ـ
قبــل هــذا التاريــخ هكــذا أجــاب وبعرضــه جوابــه علــى املدعيــن أفــادا 
قائلــن : نحــن ال نعلــم عــن مالنــا شــيئًا ســوى أنــه كان يريــد تشــغيله 
يف جتــارة قطــع الغيــار ولــو قــال لنــا إنــه يريــد تشــغيله يف األســهم ملــا 
ــى  ــاًء عل ــاب املرافعــة فبن ــم جــرى قفــل ب ــاه شــيئًا هكــذا أفــادا ث أعطين
مــا تقــدم مــن الدعــوى احملــرر واإلجابــة املقــررة لصحــة الدعــوى وحيــث 
أقــر الطرفــان بوقــوع العقــد علــى الصفــة املذكــورة ، وقــد كيفنــا ذلــك 
شــركة مضاربــة كمــا قــال يف الكشــاف ج 3 ص 542 : ) وتنعقــد 
املضاربــة مبــا يــؤدي معنــى ذلــك أي معنــى املضاربــة والقــراض مــن كل 
قــول دل عليهــا ألن املقصــود املعنــى فجــاز بــكل مــا يــدل عليــه ( ا.هـــ . 



166

وتقديــر نصيــب العامــل مــن الربــح شــرط لصحتهــا وهــو منتــٍف هنــا قــال 
يف الكشــاف ج 2 ص 543 : ) ومــن شــرط صحتهــا أي املضاربــة تقديــر 
نصيــب العامــل مــن الربــح فــإن قــال رب املــال خــذ هــذا مضاربــة ولــم 
يذكــر ســهم العامــل لــم تصــح أو قــال خــذ هــذا املــال مضاربــة ولــك جــزء 
أو حــظ أو نصيــب مــن الربــح فاملضاربــة فاســدة جلهالــة نصيــب العامــل 
ــه مــن  ــه في ــه ملــا أذن ل ( وألن املــال قــد خســر بســبب تعــدي املدعــى علي
العمــل مــن قبــل رب املــال وهمــا املدعيــان وحينئــٍذ يكــون غاصبــًا كمــا 
قــال يف الكشــاف ج 3 ص 542 : ) وإن تعــدى العامــل مــا أمــر بــه رب 
املــال فغصــب يــرد املــال وربحــه وال شــيء لــه يف نظيــر عملــه كالغاصــب 
( ا.هـــ وملــا ورد يف وقائــع املرافعــة ولغيــره فقــد حكمــت مبــا يلــي : أواًل 
ثبــت لــدي بطــان العقــد الواقــع بــن املدعيــن وبــن املدعــى عليــه . ثانيــًا 
: ألزمــت املدعــى عليــه بإعــادة رأس مــال الشــركة حــااًل  للمدعيــن بعــد 
خصــم مــا اســتلماه ســابقًا ،  للمدعــي إثنــن وثاثــن ألــف ريـــ ) 32.000 
( ـــال وللمدعيــة خمســه وثاثــن ألــف ريـــ ) 35.000 ( ـــال  هــذا مــا ظهــر 
لــي وبــه حكمــت وجــرى نطقــه علنــًا مبجلــس احلكــم الشــرعي الســاعة 
القناعــة  عليــه  املدعــي  وقــرر  القناعــة  عــدم  املدعيــان  فقــررا  الثانيــة 
واســتعدا بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأفهمــا بتعليمــات االســتئناف وأن 
عليهمــا املراجعــة يــوم اإلثنــن املوافــق 1433/11/08هـــ الســتام نســخة 
مــن احلكــم لتقــدمي مالديهمــا مــن اعتــراض يف مدة أقصاهــا ثاثون يومًا 
ــة ففهمــا  وإال ســقط حقهمــا يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعي
ذلــك وبــاهلل التوفيــق وأقفلــت اجللســة الســاعة الثانيــة ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/11/01 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ؛ ففــي يــوم اإلثنــن املوافــق 1434/03/23هـــ 
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افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة 
يف   34223193 رقــم  باخلطــاب  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف 
1434/03/16هـــ واملــزودة بالقــرار مــن الدائــرة األولــى - ق / أ برقــم 
3459598 يف 1434/03/10هـــ املتضمــن مــا نصــه : ) وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قّررنــا املصادقــة علــى احلكــم ، ولبيانــه 
حــّرر يف 1434/03/10 ، واهلل ولــي التوفيــق . قاضــي اســتئناف ختمــه 
انتهــى  الدائــرة(  رئيــس  وتوقيعــه  ختمــه  اســتئناف  قاضــي  وتوقيعــه 
يف  حــّرر   ، دقائــق  وخمــس  العاشــرة  الســاعة  اجللســة  وأقفلــت  نّصــه 

. 1434/03/22هـــ 
1434/05/05هـــ  املوافــق  األحــد  يــوم  ففــي  وبعــد:  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة مــن شــرطة محافظــة القطيــف مبوجــب خطابهــم رقــم  ــا املعامل وردتن
4371/8/21 يف 1434/4/27هـ يتضمن بعد املقدمة ما نصه: )وحيث 
انــه مت تطبيــق املــادة )230( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية بحــق الســجن 
اإليجــاب  إجــراء  بأمــل  املذكــور  لفضيلتكــم  نبعــث  لــذا  املذكــور 
الشــرعي ويف حــال ارتأيتــم ســجن املذكــور تزويدنــا بكتــاب مســتقل 
يتضمــن األمــر بســجنه ومــدة الســجن ليتســنى لنــا علــى ضــوء ذلــك بعثــه 
للســجن العــام وإعــادة لنــا كامــل املعاملــة فــور االنتهــاء منهــا( انتهــى 
نــص احلاجــة منــه ، وقــد حضــر لدينــا الطرفــان ، وقــررا اصطاحهمــا 
علــى أن يكــون الدفــع وفــق مــا يلــي: )1( أن يتــم دفــع املبلــغ علــى أقســاط 
شــهرية قيمــة كل قســط ثاثــة آالف ريـ)3000(ـــال ويكــون القســط 
األول بتاريــخ 2013/03/20م )2( بقيــة األقســاط بتاريــخ 7 مــن كل 
شــهر ميــادي هكــذا اصطلحــا ، وحيــث األمــر مــا ذكــر فقــد ثبــت 
لــدي اصطــاح الطرفــن علــى مــا ذكــر بعاليــه وألزمتهمــا بــه وأمــرت 
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بالتهميــش علــى الصــك مبضمــون ذلــك وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/05/05هـــ

       احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى رســولنا محمــد و آلــه 
وصحبــه أمــا بعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة األولــى 
يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظة القطيف برقــم 331812019 
برقــم 34223193  لــدى احملكمــة  واملقيــدة  وتاريــخ  3 /1434/1هـــ 
وتاريــخ  1434/1/26هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلة القاضي 
1433/11/20هـــ  وتاريــخ  برقــم.....  املســّجل  الشــيخ/.....  باحملكمــة 
اخلــاص بدعــوى/..... وزوجتــه ضــد/..... يف قضيــة حقوقيــة وقــد تضمــن 
الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم ، ولبيانــه 

حــرر يف 1434/3/10هـــ ، واهلل ولــي التوفيــق .
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: 33461365 تاريُخه: 1434/11/21هـ كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33606126

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 33461365 
تاريخه: 1434/11/21هـ

شــركة مضاربــة - طلــب اعــادة رأس املــال - ســماع الدعــوى غيابيــًا 
لتعــذر تبليــغ املدعــى عليــه - احلكــم بشــاهد عــدل وميــن - طلــب ميــن 
االســتظهار - الشــريعة جــاءت برفــع الضــرر - للحاكــم واليــة علــى 
مــال الغائــب - يجــوز احلكــم علــى الغائــب و املســتتر و املمتنــع - احلكــم 
بدفــع املبلــغ املدعــى بــه لقيــام البينــه - الغائــب علــى حجتــه متــى حضر 

1. مــارواه ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا أن رســول اهلل ) قضــى بيمــن 
وشــاهد ( رواه مســلم.

2. حديث )) ال ضرر وال ضرار ((
3. املادتان 13 و 55 من نظام املرافعات الشرعية.

4. للحاكــم واليــة علــى مــال الغائــب ، ويجــوز لــه احلكــم عليــه وعلــى 
املســتتر و املمتنــع ولــو كان يف البلــد ، كمــا صــرح بذلــك أهــل العلــم 

منهــم صاحــب املبــدع و الكشــاف وغيرهمــا .

دعــوى املدعــي ضــد املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم الــذي 
تعــذر تبليغــه باملوعــد وتقــرر ســماع الدعــوى غيابيــًا ومضمــون الدعــوى 
ان املدعــي ســلم املدعــى عليــه مبلغــًا قــدره خمســون ألــف ريــال حيــث 
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اتفقا على إنشــاء مشــروع تربية دواجن شــراكة وراس املال من املدعي 
وعلــى املدعــى عليــه العمــل ومتابعــة املشــروع وأن املبلــغ الــذي مت تســليمه 
دفعــة مقدمــه ولكــن املدعــى عليــه لــم يقــم مبــا مت اإلتفــاق عليــه وانــه 
حصــل خــاف ومت االتفــاق علــى اعــادة راس املــال علــى دفعتــن االولــى 
ــال تســلم يف 1433/6/29هـــ والباقــي  ــف ري ــون ال قدرهــا خمســة وثاث
يســلم يف 1433/7/29هـــ ولكــن املدعــى عليــه لــم يلتــزم بتســليم املبالــغ 
وقــدره  بــه  املدعــى  املبلــغ  بتســليم  وطلــب احلكــم  املوعــد احملــدد  يف 
خمســون الــف ريــال، احضــر املدعــي شــاهدًا علــى صحــة دعــواه ومت 
تعديــل الشــاهد شــرعًا، حلــف املدعــي تكملــه لبينتــه - صــدر احلكــم 
بالــزام املدعــى عليــه بتســليم املدعــي املبلــغ املدعــى بــه وهــو علــى حجتــه 
اذا حضــر، مت تزويــد املدعــى عليــه بصــورة مــن الصــك، صــدر قــرار 

ــى احلكــم. محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة باملصادقــة عل

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
اليــوم  هــذا  ففــي  املنــورة  باملدينــة  العامــة  باحملكمــة  القاضــي  أنــا... 
فتحــت  والنصــف  الثامنــة  الســاعة  متــام  ويف  االثنن1433/11/1هـــ 
اجللســة األولــى بنــاًء علــى املعاملــة  املقيــدة يف هــذه احملكمــة برقــم 
فضيلــة  قبــل  مــن  إلينــا  واحملالــة  1433/10/16هـــ   331822590يف 
الرئيــس برقــم 33606126يف 1433/10/16هـــ  مبوجبــه حضــر املواطن 
... يحمــل الهويــة الوطنيــة رقــم ...... ولــم يحضــر املدعى عليه وال من ينوب 
ــا مــن قســم محضــري اخلصــوم يف هــذه احملكمــة  عنــه هــذا وقــد وردن
مايفيــد علــى أنــه مت الذهــاب إلــى عنوانــه عــدة مــرات ولــم يجــدوا أحــدًا 
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وأنــه قــد مت  تســليم التبليــغ إلــى عمــدة احلــي ولــم يــرد مايفيــد تبلغــه 
وعليــه فقــد أمــرت برفــع اجللســة إلــى يــوم األربعــاء 1433/11/17هـــ 
الســاعة الثامنــة صباحــًا هــذا ويف يــوم األربعــاء 1433/11/17هـــ ويف 
وفيهــا حضــر  الثانيــة  اجللســة  فتحــت  والنصــف  الثامنــة  الســاعة  متــام 
املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد جــرى محاولــة تبليغــه عــن طريــق 
عمــدة احلــي )حــي ........( وقــد وردنــا إفــادة عمــدة احلــي شــرحًا علــى 
ورقــة التبليــغ املؤرخــة يف 1433/11/1هـــ واملتضمنــه انــه مت الذهــاب 
الــى منــزل املذكــور عــدة مــرات ولــم يجــده أحــدًا يف املنــزل ولــم يتــم 
فتــح البــاب نهائيــًا وعليــه قــررت ســماع الدعــوى عليــه غيابيــًا وادعــى 
املدعــي علــى املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم قائــًا انــه بتاريــخ 
1433/5/15هـــ اتفقــت اتفاقــًا مبدئيــًا مــع املدعــى عليــه الغائــب عــن 
مجلــس احلكــم علــى أن نقــوم بإنشــاء مشــروع تربيــة دواجــن شــراكة 
بيننــا منــي رأس املــال ومنــه العمــل ومتابعــة املشــروع وســلمته مبلــغ وقــدره 
خمســون ألــف ريــال دفعــة مقدمــة علــى أن يقــوم املدعــى عليــه بعــد يومــن 
ــاح  ــه نســبة األرب ــا ويبــن في ــة صيغــة عقــد الشــراكة الــذي بينن بكتاب
التــي بيننــا إال أن املدعــى عليــه لــم يأتنــي بعقــد وال بغيــره حتــى أول شــهر 
جمــاد اآلخــرة فذهبــت إليــه وقلــت لــه ملــا لــم تأتينــي بالعقــد حتــى نقيــم 
الشــراكة بيننــا فحصــل خــاف بيننــا علــى إثــره قــال لــي املدعــى عليــه 
أنــا أحتمــل املشــروع لوحــدي وأنــت مالــك إال رأس مالــك وســوف أعيــده 
لــك واتفقــت أنــا وإيــاه علــى إعــادة رأس مالــي املبلــغ املدعــى بــه وقــدره 
خمســون ألــف ريــال علــى دفعتــن الدفعــة األولــى قدرهــا خمســة وثاثــون 
ألــف ريــال يف 1433/6/29هـــ والدفعــة الثانيــة قدرها خمســة عشــر ألف 
ريــال يف 1433/7/29هـــ ولــم يلتــزم املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ لــي بهــذه 
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ــااًل واحــدًا واملدعــى  ــوم ري ــخ هــذا الي ــى تاري ــي حت ــم يدفــع ل ــخ ول التواري
عليــه الغائــب قــد ماطلنــي كثيــرًا يف دفــع هــذا املبلــغ وقــد تضــررت 
مــن مماطلتــه وتهربــه عــن دفــع هــذا املبلــغ لــي أطلــب إثبــات ذلــك وإلــزام 
املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم بدفــع املبلــغ املدعــى بــه وقــدره 
خمســون ألــف ريــال حــااًل هــذه دعــواي ثــم جــرى منــا ســؤال املدعــي هــل 
لديــه بينــة علــى دعــواه فأجــاب قائــًا نعــم لــدي بينــة علــى هــذه الدعــوى 
هــذا وقــد أحضــر معــه املواطــن يحمــل الهويــة الوطنيــة رقــم وطلــب ســماع 
مــا لديــه وبســؤاله عمــا لديــه شــهد قائــًا أشــهد هلل تعالــى بأنــه قبــل 
حوالــي أربعــة أشــهر ونصــف يف شــهر جمــادى اآلخــرة طلــب منــي املدعــى 
عليــه أن آتــي إليــه يف منــزل املدعــي ........هــذا احلاضــر الكائــن يف حــي 
........فذهبــت إلــى منــزل املدعــي ووجــدت املدعــى عليــه عنــده وقــال لــي 
املدعــى عليــه باحلــرف الواحــد يــا ........ اشــهد بــأن يف ذمتــي مبلــغ وقــدره 
خمســون ألــف ريــال لـ........أســدده لــه خــال شــهر نصف املبلــغ أو أكثره 
والباقــي خــال شــهرين مــن تاريــخ هــذا اليــوم ولكنــه لــم يــوف ثــم جــاء 

إلــي املدعــى عليــه مــرة أخــرى.
لــه عنــد املدعــي لكــي يعطيــه مهلــة أخــرى   وطلــب منــي أن أشــفع 
لتســديد هــذا املبلــغ املدعــى بــه وقــدره خمســون ألــف ريــال فذهبــت إلــى 
املدعــي وطلبــت منــه أن يعطيــه مهلــة أخيــرة يف 1433/10/15هـــ ولكــن 
لــم يســدده حتــى تاريــخ هــذا اليــوم ريــااًل واحــدًا هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد 
هكــذا شــهد ثــم جــرى منــا ســؤال املدعــي عــن معدلــن لهــذا الشــاهد 
فأجــاب قائــًا ســوف أحضــر املزكيــن يف اجللســة القادمــة هكــذا 
أجــاب ثــم جــرى منــا ســؤال املدعــي هــل لديــه زيــادة بينــة فأجــاب قائــًا 
نعــم ولكــن أطلــب إعطائــي مهلــة هكــذا أجــاب وعليــه فقــد أمــرت 
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برفــع اجللســة إلــى يــوم األحــد 1433/11/21هـــ الســاعة الثامنــة صباحــًا  
هــذا ويف يــوم األحــد 1433/11/21هـــ ويف متــام الســاعة الثامنــة صباحــًا 
ــه  ــة وفيهــا حضــر املدعــي ويرافقــه الشــاهد املدون فتحــت اجللســة الثالث
هويتــه بعاليــه ســابقًا ثــم جــرى منــا ســؤال املدعــي عــن املعدلــن لبينتــه 
املدونــه بعاليــه فأجــاب قائــًا نعــم لقــد أحضرتهــم هــذا  وقــد احضــر معه 
كًا من املواطن ..... يحمل الهوية الوطنية رقم ..... واملواطن ..... يحمل 
الهويــة الوطنيــة رقــم ..... وبســؤالهما عمــا لديهما شــهدا قائلن نشــهد هلل 
تعالــى بــأن هــذا الشــاهد عــدل ثقــة مرضــي الشــهادة لنــا وعلينــا هكــذا 
شــهدا ثــم جــرى منــا ســؤال املدعــي هــل لديــه زيــادة بينــة فأجــاب قائــًا 
ليــس لــدي زيــادة بينــة علــى هــذه الدعــوى هكــذا أجــاب ثــم جــرى منــا 
عــرض ميــن االســتظهار علــى املدعــي يف إثبــات دعــواه فاســتعد بآدائهــا 
وقــد جــرى منــا تخويفــه بــاهلل ســبحانه وتعالــى مــن اليمــن الغمــوس 
فاســتعد بآدائهــا ثــم أذنــت لــه بــآداء اليمــن فحلــف قائــًا واهلل العظيــم 
الــذي ال الــه اال هــو احلــي القيــوم عالــم الغيــب والشــهادة فاطــر الســموات 
واالرض بــأن لــي يف ذمــة املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم ..... 
يحمــل الســجل املدنــي رقــم ..... مبلغــًا وقــدره خمســون ألــف ريــال لــم 
يســلمني منهــا ريــااًل واحــدًا وأننــي أعطيتــه مهلــة أخيــرة يف تســديد هــذا 
املبلــغ بتاريــخ 1433/10/15هـــ ولــم يســددني شــيئًا مــن هــذا املبلــغ واهلل 
ــى ماتقــدم مــن الدعــوى  ــاًء عل ــف فبن ــى مــا أقــول شــهيد هكــذا حل عل
واالطــاع علــى اوراق املعاملــة ونظــرًا ملــا جــاء يف شــهادة الشــاهد املعدلــة 
شــرعًا املتضمنــة ان املدعــى عليــه أقــر وأســتعد بدفــع املبلــغ املدعــى بــه 
ألــف ريــال يف مهلــة أقصاهــا 1433/10/15هـــ ولــم  وقــدره خمســون 
يســدد املدعــي شــيئا مــن هــذا املبلــغ حتــى تاريــخ هــذا اليــوم ومبــا أن 
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املدعــي قــد أدى ميــن االســتظهار املقويــة لبينتــه املدونــة بعاليــه وملــا روي 
عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنــه ) ان رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 

قضــى بيمــن وشــاهد ( رواه مســلم
ومبــا أن املدعــى عليــه قــد تعــذر تبليغــه عــن طريــق محضــر اخلصــوم يف 
هــذه احملكمــة وعــن طريــق عمــدة احلــي ومبــا أن الشــريعة جــاءت برفــع 
ــى مــال  ــة عل الضــرر حلديــث ال ضــرر وال ضــرار ومبــا أن للحاكــم والي
ــو كان يف  ــع ول ــى املســتتر واملمتن ــه وعل ــه احلكــم علي الغائــب ويجــوز ل
البلــد كمــا صــرح بذلــك أهــل العلــم ومنهــم صاحــب املبــدع والكشــاف 
وغيرهــم ونظــرًا ملــا نصــت عليــه املادتــن )18و55( مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية جلميــع مــا ذكــر فقــد ألزمــت املدعــى عليــه بدفــع مبلغــًا وقــدره 
خمســون ألــف ريــال حــااًل للمدعــي هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت هــذا 
وقــررت ببعــث نســخة مــن صــك احلكــم بعــد تســجيله للمدعــى عليــه 
لتبليغــه باحلكــم وأفهامــه بأنــه لــه مهلــة ثاثــن يومــًا مــن تاريــخ تبليغــه 
لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــه فــإذا لــم يتقــدم بائحتــه االعتراضيــة خــال 
هــذه املــدة فــإن حقــه يســقط يف تقــدمي االعتــراض ويكتســب احلكــم 
القطعيــة وهــذا احلكــم يعــد يف حــق املدعــى عليــه غيابيــا وهــو علــى 
حجتــه متــى ماحضــر وبــه اختتمــت اجللســة يف متــام الســاعة التاســعة 
إالربــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1433/11/21هـــ

  
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ففــي هــذا 
محكمــة  مــن  املعاملــة  لنــا  عــادت  1434/3/3هـــ  الثاثــاء  اليــوم 
اإلســتئناف مبكــة املكرمــة مبوجــب خطابهــم ذي الرقــم 331822590  
يف 1434/1/25هـــ وقــد جــرى تدقيــق احلكــم واملصادقــة عليــه مــن قبــل 
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ــة الســابعة مبوجــب قرارهــم ذي الرقــم 33461365 يف  الدائــرة احلقوقي
1434/11/21هـــ  قاضــي اســتئناف ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف 
ختمــه وتوقيعــه ورئيــس الدائــرة ختمــه وتوقيعه وللمعلوميــة جرى حتريره 
حتــى ال يخفــى وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر 

يف 1434/3/3هـــ.
احلمد هلل وحده، والصاة والسام على من ال نبي بعده ، وبعد : ـ فقد 
جــرى منــا نحــن قضــاَة الدائــرة احلقوقيــة الســابعة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــاُع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة برقــم 331822590 وتاريــخ 25 
/1434/1  هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ / القاضــي 
باحملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة املســجل برقــم 33461365 وتاريــخ 
1433/11/21هـــ املتضمــن دعــوى/ ضــد/ وبدراســة الصــك وصـــورة 
ــى  ــى اهلل علـ ــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلـ ــة علـ ــررت املوافقـ ــه تقـ ضبطـ

نبينــا محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم .
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: 3424101 تاريُخه: 1434/7/27هـ َرْقُم  كِّ َرْقُم الصَّ
الدعوى: 33647847

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 34213795 
تاريخه:1434/5/15هـ

 عقد شــراكة - مغســلة مالبس - قرض - فســخ عقد شــركة - تقدير 
اخلســارة يف الشــركة علــى كل واحــد بقــدر مالــه - عقــد الشــراكة 
عقــد جائــز - إجــراء احملاســبة بــن الشــريكن - إلــزام املدعــى عليــه 

ســداد مبلــغ الربــح .

1. قــال يف املغنــى 131/7 )والشــركة مــن العقــود اجلائــزة تبطــل مبــوت 
جائــز  عقــد  ألنــه  أحدهمــا  مــن  وبالفســخ  وجنونــه  الشــريكن  احــد 

فبطلــت بذلــك (1 .هـــ .
2. وقال يف موضع آخر 145/7 )اخلســران يف الشــركة على كل واحد 
منهمــا بقــدر مالــه فــإن كان مالهمــا متســاويا يف العقــد فاخلســران 

بينهمــا النصفــن ال نعلــم يف هــذا خــالف بــن أهــل العلــم ( .

دعــوى املدعــي ضــد املدعــى عليــه ومضمــون الدعــوى ان املدعــي اتفــق 
مــع املدعــى عليــه علــى االشــتراك يف إنشــاء مغســلة مابــس مناصفــة 
يدفــع  ثــم  التكاليــف  املدعــي كافــة  يدفــع  ان  الطرفــن  علــى  بــن 
ــه النصــف منهــا بعــد عمــل املغســله وقــرر  املدعــى عليــه للمدعــي حصت
أن املغســلة كلفتــه مبلغــًا قــدره مائــة وخمســة وخمســون الفــًا وثمامنائــة 
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واربعــة وســتون ريــاال وان املدعــي قــد دفــع كامــل املبلــغ وان املدعــى 
ــه النصــف مبلغــا قــدره ســبعة وســبعون ألفــًا  ــه من ــم يدفــع حصت ــه ل علي
وتســعمائة واثنــان وثاثــون ريــاال وأن املدعــى عليــه قــام بتشــغيل املغســلة 
للمدعــى فشــل مشــروع  تبــن  ثــم  اشــهر  اربعــة  ملــدة  ايراداتهــا  واخــذ 
املغســلة فباعــه بجميــع محتوياتهــا مقابــل مبلغــا قــدره ثمانــون الــف ريــال 
وان حصــة املدعــى عليــه مــن ثمــن البيــع اربعــن الــف ريــال ويخصــم هــذا 
املبلــغ مــن حصــة التكاليــف فيكــون املتبقــى عليــه مبلغــا قــدره ســبعة 
وثاثــون الفــًا وتســعمائة واثنــان وثاثــون ريــااًل وطلــب إلــزام املدعــى 
عليــه بدفــع هــذا املبلــغ ومحاســبته علــى األربعــة أشــهر التــي قــام املدعــى 
عليــه بتشــغيل املغســلة فيهــا الــزام املدعــى عليــه بدفــع الــف وخمســمائة 
وتســعن ريــاال عبــارة عــن قــرض ســبق ان اقرضــه املدعــي للمدعــى عليــه 
ــه  ــه ان ــى الدعــوى وقــرر املدعــى علي ــه باملصادقــة عل اجــاب املدعــى علي
بعــد جتهيــز املغســلة مت تشــغيلها وبعــد مــدة قــام املدعــى ببيــع املغســلة 
دون علــم املدعــى عليــه وبعــد علمــه بالبيــع وافــق علــى بيــع املغســلة مببلــغ 
مائــة الــف ريــال بشــرط ان ال يتحمــل اى خســارة وأال يدفــع للمدعــي أي 
مبلــغ انكــر املدعــي مــا قــرره املدعــى عليــه وطالــب بدفــع نصــف تكلفة 

املغســلة حســب االتفــاق وقــرر انــه بــاع املغســلة بثمانــن الــف ريــال  .
- مت اطــاع ناظــر القضيــة علــى عقــد الشــراكة بــن الطرفــن، قــرر 
املدعــى عليــه ان القــرض قــدره ثاثمئــة ريــال فقــط وصادقــه املدعــى 
علــى ذلــك، تصــادق الطرفــان علــى ان املدعــى عليــه كان يقــوم بالعمــل 
باملغســلة مقابــل راتــب شــهري قــدره الفــا ريــال كمــا قــرر املدعــى عليــه 
انــه لــم يدفــع شــيئًا مــن رأس املــال حســب االتفــاق وان الثمــن الــذى بــاع 
بــه املدعــي املغســلة يســاوى ثمــن املثــل تقريبــًا، قــرر ناظــر القضيــة أنــه 
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بنــاء علــى مــا هــو مقــرر شــرعا ان عقــد الشــركة عقــد جائــز لــكل 
مــن الطرفــن فســخه وبعــد اجــراء محاســبته بــن الطرفــن بإضافــة 
املغســلة  وثمــن  الدخــل  وحصــة  املدفــوع  املــال  رأس  علــى  املصاريــف 
وثمــن ســيارة تابعــة للمغســلة مت بيعهــا فيكــون املتبقــى علــى املدعــى 
عليــه مبلغــا قــدره ســبعة وثاثــون الفــا وســبعون ريــاال املقــرر شــرعا ان 
اخلســارة يف الشــركة علــى كل واحــد منهمــا بقــدر مالــه فقــد صــدر 
احلكــم علــى املدعــى عليــه بــأن يســلم للمدعــي املبلــغ املتبقــي عليــه بعــد 
اجــراء احملاســبة وقــدره ســبعة وثاثــون الفــًا وســبعون ريــاال وان يدفــع لــه 
ثاثمائــه ريــال القــرض الــذي اقــر باقتراضــه وعــدم اســتحقاق املدعي ملا 
زاد عــن ذلــك - قــرر املدعــي القناعــة، قــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة، 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامة مبكة 
املكرمــة  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ    1433/11/10 وتاريــخ  برقــم  املكرمــة  مبكــة  العامــة 
باحملكمــة برقــم 331993590 وتاريــخ 1433/11/10 هـــ  حضــر ..... 
ــى احلاضــر معــه ... باإلقامــة رقــم...  ــي رقــم..... وادعــى عل بالســجل املدن
قائــا يف دعــواه عليــه  لقــد اتفقــت مــع املدعــى عليــه هــذا احلاضــر علــى 
االشــتراك يف إنشــاء مغســلة مابــس مناصفــة بيننــا علــى أن أدفــع أنــا 
كافــة التكاليــف ثــم يدفــع لــي حصتــه النصــف منهــا بعــد عمــل املغســلة 
وقــد كلفــت املغســلة مائــة وخمســة وخمســن ألفــا وثمامنائــة وأربعــة 
وســتن ريــاال وقــد دفعــت أنــا كامــل هــذا املبلــغ ولــم يدفــع املدعــى عليــه 
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حصتــه منــه النصــف مبلــغ وقــدره ســبعة وســبعون ألفــا وتســعمائة واثنــان 
وثاثــون ريــاال كمــا أنــه قــام بتشــغيل املغســلة وأخــذ إيراداتهــا ملــدة 
أربعــة أشــهر ثــم تبــن لــي فشــل هــذا املشــروع فبعتــه بجميــع محتوياتــه 
مقابــل مبلــغ ثمانــن ألــف ريــال وحصتــه مــن ثمــن البيــع أربعــن ألــف ريــال 
وبخصــم هــذا املبلــغ مــن حصتــه مــن التكلفــة يكــون املتبقــي عليــه 
ســبعة وثاثــن ألفــا وتســعمائة واثنــان وثاثــون ريــال أطلــب إلزامــه بدفــع 
ــي قــام بتشــغيل املغســلة  ــة أشــهر الت ــى األربع ــغ ومحاســبته عل هــذا املبل
فيهــا كمــا أطلــب إلزامــه بدفــع ألــف وخمســمائة وتســعن ريــاال قــرض 
ســبق أن أقرضتــه إياهــا هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى 
املدعــي أبــرز إجابتــه بورقــة هــذا نصهــا )ردا علــى مــا ادعــى بــه املدعــي 
شــريكي املواطــن/... بأنــه قــال لقــد اتفــق معــي علــى االشــتراك يف 
إنشــاء مغســلة مابــس مناصفـــة بيننــا علــى أن يدفــع شــريكي املذكــور 
كامــل التكاليــف ثــم أنــا أقــوم بدفــع نصــف التكلفــة مــن نصيبــي 
الشــهري مــن إرادات  املغســلة الشــهرية  وعلــى احلســابات الصحيحــة 
أمــام فضيلتكــم   الــذي مت جمعهــا  التكلفــة  اإلجمالــي  أن مجمــوع 
ــة وأربعــة  ــة وخمســة وخمســون ألفــًا وثمامنائ ــغ ) 155.864 ( مائ هــو مبل
وســتون ريــااًل  وان علــى املذكــور وحســب مــا كان يف العقــد وحســب 
مــا قــدم أمامكــم أن كافــة التكاليــف عليــه هــو ،   وهــذا مــا ذكــره 
صحيــح . بعــد التجهيــز مت تشــغيل املغســلة يف ــــ 1433/7/10هـــ حتــى 
نهايــة 30 / 10/ 1433 هـــ وقــام املذكــور ببيــع املغســلة  مــن دون علمــي 
ــا عقــد  ــي  شــريكه يف املغســلة  ، وبالرغــم بينن ــاري بذلــك كون وإخب
بعــدم مقدرتــه ببيــع املغســلة  ) صــورة العقــد مرفــق ( علمــا لقــد قــام 
بســرد قصــة لــي أليمــة بأنــه مديــون والنــاس يطالبــوه وانــه محتــاج إلــى 
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املــادة لتغطيــة مســتلزمات احليــاة اخلاصــة بــه  ، وقــال بــان لديــه زبــون 
مببلــغ ) 100.000 ( مئــة ألــف ريــال وقــام بالترجــي وقــال أنــا مســتعد أن 
أحتمــل جميــع اخلســائر الناجتــة مــن املغســلة  ، وأنــا أقــدرك ولــم أنســاك 
ــم أكــن اعــرف مــا كان مقصــودة هــل يعطينــي شــيء مقابــل  وإننــي ل
األتعــاب  التــي قمــت بهــا يف جتهيــز والتســوق واإلشــراف علــى املغســلة   
ولكــن لــم يحصــل ولــم يخــرج منــه أي شــيء  ، وعلــى هــذا قــام ادعــى 
بأنــه لــم يســتلم إرادات املغســلة مــدة ) 4 ( شــهور وكانــت هــذه مــدة 
العمــل فقــط  ، وكيــف أســلمه اإلرادات واحلســابات  وهــو لــم يحضــر 
مــن املدينــة وبالتالــي قمــت مبحاســبة العمــال ومصاريــف املغســلة  ، 
ــاع  ــم يفشــل  لقــد ب ــا اعــرف أن املشــروع ل ــأن املشــروع فشــل وأن وقــال ب
بجميــع محتويــات املغســلة مببلــغ ) 80.000 (ثمانــن الــف ريــال حســب 
مــا أدعــى بــه أمامكــم .يــا فضيلــة الشــيخ : علمــا أن  اإلنســان ال يشــرب 
ــر أن  ــي القدي ــاهلل العل ــر ، وأناشــدكم  ب ــاء مباشــرة بعــد  حفــر البئ امل
تنظــروا يف موضوعــي هــذا بعــن العطــف والرحمــة  وحــل موضوعــي 
بالوجــه الشــرعي ولــذا فإننــي إمنــا وافقــت علــى بيــع املغســلة مبائــة ألــف 
ريــال بشــرط أن ال أحتمــل أي خســارة وان ال يطالبنــي بشــيء وأنــا لــن 
ادفــع لــه أي مبلــغ هــذه إجابتــي وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال أنــا لــم 
اقــل أن املغســلة تســاوي مائــة ألــف ريــال ولــم أتعهــد لــه بتحمــل اخلســائر 
وأنــا اطلــب إلزامــه بدفــع نصــف تكلفــة املغســلة  حســب االتفــاق بيننــا 
وأنــا لــم أتعهــد لــه بتحمــل اخلســائر ولــم اقــل لــه أننــي لــن أطالبــك بشــيء 
وأمــا بيــع املغســلة مبائــة ألــف ريــال فهــذا كان عــرض مــن املشــتري 
بشــرط أن يكــون املبلــغ مؤجــل ملــدة ســتة أشــهر وقــد وافــق عليــه املدعــى 
عليــه ولكننــي علمــت أن املشــتري عليــه ديــون فخشــيت أن ال يســدد 
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الثمــن فاتفقــت مــع شــخص آخــر علــى بيعــه املغســلة بثمانــن ألــف ريــال 
نقــدا ولــم استشــر املدعــى عليــه يف هــذا البيــع هكــذا قــرر فطلبــت مــن 
الطرفــن العقــد بينهمــا فأبــرز املدعــي ورقــه هــذا نصهــا )عقــد شــراكة 
مجموعــة مغاســل ... اتفــق الطرفــان طــرف أول رقــم الهويــة وطــرف ثانــي 
رقــم اإلقامــة علــى شــراكة محــل مغســلة مببلــغ وقــدره )118196ريــال( 
مناصفــة بــن الطرفــن علــى الشــروط التاليــة : 1/ أن يقــوم الطــرف 
األول باســتخراج الرخــص إذا لــزم األمــر ومتابعــة احلســابات نهايــة كل 
شــهر .2/ أن يقــوم الطــرف الثانــي باإلشــراف الكامــل علــى املغســلة 
شــهر  كل  نهايــة  األول  الطــرف  ومحاســبة  ومماطلــة  تأخيــر  بــدون 
ويســتلم الطــرف الثانــي راتــب )2000ريــال( شــهريًا .3/ أن يقــوم الطــرف 
الثانــي بســداد الديــن البالــغ 59098ريــال ( الــذي عليــه لطــرف األول 
مــن نصيبــه الشــهري مــن إيــراد املغســلة4/ مــدة عقــد الشــراكة بــن 
الطرفــن عشــر ســنوات وال يحــق ألي طــرف مــن الطرفــن أن يفســخ 
العقــد قبــل مــرور خمــس ســنوات يف أي حــال مــن األحــوال . وعلــى ذلــك 
مت التوقيــع ( وبعــرض العقــد علــى املدعــى عليــه صــادق عليــه إ.هـــ كمــا 
جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن القــرض الــذي يدعيــه املدعــي فقــال ان له 
بذمتــي قــرض حســن ثاثمائــة ريــال فقــط وليــس لــه بذمتــي ســوى هــذا 
املبلــغ هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال صحيــح ان املبلــغ 
الــذي أقرضتــه لــه ثاثمائــة ريــال وليــس ألــف وخمســمائة وتســعن ريــال 
هكــذا قــرر فســألت الطرفــن عمــن كان يقــوم بالعمــل يف املغســلة 
فتصادقــا علــى أن املدعــى عليــه كان هــو الــذي يقــوم بتشــغيل املغســلة 
مقابــل راتــب شــهري ألفــي ريــال هكــذا قــرر وبســؤال املدعــى عليــه عــن 
مــدة التشــغيل وعــن دخــل املغســلة ومصاريفهــا خــال مــدة التشــغيل فقال 
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املدعى عليه ان مدة تشــغيل املغســلة أربعة أشــهر وإجمالي دخل املغســلة 
خــال هــذه املــدة أربعــن ألــف وثاثمائــة وخمســة ريــاالت وإجمالــي 
مصاريــف املغســلة هــي مبلــغ وقــدره واحــد وأربعــون ألفــًا وتســعة عشــر 
ريــاال مبــا يف ذلــك رواتبــي ورواتــب العمــال وجميــع دخــل املغســلة بحوزتــي 
اآلن وأنــا مــن صــرف هــذه املصاريــف هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــي قــال أنــا أصادقــه علــى مــا ذكــر مــن مصاريــف ودخــل وال مانــع 
لــدي مــن إضافــة الباقــي مــن املصاريــف بعــد خصمهــا مــن الدخــل علــى 
رأس املــال ويقســم بيننــا مناصفــة حســب االتفــاق هكــذا قــرر وبســؤال 
املدعــى عليــه هــل دفــع شــيئا مــن رأس املــال قبــل شــراء املغســلة او بعــد 
تشــغيلها فقــال ال لــم ادفــع شــيئا هكــذا قــرر وبســؤال املدعــى عليــه هــل 
ســلم شــيئا مــن دخــل املغســلة للمدعــي فقــال ال لــم أســلمه شــيئا هكــذا 
قــرر وجــرى ســؤال املدعــى عليــه هــل الثمــن الــذي بــاع بــه املدعــي املغســلة 
هــو ثمــن املثــل أم أقــل أم أكثــر فقــال نعــم هــذا ثمنهــا تقريبــا هكــذا 
ــم  ــا ل قــرر كمــا ســألته هــل دفــع شــيئا مــن رأس مــال املغســلة فقــال أن
أدفــع شــيئا وجميــع املبالــغ دفعهــا املدعــي ألن االتفــاق بيننــا أن جنمــع 
كافــة التكاليــف ثــم نقســمها مناصفــة وأدفــع أنــا النصــف مــن دخــل 
املغســلة هكــذا قــرر ثــم قــرر املدعــي قائــا إننــي بعــت ســيارة أتلفهــا 
املدعــى عليــه تابعــة للمغســلة مببلــغ ألفــن وأربعمائــة وعشــرين ريــاال 
فأطلــب إضافــة هــذا املبلــغ هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك على املدعــى عليه 
قــال صحيــح مــا ذكــره املدعــي فقــد بــاع ســيارة تابعــة للمغســلة مببلــغ 
ألفــن وأربعمائــة وعشــرين ريــاال هكــذا قــرر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واإلجابــة وألن الطرفــن تصادقــا علــى عقــد الشــركة بينهمــا 
ــه أن املدعــي دفــع كافــة التكاليــف  مناصفــة كمــا أقــر املدعــى علي
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وأنــه لــم يدفــع منهــا شــيئا وأن االتفــاق بينهمــا أن يدفــع حصتــه نصــف 
رأس املــال مــن حصتــه مــن الدخــل كمــا أقــر أنــه اقتــرض مــن املدعــي 
ثاثمائــة ريــال وأقــر أن دخــل املغســلة خــال مــدة التشــغيل هــو أربعــون 
ألفــا وثاثمائــة وخمســة ريــاالت ومصاريفهــا واحــد وأربعــن ألفــا وتســعة 
عشــر ريــاال وصادقــه علــى ذلــك املدعــي كمــا أقــر املدعــي أنــه بــاع 
ســيارة تابعــة للمغســلة بألفــن وأربعمائــة وعشــرين ريــاال وصادقــه علــى 
ذلــك املدعــى عليــه كمــا أقــر املدعــى عليــه بــأن الثمــن الــذي بــاع بــه 
املدعــي املغســلة هــو ثمــن املثــل تقريبــا وألن املدعــى عليــه أقــر أنــه لــم 
يدفــع شــيئا مــن رأس املــال وأن املدعــى عليــه هــو الــذي دفعــه وألنــه مــن 
املقــرر شــرعا أن عقــد الشــركة عقــد جائــز لــكل مــن الطرفــن فســخه 
قــال يف املغنــي )131/7( )والشــركة مــن العقــود اجلائــزة تبطــل مبــوت 
احــد الشــريكن وجنونــه وبالفســخ مــن أحداهمــا ألنــه عقــد جائــز 
فبطلــت بذلــك( أهـــ وبإجــراء احملاســبة بــن الطرفــن بإضافــة املصاريــف 
ــى رأس املــال املدفــوع وخصــم الدخــل وثمــن املغســلة وثمــن الســيارة  عل
منهــا يكــون املتبقــي علــى املدعــى عليــه مبلــغ وقــدره ســبعة وثاثــون 
ألفــا وســبعون ريــاال وملــا قــرره أهــل العلــم إن الوضيعــة بــن الشــريكن 
علــى قــدر رأس املــال قــال يف املغنــي )145/7( )اخلســران يف الشــركة 
علــى كل واحــد منهمــا بقــدر مالــه فــان كان مالهمــا متســاويا يف القــدر 
فاخلســران بينهمــا نصفــن ال نعلــم يف هــذا خــاف بــن أهــل العلــم( أهـــ 
لذلــك كلــه فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه بــأن يدفــع هــذا املبلــغ 
ســبعة وثاثــن ألفــا وســبعن ريــاال للمدعــي وأن يدفــع لــه أيضــا ثاثمائــة 
ريــال القــرض الــذي أقــر باقتراضــه منــه وعــدم اســتحقاق املدعــي لبقيــة 
مــا يدعيــه وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي قناعتــه باحلكــم 
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وقــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف 
بعــد تقــدمي الئحــة اعتراضيــة عليــه فأفهمتــه مبراجعــة احملكمــة خــال 
عشــرة أيــام الســتام الصــك وتقــدمي الائحــة االعتراضيــة خــال ثاثــن 
تأخــر ســقط حقــه يف طلــب االســتئناف  فــإذا  مــدة االعتــراض  يومــا 
نبينــا  التوفيــق وصلــى اهلل علــى  وبــاهلل  القطعيــة  واكتســب احلكــم 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/1/26هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده .. وبعــد ،ثــم 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بشــرح فضيلــة الرئيــس برقــم 
331993590  1434/5/28هـ على خطاب رئيس محكمة االستئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة برقم 331993590 يف 1434/5/25هـ برفقها 
قــرار التصديــق مبوجــب القــرار رقــم 34213795 يف 1434/5/15هـــ 
وهــذا نصــه :- احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد فقــد 
جــرى منــا نحــن رئيــس وأعضــاء الدائــرة احلقوقيــة الثالثــة يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى هــذا الصــك الصادر 
مــن فضيلــة الشــيخ / القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة 
واملســجل بعــدد 3424101  وتاريــخ  1434/1/27هـــ  املتضمــن دعــوى... 
ضــد... يف مبلــغ مالــي احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه وبدراســة احلكــم 
وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 
وبــاهلل تعالــى التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم ، قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع ، قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع 
، رئيــس الدائــرة ختــم وتوقيــع ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/6/7هـــ .
احلمد هلل ، والصاة والســام على رســول اهلل ، وبعد : ـ فقد جرى مّنا 
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نحـــن رئيــس وأعضــاء الدائـــرة احلقوقيـــة الثالثــة يف محكمــة االســتئناف 
مــن  الصــادر  الصــك  هــذا  علــى  االطــاع  املكرمــة  مكــة  مبنطقــة 
فضيلــة الشــيخ القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة واملســجل 
بعــدد 3424101 وتاريــخ 1434/1/27هـــ املتضمــن دعــوى ضــد يف مبلــغ 
مالــي احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه. وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه 
اإليضــاح  بعــد  احلكــم  علــى  املوافقــة  تقــررت  االعتراضيــة  والئحتــه 
األخيــر املــؤرخ يف 1434/4/17هـــ وبــاهلل تعالــى التوفيــق وصلـــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 3422009 تاريُخه: 1434/1/25هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33697336

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 34175400 
 تاريخه:1434/4/1هـ

تنظيــم  علــى  عليــه  واملدعــى  املدعــي  اتفــاق  اســترداد-   - شــراكة 
مهرجــان مبوجــب عقــد شــراكة- قيــام املدعــي بتســليم املدعــى عليــه 
شــيكًا بقيمــة معينــة- الغــاء املهرجــان والغــاء عقــد الشــراكة- مطالبــة 
املدعــي باســترداد حيــازة الشــيك- شــهادة الشــهود للطرفــن- تعــذر 
الصلــح بــن الطرفــن- حلــف املدعــى عليــه اليمــن- بينــات الطرفــن 
غيــر موصلــة- صــرف النظــر عــن الدعــوى- إفهــام املدعــي بــأن لــه ميــن 

املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه .

1. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )لــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى 
نــاس دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن اليمــن علــى املدعــى عليــه( أخرجــه 

البخــاري ومســلم.
2. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 

والبيهقــي. الترمــذي  رواه  املدعــى عليــه( 
3. املادة 4/31 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

ادعــى املدعــي وكالــة بــأن موكلــه اتفــق مــع املدعــى عليــه عــن طريــق 
مؤسســته باالشــتراك يف إقامــة مهرجــان تابــع ألمانــة .... ومــن ضمــن 
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بنــود االتفاقيــة أن يســلم موكلــه للمدعــى عليــه مبلغــًا وقــدره ســبعمائة 
وخمســون ألــف ريــال كدفعــة أولــى وقــد كتــب شــيكا باملبلــغ املشــار 
ــى ذلــك إلغــاء  إليــه ثــم مت إلغــاء املهرجــان مــن اجلهــة املنظمــة وترتــب عل
ــم جــرى عقــد شــراكة  ــه ث ــه واملدعــى علي عقــد الشــراكة بــن موكل
آخــر بــن موكلــه واملدعــى عليــه اتفقــوا فيــه علــى املشــاركة يف الريــع 
وعلــى إعــادة الشــيك املذكــور التابــع للعقد الســابق ولكن املدعى عليه 
لــم يعــد الشــيك ملوكلــه ويطلــب إلزامــه باســترداد حيــازة هــذا الشــيك، 
أجــاب املدعــى عليــه بــأن مــا ذكــره املدعــي غيــر صحيــح وأن الصحيــح 
بأنــه مت االتفــاق مــع مــوكل املدعــي باالشــتراك علــى إدارة املهرجان وأن 
ــي للمهرجــان وأن العقديــن كل واحــد منهمــا  ــه هــو املمــول املال موكل
مكمــل لآلخــر وال يلغيــه وأنــه لــم يتــم إلغــاء الشــيك وأنــه ســاري املفعــول 
املدعــي تخفيضــه  املــوكل  مــرات وطالــب  وقــد طالــب بقيمتــه عــدة 
وكان بحضــور شــهود ويطلــب إلــزام املدعــي بتســليمه مبلــغ الشــيك 
هكــذا أجــاب، بينــة املدعــي: شــاهدان يعمــان لديــه يف املؤسســة، 
وبينــة املدعــى عليــه: شــاهد يعمــل يف أمانــة .... وشــهد بســريان العقديــن 
وســريان مفعــول الشــيك، طعــن بــه املدعــي بــأن بينهمــا خصومــة حيــث 
ســبق أن طعــن يف عرضــه، جــرى إفهــام املدعــي بــأن لــه ميــن املدعــى 
عليــه علــى نفــي دعــواه، لــم يقبــل املدعــي بيمــن املدعــى عليــه، مبــا 
ــة  ــر موصل ــات غي ــه أنكــر دعــوى املدعــي ومبــا أن البين أن املدعــى علي
وبنــاء علــى املــادة4/31 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولقولــه صلــى اهلل 
عليــه وســلم )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه (، ومبــا أن 
ــه، صــدر احلكــم بصــرف النظــر  ــل بيمــن املدعــى علي ــم يقب املدعــي ل
عــن طلــب املدعــي باســترداد حيــازة الشــيك، وإفهــام املدعــي مبــا يلــي: 
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اجلزائّيــة  احملكمــة  رئيــس   ......... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
باألحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة إلــى مكتبنــا  برقــم 33697336 
وتاريــخ 1433/12/21هـــ املقيــدة باحملكمة برقــم 332213420 وتاريخ 
1433/12/21 هـ  ففي يوم  الثاثاء املوافق 1434/01/06 هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة 30 : 10وحضــر فيهــا املدعــي وكالــة .........ســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم ......... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
1433/12/22هـــ   يف    33464668 برقــم   باألحســاء  الثانيــة  العــدل 
وادعــى علــى احلاضــر معــه ......... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم : .........
اتفــق موكلــي مــع املدعــى عليــه هــذا  لقــد  قائــًا يف حتريــر دعــواه 
احلاضــر ......... عــن طريــق مؤسســته املســماة مؤسســة ......... علــى أن 
 ...... ألمانــة  تابــع  مهرجــان  بتنظيــم  بينهمــا  فيمــا  باالشــتراك   يقومــا 
والغرفــة التجاريــة بـــــ...... حتــت مســمى ...... ومــن ضمن بنــود هذا االتفاق 
أن يســلم موكلــي للمدعــى عليــه مبلــغ قــدره ســبعمائة وخمســون ألــف 
ريـ)750.000(ـــال كدفعــة أولــى وكتــب لــه موكلــي شــيكًا بهــذا 
املبلــغ مســحوب علــى بنــك  ......... فــرع ......... بالهفــوف برقــم  : ) 01 ( يف  
1433/06/08هـــ ثــم مت إلغــاء هــذا املهرجــان مــن اجلهــة املنظمــة األمانــة 
والغرفــة التجاريــة ومت االتفــاق مــع جهــة أخــرى منظمــة وهــي جمعيــة ...... 

أوال: بــأن لــه ميــن املدعــى عليــه متــى مــا طلبهــا علــى نفــي دعــواه ثانيــًا: 
أن لــه احلــق باملطالبــة يف احملكمــة املختصــة باملوضــوع املالــي للشــيك 
، اعتــرض املدعــي علــى احلكــم بائحــة ، صــدق احلكــم مــن الدائــرة 

احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية.
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وترتــب علــى ذلــك إلغــاء عقــد الشــراكة املذكــور بن موكلــي واملدعى 
عليــه  ثــم  متــت كتابــة عقــد شــراكة آخــر  بــن موكلــي واملدعــى عليــه 
ليــس فيــه تســليم أي شــيك أو أي مبلــغ وإمنــا اتفقــوا علــى أن يكــون الريــع 
ــع  بينهمــا مشــاركة وتضمــن االتفــاق اســتعادة  الشــيك املذكــور التاب
للعقــد الســابق ملوكلــي ولكــن املدعــى عليــه لــم يســترجع هــذا الشــيك  
ملوكلــي وماطــل موكلــي يف ذلــك حتــى طالــب بقيمــة الشــيك  لــدى 
الشــرطة ممــا ترتــب عليــه طلــب موكلــي مــن قبــل الشــرطة واألمــر 
بســجنه وإيقافــه لــذا أطلــب إلــزام املدعــى عليــه باســترداد حيــازة هــذا 
الشــيك  هــذه دعــواي وعليهــا أوقــع وبعــرض دعــوى املدعــي وكالــة علــى 
املدعــى عليــه أجــاب عليهــا بقولــه مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه 
ــي اتفقــت مــع مــوكل املدعــي باالشــتراك  ــح أنن ــح والصحي ــر صحي غي
ــذي ذكــره  ــى إدارة املهرجــان املســمى مهرجــان »فرحــة حســانا » ال عل
املدعــي وكالــة وأن املمــول املالــي هــو مــوكل املدعــي .........مبوجــب 
ــاء العقــد  ــى إلغ ــم نتفــق عل ــن يف دعــوى املدعــي ول ــن املذكوري العقــد ي
األول بــل كل منهمــا مكمــل لآلخــر كمــا لــم يتــم إلغــاء الشــيك الــذي 
ذكــره املدعــي وكالــة بــل مــا زال ســاري املفعــول وقــد طالبــت بقيمتــه 
للمصاحلــة  جلســات  عــدة  املدعــي  مــوكل  مــع  وجلســت  مــرات  عــدة 
بحضــور شــهود لتســليم مبلــغ الشــيك مــن قبــل مــوكل املدعــي ولــم 
ينكــر مبلــغ الشــيك وإمنــا طلــب تخفيــض املبلــغ مــع املبالــغ األخــرى التــي 
عليــه وبنــاء علــى ذلــك  فإننــي أطالــب بإلــزام مــوكل املدعــي تســليم مبلــغ 
الشــيك وهــو مــا زال ســاري املفعــول ولــم يتــم إلغــاءه وقدمــت دعــوى 
لــدى الشــرطة  لــدى الشــرطة واملدعــى عليــه مطالــب  مطالبــة بذلــك 
بســبب هــذا الشــيك  هكــذا أجــاب ، وبــرد إجابــة املدعــى عليــه علــى 
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املدعــي وكالــة قــرر بقولــه ال صحــة ملــا ذكــره املدعــى عليــه أن العقدين 
ــم إلغــاؤه العقــد األول منهمــا  ــم يت ــه ل ــن لبعضهمــا وإن ســارين ومكمل
والصحيــح مــا ذكرتــه  يف دعــواي هكــذا  قــرر ثــم جــرى ســؤال املدعــي 
وكالــة عــن موضــوع إلغــاء الشــيك ومطالبــة موكلــه باســترداده مــن 
املدعــى عليــه ولكنــه امتنــع وهــل لديــه بينــة علــى ذلــك فقــرر بقولــه نعــم 
يوجــد لــدي شــاهدين مــن عمــال املؤسســة هكــذا قــرر ويف جلســة أخرى  
حضــر املدعــي أصالــة .........ســعودي بالســجل املدنــي رقــم : .........كمــا 
حضــر املدعــى عليــه ......... فجــرى عــرض الدعــوى ومــا قــرره وكيــل 
املدعــي يف اجللســة الســابقة علــى املدعــي أصالــة يف هــذه اجللســة فصــادق 
علــى جميــع مــا ذكــره وكيلــه ثــم قــرر بقولــه أحضــرت معــي شــهودي 
اآلن هكــذا قــرر ثــم جــرى طلــب أحــد الشــهود فحضــر / .........ســعودي 
مواليــد  مــن   أنــه  إلــى  فيهــا  .........املشــار   : رقــم  املدنــي  بالســجل 
1405/12/11هـــ وبســؤاله عــن عملــه وصلتــه بطــريف الدعــوى ومــا عنده 
مــن شــهادة قــرر بقولــه أننــي أعمــل موظــف يف جامعــة امللــك فيصــل كما 
.........كعمــل  املدعــي  مؤسســة  لــدى  احلكومــي  دوامــي  بعــد  أعمــل 
إضــايف وال تربطنــي أي صلــة قرابــة باملدعــي وال املدعــى عليــه والــذي 
عنــدي مــن الشــهادة هــو أننــي علــى علــم تــام مبوضــوع شــراكة املدعــي 
مــع املدعــى عليــه لكونــي أعمــل يف مؤسســة املدعــي .........وكنــت 
أحتــدث مــع املدعــى عليــه بشــكل دائــم عنــد مراجعتــه للمؤسســة وقــد 
حضــرت كتابــة عقــد االتفــاق الثانــي بينهمــا ولكــن لــم أحضــر كتابــة 
العقــد األول وقــد كنــت علــى علــم بــه وقــد مت تســليم مبلــغ مائتــن 
وخمســن ألــف ريـ)250.000(ـــال للمدعــى عليــه كجــزء مــن اتفــاق 
العقــد األول وبعــد إلغــاء االتفــاق األول كنــت أتناقــش مــع املدعــى عليــه 
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عنهــا بخصــوص اســترجاعها ثــم مت االتفــاق معــه علــى أن يتــم حســابها 
ثــم تخصــم عليــه مــن عقــد  مــن مصاريــف العقــد لتشــغيل املهرجــان 
التشــغيل وبالنســبة للشــيك فقــد مت الســكوت عنــه بحكــم أن ا التفــاق 
األول لــم يتــم وأنــه جــرى تغييــر العقــد هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد هلل تعالــى 
ثــم حضــر الشــاهد الثانــي وهــو .........مصــري اجلنســية مبوجــب رخصــة 
اإلقامــة رقــم : .........املشــار فيهــا إلــى أنــه مــن مواليــد 1983/08/14م 
ــه مــن شــهادة قــرر  ــه بالطرفــن ومــا لدي ــه وعــن صلت وبســؤاله عــن عمل
للمدعــي  ».........«التابعــة  لــدى مؤسســة  أعمــل محاســب  أننــي  بقولــه 
.........وبحكــم عملــي لــدى املؤسســة كنــت أعلــم عــن اتفــاق املدعــي مــع 
املدعــى عليــه بخصــوص تشــغيل ملهرجــان » فرحــة حســانا » وقد حضرت 
اجتماعــًا بــن املدعــي واملدعــى عليــه وشــخصن آخريــن وممــا جــرى 
الــكام عنــه مبلــغ مائتــن وخمســن ألــف ريـ)250.000(ـــال  وكان 
احلديــث عــن تســديد هــذا املبلــغ ثــم اتفقــوا علــى أن تخصــم مــن مبلــغ 
التشــغيل للمهرجــان بعــد انتهــاء املهرجــان وأن هــذا املبلــغ هــو عبــارة عــن 
دفعــة أولــى ســلمت مــن .........لــألخ .........كدفعــة أولــى مــن مبلــغ الشــيك 
املتفــق عليــه يف العقــد األول هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد ثــم جــرى عــرض 
الشــاهدين وشــهادتهما علــى املدعــى عليــه فقــرر بقولــه أمــا الشــاهدان 
فأنــا ال أعرفهمــا  ســوى أنــي قابلتهمــا يف مؤسســة األخ .........ألنهمــا 
ــر صحيحــة وقــد أشــار أحــد  يعمــان يف املؤسســة وأمــا شــهادتهما فغي
الشــهود يف شــهادته عــن حضــور شــخص أنــا أطالــب بحضــوره وهــو 
األخ/.........بصفتــه مديــرًا للمهرجــان هكــذا قــرر ثــم قــرر بقولــه يوجــد  
تتعلــق  باملعاملــة كتبــت فيهــا إجابــة ورد  إرفاقهــا  لــدي ورقــة أطلــب 
ــم جــرى ســؤال املدعــي  ــة ث بالدعــوى والشــهود وقــد مت إرفاقهــا باملعامل
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هــل لديــك زيــادة بينــة فقــرر بقولــه  العقــد الثانــي الــذي بينــي وبــن 
املدعــى عليــه ينــص علــى األربــاح التــي لنــا ولهــم هــي مناصفــة بيننــا مــن 
دخــل املهرجــان وال يوجــد منهــا أي مبالــغ أو شــيكات بــل جــاء النــص يف 
العقــد صريحــًا علــى أن مبلــغ املائتــن وخمســن ألــف ريـ)250.000(ـــال 
تخصــم مــن مســتحق املدعــى عليــه ملؤسســتنا هكــذا قــرر ثــم قــرر 
املدعــى عليــه بقولــه أن هــذا املبلــغ ال يعنينــي ماليــًا وإمنــا موضــوع الدعــوى 
يف الشــيك وقــد ســلمه لــي بإرادتــه واختيــاره وأقــر بصحتــه لــدى الشــرطة 
دفتــر  إلــى  الرجــوع  وأطلــب  األمــارة  عنــد  وكذلــك  التحقيــق  أثنــاء  
التحقيــق إلثبــات ذلــك ثــم قــرر املدعــي بقولــه أمــا اعتــرايف الــذي ذكــره 
املدعــى عليــه يف الشــرطة فهــو ليــس اعتــراف وإمنــا هــو عبــارة وصــف 
حــال وأمــا مــا ذكــره عــن االعتــراف يف األمــارة فهــو ليــس اعتــراف وإمنــا 
أنــا قدمــت شــكوى لطلــب رد حيــازة الشــيك وهــم بدورهــم قامــوا برفعــه 
للشــرطة هكــذا قــرر وحيــث األمــر مــا ذكــر جــرى الرجوع إلــى املعاملة 
فوجــدت مــن بــن طياتهــا دفتــر التحقيــق املرفــق رقــم : )3338801027( 
لفــة رقــم : )1( وعلــى الصحيفــة رقــم : )11( مت توجيــه ســؤال للمدعــي 
.........وكيــل  املدعــو/  تقــدم  )س/  عليــه  واإلجابــة  نصــه  .........هــذا 
شــرعي عــن مؤسســة .........ببــاغ ضــدك حــال قيامــك بتحريــر شــيك 
بــدون رصيــد مببلــغ ســبعمائة وخمســون ألــف ريــال فمــا قولــك ج/ نعــم مت 
ذلــك ومت تســديد مبلــغ مائتــان وخمســون ألــف ريــال مــن أصــل الشــيك ( 
ثــم جــرى عــرض ذلــك علــى املدعــي فقــرر بقولــه نعــم هــذا صحيــح وهــو 
كمــا ذكــرت وصــف حــال وليــس إقــرار فأنــا كتبــت هــذا الشــيك 
فعــًا ولكــن مت إلغــاؤه باتفاقنــا معــه علــى ذلــك وعلــى اســترداده ولكنه 
لــم يفعــل والدليــل هــو تســليم املبلــغ املذكــور وهــو مائتــن وخمســن ألــف 



193

ريـ)250.000(ـــال واســتعداده باســترجاعها أو حســابها عليــه مــن أربــاح 
ــه يوجــد خطــاب يف  ــه بقول ــم قــرر املدعــى علي املهرجــان هكــذا قــرر ث
خمســة  مهلــة  فيــه  يطلــب  .........لألميــر  املدعــي  مــن  مقــدم  املعاملــة 
وأربعــون يومــًا بشــفاعة مــن الدكتــور/ ......... والشــيخ/ .........فوجــه 
لــم يســدد فيتخــذ  إذا  األخيــر بإعطــاء مهلــة أربعــة عشــر يومــًا وأنــه 
قــرر  هكــذا  املعاملــة  مــن  لــه  الرجــوع  وأطلــب  الازمــة  اإلجــراءات 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــرر بقولــه أن هــذا اخلطــاب موجــود ولكنــه 
يطلبــون  .........و.........  أخــواي  قدمــه  وإمنــا  عنــدي  مــن  مقدمــًا  ليــس 
الشــفاعة باملهلــة وأنــا لــم أوقــع عليــه هكــذا قــرر ثــم قــرر املدعــى عليــه 
لــدى الشــرطة هــل هــو  التحقــق يف املوضــوع  بقولــه أن األميــر طلــب 
صحيــح أم ال فتبــن صحتــه وبنــاء علــى ذلــك خــرج مــن الشــرطة األخ 
.........هكــذا قــرر ثــم قــرر املدعــي بقولــه أن هــذا اخلطــاب يعتبــر شــفاعة 
إلخراجــي مــن التوقيــف وال يعتبــر إدانــة لــي أو إثبــات علــي هكــذا قــرر 
ثــم قــرر املدعــى عليــه بقولــه يوجد لــدي شــاهدين أحدهمــا .........والثاني 
الشــيخ ......... ومســتعد بإحضارهمــا وأطلــب حتديــد موعــد لذلــك قريــب 
هكــذا قــرر  ويف جلســة أخــرى حضــر  املدعــي واملدعــى عليــه وقــرر 
املدعــى عليــه بأنــه احضــر شــاهد واحــدًا و بطلبــه حضــر .........« ســعودي 
» مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).........( مواليــد عــام 1395هـــ  وبســؤاله 
عــن عملــه وصلتــه بطــريف الدعــوى و مــا لديــه مــن شــهادة قــرر بقولــه 
ــة أو عمــل  ــة قراب ــي بالطرفــن أي صل ــة .......... وال تربطن أعمــل يف أمان
وإمنــا عرفتهــم مــن خــال مهرجــان .......... بحكــم عملــي يف أمانــة .......... 
كمديــر للمهرجــان مــن قبــل األمانــة ومنســق للجهــات املتعاقــدة مــع 
األمانــة والــذي لــدي مــن الشــهادة هــو أننــي بحكــم عملــي يف أمانــة 
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.......... و إدارتــي و إشــرايف علــى املهرجــان حضــرت مــع الطرفــن كتابــة 
العقديــن الــذي بينهمــا بخصــوص اتفاقهمــا علــى القيــام بــإدارة وتشــغيل 
املهرجــان املســمى فرحــة حســانا والــذي أعرفــه أن العقديــن كاهمــا 
ــى أســاس خيمــة التســوق  ــب عل ــي كت ســاريي املفعــول وأن العقــد الثان
بعــد اختافهمــا علــى إدارة هــذه اخليمــة وقــد كتــب العقــد الثانــي ألجــل 
ــوب  ــأن الشــيك املكت ــي أشــهد ب حــل مشــكلة اخليمــة فقــط كمــا أنن
مــن قبــل ......... لـــــ......... .........مببلغ ســبعمائة وخمســن ألف ريال ســاري 
املفعــول ولــم يتــم إلغــاءه هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد ثــم جرى ســؤال الشــاهد 
عــن معرفتــه عــن ســريان مفعــول الشــيك فقــرر بقولــه هــذا معــروف مــن 
تاريخــه كمــا أننــي حضــرت حتريــر الشــيك وتســليمه مــن قبــل األخ 
.........لــألخ .........وجلســنا عــدة جلســات ألجــل الصلــح بــن الطرفــن ولــم 
يتــم إلغــاء الشــيك أو حتــى طلبــه مــن قبــل األخ .......و ألجــل ذلــك فانــه 
يكــون ســاري املفعــول هكــذا قــرر ثــم جــرى عــرض الشــاهد وشــهادته 
علــى املدعــي فقــرر بقولــه أوال أنــا أطالــب مبخاطبــة أمانــة األحســاء هــل 
مت تنفيــذ مهرجــان .......... و أنــه مت كتابــة عقــد مــع األمانــة لتنظيــم 
املهرجــان مــع مؤسســة رتــاج ألن األمانــة لــم تقــم بذلــك ولــو تبــن أن 
األمانــة قامــت بذلــك أنــا مســتعد أتنــازل عــن الدعــوى أمــا مــن حيــث 
الشــاهد فأنــا اطعــن فيــه ألنــه ســبق أن طعــن يف عرضــي و يف عــرض 
والدتــي وعنــدي البينــة علــى ذلــك أمــا الشــهادة فهــي غيــر صحيحــه 
والشــاهد لــم يحصــل أن اجتمــع مــع مؤسســتنا و أمنــا دائمــا يجتمــع مــع 
الرعــاة  مــن  يتســلمها  الــذي  اجلوائــز  وجميــع  عليــه  املدعــى  مؤسســة 
ــا  ــم يســلم لن ــه  ول يأخذهــا ويســلمها ملؤسســة .......اخلاصــة باملدعــى علي
ــه ينــزل اإلعانــات ويضــع فيهــا اســم جميــع  ــه واحــدة كمــا أن وال هدي
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رعــاة املهرجــان عــدا املنظــم الرئيســي وهــو مؤسســتنا وهــذا يــدل علــى 
بعــض  يســتدعي  .......وكان  عليــه  املدعــى  مؤسســة  مــع  انحيــازه 
املســتأجرين و يســلم مبالــغ اإليجــار ملؤسســة املدعــى عليــه ....... ولــم  
ثــم قــرر  لنــا شــيء ونحــن املنظمــون األساســيون هكــذا قــرر  يســلم 
الشــاهد بقولــه لــو أنــي لــم أكــن مديــرا كيــف يقــر اآلن بأننــي اتولــى 
قــرر  ثــم   ....... ملؤسســة  وتأجيرهــا  اإليجــارات  واســتام  اإلعانــات 
الشــاهد بقولــه أننــي أديــت مــا عنــدي مــن شــهادة   ثــم جــرى عــرض 
الصلــح علــى الطرفــن وترغيبهمــا فيــه فاســتعدا باملفاهمــة بينهمــا ألجــل 
الصلــح ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي/ .......واملدعــى عليــه/ .......
وبســؤال الطرفــن عــن الصلــح قــررا بأنــه لــم يتــم بينهمــا الصلــح ثــم جرى 
ســؤال الطرفــن هــل لديهمــا زيــادة بينــات فقــرر املدعــى عليــه ليــس لــدي 
ســوى مــا قدمتــه وأنــا مســتعد بحلــف اليمــن أن الشــيك ســاري املفعــول 
ولــم يتــم إلغــاؤه هكــذا قــرر ثــم قــرر املدعــي بقولــه أنــه مــا زال عنــدي 
بينــات وهــي أن مبلــغ املائتــن وخمســن ألــف ريـ)250.000(ـــال جــزء مــن 
مبلــغ الشــيك اســتلمها املدعــى عليــه منــي  بإيداعهــا يف حســاب املدعــى 
عليــه وهــي بينــي واملدعــى عليــه لــم يجــاوب عليهــا وأطلــب إجابتــه عليهــا 
قبــل حلفــه اليمــن هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــرر 
بقولــه أنــا مســتعد باإلجابــة علــى ذلــك لكــن ال أرغــب يف إطالــة الدعــوى 
وتأخيرهــا وأطلــب إنهاؤهــا أمــا بخصــوص مبلــغ املائتــن وخمســن ألــف 
ريـ)250.000(ـــال فما ذكره املدعي بخصوصها صحيح فقد اســتلمت 
مــن املدعــي مبلــغ مائتــن وخمســن ألــف ريـ)250.000(ـــال مــن قيمــة 
الشــيك املذكــور ومت إيداعهــا يف حســابي وأنــا ال أنكــر ذلــك ولكــن 
هــذا املبلــغ املائتــن وخمســن ألــف ريـ)250.000(ـــال مت ترحيلهــا إلــى 
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خيمــة التســوق وعلــى أنهــا تكــون جــزء مقــدم مــن املبالــغ املســتحقة لــي 
مــع مبلــغ الشــيك كامــًا ومبالــغ أخــرى غيرهــا مــن كامــل مســتحقاتي 
يف عقــد التشــغيل للمهرجــان املذكــور وقــد مت ذكرهــا يف العقــد بأنــه 
يتــم خصــم مبلــغ مائتــن وخمســن ألــف ريـ)250.000(ـــال مــن املبالــغ 
املســتحقة لــي مــن كامــل العقــد وعلــى ذلــك فــإن الشــيك مــا زال ســاري 
املفعــول ولــم يتــم إلغــاؤه وأنــا أطالــب بقيمتــه هكــذا قــرر ثــم قــرر املدعي 
ــال  ــغ املائتــن وخمســن ريـ)250.000(ـ ــه مببل ــه إقــرار املدعــى علي بقول
يــدل علــى إلغــاء الشــيك ونــص العقــد الثانــي يؤكــد ذلــك هكــذا قــرر 
ثــم قــرر املدعــى عليــه بقولــه ال صحــة ملــا ذكــره املدعــي والصحيــح مــا 
ذكرتــه هكــذا قــرر ثــم جــرت املفاهمــة بــن الطرفــن علــى إعــادة 
ــًا حللــف اليمــن ويف جلســة أخــرى حضــر  موضــوع الصلــح بينهمــا تافي
نصــح  .......وجــرى  عليــه  املدعــى  حضــر  .......كمــا  أصالــة  املدعــي 
الطرفــن وترغيبهمــا يف الصلــح وترهيبهمــا مــن حلــف األميــان وبعــد 
مداولــة ومفاهمــة لــم يقبــل الطرفــان بــأي صلــح ثــم جــرى إفهــام املدعــى 
عليــه بــأن عليــه حلــف اليمــن الشــرعية علــى نفــي دعــوى املدعــي مــن أنــه 
لــم يتفــق مــع املدعــي علــى اســترجاع الشــيك محــل الدعــوى لــه بعــد إلغاءه 
بينهمــا فاســتعد بحلــف اليمــن وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــرر عــدم 
قبــول ميــن املدعــى عليــه وحيــث األمــر مــا ذكــر  وبنــاء علــى مــا تقــدم 
حيــازة  باســترداد  يطالــب  املدعــي  أن  وحيــث  واإلجابــة  الدعــوى  مــن 
الشــيك محــل الدعــوى مــن املدعــى عليــه لكونــه مت إلغــاؤه واالتفــاق مــع 
املدعــى عليــه علــى اســترجاعه لــه وحيــث أنكــر املدعــى عليــه دعــوى 
املدعــي وحيــث أن مــا أحضــره املدعــي واملدعــى عليــه مــن بينــات غيــر 
نظــام  مــن  التنفيذيــة  اللوائــح  مــن  املــادة )4/31(  وبنــاء علــى  موصلــة 
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املرافعــات الشــرعية ولقــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم : )  لــو يعطــى 
النــاس بدعواهــم الدعــى نــاس دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن اليمــن 
علــى املدعــى عليــه (  ]رواه البخــاري ومســلم[ ولقولــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم : ) البينة على املدعي واليمن على املدعى عليه ( ]رواه الترمذي 
ــى  ــه بحلــف اليمــن الشــرعية عل والبيهقــي[ وحيــث اســتعد املدعــى علي
نفــي دعــوى املدعــي وحيــث لــم يقبــل املدعــي بيمــن املدعــى عليــه لــذا 
ــب املدعــي يف دعــواه باســترداد  فقــد حكمــت بصــرف النظــر عــن طل
حيــازة الشــيك محــل الدعــوى وأفهمتــه مبــا يلــي :ـ أواًل: أن لــه مين املدعى 
ــه احلــق باملطالبــة يف  ــًا : أن ل ــى نفــي دعــواه ثاني عليــه متــى مــا طلبهــا عل
احملكمــة املختصــة باملوضــوع املالــي للشــيك محــل الدعــوى وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــي قــرر عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب االســتئناف 
مراجعــة  عليــه  بــأن  ذلــك  يف  التعليمــات  مبقتضــى  إفهامــه  فجــرى 
الئحتــه  لتقــدمي  1434/01/29هـــ   : تاريــخ  األربعــاء  يــوم  احملكمــة 
االعتراضيــة وأن عليــه إعادتــه مــع الائحــة االعتراضيــة خــال مــدة ال 
تتجــاوز الثاثــن يومــًا وأنــه إذا تأخــر عــن ذلــك ســوف يســقط حقــه يف 
االســتئناف كمــا أنــه إذا تأخــر عــن تاريــخ موعــد اســتام الصــك ســوف 
حتســب عليــه مــدة التأخيــر مــن مــدة الثاثــن يومــًا املذكــورة ففهــم  
وعلــى جميــع مــا تقــدم حصــل التوقيــع مــن اجلميــع واهلل املوفــق حتريــرا 
يف: 1434/01/25هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبه وسلم .
     احلمد هلل وحده وبعد . . . فقد اطلعنـــا نحن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقية 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم 34713837 وتاريــخ 1434/3/22هـــ الــواردة مــن 
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الشــيخ/....... اجلزائيــة مبحافظــة االحســاء  رئيــس احملكمــة  فضيلــة 
برقــم 332213420 وتاريــخ 1434/3/16هـــ  املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
مــن فضيلتــه املســجل برقــم 3422009 وتاريــخ 1434/1/25هـــ بشــأن 
دعوى/.......ضــد/.......يف قضيــة حقوقيــة وقــد تضمــن الصــك حكــم 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

1434/3/29هـ.
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: 34238180 تاريُخه: 1434/6/12هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34156169

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 34832347 
تاريخه:1434/7/5هـ

شــراكة - مضاربــة - تســليم مــال للغيــر ألجــل املضاربــة - دفــع املضارب 
املــال إلــى غيــره ليضــارب بــه مــن غيــر اذن رب املال - تعــٍد يوجب الضمان 
 - وتفريطــه  لتعديــه  بتضمــن مضــارب  - حكــم  املضــارب  تفريــط   -
يشــترط لصحــة القــراض تقديــر نصيــب العامــل مــن الربــح - حكــم 

القــراض الفاســد - تهميــش علــى الصــك بالســداد .

1- يشــترط لصحــة القــراض تقديــر نصيــب العامــل مــن الربــح نــص 
عليــه يف املغنــي )14/7 - كشــاف القنــاع 499/8 (.

2- حكــم القــراض الفاســد فســخه ورد املــال الــى صاحبــه والربــح لــه 
املجتهــد 182/2 - كشــاف  )بدايــة  عليــه يف  نــص  عليــه  والوضعيــة 

.)  500/8 القنــاع 
ــم علــى ان املقــارض مؤمتــن ال ضمــان عليــه فيمــا  3- اتفــاق اهــل العل
يتلفــه مــن املــال مــن غيــر جنايــة منــه فيــه وال اســتهالك لــه وال تضييــع 
هــذه ســبيل األمانــة وســبيل األمنــاء حــكاه ابــن عبــد البــر )االســتذكار 
124/21 ( وابن رشــد )بداية املجتهد 178/2( وكشــاف القناع للبهوتي 

.)524/8(
4- قــال ابــن قدامــه يف املغنــي )156/7( : )فصــل : وليــس للمضــارب 
دفــع املــال الــى آخــر مضاربــه. نــص عليــه أحمــد يف روايــة األثــرم وحــرب 

وعبــداهلل قــال : إن أذن لــه رب املــال وإال فــال (. 
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دعــوى املدعــي ضــد املدعــى عليــه  انــه ســلم للمدعــى عليــه مبلغــا قــدره 
اربعمائــة الــف ريــال لغــرض املتاجــرة واملضاربــة بهــا يف ســوق األســهم 
وانــه لــم يتفــق معــه علــى نســبة أربــاح معينــة وقــرر انــه طالــب املدعــى 
عليــه بــأن يــرد اليــه رأس مالــه إال أنــه أخــذ يف املماطلــة والتأجيــل وطالــب 
املدعــي إلــزام املدعــى عليــه بدفــع رأس املــال حــاال وقــدره أربعمائــة الــف 
ريــال واألربــاح إن وجــدت ، أجــاب املدعــى عليــه بــأن مــا ذكــره املدعــي 
صحيــح وأنــه تعــرض للخســارة وأنــه لــم يبــق مــن املبلــغ كامــًا إال مبلغــًا 

قــدره مائــة وثاثــة آالف ومئتــان ريــال اســتعد بدفعهــا حــاال للمدعــي .
، قــرر املدعــى عليــه أنــه ســبق ان ســلم للمدعــى مبلغــا قــدره ثاثــون 
الــف ريــال مــن املبلــغ املدعــى بــه، قــرر املدعــي مصادقتــه علــى اســتام 
ثاثــن الــف ريــال وانهــا كانــت اربــاح، كمــا قــرر املدعــي مصادقتــه 
املدعــى  قــرر  املــال،  رأس  بــرد  وطالــب  عليــه  املدعــى  خســارة  علــى 
عليــه انــه ســلم مبلــغ املضاربــة الــى مضــارب آخــر ليتاجــر لــه بــدون اذن 
املدعــي، قــرر ناظــر القضيــة أنــه بنــاًء علــى مــا هــو مقــرر عنــد الفقهــاء 
مــن أنــه ليــس للمضــارب دفــع املــال إلــى آخــر مضاربــة بــدون اذن صاحبــه 
وإلقــرار املدعــى عليــه باســتام مبلــغ ثاثــن الــف ريــال املشــار اليهــا 
يف نــص القضيــة فقــد صــدر احلكــم بــأن يســلم املدعــى عليــه للمدعــي 
باقــي املبلــغ وقــدره ثاثمائــة وســبعون الــف ريــال، قــرر املدعــى عليــه 
عــدم القناعــة، صــدر قــرار محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 
باملصادقــة علــى احلكــم، حضــر املدعــي وقــرر أنــه اســتلم كامــل املبلــغ 

ــه . احملكــوم ب
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ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
االربعــاء  يــوم  ففــي  بالطائــف  العامــة  باحملكمــة  القاضــي   ....... أنــا 
1434/5/1هـــ الســاعة التاســعة والنصــف صباحــًا بنــاء علــى الدعــوى 
احملالــة إلــي مــن فضيلة الرئيس برقم 34156169 وتاريخ 1434/4/6هـ 
واملقيــدة باحملكمــة برقــم 3434347 وتاريــخ 1434/4/6هـــ أفتتحــت 
اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي / اجلنســية مبوجــب اإلقامــة  رقــم وحضــر 
حلضــوره املدعــى عليــه / ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم وأدعــى 
املدعــي  قائــا يف دعــواه : إننــي أدعــي علــى احلاضــر معــي حيــث أنــه 
وقــدره   مبلغــًا  للحاضــر  ســلمت  أن  تقريبــًا  عــام 2006م  لــي يف  ســبق 
أربعمائــة ألــف ريــال لغــرض املتاجــرة بهــا واملضاربــة بهــا بســوق األســهم 
ولــم أتفــق معــه علــى نســبة أربــاح معينــة ثــم ملــا طالبــت هــذا املدعــى عليــه 
بــرد رأس املــال أخــذ يف املماطلــة والتأجيــل يــوم بعــد يــوم لــذا أطلــب 
إلزامــه بدفــع رأس املــال لــي حــااًل وقــدره أربعمائــة ألــف ريــال واألربــاح 
إن وجــدت وأنــي أســأله اجلــواب هــذه دعــواي. وبســؤال املدعــى عليــه عــن 
دعــوى املدعــي أجــاب قائــا كل مــا ذكــره املدعــي  يف دعــواه فكلــه 
صحيــح جملــة وتفصيــًا إال أنــي وبحســب االتفــاق بينــي وبينــه شــغلتها يف 
ســوق االســهم و تعرضــت للخســارة ولــم يبــق مــن املبلــغ كامــًا إال مبلــغ 
قــدره مائــة وثاثــة أالف ومئتــان ريــال ومســتعد بدفعهــا لــه حــااًل وقــد 
ســبق وأن ســلمته مبلــغ ثاثــن ألــف ريــال مــن املبلــغ املدعــى بــه هكــذا 
أجــاب ، وبعرضــه علــى املدعــي أجــاب قائــًا : مــا ذكــر املدعــى عليــه 
بأننــي اســتلمت مبلــغ ثاثــن ألــف ريــال فصحيــح لكنهــا كانــت أربــاح 
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هكــذا أجــاب. ولضيــق وقــت اجللســة لدخــول اجللســة التــي تليهــا قــررت 
رفــع اجللســة وحتديــد موعــد جلســة جديــد يــوم االثنــن 1434/6/12هـــ 
الســاعة التاســعة صباحــًا وعليــه جرى التوقيع وبــاهلل التوفيق وصلى اهلل 
علــي ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/5/1هـــ.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ....... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف   ففــي يــوم  اإلثنــن 1434/06/12 هـــ افتتحت اجللســة الســاعة 
التاســعة صباحــا وفيهــا حضــر  املدعــي وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه 
وبعــرض مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن اخلســارة يف اجللســة الســابقة علــى 
املدعــي أجــاب قائــًا: مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن كونــه خســر يف هــذه 
املضاربــة فصحيــح وأنــا أطالبــه بــرد رأس املــال هكــذا قــرر. ثــم جــرى 
ســؤال الطرفــن : عــن طبيعــة االتفــاق بينهمــا ؟ فأجــاب املدعــي : بأننــي 
دفعــت إليــه املبلــغ املذكــور أعــاه ليتجــر بــه ولــم أحــدد لــه ربحــًا معينــا 
هكــذا أجــاب. وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال : مــا ذكــره املدعــي 
فصحيــح ، هكــذا قــرر، ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن اخلســارة ؟ 
فأجــاب قائــًا : إننــي دفعــت مبلــغ املضاربــة إلــى مضــارب آخــر واســمه 
..... ليتاجــر بهــا هكــذا أجــاب، وبســؤاله هــل أذن لــك رب املــال بذلــك؟ 
أجــاب قائــًا: إننــي لــم أرجــع إليــه يف هــذا التصــرف ، هكــذا أجــاب، 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة املتضمنــة مصادقــة املدعــى 
عليــه لدعــوى املدعــي واالطــاع علــى طيــات املعاملــة ومبــا أنــه يشــترط 
لصحــة القــراض تقديــر نصيــب العامــل مــن الربــح  نــص عليــه يف )املغنــي 
140/7( ويف )الكشــاف 499/8(  ، وألن حكــم القــراض الفاســد : 
فســخه ورد املــال إلــى صاحبــه والربــح لــه والوضيعــة عليــه، نــص عليــه 
يف )بدايــة املجتهــد 182/2( ويف كشــاف القنــاع )500/8(، وألن العقد 
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ــم  الفاســد كصحيحــه مــن حيــث الضمــان وعدمــه  والتفــاق أهــل العل
علــى أن املقــارض مؤمتــن، ال ضمــان عليــه فيمــا يتلفــه مــن املــال مــن غيــر 
جنايــة منــه فيــه ، وال اســتهاك لــه ، وال تضييــع هــذه ســبيل األمانــة 
وســبيل األمنــاء  حــكاه ابــن عبــد البــر )االســتذكار 124/21( وابــن 
ــاع 524/8( ،  ــة املجتهــد 178/2( والبهوتــي )كشــاف القن رشــد )بداي
وألن دفــع املضــارب املــال إلــى غيــره ليضــارب بــه مــن غيــر إذن مــن رب 
املــال تعــد وتفريــط منــه ، وقــد ذكــر ابــن قدامــة يف املغنــي )156/7(: 
)فصــل : وليــس للمضــارب دفــع املــال إلــى آخــر مضاربــة .نــص عليــه 
أحمــد ، يف روايــة األثــرم ، وحــرب ، وعبــد اهلل ، قــال : إن أذن لــه رب 
املــال ، وإال فــا (، وإلقــرار املدعــي باســتامه مبلــغ ثاثــن ألــف ريــال 
مــن املدعــى عليــه لذلــك كلــه فقــد حكمــت بإلــزام املدعــى عليــه : أن 
يدفــع للمدعــي مبلــغ قــدره ثاثمائــة وســبعن ألــف ريــال  حــااًل هــذا مــا 
ــه ، قــرر  ــى املدعــى علي ــه حكمــت ، وبعــرض احلكــم عل ــي وب ظهــر ل
عــدم القناعــة وطلــب اســتئناف احلكــم بــدون الئحــة اعتراضيــة، وعليــه 
قــررت رفــع كامــل أوارق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيقــه ، 
وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعــن، حــرر يف 1434/6/12هـــ. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/12 هـــ
احلمــد هلل وحــده، والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد : 
ثــم عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة مصادقــًا 
هلل  احلمــد  ونصــه  1434/7/5هـــ  34832347يف  رقــم  بالقــرار  عليهــا 
والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعد فقد جــرى منا نحن قضاة 
االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة الســابعة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة 
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رئيــس  مــن فضيلــة  الــواردة  املعاملــة  علــى  اإلطــاع  املكرمــة  مكــة 
احملكمــة العامــة بالطائــف برقــم 34832347 وتاريــخ 1434/6/19هـــ 
املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ / القاضــي باحملكمــة 
العامــة بالطائــف واملســجل برقــم 34238180 وتاريــخ 1434/6/12هـــ 
املتضمــن دعــوى / ســوري اجلنســية ضــد/ وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه تقــررت املوافقــة علــي احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع. 
قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع. رئيــس الدائــرة ختــم وتوقيــع. وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد .حــرر يف 1434/7/22هـــ .
احلمــد هلل وحــده، وبعــد : ففــي يــوم اخلميــس 1434/11/6هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة الواحــدة ظهــرا بنــاء علــى االســتدعاء املقــدم مــن املدعو/ 
واملقيــد باحملكمــة برقــم 342531883 يف 1434/11/6هـــ واملتضمــن 
ــى الصــك رقــم 34238180 يف 1434/6/12هـــ  ــه يف التهميــش عل رغبت
باســتامه املبلــغ املــدون بالصــك كامــًا وقــدره ثاثمائــة وســبعون ألــف 
ريــال  وحضــر فيهــا املدعــي ســوري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم وقــرر 
أنــه اســتلم كامــل املبلــغ احملكــوم بــه ضــد املدعــى عليــه احملكــوم بــه 
ــه  ــغ ال يطالــب املدعــى علي ــه بعــد اســتام املبل باطــن هــذا الصــك ، وأن
وال غيــره بشــيء بخصــوص هــذه الدعــوى، وبهــذا انتهــت هــذه الدعــوى، 
وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد. حــرر يف 1434/11/6هـــ 

،،،
احلمــد هلل وحــده، والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد:ـ 
مبحكمــة  الســابعة  احلقوقيــة  الدائــرة  قضــاَة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
ــة الــواردة  االســتئناف يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعامل
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 34832347 برقــم  بالطائــف  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن 
وتاريــخ 1434/06/19هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ 
القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائف املســجل برقــم 34238180 وتاريخ 
1434/06/12هـــ املتضمــن دعــوى ســوري اجلنســية ضــد ، وبدراســة 

الصــك وصـــورة ضبطـــه تقـــررت املوافقـــة علـــى احلكــم. 
واهلل املوفق وصلـى اهلل علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم . 
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رقم الصك: 33482391 تاريخه: 1433/12/29هـ 
رقم الدعوى: 25038

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
33479099  تاريخه: 1433/12/27هـ

ضمــان - تكاليــف عــالج عامــل مبؤسســة - عــدم حضــور ممثــل للمدعــى 
عليــه - ســند ضمــان مصــدق مــن جهــة نظاميــة - إلزام بالدفــع والغائب 
علــى حجتــه - إخطــار الغائــب بصــورة مــن احلكــم - تصديــق محكمــة 

االســتئناف . 

قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: »الزعيم غارم«.

تقدمــت املدعيــة »شــركة طبيــة« بدعــوى ضــد املدعــى عليهــا »مؤسســة« 
بــأن مصابــا يعمــل لــدى املؤسســة تلقــى العــاج باملستشــفى لديهــا وقــد 
ضمنتــه بتكاليــف عاجــه فتطلــب إلزامهــا بدفــع تكاليــف العاج ، لم 
حتضــر املدعــى عليهــا اجللســة رغــم تبلــغ وكيلهــا الشــرعي ، جــرى طلب 
البينــة مــن املدعيــة فأبــرز خطابــا مدونــا علــى مطبوعــات املدعــى عليهــا 
مضمونــه التزامهــا بدفــع تكاليــف عــاج العامــل لديهــا ، جــرى االطاع 
علــى خطــاب شــهادة تســجيل املؤسســة املدعــى عليهــا وخطــاب األمــارة 
بطلــب إحضارهــا ، عليــه وبنــاء علــى خطــاب الكفالة»الضمــان« املرفــق 
بــاألوراق املصــدق مــن الغرفــة التجاريــة وفواتيــر العــاج ولقــول النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم »الزعيــم غــارم« فقــد قــررت الدائــرة احلكــم علــى 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا .......... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ   1430/05/23 وتاريــخ   25038 برقــم  بالريــاض  العامــة 
هــذا  ويف  هـــ   1430/05/23 وتاريــخ    3078384 برقــم  باحملكمــة 
اليــوم األربعــاء املوافــق1430/10/18 هـــ فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر 
............... رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ...............
وكيــا عــن ...........بصفتــه رئيــس شــركة ... الطبيــة مبوجــب صــك 
برقــم 26274  الثانيــة  الريــاض  عــدل  مــن كتابــة  الصــادر  الوكالــة 
باملرافعــة  فيــه  املخــول   16629 اجللــد  رقــم  1429/3/14هـــ  وتاريــخ 
واملدافعــة واالقــرار وقبــول احلكــم واالعتــراض عليــه ولــم يحضــر احــد 
عــن املؤسســة املدعــى عليهــا رغــم تبلــغ وكيلهــا ............. حتــى انتهــى 
وقتهــا احملــدد ولــذا رفعــت اجللســة . احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يوم الثاثاء 
املوافــق 1432/03/26هـــ فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة 
ولــم يحضــر املؤسســة املدعــى عليهــا وجــرى ســؤال املدعــي وكالــة عــن 
دعــواه قــدم مذكــرة مكونــة مــن صفحــة واحــدة هــذا نصهــا إنــه يف 
 ......... املصــاب  دخــل  1429/05/08هـــ  املوافــق  2008/05/13م  يــوم 
مــروري  حــادث  نتيجــة  للعــاج   ........... املستشــفى  اجلنســيه(  )ســوري 
أدى الــى إصابــات متعــددة باجلســم وقــد أجريــت للمصــاب العمليــات 
وبلغــت   ، الطبيــة  اخلدمــات  كافــة  تقــدمي  ومت   ، الازمــة  اجلراحيــة 

املدعــى عليهــا بدفــع تكاليــف العــاج حــاال للمدعيــة والغائــب علــى 
حجتــه متــى حضــر ، برفعــه حملكمــة االســتئناف عــاد احلكــم مصدقــا.
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تكاليــف عاجــه 109,504,68 ريــال مائــة وتســعة آالف وخمســمائة 
وأربعــة ريــاالت وثمــان وســتن هللــه وقــد تعهــدت مؤسســة ... للتجــارة 
كونهــا كفيلــة املصــاب بســداد كافــة التكاليــف ، إال أنــه ومنــذ 
التحصيــل  وقســم  1429/05/27هـــ  املوافــق  2008/06/01م  تاريــخ 
لدينــا يتابــع املؤسســة لســداد تكاليــف العــاج وفــق التعهــد املقــدم منهــم 
والــذي التزمــت املؤسســة مبوجبــه بســداد التكاليــف ، ولكــن دون 
جــدوى حيــث مــازال مســؤولو املؤسســة مياطلــون بالســداد أطلــب احلكــم 
والبالغــة  املستشــفى  مســتحقات  بســداد  للتجــارة   ... مؤسســة  بإلــزام 
109,504,68 ريــال مائــة وتســعة آالف وخمســمائة وأربعــة ريــاالت وثمــان 
وســتن هللــه انتهــى فســألت املدعــي وكالــة عــن العمليــات اجلراحيــة 
وأنواعهــا وأجــرة كل عمليــة فطلــب املهلــة يف إيضــاح ذلــك  فأجيــب 
لطلبــه ورفعــت اجللســة لذلــك . احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم الســبت 
املوافــق 1433/01/22هـــ فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة 
ــا وبســؤال املدعــي  ــا عنه ــم يحضــر احــد عــن املؤسســة املدعــى عليه ول
وكالــة عمــا طلــب املهلــة يف إحضــاره أبــرز ورقــة من مطبوعات املؤسســة 
املدعــى عليهــا ............. مدونــا عليهــا مــا نصــه الســادة املستشــفى .......... 
بالريــاض ، الســام عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه بهــذا نفيدكــم 
ــة أداء مبــا يترتــب  ــا نكفــل املريــض لديكــم الســيد .......... كفال بأنن
عليــه لكــم مــن قيمــة العــاج علــى أثــر احلــادث املــروري وقدومــه إليكــم 
بتاريــخ 2008/5/13 وبــذك نأمــل منكــم كفالتنــا هــذا شــاكرين 
ومقدريــن حســن تعاونكــم مــع متنياتنــا بالشــفاء العاجــل مذيــل بتوقيــع 
مؤسســة ............ وختمهــا ومصــدق مــن الغرفــة التجاريــة انتهــى وبســؤاله 
هــل لديــه زيــادة بينــة قــال ليــس لــدي فرفعــت اجللســة للتأمــل . احلمــد هلل 
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وحــده وبعــد يف يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/06/03هـــ فتحــت اجللســة 
ــة ولــم يحضــر احــد عــن املؤسســة املدعــى  وفيهــا حضــر املدعــي وكال
ــوع  ــة يف اجللســة الســابعة إيضــاح ن ــب مــن املدعــي وكال عليهــا وقــد طل
العمليــات وأجــرة كل عمليــة وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال 
أطلــب املهلــة فأجيــب لطلبــه ورفعــت اجللســة لذلــك . احلمــد هلل وحــده 
وبعــد فلــدي أنــا د. ............. القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض 
واخللــف لفضيلــة الشــيخ ............ ففــي يــوم اإلثنن املوافــق1433/11/29 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 10 وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ....... 
ولــم يحضــر احــد عــن املؤسســة املدعــى عليهــا وبعــرض مــا ســبق رصــده 
بالعــاج  تفصيليــة  فواتيــر  وابــرز  عليــه  املدعــي وكالــة صــادق  علــى 
الــذي تلقــاه املكفــول املصــاب ............ )ســوري اجلنســيه( ومجموعهــا 
هللــة  وســتن  وثمــان  ريــاالت  واربعــة  وخمســمائة  االف  وتســعة  مائــة 
كمــا جــرى الرجــوع إلــى كامــل اوراق املعاملــة ووجــد شــهادة تســجيل 
مؤسســة صــادر مــن وزارة التجــارة والصناعــة مكتــب الســجل التجــاري 
بالريــاض برقــم 1010154440 وتاريــخ 1420/03/09هـــ وهــي مؤسســة 
بالســجل  ســعودي   .......... لصاحبهــا   ............. مؤسســة  باســم  فرديــة 
املدنــي رقــم ................ كمــا جــرى الرجــوع إلــى اخلطابــات املوجــه مــن 
فضيلــة الســلف لإلمــارة بطلــب إحضــار املدعــى عليهــا وخطــاب كفالــة 
املؤسســة املدعــى عليهــا . فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى ومــا جــاء 
الغرفــة  يف أوراق املعاملــة وخطــاب الكفالــة املذكــور املصــدق مــن 
التجاريــة وفواتيــر العــاج ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) الزعيــم غــارم 
ــإن تدفــع  ــى املؤسســة املدعــى عليهــا ب ــه فقــد حكمــت عل ( لذلــك كل
ــغ املدعــى بــه والبالــغ قــدره مائــة وتســعة االف  للمستشــفى املدعــي املبل
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وخمســمائة وأربعــة ريــاالت وثمــان وســتن هللــة وبذلــك حكمت .وســيتم 
مبشــيئة اهلل تزويــد املؤسســة املدعــى عليهــا بصــورة مــن صــك احلكــم 
حســب املتبــع وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/11/29هـــ .
هـــ  املوافــق1434/02/27  األربعــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
افتتحــت اجللســة الســاعة 10 : 01 هــذا وقــد مت بعــث صــورة مــن صــك 
يف   3429858 رقــم  بخطابنــا  باحملكمــة  احملضريــن  إلدارة  احلكــم 
1434/01/05هـــ لتســليم صــورة الصــك للمؤسســة املدعــى عليهــا ومت 
رفــض االســتام بســبب عــدم وجــود كروكــي للموقــع وجــرى االتصــال 
علــى املدعــي إلحضــار الكروكــي املطلــوب فلــم يــرد علــى االتصــال 
بنــاء علــى احملضــر املعــد مــن قبــل ســعادة املشــرف االدراي يف املكتــب 
املــؤرخ يف 1434/02/25هـــ لــذا تقــرر بعث املعاملة حملكمة االســتئناف 
املوقــرة واملدعــى عليــه الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  
ــة مــن محكمــة االســتئناف  1434/02/27هـــ هــذا وقــد عــادت املعامل
بهــا  املرفــق  1434/01/04هـــ  وتاريــخ   332171056 برقــم  بالريــاض 
قــرار التصديــق الصــادر مــن الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة برقــم 33479099 
وتاريــخ 1433/12/27هـــ ونــص احلاجــة منــه بعــد املقدمــة :) وحيث ســبق 
دارســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجاب 
ــا رقــم 33387546 وتاريــخ  ــى قرارن ــاء عل ــة القاضــي اخللــف بن بــه فضيل
االخيــر  اإلجــراء  بعــد  النقــض  يوجــب  مــا  يظهــر  لــم  1433/8/20هـــ 
وبــاهلل التوفيــق ( .وقــد همــش مبضمونــه علــى ظهــر الصــك وامــرت بنقــل 
ذلــك يف ضبطــه وســجله احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعنــا نحــن 
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قضــاة الدائــرة الثالثــة لتمييــز القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف 
بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بالريــاض املســاعد باخلطــاب رقــم 3157902 وتاريــخ 1434/4/22هـــ 
املرفــق بهــا الصــك رقــم 33482391  وتاريــخ 1433/12/29هـــ الصــادر 
ــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ............ املتضمــن احلكــم يف  مــن فضيل
الدعــوى املقامــة مــن  ............ ضــد ............. علــى النحــو املوضــح بالصــك 
واملتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــرر الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم . 

واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:  3420453 تاريخه : 1434/1/24هـ 
رقم الدعوى: 33497030

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34239456  تاريخه: 1434/6/13هـ

كفالــة - كفالــة حضوريــة - إمهــال الكفيــل مــدة زمنيــة إلحضــار 
مكفولــه - تعــذر إحضــار املكفــول علــى الكفيــل -  الكفالــة نــوع مــن 
الضمــان - غيــاب الكفيــل عــن اجللســة وصــدور حكــم حضــوري ضــده - 
حكــم علــى الكفيــل بتســديد مــا بذمــة املكفــول لتعــذر إحضــاره - إفهــام 
الكفيــل بــأن لــه مطالبــة مكفولــه بدعــوى مســتقلة - إخطــار الكفيــل 

الغائــب بصــورة مــن احلكــم .

قصــة  يف  هريــرة  أبــي  حديــث  مــن  البخــاري  صحيــح  يف  ورد  مــا   -1
اإلســرائيلي الــذي اســتلف مــن رجــل الــف دينــار وقــال ائتنــى بشــهود 
وقــال كفــى بــاهلل شــهيدا قــال فإتنــى بكفيــل قــال كفــى بــاهلل كفيــال 

وقــد ترجــم لــه البيهقــي »بــاب يف الكفالــة بالبــدن«
الــروض املربــع » وان تعــذر إحضــار  2- قــال صاحــب احلاشــية علــى 
املكفــول علــى الكفيــل بــأن اختفــى أو امتنــع أو غيــر ذلــك بحيــث تعــذر 
إحضــاره مــع بقــاء حياتــه ضمــن كفيــل مــا عليــه مــن الديــن أو عــوض 
العــن وكــذا ان امتنــع الكفيــل عــن إحضــاره لزمــه مــا عليــه« )113/5 (.
إذنــه  ابــن رجــب يف قواعــده :) إذا قضــى دينــًا واجبــًا بغيــر  3-  قــال 
فإنــه يرجــع بــه عليــه يف اصــح الروايتــن وهــي املذهــب عنــد اخلرقــي( 

. )ص336( 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .... القاضي يف احملكمة العامة مبكة 
املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
 1433/07/30 وتاريــخ   33497030 برقــم  املكرمــة  مبكــة  العامــة 
هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 331440359 وتاريــخ 1433/07/30 هـــ 

ــة وســته وعشــرون  ــا قــدره مائ ــه اقــرض شــخصا مبلغ ادعــى املدعــي أن
ــى  ــى املقتــرض املذكــور حت ــال قرضــا حســنا وقــد اشــترط عل ألــف ري
يقرضــه أن يحضــر لــه كفيــًا حضورًيــا يلتــزم بإحضــار املقتــرض عنــد 
والتــزم  املدعــى عليــه  املقتــرض بإحضــار  بالقــرض ، فقــام  مطالبتــه 
املدعــى عليــه مبحــض إرادتــه أن يحضــر املقتــرض عنــد طلبــه ، وانــه 
ــب  ــا وطل ــه جتاوب ــم يجــد من ــرض فل ــه بإحضــار املقت ــب املدعــى علي طال
املدعــى احلكــم علــى املدعــى عليــه بإحضــار املقتــرض وإذا لــم يحضــره 
عليــه  املدعــى  أجــاب   ، املقتــرض  بذمــة  مــا  بســداد  عليــه  فيحكــم 
باملصادقــة علــى الدعــوى وطلــب مهلــة إلحضــار املقتــرض ، يف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه وبنــاء علــى 
مــا تقــدم وإلقــرار املدعــى عليــه بالدعــوى ولتخلفــه عــن احلضــور وملــا 
ــوع مــن الضمــان فقــد صــدر  ــة ن جــاء يف حيثيــات احلكــم والن الكفال
احلكــم علــى املدعــى عليــه بــأن يســلم للمدعــي املبلــغ املدعــى بــه وان لــه 
مطالبــة املكفــول بدعــوى مســتقلة ، تقــرر إبــاغ املدعــى عليــه بنســخة 
مــن احلكــم . صــدر قــرار محكمــة االســتئناف باملوافقــة علــى احلكــم.



217

املتعلقــة بدعــوى... ضــد... ففــي هــذا اليــوم األربعــاء 1433/11/17هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 11 وفيهــا حضــر بنغالــي اجلنســية مبوجــب 
اإلقامــة رقــم... وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه... باكســتاني اجلنســية 
ــم ســألت املدعــي عــن دعــواه فأدعــى قائــا  مبوجــب اإلقامــة رقــم .... ث
أنــي أقرضــت املدعــو مبلــغ مــن املــال قــدره مائــة و ســتة و عشــرون ألــف 
ريــال قرضــا حســنا و ذلــك بتاريــخ 1428هـــ وقد اشــترطت علــى املقترض 
املذكــور حتــى أقرضــه أن يأتينــي بكفيــل حضــوري يلتــزم بإحضــاره 
وقــت مطالبتــي مبالــي فأتــى هــذا املدعــى عليــه والتــزم مبحــض إرادتــه 
أن يحضــر لــي املدعــو... عنــد طلبــي وهــا أنــذا أطالبــه بإحضــاره فلــم 
أجــد منــه جتاوبــا لــذا فأنــي أطلــب احلكــم علــى هــذا املدعــى عليــه 
بإحضــاره  يقــم  لــم  وإن  كفالتــه  ملقتضــى  إنفــاذ  املقتــرض  بإحضــار 
فأطلــب احلكــم بإلزامــه بدفــع كامــل املبلــغ املذكــور هــذه دعــواي 
و أســأله اجلــواب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه قائــا 
إن مــا ورد يف دعــواه صحيــح فلقــد قمــت بكفالــة املدعــو... كفالــة 
حضوريــه عنــد طلــب املدعــي إحضــاره و ال أنكــر ذلــك ولكنــي أطلــب 
مهلــه إلحضــار املذكــور يف اجللســة القادمــة هكــذا قــال وبعــرض ذلــك 
ــه  ــع لــدي مــن إعطــاء املدعــى علي ــه ال مان ــه أن ــى املدعــي أجــاب بقول عل
1434/01/13هـــ  الثاثــاء  اليــوم  ويف  قــال  هكــذا  إلحضــار...  مهلــه 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن 
ميثلــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى وإلقــرار املدعــى عليــه بكفالــة 
املدعــو / .... كفالــة حضوريــة عنــد طلــب املدعــي إحضــاره ولطلبــه 
مهلــة إلحضــاره يف هــذا اليــوم ولتخلفــه عــن احلضــور وملــا ورد يف صحيــح 
البخــاري مــن حديــث أبــي هريــرة يف قصــة اإلســرائيلي الــذي اســتلف 
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مــن رجــل ألــف دينــار وقــال ائتنــي بشــهود قــال كفــى بــاهلل شــهيدا قــال 
فأتنــي بكفيــل قــال كفــى بــاهلل كفيــا وقــد ترجــم لــه البيهقــي )بــاب 
يف الكفالــة بالبــدن( وبهــذا القــول قــال مالــك وأبــو حنيفــة وهــو املرجــح 
عنــد الشــافعية وحــكاه ابــن رشــد عــن جمهــور فقهــاء األمصــار وعلــى 
الصحيــح مــن املذهــب إن تعــذر علــى الكفيــل إحضــار املكفــول ضمــن 
مــا عليــه وهــو اختيــار الشــيخ وقــال صاحــب احلاشــية علــى الــروض املربــع 
)وإن تعــذر إحضــار املكفــول علــى الكفيــل بــأن اختفــى أو امتنــع أو 
غيــر ذلــك بحيــث تعــذر إحضــاره مــع بقــاء حياتــه ضمــن كفيــل مــا عليــه 
مــن الديــن أو عــوض العــن وكــذا إن امتنــع الكفيــل مــن إحضــاره 
لزمــه مــا عليــه( 113/5 وملــا قالــه ابــن رجــب يف قواعــده )إذا قضــي عنــه 
دينــا واجبــا بغيــر إذنــه فإنــه يرجــع بــه عليــه يف أصــح الروايتــن وهــي 
ــوع مــن الضمــان  ــة ن املذهــب عنــد اخلرقــي( صحيفــة 336 وألن الكفال
بنــاء علــى ذلــك فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه ... بــأن يدفــع للمدعــي 
املبلــغ املدعــى بــه وقــدره مائــة وســتة وعشــرون ألــف ريــال وأن لــه مطالبــة 
مكفولــه بدعــوى مســتقلة متــى رغــب يف ذلــك ومبــا تقــدم حكمــت 
واعتبرتــه حضوريــا يف حــق املدعــى عليــه وســوف يتــم إباغــه بنســخة 
منــه لتقــدمي مــا لديــه حيالــه خــال ثاثــن يومــا مــن تاريــخ االســتام فــإن 
لــم يفعــل خالهــا فــإن حقــه يف االعتــراض يســقط ويكتســب احلكــم 
القطعيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/01/13هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا .... القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة 
احملكمــة  بهــذه  األســبق  القاضــي  الشــيخ  فضيلــة  خلــف  املكرمــة 
باخلطــاب  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  أوراق  عــادت  حيــث 
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رقــم  الشــرعي  الصــك  رفقهــا  رقــم 331440359 يف 1434/6/19هـــ 
3420453 يف 1434/1/24هـــ مظهــرًا عليــه بقــرار الدائــرة احلقوقيــة 
الثانيــة مبحكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة رقــم 34239456 يف 
1434/6/13هـــ املتضمــن أنــه بدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه 
االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم قاضــي اســتئناف 
ختــم وتوقيــع ... / ... قاضــي اســتئناف ... ختــم ... وتوقيــع ... لــي وجهــة 
نظــر ... رئيــس الدائــرة ختــم وتوقيــع ... وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/7/12هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمة  برقــم 33/1440359 
وتاريــخ 1434/5/27هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ 
القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمة واملســجل بعدد 3420453 
وتاريــخ 1434/1/24هــــ واملتضمــن دعــوى/ ضــد/ واحملكــوم فيــه مبــا 

دون باطنــه .
علــى  املوافقــة  باألكثريــة  تقــرر  ضبطــه  وصــورة  احلكــم  وبدراســة 
احلكــم واهلل املوفــق. وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم .
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رقم الصك: 3425012 يف 1434/1/27هـ          
رقم الدعوى:3421853

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3453472 تاريخه: 1434/3/2هـ

كفالــة غــرم وأداء - بيــع ســيارة بأقســاط - النــص يف العقــد علــى 
عجــز   - قســطن  ســداد  عــن  التخلــف  حــال  املبلــغ  كامــل  حلــول 
املكفــول عــن ســداد األقســاط احلاّلــة - مطالبــة الكفيــل بســداد كامــل 
املبلــغ- اشــتراط حلــول كامــل األقســاط عنــد العجــز عــن الســداد 
ينــايف مقتضــى العقــد - الضامــن ال يطالــب باملؤجــل إال بعــد حلولــه - 
إلــزام املدعــى عليــه )الكفيــل( بتســليم املبلــغ احلــال - للكفيــل مطالبــة 
مكفولــه بتخليصــه مــن الكفالــة- للكفيــل مطالبــة مكفولــه مبــا يســدده 

فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 182-181/13 .

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه الكفيــل الغــارم يطالبــه بســداد مبلــغ 
بــاع املدعــي  وقــدره ثاثــة وخمســون ألفــًا وخمســمائة ريــال ، حيــث 
علــى مكفــول املدعــى عليــه ســيارة مببلــغ  قــدره ســتون الــف ريــال وقــد 
ســدد املكفــول مبلغــًا قــدره ســتة آالف وخمســمائة ريــال وبقــي يف ذمتــه 
مبلــغ قــدره ثاثــة وخمســون ألفــًا وخمســمائة ريــال احلــال منــه عشــرة 
آالف وخمســمائة ريــال اشــترط يف العقــد أنــه إذا تخلــف املشــتري عــن 
قســطن فــإن املبلــغ يحــل كامــًا وقــد تخلــف املشــتري عــن قســطن فإن 
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املبلــغ املتبقــي يكــون حــااًل كامــًا وقــد كفلــه املدعــى عليــه كفالــة 
غــرم وأداء ويطالبــه بســداد املبلــغ حــاال ، صــادق املدعــى عليــه علــى 
دعــوى املدعــي ، مبــا أن املدعــي يطالــب املدعــى عليــه بحكــم ضمانــه 
للمشــتري يف كامــل قيمــة الســيارة وأن الســيارة مت بيعهــا علــى املشــتري 
تخلــف  حالــة  يف  أنــه  يتضمــن  بينهمــا  شــرطًا  هنــاك  وأن  باألقســاط 
املشــتري عــن ســداد قســطن فــإن كامــل قيمــة الســيارة تكــون حالــة 
وحيــث أن اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء قــد ســبق أن افتــت 
بشــأن حلــول املبالــغ املؤجلــة بكاملهــا دفعــة واحــدة إذا تخلــف املدين عن 
ســداد احلــال حيــث أفتــت اللجنــة بشــأن ذلــك بــأن هــذا غيــر صحيــح ألنــه 
ينــايف مقتضــى العقــد وهــو التأجيــل الــذي اســتحقت بــه الزيــادة ) فتــاوى 
ــه  ــذي تصــادق علي ــة الدائمــة 181/13و 182( وحيــث أن احلــال ال اللجن
الطرفــان هــو مبلــغ قــدره عشــرة االف وخمســمائة ريــال ومعلــوم شــرعًا 
أن الضامــن ملــزم شــرعًا باحلــال وال يطالــب باملؤجــل إال بعــد حلولــه شــرح 
املنتهــى 252/2 ، ملــا تقــدم صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه أن يســلم 
للمدعــي املبلــغ احلــال مــن قيمــة الســيارة وقــدره عشــرة االف وخمســمائة 
ــه ،  ــه املدعــي لعــدم حلول ــب ب ــال وصــرف النظــر عــن باقــي مــا يطال ري
إفهــام املدعــى عليــه بــأن لــه الرجــوع علــى مكفولــه ملطالبتــه بتخليصــه 
مــن ضمانــه كمــا لــه مطالبتــه مبــا يســلمه للمدعــي ، قنــع املدعــى عليــه 
باحلكــم واعتــرض املدعــي بائحــة ، صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )...( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بحائــل وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
 1434/01/13 وتاريــخ   3421853 برقــم  املســاعد  بحائــل  العامــة 
هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 34105095 وتاريــخ 1434/01/13 هـــ  
ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/01/27 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
33 : 08  وفيهــا حضــر  ...  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم   ... وادعــى علــى احلاضــر معــه ... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم 
...قائــا يف دعــواه لقــد بعــت علــى ...ســيارة مــن نــوع جيــب يف أكــس أر 
تويوتــا موديــل 1993م رقــم اللوحــة ...... ورقــم الهيــكل ...... مببلــغ قــدره 
ســتون ألــف ريــال وذلــك بتاريــخ 1433/6/2هـــ وقــد ســدد املشــتري مــن 
قيمــة الســيارة ســتة أالف وخمســمائة ريــال وبقــي ثاثــة وخمســون ألفــًا 
وخمســمائة ريــال واحلــال منهــا مبلغــا قــدره عشــرة أالف وخمســمائة ريــال 
ومــا لــم يحــل وقــدره ثاثــة وأربعــون الفــًا وخمســمائة ريــال فإنهــا تكــون 
حالــة مبوجــب العقــد حيــث أن العقــد قــد نــص علــى أنــه يف حالــة تخلــف 
ــغ كامــًا يحــل وحيــث  املشــتري عــن قســطن مــن األقســاط فــإن املبل
أن املشــتري تخلــف عــن قســطن فــإن املبلــغ كامــًا يكــون حــااًل مبلغــًا 
ريــال واملدعــى عليــه كفــل  الفــًا وخمســمائة  قــدره ثاثــة وخمســون 
غرمــي يف كامــل قيمــة الســيارة أطلــب إلزامــه بســداد املبلــغ املتبقــي 
يف ذمــة املشــتري مبلغــًا قــدره ثاثــة وخمســون الفــًا وخمســمائة ريــال 
ــة  ــه أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي صحيــح جمل وبســؤال املدعــى علي
و تفصيــا فقــد اشــترى ... مــن املدعــي هــذا احلاضــر الســيارة املوصوفــة 
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يف 1433/6/2هـــ مببلــغ قــدره ســتون الــف ريــال وقــد ســدد املشــتري مــن 
قيمــة الســيارة ســتة االف وخمســمائة ريــال وبقــي يف ذمــة املشــتري للبائــع 
مبلغــا قــدره ثاثــة وخمســون الفــا وخمســمائة ريــال واحلــال منهــا مبلغــا 
قــدره عشــرة االف وخمســمائة ريــال ومــا لــم يحــل وقــدره ثاثــة واربعــون 
الفــا وخمســمائة ريــال تكــون حالــة مبوجــب العقــد حيــث أن العقــد قــد 
نــص علــى أنــه يف حالــة تخلــف املشــتري عــن قســطن مــن األقســاط فــإن 
املبلــغ يحــل كامــًا وأنــا كفيــل غرمــي للمشــتري يف كامــل قيمــة املبلغ 
وال مانــع لــدي مــن الســداد ولكنــي ال اســتطيع ســداد املبلــغ دفعــة واحدة 
هــذه إجابتــي وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة وحيــث أن املدعــي يطالــب 
املدعــى عليــه بحكــم ضمانــه للمشــتري يف كامــل قيمــة الســيارة وأن 
الســيارة مت بيعهــا علــى املشــتري باألقســاط وأن هنــاك شــرط بينهمــا 
يتضمــن أنــه يف حالــة تخلــف املشــتري عــن ســداد قســطن فــإن كامــل 
قيمــة الســيارة تكــون حالــة وحيــث أن اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة 
واإلفتــاء قــد ســبق أن افتــت بشــأن حلــول املبالــغ املؤجلــة بكاملهــا دفعــة 
واحــدة إذا تخلــف املديــن عــن ســداد احلــال حيــث أفتــت اللجنــة بشــأن 
ــه ينــايف مقتضــى العقــد وهــو التأجيــل  ذلــك بــأن هــذا غيــر صحيــح ألن
الــذي اســتحقت بــه الزيــادة ) فتــاوى اللجنــة الدائمــة 181/13و 182 
وحيــث أن احلــال الــذي تصــادق عليــه الطرفــان هــو مبلغــًا  قــدره عشــرة 
االف وخمســمائة ريــال ومعلــوم شــرعًا أن الضامــن ملــزوم شــرعًا باحلــال 
ــه  ــه شــرح املنتهــى 252/2 لذلــك كل ــب باملؤجــل إال بعــد حلول وال يطال
فقــد الزمــت املدعــى عليــه أن يســلم للمدعــي املبلــغ احلــال مــن قيمــة 
الســيارة وقــدره عشــرة االف وخمســمائة ريــال وبــه حكمــت وصرفــت 
النظــر عــن باقــي مــا يطالــب بــه املدعــي لعــدم صحــة حلولــه وأفهمــت 
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املدعــى عليــه بــأن لــه الرجــوع علــى مكفولــه ملطالبتــه بتخليصــه مــن 
ضمانــه كمــا لــه مطالبتــه مبــا يســلمه للمدعــي وبإعــان احلكــم قــرر 
املدعــي عــدم القناعــة واســتعد بتقــدمي الئحــة فأفهــم بــأن عليــه املراجعــة 
يــوم غــد األربعــاء املوافــق 1434/1/28هـــ الســاعة 00 : 11 الســتام 
نســخة احلكــم ولــه حــق املعارضــة خــال مــدة قدرهــا ثاثــون يومــا تبــدأ 
مــن تاريــخ اســتامه يــوم غــد األربعــاء 1434/1/28هـــ إذا مضــت املــدة 
ولــم يقــدم اعتراضــه خالهــا فــإن احلكــم يكتســب القطعيــة كمــا قرر 
املدعــى عليــه القناعــة ورفعــت اجللســة يف الســاعة 00 : 9 وعليــه حصــل 
التوقيــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــن 

حــرر يف 1434/1/27هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة 
مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  احلقوقيــة  القضايــا  لتدقيــق  األولــى 
حائــل علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بحائــل  
املســاعد برقــم 34105095 وتاريــخ 1434/2/5هـــ واملقيــدة لدينــا برقــم 
34316612 يف 1434/2/6هـــ املرفــق بهــا الصــك رقــم 3425012 يف 
1434/1/27هـــ الصــادر مــن فضيلــة القاضــي ... اخلــاص بدعــوى ...ضــد 
...يف مطالبــة ماليــة علــى الصفــة املوضحــة يف الصــك   وقــد حكــم 
فضيلتــه بإلــزام املدعــى عليــه بــأن يســلم للمدعــي املبلــغ احلــال مــن قيمــة 
وبــه حكــم وصــرف  ريــال  الســيارة وقــدره عشــرة آالف وخمســمائة 
النظــر عــن باقــي مــا يطالــب بــه لعــدم صحــة حلولــه وأفهــم املدعــي 
بــأن لــه الرجــوع علــى مكفولــه ملطالبتــه بتخليصــه مــن ضمانــه كمــا 
الصــك وصــورة ضبطــه   للمدعــي وبدراســة  لــه مطالبتــه مبــا يســلمه 
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة : لــم يظهــر مــا يوجــب املاحظــة 
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علــى مــا حكــم بــه فضيلتــه مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى أنــه ورد يف جــواب 
املدعــى عليــه اســم املشــتري ... ... وهــذا غيــر صحيــح حيــث أن املشــتري 
...فعلــى فضيلتــه تصحيــح اســم املشــتري يف جــواب املدعــى عليــه وبــاهلل 

ــه وســلم . ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل ــق وصل التوفي



226

رقم الصك: 34280018 تاريخه: 1434/7/25هـ 
رقم الدعوى: 3434238

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34346580  تاريخه: 1434/11/2هـ

كفالــة - ضمــان - الكفالــة املعلقــة علــى شــرط - املطالبــة بأتعــاب 
احملامــاة - طلــب التعزيــر لرفــع الدعــوى - ســبق الفصــل يف الدعــوى - 

صــرف النظــر عــن طلــب التعزيــر لعــدم املصلحــة .

1- مــا ذكــره بعــض فقهــاء احلنابلــة مــن انــه ال يصلــح تعليــق الضمــان 
علــى الشــرط أو وقــت ، انظــر الــكايف البــن قدامــة )134/2( .

2- الفقرة األولى من املادة الرابعة من نظام املرافعات الشرعية .

ادعــى املدعــي علــى املدعــى عليــه وكالــة بــان موكلــه التــزم لــه بســداد 
مــا يف ذمــة املديــن للمدعــي ووعــد بإخــراج وحــدات ســكنية يف شــركة 
عقاريــة كضمــان حلقــة حتــى اســتام املبلــغ ، لــم يفــرغ املدعــى عليــه 
ــب املدعــي  ــه ، طل ــغ عــن مكفول ــم يســدد املبل الوحــدات املذكــورة ول
عــن  بســداده  التــزم  الــذي  املبلــغ  بدفــع  أصالــة  عليــه  املدعــى  إلــزام 
مكفولــة ، صــادق املدعــى عليــه وكالــة علــى صحــة الدعــوى ودفــع 
بــأن الكفالــة معلقــة علــى شــرط وهــو تنــازل املدعــى عــن املديــن لــدى 
احلقــوق املدنيــة مــن اجــل إخراجــه مــن الســجن ولــم يقــم املدعــي بإخــراج 
املديــن مــن الســجن ، طلــب املدعــى عليــه وكالــة رد دعــوى املدعــي 
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وتعزيــزه لقــاء إقامــة هــذه الدعــوى ألن حقــه يف ذمــة املديــن ثابــت بقــرار 
مــن وزارة التجــارة وإلزامــه بدفــع أتعــاب احملامــاة ، صــادق املدعــي علــى 
الدفــع املذكــور وذكــر بــأن ســبب عــدم إخــراج الســجن هــو إجــازة 
العيــد ، ملــا ذكــره بعــض الفقهــاء مــن أن تعليــق الكفالــة علــى شــرط أو 
وقــت يبطلهــا ، وعلــى القــول بصحــة التعليــق فــإن الشــرط املعلــق عليــه 
لــم يتحقــق لــذا صــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي جتــاه 
ــز املدعــي  ــه تعزي ــب املدعــى علي ــه ، صــرف النظــر عــن طل املدعــى علي
لعــدم املصلحــة يف ذلــك ، صــرف النظــر عــن مطالبــة املدعــى عليــه 
بأتعــاب احملامــاة وإفهامــه بــأن لــه التقــدم بهــا يف دعــوى مســتقله إذا 
ــى احلكــم ، صــدق  ــة ، اعتــرض املدعــي عل اكتســب احلكــم القطعي

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... املــازم القضائــي لــدى فضيلة الشــيخ 
... القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض وبنــاء علــى املعاملة احملالة لنا 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمة العامة بالرياض/املســاعد برقم 3434238 
وتاريــخ 1434/01/19 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 34165191 وتاريخ 
1434/01/19 هـــ  ففــي يــوم  األحــد املوافــق1434/06/18 هـــ  افتتحــت 
اجللســة وفيهــا حضــر  ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
... وحضــر حلضــوره ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... 
بصفتــه وكيــا عــن ...  الوكيــل الشــرعي عــن ... حامــل الســجل املدنــي 
رقــم ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب 
الريــاض برقــم 34712169 يف 1434/6/5هـــ والتــي تخــول الوكيــل 
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املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة وســماع الدعــاوى والــرد عليهــا واإلقــرار 
اليمــن ورده واالمتنــاع  واإلنــكار والصلــح والتنــازل واإلبــراء وطلــب 
عنــه واإلجابــة واجلــرح والتعديــل والطعــن بالتزويــر، وقبــول األحــكام 
ونفيهــا واالعتــراض عليهــا وطلــب االســتئناف اهـــ، وادعــى األول قائــا 
يف دعــواه : إن لــي يف ذمــة ... مبلغــا قــدره خمســمائة وخمســون ألــف 
ــه ... مــوكل هــذا احلاضــر بســداد هــذا  ــزم املدعــى علي ــال، وقــد الت ري
املبلــغ، وقــد وعدنــي املدعــى عليــه بــأن يفــرغ لــي وحــدات ســكنية يف 
ــغ  ــي املبل ــة زعــم أنهــا لــه، كضمــان حتــى يســلم ل شــركة ... الكويتي
الــذي أطالــب بــه وقــدره خمســمائة وخمســون ألــف ريــال، غيــر أنــه لــم 
يفــرغ لــي الوحــدات الســكنية، ولــم يســلم لــي املبلــغ الــذي أطالــب بــه، 
أطلــب إلــزام املدعــى عليــه أصالــة بــأن يســلم لــي مبلغــا قــدره خمســمائة 
وخمســون ألــف ريــال هــذه دعــواي. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
وكالــة قــال: أطلــب مهلــة للجــواب ، ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان 
احلاضــران يف اجللســة املاضيــة، وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عمــا 
اســتمهل مــن أجلــه، أبــرز مذكــرة مكونــة مــن ثــاث ورقــات ومرفــق 
واحــد، وباطاعــي عليهــا وجدتهــا تتضمــن أن املدعــى عليــه قــد التــزم 
ــال للمدعــي ولكــن  ــغ وقــدره خمســمائة وخمســون ألــف ري بســداد مبل
أن  غيــر  حينــه،  يف  الســجن  مــن    ... املدعــو/  إخــراج  وهــو  بشــرط 
ــا،  ــر الغي ــزام يعتب ــذا فــإن هــذا االلت ــم يــوف بهــذا الشــرط ول املدعــي ل
ثــم أن أصــل املــال املطالــب بــه ســبق الفصــل فيــه بالقــرار النهائــي رقــم 
الفصــل يف  مــن مكتــب  الصــادر  وتاريــخ 1433/11/23هـــ   33/225
ســجينا  املديــن  زال  ومــا  املنــورة  باملدينــة  التجاريــة  األوراق  منازعــات 
بســببه، فكيــف للمدعــي أن يطالــب بهــذا املبلــغ مــرة أخــرى، ممــا 
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تقــدم يتبــن بــأن الدعــوى صوريــة كيديــة، ويظهــر منهــا كذلــك ان 
ــه لتكليــف محامــي ملباشــرة  املدعــي قــد تعمــد اإلضــرار باملدعــى علي
ــي:  ــة مبــا يل ــه وكال ــب املدعــى علي ــة، وملــا ســبق فقــد طال هــذه القضي
: 1/ صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي لعــدم أحقيتــه فيمــا يدعيــه. 2/ 
تعزيــر املدعــي وذلــك لرفعــه دعــوى مبطالبــة ماليــة ســبق الفصــل فيهــا 
بحكــم قطعــي. 3/ حتمــل املدعــي ألتعــاب احملامــاة ا.هـــ وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي أجــاب قائــا: مــا ذكــره املدعــى عليــه يف مذكرتــه مــن أن 
موكلــه اشــترط علــي إخــراج املدعــو/ ... مــن الســجن مقابــل أن يلتــزم 
موكلــه بســداد املبلــغ املدعــى بــه فصحيــح، غيــر أن الوقــت كان وقــت 
إجــازة عيــد األضحــى ولــم أمتكــن مــن إخــراج املدعــو/ ... مــن الســجن 
بســبب أن احلقــوق املدنيــة والتــي تضبــط عندهــا التنــازالت قــد توقــف 
دوامهــا بســبب اإلجــازة، وبعــد اإلجــازة اتصلــت علــى املدعــى عليــه فقــال 
لــي: ال تخرجــه مــن الســجن ألن هنــاك مــن يطالبــه غيــرك، أمــا مــا 
ذكــره املدعــى عليــه وكالــة مــن أنــه ســبق الفصــل يف املبلــغ املدعــى 
بــه مــن مكتــب الفصــل يف منازعــات األوراق التجاريــة بالقــرار رقــم 
33/225 يف 1433/11/23هـــ فصحيــح، غيــر أن التــزام املدعــى عليــه 
بالســداد كان بعــد القــرار هكــذا أجــاب. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه وكالــة قــال: أطلــب اإلمهــال ملراجعــة موكلــي ، ويف جلســة أخــرى 

وفيهــا حضــر الطرفــان احلاضــران يف اجللســة املاضيــة، وبســؤال
املدعــى عليــه وكالــة عمــا اســتمهل مــن أجلــه قــال: مــا ذكــره املدعــي 
يف اجللســة املاضيــة مــن أنــه لــم يســتطع إخــراج املدعــو/ .... مــن الســجن 
بســبب أن احلقــوق املدنيــة والتــي تضبــط عندهــا التنــازالت قــد توقــف 
دوامهــا بســبب اإلجــازة، فــإن التنــازالت تضبــط حتــى يف اإلجــازة، ولــذا 



230

فهــذا عــذر غيــر مقبــول، ثــم  إن موكلــي شــرط علــى املدعــي أن يخــرج 
ــم يقــم بإخــراج  ــر أن املدعــي ل ــد، غي ــل العي املدعــو/ ... مــن الســجن قب
املدعــو/ ... مــن الســجن قبــل العيــد، ولــذا يعتبــر الشــرط الغيــا كأن 
لــم يتــم. وأمــا مــا ذكــره املدعــي مــن أن التــزام موكلــي كان بعــد قــرار 
مكتــب الفصــل فصحيــح هكــذا أجــاب. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
أجــاب قائــا: مــا ذكــره املدعــى عليــه وكالــة غيــر صحيــح، فقــد أتاني 
املدعــى عليــه يف 1433/11/22هـــ وقــال: إنــي فاعــل خيــر، وأريــدك أن 
تعيننــي علــى فعــل اخليــر، وتعطينــي مبلــغ مائتــن وخمســن ألــف ألجــل 
أن نحــرر الشــقق التــي يف مكــة والفيــا التــي يف الريــاض مــن الرهــون 
وااللتزامــات التــي عليهــا ثــم نبيعهــا، ونســدد كل الذيــن يطالبــون ... 
مبــا فيهــم أنــت، وقلــت لــه ال مانــع لــدي، أنــا حقــي ثاثمائــة وســتن 
ألفــا صــدر بهــا قــرار وزارة التجــارة، وأنــا متنــازل عــن ثمانــن ألــف، 
فقــط أعطونــي حقــي، وكتبــت لــه شــيكا مســحوبًا علــى مصــرف ... 
ــغ مائتــن وخمســن ألفــا، برقــم 157 يف 1433/11/22هـــ والتــزم  مببل
لــي بإرجاعهــا بعــد بيــع الشــقق والفيــا  ويف 1433/12/6هـــ  قــال لــي: 
إنــا حررنــا الشــقق والفيــا مــن الرهــون وااللتزامــات التــي عليهــا ونقلنــا 
الشــقق التــي يف مكــة باســمك، وســيتم إرســال مــا يثبــت ذلــك علــى 
بريــدك االلكترونــي، وأريــدك أن تكتــب التنــازل مــن غــٍد، فأنــا أريــد 
أن يخــرج ... بأســرع وقــت. فقلــت: لــك منــي أن أتنــازل عنــه غــدا وأكلــف 
ــغ املائتــن  ــازل،  كمــا ســألته عــن املبل ــات التن ــة إلثب ــي يف املدين وكيل
وخمســن ألــف، فقــال لــي: إنــا ســنبيع الشــقق بعــد العيــد، وســوف 
نســددك بعدهــا،  ويف اليــوم الثانــي كلمــت وكيلــي إلثبــات التنــازل 
لــدى احلقــوق، فقــال لــي: إدارة احلقــوق مــا يســتقبلون اآلن ألنــه إجــازة، 
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ثــم إن ... عليــه حكــم يف احلــق العــام شــهرين مــن 1434/11/23هـــ، 
وبعــد العيــد اتصلــت عليــه فقــال: إنــه لــم يتيســر بيعهــا، فطلبــت منــه 
إرجــاع املائتــن وخمســن ألــف التــي أخذهــا منــي، فأرجعهــا بحوالــة 
علــى حســابي يف ... بتاريــخ 1434/12/26هـــ هكــذا أجــاب. وبعرضــه 
علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال: ســأراجع موكلــي ، ويف جلســة أخــرى 
هويتيهمــا  واملدونــة  املاضيــة  اجللســة  يف  احلاضــران  الطرفــان  حضــر 
ســلفا، وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عمــا اســتمهل مــن أجلــه أبــرز 
مذكــرة مكونــة مــن صفحتــن علــى مطبوعــات مكتــب ... للمحامــاة 
وطلــب رصدهــا، وباطاعــي عليهــا وجــدت فيهــا مــا نصــه ) ومبراجعــة 
مــا ذكــره املدعــي باجللســة  املشــار إليهــا جنــد أنــه لــم يــأِت بجديــد أو 
اثبــات صحــة ادعائــه و ذلــك بالتفصيــل التالــي : أواًل : تأكيــد املدعــي 
ــازل  ــأن يتن ــه أقــر ب وإقــراره بربــط الســداد بشــرط اإلفــراج العاجــل وأن
عنــه غــدًا ويكلــف وكيلــه يف املدينــة بإثبــات التنــازل . ثانيــًا :- عندمــا 
نقــل ملكيــة هــذه الصكــوك لصالــح  بتنفيــذ عمليــة  بــدأ موكلــي 
املدعــي عــن طريــق بنــك ... وشــركة ... الكويتيــة تعطلــت عمليــة نقــل 
الصكــوك بعــض الوقــت ولــم يــف املدعــي يف وعــده بإخــراج املدعــو / ... 
ن مــن الســجن ، فأوقــف موكلــي عمليــة نقــل الصكــوك ورد لــه املبلــغ 
املدفــوع لــه يف بدايــة االتفــاق وهــو مائتــان وخمســون الــف ريــال بحوالــة 
علــي بنــك ... بتاريــخ 1434/12/26هـــ . ثالثــًا : صــدور حكمــن لــذات 
املبلــغ يف موضــوع واحــد فيــه اخــال بحجيــة األحــكام  : - أصــل املبلــغ 
ــخ  ــي رقــم 33/225 وتاري ــه بالقــرار النهائ ــه ســبق الفصــل في ــب ب املطال
1433/11/23هـــ ، الصــادر مــن مكتــب الفصــل يف منازعــات األوراق 
التجاريــة باملدينــة املنــورة بالقضيــة رقــم 33/1/179، ومــا زال الســجن 
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/ ... ، ســجينًا بســببه ، فــا يحــق للمدعــي أن يطالــب بهــذا املبلــغ مــرة 
أخــرى . - أقــر موكلــي بــأن الناشــئ بينــه وبــن املدعــي كان بعــد 
احلكــم بقــرار مكتــب الفصــل وهــذا صحيــح ، ولكــن املطالبــة املاليــة 
التــي ســبق الفصــل فيهــا بحكــم قطعــي ال يعنــي أن يصــدر حكــم آخــر 
لــذات املبلــغ يف موضــوع واحــد ، ألن املدعــي بهــذا أخــذ اكثــر مــن حقــه 
ومت إثــراءه إثــراًء غيــر مشــروع وبــا ســبب هــذا باإلضافــة إلــى إخالــه 
بحجيــة األحــكام فــإذا صــدر لــه حكــم فإنــه يكــون حكمــًا ناســخًا 
أو ملغيــًا للحكــم الســابق وإمــا أن يكــون مؤكــدًا لــه ويف احلالتــن يعــد 
مخالفــة للشــرع والنظــام . الطلبــات : لــذا فــإن موكلــي يصمــم علــى 
طلباتــه الســابقة ( ا.هـــ ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان احلاضــران 
يف اجللســة املاضيــة واملدونــة هوياتهمــا ســلفا، وقــرر املدعــي قائــا: إن 
املدعــى عليــه أصالــة طلــب منــي التنــازل عــن مطالبــة املدعــو ... لدى اجلهة 
املختصــة قبــل عيــد األضحــى  مقابــل أن يلتــزم بســداد املبلــغ املطالــب 
بــه، ولــم أمتكــن مــن التنــازل ملــا ذكرتــه مــن أن اجلهــة املختصــة بضبــط 
التنــازالت )إدارة احلقــوق املدنيــة( كانــت مغلقــة بســبب إجــازة عيــد 
ــى املدعــى عليــه بعــد اإلجــازة فطلــب منــي  األضحــى، وقــد اتصلــت عل
عــدم التنــازل هكــذا قــرر. وبســؤال املدعــي هــل قــام بإخــراج املدعــو 
ــدى اجلهــة  ــازل ل ــم أتن ــم أخرجــه، ول ــه: ال ل ... مــن الســجن فأجــاب بقول
املختصــة )إدارة احلقــوق املدنيــة(  بنــاء علــى طلــب املدعــى عليه أصالة وال 
يــزال ... يف الســجن علــى ذمــة احلكــم الســابق هكــذا قــرر. فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة، ومبــا أن املدعــى عليــه وكالــة صــادق 
علــى أن موكلــه التــزم بســداد مبلــغ وقــدره خمســمائة وخمســون ألــف 
ريــال للمدعــي، ودفــع بــأن االلتــزام معلــق علــى شــرط وهــو إخــراج املدعو 
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ــازل  ــب املدعــي التن ــم يكت ــزام ول ــي لالت ــوم التال ... مــن الســجن يف الي
مــن الغــد حســبما شــرط، وال يــزال احملكــوم عليــه ســجينا وصــادق 
علــى ذلــك املدعــي، ومبــا أن املدعــي صــادق علــى هــذا الدفــع  وأنــه لــم 
يتنــازل ، وملــا قــرره بعــض فقهــاء احلنابلــة مــن أنــه ال يصــح تعليــق الضمــان 
علــى شــرط أو وقــت )ينظــر الــكايف للموفــق ابــن قدامــة 134/2(، 
وعلــى القــول بصحتــه فإنــه لــم يتــم حتقيــق الشــرط فــا يلــزم املشــروط، 
ومبــا أنــه ال مصلحــة قائمــة مشــروعة للمدعــى عليــه يف املطالبــة بتعزيــر 
املدعــي، وبنــاء علــى املــادة الرابعــة من نظام املرافعات الشــرعية والفقرة 
األولــى مــن الئحتهــا التنفيذيــة، ومبــا أن املطالبــة بأتعــاب احملامــاة ســابق 
فقــد حكمــت  القطعيــة،  واكتســابه  احلكــم  لعــدم صــدور  ألوانــه 
بالتالــي: أوال: رد دعــوى املدعــي وإخــاء ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه 
الدعــوى. ثانيــا: صــرف النظــر عــن طلــب املدعــى عليــه تعزيــر املدعــي. 
احملامــاة،  بأتعــاب  عليــه  املدعــى  مطالبــة  عــن  النظــر  صــرف  ثالثــا: 
ــه التقــدم بهــا يف دعــوى مســتقلة إذا اكتســب احلكــم  ــه  بــأن ل وأفهمت
القطعيــة، وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه وكالــة القناعــة، 
وقــرر املدعــي عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف، فأجيــب لطلبــه، وأفهــم 
بــأن عليــه مراجعتنــا يــوم األربعــاء 1434/07/26هـــ الســتام نســخة مــن 
احلكــم لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة عليــه خــال مــدة ال تتجــاوز ثاثــن 
يومــا مــن التاريــخ املذكــور فــإن تأخــر عــن ذلــك ســقط حقــه يف طلــب 
االســتئناف واكتســب احلكــم القطعيــة. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/24 هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/11/18 هـــ 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة اإلســتئناف بالريــاض برقــم 342311580 
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وتاريــخ 1434/11/10هـــ وبرفقهــا قــرار قضــاة الدائرة السادســة لتمييز 
القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض رقــم 34346580 
وتاريــخ 1434/11/2هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم أ. هـــ وحتــى ال 
يخفــى جــرى حتريــره ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/11/18 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة السادســة 
علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  احلقوقيــة  القضايــا  لتمييــز 
بالريــاض  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة  املعاملــة 
برقــم34/165191 وتاريــخ 1434/10/11هـــ املرفــق بهــا الصــك الصادر 
مــن فضيلــة املــازم القضائــي باحملكمــة الشــيخ/ ...  املســجل برقــم ... 
وتاريــخ 1434/7/25هـــ اخلــاص بدعــوى /... ضــد/ ... وكيــًا عــن ... يف 
مبلــغ مالــي علــى الصفــة املوضحــة بالصــك واملتضمــن حكــم فضيلتــه  
أوال: رد دعــوى املدعــي وإخــاء ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى 

ثانيــا: صــرف النظــر عــن طلــب املدعــى عليــه تعزيــز املدعــي 
ثالثــا: صــرف النظــر عــن مطالبــة املدعــى عليــه بأتعــاب احملامــاة وإفهامه 
بــأن لــه التقــدم بهــا يف دعــوى مســتقلة إذا اكتســب احلكــم القطعيــة، 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
قررنــا املصادقــة علــى احلكــم . واللـــه املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبـــه وســلم .
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: 34221473 تاريُخه: 1434/5/25هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3445394

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34300116   تاريخه : 1434/8/17هـ

مــن  جــزء  ســداد   - أقســاط  علــى  ســيارة  بيــع   - وأداء  غــرم  كفالــة 
الثمــن والعجــز عــن ســداد الباقــي - مطالبــة الكفيــل بتســليم باقــي 
ثمــن ســيارة اشــتراها مكفولــه - مصادقــة املدعــي علــى الدعــوى- إلــزام 
الكفيــل بتســليم مــا حــل مــن الثمــن وســداد املؤجــل وقــت حلولــه - إفهام 

ــه مبــا يدفعــه . الكفيــل بالرجــوع علــى مكفول

- قوله صلى اهلل عليه وسلم : »الزعيم غارم« .

بــاع املدعــي ســيارة مقســطة علــى أقســاط شــهرية وقــد ســدد مــن هــذه 
القيمــة مبلغــا قــدره ثاثــون ألفــًا وتبقــى مــن القيمــة مبلغــا قــدره ســتون 
ألفــًا حــل منهــا  مبلــغ قــدره ســتة وعشــرون ألفــًا وقــد قــام املدعــى عليــه 
بكفالــة املشــتري كفالــة غــرم وأداء يف تلــك القيمــة لــذا طلــب إلزامــه 
بســداد املبلــغ احلــال وقــدره ســتة وعشــرون ألــف ريــال مــع االلتــزام بســداد 
ــى مــا جــاء يف  باقــي األقســاط يف مواعيدهــا، صــادق املدعــى عليــه عل
الدعــوى، بعــد اإلطــاع علــى العقــد املبــرم بــن الطرفــن، صــدر احلكم 
بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ احلــال للمدعــي مــع االلتــزام بســداد 
باقــي األقســاط يف مواعيدهــا، وأفهــم املدعــى عليــه أن لــه الرجــوع 
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علــى مكفولــه فيمــا يدفــع عنــه ، قــرر املدعــي القناعــة وقــرر املدعــى 
عليــه عــدم القناعــة ، متــت مصادقــة احلكــم مــن محكمــة االســتئناف 

بالريــاض .

احملكمــة  يف  القاضــي   ............ أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة مبحافظــة اخلــرج وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة  
رئيــس احملكمــة العامــة باخلــرج / املكلــف برقــم 3445394 وتاريــخ 
وتاريــخ   34223068 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/01/26
الســبت املوافق1434/05/25هـــ فتحــت  يــوم  1434/01/26هـــ  ففــي 
اجللســة وفيهــا حضــر .......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ............ وادعــى علــى احلاضــر معــه .......... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ............. قائــا يف حتريــر دعــواه عليــه لقــد بعــت 
علــى املــرأة /............... بتاريــخ 1432/1/20هـــ ســيارة مــن نــوع داتســون 
نســيان غمارتــن أوراق جمــرك بقيمــة إجماليــة قدرهــا تســعون ألــف 
ريالـــ2000  ألفــي  بواقــع  شــهرية  أقســاط  علــى  مقســطة  ريالـــ90000 
شــهريا اعتبــارا مــن 1432/2/25هـــ وقــد ســددت مــن هــذه القيمــة مبلغــا 
ــون ألــف ريالـــ30000 وتبقــى مــن القيمــة مبلغــا قــدره ســتون  قــدره ثاث
ألــف ريالـــ60000 حــل منــه حتــى تاريــخ هــذا اليــوم مبلغــا قــدره ســتة 
وعشــرون ألــف ريالـــ26000 وقــد قــام املدعــى عليــه احلاضــر بكفالــة 
أطلــب  لــذا  القيمــة  تلــك  وأداء يف  غــرم  املذكــورة كفالــة  املشــترية 
إلزامــه بســداد املبلــغ احلــال وقــدره ســتة وعشــرون ألــف ريــال26000 لــي 
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مــع االلتــزام بســداد باقــي األقســاط يف مواعيدهــا هــذه دعــواي وأســأل 
املدعــى عليــه اجلــواب وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي أجــاب 
قائــا إن مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه كلــه صحيــح جملــة وتفصيــا 
فقــد كفلــت املــرأة املذكــورة يف قيمــة الســيارة التــي ذكــر ومــا ذكــره 
مــن املبلــغ املتبقــي والواصــل واحلــال كلــه صحيــح وأنــا مســتعد بالســداد 
ولكننــي أطلــب مهلــة لذلــك ، هــذا مــا لــدي وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
قــال ال أســتطيع إعطــاء املدعــى عليــه مهلــة وأطلــب إلزامــه مبــا ورد يف 
دعــواي هــذا مــا لــدي ثــم جــرى االطــاع علــى صــورة مــن العقــد الصــادر 
مــن معــرض ........... برقــم 2/5481 وتاريــخ 1432/1/18هـــ واملتضمــن 
بيــع املدعــي الســيارة املوصوفــة يف الدعــوى علــى املــرأة ........ والقيمــة 
وكيفيــة الســداد كمــا ذكــر املدعــي وقيــام املدعــى عليــه بكفالــة 
املــرأة املذكــورة كفالــة غــرم وأداء وبعرضــه علــى املدعــى عليــه صــادق 
عليــه ثــم جــرى ســؤال الطرفــن هــل لديهمــا مــا يضيفانــه فقــال املدعــي 
ليــس لــدي مــا أضيفــه وقــال املدعــى عليــه أطلــب االحتفــاظ بحقــي يف 
الرجــوع علــى مكفولــي يف حالــة احلكــم علــي ، فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة واإلقــرار ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم :«الزعيــم 
غــارم« وبعــد اإلطــاع علــى العقــد املبــرم بــن الطرفــن ، لــكل مــا تقــدم 
فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه ............. بدفــع املبلــغ احلــال للمدعــي 
باقــي  بســداد  االلتــزام  مــع  ريــال26000  ألــف  وقــدره ســتة وعشــرون 
ــى  ــه الرجــوع عل ــه أن ل األقســاط يف مواعيدهــا ، وأفهمــت املدعــى علي
مكفولتــه فيمــا يدفــع عنهــا وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن قــرر املدعــي 
القناعــة وقــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة فجــرى إفهامــه بأنــه ســيجري 
تســليمه نســخة مــن احلكــم يف هــذا اليــوم لتقــدمي اعتراضــه عليــه يف 
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مــدة أقصاهــا ثاثــون يومــا مــن تاريخــه وكان ختــام اجللســة يف الســاعة 
ــا محمــد حــرر يف  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل ــق وصل ــاهلل التوفي 30 : 11 وب

1434/5/25هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1434/09/09 هـــ 
املعاملــة  عــادت  قــد  وفيهــا كانــت   01 : الســاعة 15  اجللســة  فتحــت 
وتاريــخ   341873030 برقــم  بالريــاض  االســتئناف  محكمــة  مــن 
1434/8/25هـــ  بشــرح فضيلــة رئيــس احملكمــة رقــم 341873030 
وتاريــخ 1434/9/8هـــ  وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن الدائــرة السادســة 
1434/8/17هـــ  وتاريــخ  رقــم 34300116  احلقوقيــة  القضايــا  لتمييــز 
املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم وقــد ظهــر صــك احلكــم مبــا نصــه ) 
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك برقــم 34221473 

1434/5/25هـــ  وتاريــخ 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ / ......... وأصدرنــا القــرار رقــم 34300116 
قاضــي  احلكــم   علــى  املصادقــة  املتضمــن  1434/8/17هـــ   وتاريــخ 
............. توقيعــه  ............ توقيعــه وختمــه قاضــي اســتئناف  اســتئناف 
وختمــه  رئيــس الدائــرة .............. توقيعــه وختمــه ( أ.هـــ لــذا جــرى إحلاقــه 
والتهميــش مبوجبــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/09/09هـــ .
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رقم الصك: 34203891  تاريخه:1434/5/1هـ  
رقم الدعوى: 33287027

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34240415   تاريخه 1434/6/13هـ

كفالــة - مطالبــة الضامــن للمضمــون بــأداء احلــق لتخليصــه مــن 
ضمانــه كفالــة يف قــرض - ال تســمع دعــوى اإلعســار إال بعــد تكليــف 
مدعيهــا بالســداد - لصاحــب احلــق اخليــار يف الرجــوع علــى الضامــن 

أو املضمــون - إلــزام بالســداد .

قــال يف شــرح املنتهــى »وإذا طالــب ضامــن مضمونــا بتخليصــه مــن 
ضمانــه بــأداء احلــق لربــه لزمــه أي املديــن إن كفــل أو ضمــن بإذنــه 
أي املكفــول أو املضمــون وطولــب كفيــل أو ضامــن بذلــك ألنــه شــغل 

ذمتــه مــن أجلــه بإذنــه فلزمــه تخليصهــا« 255/2 .

ادعــى املدعــي وكالــة ضــد املدعــى عليــه بأنــه اقتــرض مبلغــا قــدرة 
مئتــان وواحــد وســتون الفــًا وتســع مائــة وخمســة وســبعون ريــاال قرضــا 
حســنا وطلــب املدعــي اصالــة أن يعيــد املدعــى عليــه املبلــغ فرفــض وطلــب 
املدعــي إلــزام املدعــى عليــه بــان يســلم ملوكلــه املبلــغ الــذي اقترضــه منــه 
، أجــاب املدعــى عليــه بــان مــا ذكــره املدعــى غيــر صحيــح والصحيــح 
انــه أخــذ بضاعــة مــن إحــدى الشــركات علــى فتــرات باســم املدعــى 
املبالــغ قدرهــا مئتــان  الطرفــن واصبــح مجمــوع  بــن  باتفــاق  اصالــة 
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وواحــد وســتون الفــا وتســع مائــه  وخمســه وســبعون ريــااًل وانــه لــم يســدد 
منهــا شــيئًا للمدعــي وال للشــركة وانــه معســر ال يســتطيع الســداد وان 
الشــركة تطالــب املدعــى اصالــة باملبلــغ ، صــادق املدعــي وكالــة علــى 
ــر صحيحــة  ــه ســوى دعــوى اإلعســار فقــرر أنهــا غي جــواب املدعــى علي
، طالــب املدعــى وكالــة بإلــزام املدعــى عليــه بــأداء احلــق للشــركة 
حيــث أنهــا تطالبــه باملبلــغ ، قــرر ناظــر القضيــة أن هــذه املعاملــة بــن 
الشــركة  جتــاه  عليــه  للمدعــى  املدعــى  مــن  كفالــة  تعــد  الطرفــن 
وللضامــن مطالبــة املضمــون بتخليصــه مــن ضمانــه بــأداء احلــق لربــه 
كمــا قــرره ذلــك الفقهــاء ، صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم 
املبلــغ املدعــى بــه للشـــركة الـــدائنة ، قــرر ناظــر القضيــة أن ذلــك ال مينــع 
مــن مطالبــة رب احلــق للضامــن وأيهمــا ســدد لــرب احلــق أوال كفــى ولــم 

يطالــب اآلخــر . 
قــرر املدعــى القناعــة ، قــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة ، صــدق احلكم 

من محكمة االســتئناف  .

العامــة  القاضــي يف احملكمــة   .... أنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
 33287027 برقــم  املســاعد   .... جــدة/  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة 
 33777676 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1433/04/25 وتاريــخ 
وتاريــخ 1433/04/25 هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق: 1433/12/29هـ 
حضــر .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم: .... الوكيــل 
ــة العــدل الثانيــة شــمال  ــة الصــادرة مــن كتاب عــن: .... مبوجــب الوكال
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جــدة برقــم: 53629 يف: 1431/6/15هـــ واملخــول لــه فيهــا حــق املرافعــة 
واملدافعــة، وحضــر حلضــوره .... مينــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة 
رقــم: وادعــى األول قائــا: إن هــذا احلاضــر قــد اقتــرض مــن موكلــي 
ــة وخمســة وســبعون  ــان وواحــد وســتون ألــف وتســع مئ مبلغــا قــدره: مئت
ريــاال قرضــا حســنا، وقــد طلــب موكلــي منــه أن يرجــع مبلــغ القــرض 
فامتنــع، أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بتســليم املبلــغ املدعــى بــه وقــدره: 
مئتــان وواحــد وســتون ألــف وتســع مئــة وخمســة وســبعون ريــال، هكــذا 
ادعــى. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا: مــا ذكــره املدعي 
غيــر صحيــح، والصحيــح أننــي ســحبت بضاعــة مــن شــركة ......... علــى 
وبينــه، وأصبــح  بينــي  باتفــاق  املدعــي أصالــة  باســم  فتــرات متفرقــة 
مجمــوع مــا ســحبته مــن الشــركة املذكــورة مبلغــا قــدره: مئتــان وواحــد 
وســتون ألــف وتســع مئــة وخمســة وســبعون ريــال، ولــم أســدد منهــا شــيئا 
للمدعــي أصالــة وال للشــركة، وأنــا اآلن شــخص معســر ال أســتطيع 
أن أســدده، هكــذا أجــاب. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة أجــاب 
قائــا: مــا ذكــره املدعــى عليــه صحيــح، هكــذا أجــاب. ثم قــرر املدعي 
وكالــة قائــا: أطلــب تأجيــل اجللســة حملاولــة الصلــح، هكــذا قــرر. 
ويف يــوم األربعــاء املوافــق: 1434/05/01هـــ  حضــر املدعــي وكالــة:  
واملدعــى عليــه أصالــة: املثبــت حضورهمــا يف جلســة ســابقة، ثــم قــرر 
املدعــى عليــه قائــا: إن شــركة ..... تطالــب املدعــي باملبلــغ املدعــى بــه 
ألننــي أخذتهــا مــن الشــركة بإذنــه، وال تطالبنــي بشــيء، هكــذا قــرر. 
ثــم أضــاف املدعــي وكالــة قائــا: مــا ذكــره املدعــى عليه آنفــا فصحيح 
عــدا إعســاره فغيــر صحيــح، وأطلــب إلزامــه بــأداء احلــق لربــه وتخليصــي 
مــن الديــن الــذي حلقنــي بســببه، هكــذا أضــاف. فبنــاء علــى مــا ســلف، 



242

وألن املدعــى عليــه قــرر أنــه أخــذ مــن شــركة .......... بضاعــة بقيمــة 
ــاال باســم  ــة وخمســون ري ــان وواحــد وســتون ألــف وتســع مئ قدرهــا: مئت
ــة مــن املدعــي للمدعــى  ــة تعــد كفال املدعــي وبعــد إذنــه، وهــذه املعامل
عليــه جتــاه الشــركة، وألنَّ للضامــن مطالبــة املضمــون بتخليصــه مــن 
ضمانــه بــأداء احلــّق لرّبــه، ومطالبــة رّب احلــّق كمــا قــرره الفقهــاء، قــال 
ــًا بتخليصــه مــن  يف شــرح املنتهــى 255/2: )وإذا طالــب ضامــٌن مضمون
ــه لزمــه أي: املديــن إن كفــل أو ضمــن بإذنــه أي:  ضمانــه بــأداء احلــّق لربِّ
ته  املكفــول أو املضمــون وطولــب كفيــل أو ضامــن بذلــك؛ ألنَّه شــغل ذمَّ
مــن أجلــه بإذنــه فلزمــه تخليصهــا(، وأمــا مــا دفــع بــه املدعــى عليــه بأنــه 
معســر ال يســتطيع الســداد فــا يلتفــت لهــذا الدفــع، ألن دعــوى اإلعســار 
ــه قــررُت إلــزام  ال تســمع إال بعــد تكليــف مدعيــه بالســداد، لذلــك كلِّ
بــه  عــى  املدَّ املبلــغ  بتســليم  رقــم:  إقامــة  رخصــة   ........ عليــه:  املدعــى 
وقــدره: مئتــان وواحــد وســتون ألــف وتســع مئــة وخمســون ريــاال لــرّب 
احلــق: شــركة .......، وال مينــع هــذا مطالبــة رّب احلــّق للضامــن فأيهمــا 
د لــرّب احلــق أواًل كفــى ولــم يطالــب اآلخــر، وللمدعــي أو مــن ُينيبــه  ســدَّ
متابعــة تنفيــذ هــذا احلكــم علــى املدعــى عليــه بتســليم املبلــغ احملكــوم 
بــه لــرّب احلــق، وبذلــك قضيــت. وبإعــان احلكــم قــرر املدعــي قناعتــه 
باحلكــم، أمــا املدعــى عليــه فقــرر اعتراضــه بــدون الئحــة وأمــرت برفــع 
كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم حســب 
التعليمــات. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم. حــرر يف: 1434/05/01هـــ
احلمــد هلل وحــده، وبعــد: ويف يــوم الســبت املوافــق: 1434/06/24هـــ 
الدائــرة  قــرار  وبرفقهــا  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت 
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احلقوقيــة السادســة رقــم: 34240415 يف: 1434/6/13هـــ ونــص احلاجــة 
منــه: )وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم(. ا. هـــ وللبيــان جــرى إثباتــه وأمــرت بإحلاقــه علــى 
الصــك والســجل. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف: 1434/06/24هـــ
ــرى  ــد جـ ــى رســول اهلل ، وبعــد : فقـ احلمــد هلل ، والصــاة والســام عل
مّنــا نحـــن رئيــس وأعضــاء الدائـــرة احلقوقيـــة السادســة يف محكمــة 
احلكــم  هــذا  علـــى  االطــاُع  املكرمـــة  مكـــة  مبنطقــة  االســتئناف 
العامــة مبحافظــة  باحملكمــة  القاضــي  الشــيخ  مــن فضيلــة  الصــادر 
ــدد 34203891  وتاريــخ 1434/5/1هـــ ،املتضمــن  جــدة، واملســجل بعـ
دعــوى ، احملكــوم فيـــه مبــا دون باطنــه، وبدراســـة احلكــم وصـــورة 
ضبطـــه تقـــررت املوافقـــة علـــى احلكــم ، واهلل املوفــق وصلـــى اهلل علـــى 

ــه وســلم . ــه وصحبـ ــى آلـ نبينــا محمــد وعلـ
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رقم الصك: 33430422 تاريخه: 1433/10/18هـ 
رقم الدعوى: 32408198

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
349360  تاريخه: 1434/1/12هـ

ــة  كفالــة - بيــع ســيارة باآلجــل - ســداد الكفيــل عــن املديــن - مطالب
الكفيــل املديــن مبــا ســدده عنــه - قبــول الدعــوى علــى الغائــب عــن 
مجلــس احلكــم - اعتمــاد صكــوك األحــكام كبينــة - تشــرع اليمــن 
يف جانــب أقــوى املتداعيــن - القضــاء علــى الغائــب - غيــاب املدعــى 
عليــه مــع تبلغــه ممــا يقــوى جانــب املدعــي - تعــذر تســليم صــورة احلكــم 

للغائــب يقتضــي رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف .

الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن   )55( املــادة  مــن  األولــى  الالئحــة   -1
التنفيذيــة. والئحتــه 

2- قــال بــن القيــم رحمــه اهلل يف إعــالم املوقعــن )101/1( : )والــذي 
ــه الشــريعة أن اليمــن تشــرع مــن جهــة أقــوى املتداعــن فــأي  جــاءت ب
وهــذا مذهــب  مــن جهتــه  اليمــن  ترجــح جانبــه جعلــت  اخلصمــن 
اجلمهــور كأهــل املدينــة وفقهــاء احلديــث كاإلمــام أحمــد والشــافعي 

ومالــك وغيرهــم(.
3- مــا قــرره أهــل العلــم مــن القضــاء علــى الغائــب املســتتر وان لــم يكــن 
مــع املدعــي بينــة حتــى ال يكــون االمتنــاع طريقــا إلــى إســقاط احلقــوق 
للمــاوردي  القاضــي  أدب  انظــر:  حلفظهــا.  القاضــي  نصــب  التــي 

.)323/2(
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ادعــى املدعــي علــى املدعــى عليــه بأنــه كفلــه كفالــة غــرم وأداء يف 
ــغ أربعــة وســبعن الــف  ســيارة اشــتراها املدعــى عليــه مــن شــخص مببل
ريــال ، ســدد منهــا املدعــى عليــه ثمانيــة وثاثــن ألــف ريــال واملتبقــي 
ســته وثاثــون ألــف ريــال ســددها املدعــي بعــد صــدور حكم عليــه بذلك 
، طلــب املدعــي إلــزام املدعــى عليــه بســداد هــذا املبلــغ ، ابــرز املدعــى 
صــك احلكــم الــذي عليــه ودون مضمونــه ، لترجــح جانــب املدعــي جــري 
حتليفــه علــى صحــة دعــواه وأن املدعــى عليــه لــم يســدد شــيئا مــن املبلــغ 

املدعــى بــه .
، ملــا ســبق ولئــا يكــون االمتنــاع عــن احلضــور ســببا إلســقاط احلقــوق 
بــه  صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه الغائــب بدفــع املبلــغ املدعــى 
للمدعــي ، نــص يف منطــوق احلكــم أن املدعــى عليــه الغائــب علــى حجتــه 

متــى حضــر ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامــة بينبــع 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بينبــع .... املســاعد برقــم 32408198 وتاريــخ 1432/09/14 هـــ املقيــدة 
يــوم  وتاريــخ 1432/09/14 هـــ ففــي  برقــم 321185775  باحملكمــة 
  10  :  00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1433/10/17هـــ  الثاثــاء 
وفيهــا حضــر ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... وادعــى 
علــى الغائــب عــن مجلــس احلكــم الشــرعي ... قائــًا يف دعــواه إن املدعى 
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عليــه الغائــب عــن املجلــس الشــرعي قــام بشــراء ســيارة نــوع ...... غمــارة 
موديــل 2006م مــن ... مببلــغ وقــدره)74,000( أربعــة وســبعون ألــف ريــال 
ســدد منهــا مبلغــًا وقــدره)38,000( ثمانيــة وثاثــون ألــف ريــال ولم يســدد 
املبلــغ املتبقــي وقــدره)36,000( ســتة وثاثــون ألــف ريــال وقــد قــام البائــع 
بتقــدمي دعــوى ضــدي لــدى فضيلتكــم لكونــي كفيــل غــارم وقــد صدر 
ضــدي صــك احلكــم رقم5/21 وتاريــخ 1432/04/07هـــ والذي يلزمني 
بدفــع املبلــغ احلــال بذمــة املدعــى عليــه وقدره)36,000(ســتة وثاثون ألف 
ريــال وقــد قمــت بســداد املبلــغ احلــال بذمــة املدعــى عليه وقــدره)36,000( 
ســتة وثاثــون ألــف ريــال وقــد همــش علــى صــك احلكــم بذلــك أطلــب 
ــه  ــغ الــذي ســددته عن ســؤال املدعــى عليــه واحلكــم بإلزامــه بدفــع املبل
وقــدره)36,000( ســتة وثاثــون ألــف ريــال هــذه دعــواي وقــد ســبق أن 
تبلــغ املدعــى عليــه مبوعــد اجللســة يــوم الســبت املوافــق 1432/07/16هـــ 
الســاعة التاســعة حســب منــوذج التبليــغ املرفــق باملعاملــة ولــم يحضــر وملــا 
ســبق واســتنادًا علــى الفقــرة )1( مــن املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية والئحتهــا التنفيذيــة ونصهــا ) إذا تبلــغ املدعــى عليــه 
لشــخصه أو وكيلــه الشــرعي يف القضيــة نفســها مبوعــد اجللســة أو 
أودع هــو أو وكيلــه مذكــرة بدفاعــه للمحكمــة قبــل اجللســة فيعــد 
احلكــم يف حقــه حضوريــًا ســواء أكان غيابــه قبــل قفــل بــاب املرافعــة 
املدعــي  مــن  القضيــة وطلبــت  الســير يف  قــررت  فلــذا  أ.هـــ   ) بعــده  أم 
وكالــه البينــة التــي تشــهد بصحــة دعــواه فأبــرز صــك احلكــم الصــادر 
مــن احملكمــة العامــة بينبــع برقــم 5/21 وتاريــخ 1433/04/07هـــ  ثــم 
جــرى منــي ســؤال املدعــي وكالــه هــل لديــه زيــادة بينــه علــى مــا ذكــره 
فأجــاب بقولــه ليــس لــدي ســوى مــا ذكرتــه ومبــا أن املدعــى عليــه قــد 
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ــة التــي قدمهــا  ــى البين تغيــب عــن اجللســة مــع تبلغــه باحلضــور إضافــة إل
املدعــي يرجــح قــوة جانــب املدعــي لــذا أفهمتــه بــأن اليمــن تتوجــه عليــه 
بعضــه فاســتعد  أو  بــه  املدعــى  للمبلــغ  املدعــى عليــه  عــدم ســداد  يف 
باحللــف فجــرى منــي تخويفــه مبغبــة اليمــن الكاذبــة ففهــم ذلــك وحلــف 
ــه إال هــو أننــي ســددت عــن املدعــى  ــًا :  ) واهلل العظيــم الــذي ال إل قائ
عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم مبلغــًا وقدره)36,000(ســتة وثاثــون 
ألــف ريــال ولــم يســلمني منهــا أي مبلــغ أقســم بــاهلل علــى ذلــك( هكــذا 
حلــف فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي ومبــا أن املدعــى عليــه 
قــد تبلــغ لشــخصه نظامــا مبوعــد اجللســة ولــم يحضــر ونظــرًا ملــا ورد 
يف الائحــة األولــى مــن املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية والئحتهــا التنفيذيــة املشــار إليهــا بعاليــه ومبــا أن بينــة املدعــي 
بينــة غيــر موصلــه إال أن غيــاب املدعــى عليــه عــن املجلــس الشــرعي مــع 
تبلغــه لشــخصه يرجــح قــوة جانبــه واليمــن تتوجــه علــى أقــوى املتداعــن 
ولهــذا قــال ابــن القيــم رحمــه اهلل يف إعــام املوقعــن 101/1 مــا نصــه 
)والــذي جــاءت بــه الشــريعة أن اليمــن تشــرع مــن جهــة أقــوى املتداعيــن 
فــأي اخلصمــن ترجــح جانبــه جعلــت اليمــن 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 
ــة  ــف اليمــن املطلوب القاضــي للمــاوردي ) 323/2( ومبــا أن املدعــي حل

منــه كمــا هــو مفصــل أعــاه
لــذا فقــد ثبــت لــديَّ صحــة دعــوى املدعــي وحكمــت علــى املدعــى عليــه 
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حكمــًا حضوريــًا بــأن يدفــع للمدعــي املبلــغ املدعــى بــه وقــدره)36,000 
(ســتة وثاثــون ريــال والغائــب علــى حجتــه متــى حضــر ، وبعــرض احلكم 
علــى املدعــي قنــع بــه وقــررت إكمــال مــا يلــزم حيــال إبــاغ املدعــى عليــه 
الغائــب باحلكــم حســب التعليمــات ، ثــم رفــع كامــل املعاملــة حــال 
االقتضــاء إلــى محكمــة االســتئناف لدراســة احلكــم وتدقيقــه حســب 
املتبــع ، وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبه 

وســلم  حــرر يف 1433/10/17هـــ الســاعة العاشــرة والنصــف .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا يــوم األحــد املوافــق 1433/12/19هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة وخمســة وأربعــون دقيقــة وقــد ســبق 
الكتابــة لرئيــس محضــري اخلصــوم باحملكمــة باخلطــاب ذي الرقــم 
331878864 وتاريــخ 1433/10/23هـــ لتســليم املدعــى عليــه ... صــورة 
مــن صــك احلكــم رقــم 33430422 وتاريــخ 1433/10/18هـــ إلبــداء 
الرقــم  ذي  وردنــا خطابهــم  وقــد  مــن عدمهــا  باحلكــم  قناعتــه  مــدى 
331878864 وتاريــخ 1433/11/03هـــ املتضمن)إشــارة إلــى خطابكم 
املدعــو  تســليم  بشــأن  وتاريخ1433/10/23هـــ   331878864 رقــم 
... عليــه  بــه لصالــح  الغيابــي احملكــوم  ... صــورة مــن صــك احلكــم 
نفيدكــم بأنــه مت التوجــه إلــى منــزل املدعــى عليــه يف1433/10/25هـــ 
ولــم أجــد أحــد ومت الذهــاب مــرة ثانيــة يف1433/10/28هـــ ولــم أجــد 
... ومت  ابنــه  الثالثــة يف1433/11/01هـــ فوجــدت  املــرة  وذهبــت  أحــد 
تســليمه صــورة الصــك وجتــدون برفقــه منــوذج االســتام(ا.هـ وبرفقــه 
إقــرار ابــن املدعــى عليــه ... املتضمــن أقــر أنــا ... بأننــي اســتلمت صــورة 
مــن صــك احلكــم رقــم 33430422 وتاريــخ 1433/10/18هـــ الصــادر 
مــن محكمــة ينبــع يف القضيــة املقامــة مــن املدعــي ... وأقــر بأنــي غيــر 
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مقتنــع باحلكــم وســوف أتقــدم بائحــة اعتراضيــة خــال ثاثــن يومــًا 
مــن اســتامي للصــورة ومذيلــة الورقــة باســم املقــر مبــا فيــه ...  وتوقيعــه 
وتاريــخ االســتام 1433/11/01هـــ ا.هـــ لــذا وبنــاًء علــى الفقــرة اخلامســة 
مــن املــادة السادســة والســبعن بعــد املائــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
احلكــم  صــك  نســخة  تســليم  تعــذر  )إذا  ونصهــا  التنفيذيــة  والئحتــه 
الغيابــي إلــى احملكــوم عليــه أو وكيلــه رفــع احلكــم إلــى محكمــة 
التمييــز بــدون الئحــة اعتراضيــة ، وال مينــع ذلــك مــن التمــاس إعــادة 
النظــر وفــق أحكامــه املقــررة يف هــذا النظــام( ا.هـــ لــذا فقــد قــررت 
رفــع كامــل املعاملــة حملكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة لدراســة 
ــا محمــد وعلــى  ــى نبين احلكــم وتدقيقــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل عل

آلــه وصحبــه وســلم  حــرر يف 1433/12/19هـــ .
احلمــد هلل وحــده، والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد:ـ 
مبحكمــة  الســابعة  احلقوقيــة  الدائــرة  قضــاَة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
ــة الــواردة  االســتئناف يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعامل
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بينبــع املســاعد برقــم 321185775 
فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1433/12/27هـــ  وتاريــخ 
الشــيخ ... القاضــي باحملكمــة العامــة بينبــع املســجل برقــم ... وتاريــخ 
1433/10/18هـــ املتضمــن دعــوى ... ضــد ... ، وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطـــه تقـــررت املوافقـــة علـــى احلكــم. واهلل املوفــق. وصلـــى اهلل علـــى 

نبينــا محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم .
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رقم الصك: 33442059 تاريخه: 1433/10/29هـ 
رقم الدعوى: 46835 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3411836   تاريخه: 1434/1/13هـ

كفالــة غــرم - مطالبــة الكفيــل مكفولــه مببلــغ ســدده عنــه - عــدم 
حضــور املدعــى عليهــا رغــم التبليــغ - تقــدمي املدعــي البينــة علــى صحــة 
دعــواه - النكــول لعــدم احلضــور - إلــزام املدعــى عليهــا بســداد املبلــغ 

وتبليغهــا بذلــك .

املادة 55 من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليهــا الغائبــة عــن مجلــس احلكــم بأنهــا 
اشــترت مــن أحــد األشــخاص مائتــي طاقــة قمــاش بخمســة وثاثــن 
ألــف ريــال ولــم تســدد شــيئًا مــن القيمــة ثــم صــدر علــى املدعــي حكــم 
ــة  ــة املدعــي للمدعــى عليهــا  كفال ــغ الســابق بحكــم كفال بدفــع املبل
غــرم وقــد ســدد املدعــي للبائــع اثنــن وثاثــن ألفــًا وخمســمائة ريــال 
ويطلــب احلكــم عليهــا بســداد مــا دفعــه هكــذا ادعــى ، لــم حتضــر 
املدعــى عليهــا مــع تبلــغ أحــد الســاكنن معهــا يف اجللســة األولــى وتبلــغ 
ابنهــا باجللســة الثانيــة فجــرى ســماع الدعــوى غيابيــا بنــاء علــى املــادة 55 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ، بينــة املدعــي أصــل احلكــم الصــادر 
بإلزامــه بدفــع املبلــغ بحكــم كفالتــه للمدعــى عليهــا ومهمــش عليــه 
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بإقــرار املدعــي البائــع باســتام املبلــغ املدعــى بــه وكذلــك عقــد البيــع 
ومذيــل بكفالــة املدعــي للمدعــى عليهــا وســند قبــض صــادر مــن البائــع 
باســتامه مــن املدعــي مبلــغ وقــدره اثنــان وثاثــون ألفــًا وخمســمائة 
ريــال ، ملــا تضمنــه صــك احلكــم وعقــد البيــع الســابق وإقــرار البائــع 
ــغ املدعــى بــه ونظــرًا لعــدم حضــور املدعــى عليهــا  بســداد املدعــي للمبل
رغــم تبلغهــا وهــذا نكــول منهــا عــن احلضــور وتــرك حلقهــا يف الدفــع ورد 
الدعــوى ، ملــا تقــدم صــدر احلكــم علــى املدعــى عليهــا غيابيــًا بدفــع 
املبلــغ املدعــى بــه وقــدره اثنــان وثاثــون ألفــًا وخمســمائة ريــال وإباغهــا 
بنســخة احلكــم لتقــدمي اعترضهــا باملــدة املقــررة نظامــًا ، صــدق احلكــم 

مــن الدائــرة احلقوقيــة الثالثــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض .

العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  1429/11/14هـــ  وتاريــخ   46835 برقــم  بالريــاض  العامــة 
يــوم  ففــي  1429/11/14هـــ  وتاريــخ   29148930 برقــم  باحملكمــة 
الدعــوى  لســماع  اجللســة  افتتحــت  املوافق1431/03/23هـــ  الثاثــاء 
املقدمــة مــن ...ضــد ...حيــث مت حتديــد موعــد جلســة يف يــوم الثاثــاء 
املوافــق 1430/1/9هـــ الســاعة الثامنــة وحضــر املدعــي ولــم حتضــر 
املدعــى عليهــا وقــد تبلــغ الســاكن معهــا ...مبوعــد اجللســة حســب إفــادة 
احملضــر ... علــى ورقــة التبليــغ املؤرخــة يف 1429/11/14هـــ كمــا مت 
حتديــد موعــد جلســة يف يــوم األحــد املوافــق 1430/3/18هـــ الســاعة 
التاســعة صباحــًا ولــم حتضــر املدعــى عليهــا وقــد تبلــغ أبنهــا ... مبوعــد 
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اجللســة حســب خطــاب مديــر مركــز شــرطة العزيزيــة املقيــد برقــم 
30/42857 يف 1430/3/18هـــ كمــا مت حتديــد موعــد جلســة يف يــوم 
االثنــن املوافــق 1430/11/21هـــ الســاعة احلاديــة عشــر ومت مخاطبــة 
إمــارة منطقــة الريــاض برقــم 30/109161 يف 1430/7/18هـــ للتعميــم 
مديــر  فوردنــا خطــاب  اجللســة  وإباغهــا مبوعــد  عليهــا  املدعــى  عــن 
عــن  التعميــم  بأنــه مت  رقــم 8553 يف 1430/12/1هـــ  الديــرة  شــرطة 
املدعــى عليهــا وال يــزال البحــث جاريــًا عنهــا كونهــا متهربــة ومختفيــة 
عــن األنظــار ويف هــذا اليــوم الثاثــاء املوافــق 1431/3/23هـــ مت حتديــد 
موعــد جلســة الســاعة التاســعة لســماع الدعــوى وقــد حضــر املدعــي 
أصالــة مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...ولــم حتضــر املدعــى عليهــا وال 
وكيــل عنهــا وبنــاء علــى املــادة 55 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد 
قــررت ســماع الدعــوى غيابيــًا وبســؤال املدعــي عــن دعــواه قــال اشــترت 
ــال  ــن بخمســة وثاثــن ألــف ري ــي طاقــة دوبل املدعــى عليهــا مــن ...مائت
بتاريــخ 1420/8/30هـــ ولــم تســدد شــيئًا مــن القيمــة ثــم صــدر علــي 
حكــم منكــم برقــم 31/279 يف 1427/12/27هـــ بدفــع املبلــغ الســابق 
بحكــم كفالتــي لهــا كفالــة غــرم وقــد ســددت للبائــع أثنــن وثاثــن 
ألــف وخمســمائة ريــال ولــم تدفــع لــي شــيئًا أطلــب احلكــم عليهــا بســداد 
مــا دفعتــه هــذه دعــواي وبســؤال املدعــي عــن البينــة أبــرز أصــل احلكــم 
ويتضمــن  1427/12/27هـــ  31/279 يف  برقــم  منــا  الصــادر  الســابق 
دعــوى ...ضــد احلاضــر مببلــغ خمســة وثاثــن ألــف ريــال قيمــة مائتــي 
طاقــة دوبلــن اشــترتها منــه ...بتاريــخ 1420/8/30هـــ ولــم تســدد شــيئًا 
ــغ  ــه بدفــع املبل ــة غــرم وقــد صــدر احلكــم علي ــا احلاضــر كفال وكفله
ــم  ــغ ول ــه بإقــرار املدعــي باســتام كامــل املبل كامــًا وقــد همــش علي
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يســبق لــه يف ذمــة احلاضــر أي مبلــغ كمــا أبــرز أصــل عقــد البيــع املــدون 
يف صــك احلكــم ويتضمــن إقــرار املدعــى عليهــا ... بشــراء واســتام 
ــون ألــف  ــن يف 1420/9/1هـــ وقيمتهــا خمســة وثاث ــي طاقــة دوبل مائت
ريــال مــن ...وقــد كفلهــا احلاضــر ... كفالــة غــرم وأداء وعليــه توقيــع 
ــع ...  ــرز ســند قبــض صــادر مــن البائ املدعــى عليهــا وبصمتهــا كمــا أب
بتاريــخ 1428/4/6هـــ يتضمــن اســتامه مــن احلاضــر اثنــان وثاثــون 
ألــف وخمســمائة ريــال مبوجــب كفالــة غــرم ...مبوجــب ســند قبــض رقــم 
ــى مــا تقــدم  ــاء عل 3572 يف 1428/4/6هـــ وأصبــح حســابه خالــص فبن
مــن الدعــوى ومــا تضمنــه صــك احلكــم وعقــد البيــع الســابق وإقــرار 
البائــع بســداد املدعــي للمبلــغ املدعــى بــه ونظــرًا لعــدم حضــور املدعــى 
عليهــا رغــم تبلغهــا وهــذا نكــول منهــا عــن احلضــور وتــرك حلقهــا يف 
الدفــع ورد الدعــوى لــذا فقــد حكمــت علــى املدعــى عليهــا غيابيــًا بدفــع 
املبلــغ املدعــى بــه وقــدره اثنــان وثاثــون ألفــًا وخمســمائة ريــال وقــررت 
إباغهــا بنســخة احلكــم لتقــدمي اعتراضهــا عليــه خــال ثاثــن يومــًا مــن 
تاريــخ تبلغهــا وإال ســقط حقهــا يف االعتــراض عليــه ويكتســب احلكــم 
القطعيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1431/03/23هـــ
ثــم إنــه يف يــوم االثنــن املوافــق 1432/11/12هـــ افتتحــت اجللســة وحضر 
املدعــي أصالــة كمــا حضــر ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ...وقــرر احلاضــر بقولــه بــأن املدعــى عليهــا زوجتــي وأننــي مســتعد 
بالســداد عنهــا وقــد أحضــرت املبلــغ احملكــوم بــه نقــدا ثــم قــام بتســليمه 
للمدعــي وقــرر املدعــي بأنــه لــم يعــد لــه أي مطالبــة جتــاه املدعــى عليهــا 
حيــث اســتلم املبلــغ الــذي يطالبــه بهــا وبــذا تكــون الدعــوى منتهيــة 
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وكان ذلــك بشــهادة كاتبــي الضبــط ...و...وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن

احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالثــة لتمييــز 
القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض على املعاملــة الواردة 
ــاض املســاعد باخلطــاب  ــة رئيــس احملكمــة العامــة بالري ــا مــن فضيل لن
رقــم  الصــك  بهــا  املرفــق  1433/12/29هـــ  وتاريــخ   31183877 رقــم 
القاضــي  مــن فضيلــة  الصــادر  وتاريــخ 1433/10/29هـــ   33442059
 ....  / ... ضــد   / مــن  املقامــة  الدعــوى  ...بشــأن   / الشــيخ  باحملكمــة 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
تقــرر الدائــرة باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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كفالــة غــرم وأداء - بيــع ســيارة بأقســاط- مطالبــة الكفيــل بتســليم 
باقــي ثمــن ســيارة اشــتراها مكفولــه - عــدم احلضــور رغــم التبليــغ - 
شــهادة الشــهود - حلــف املدعــي اليمــن - إلــزام املدعــى عليــه )الكفيــل( 

بســداد املبلــغ احلــال - للكفيــل الرجــوع علــى مكفولــه فيمــا ســدده .

1. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال ضــرر وال ضــرار ( رواه ابــن ماجــة 
وحســنه النــووي .

2. املادة 55 من نظام املرافعات الشرعية والئحتها التنفيذية.
3. املادة 3/147 من نظام املرافعات الشرعية والئحتها التنفيذية.

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه الكفيــل الغــارم الغائــب عــن مجلــس 
احلكــم يطالبــه بســداد مبلــغ وقــدره ســتة وتســعون ألفــًا وأربعمائــة ريال، 
حيــث بــاع املدعــي ســيارتن علــى مكفــول املدعــى عليــه مببلــغ إجمالــي 
قــدره مائــة وســبعة وعشــرون ألــف ريــال مقســطة علــى أقســاط شــهرية 
ســدد منهــا مبلغــًا وقــدره ثاثــون ألفــًا وســتمائة ريــال والباقــي مبلــغ 
وقــدره ســتة وتســعون ألفــًا وأربعمائــة ريــال وقــد حــل منــه تســعة وثاثــن 
ألــف وأربعمائــة ريــال يطالــب بإلزامــه بتســليم املبلــغ احلــال ودفــع املؤجــل 
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ــغ املدعــى عليــه لشــخصه  ــًا لتبل يف حينــه ، جــرى ســماع الدعــوى غيابي
، بينــة املدعــي عقــد املبايعــة وشــهادة الشــاهدين املعدلــن شــرعًا طبــق 
دعــواه إال أنهمــا ال يعلمــان بالواصــل واملتبقــي مــن املبلــغ ، حلــف املدعــي 
اليمــن طبــق دعــواه ، بنــاء علــى شــهادة الشــاهدين املعدلــن شــرعًا 
واالتفاقيــة واليمــن مــن املدعــي وبنــاء علــى املــادة اخلامســة واخلمســن 
ملماطلــة  ونظــرًا  التنفيذيــة  والائحــة  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن 
املدعــى عليــه باحلضــور رغــم تبلغــه شــخصيًا وبعــد االطــاع علــى املــادة 
3/147 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وحيــث أن املدعــي متضــرر مــن 
التأخيــر يف نظــر القضيــة وألن الضــرر مرفــوع يف الشــريعة لقــول النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال ضــرر وال ضــرار ( رواه ابــن ماجــة وحســنه 
النــووي ، ثبــت أن بذمــة املدعــى عليــه للمدعــي باألصالــة مبلغــًا مقــداره 
ســتة وتســعون ألفــًا وأربعمائــة ريــال ، ملــا تقــدم صــدر احلكــم بإلــزام 
املدعــى عليــه أن يســلم املبلــغ احلــال ويدفــع املؤجــل يف حينــه ولــه الرجــوع 
علــى مكفولــه فيمــا يســدد عنــه ، قنــع املدعــي باحلكــم ورفعــت اجللســة 
لتبليــغ املدعــى عليــه باحلكــم ، صــدق احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة 

الرابعــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  املنــورة  باملدينــة 
احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة/ املســاعد برقــم 34104369 وتاريــخ 
وتاريــخ   34544155 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1434/03/02
1434/03/02 هـــ  ففــي يــوم  الثاثــاء1434/07/11 هـــ حضــر املدعــي  
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.......ســعودي  بالســجل املدنــي رقــم  ....... ولــم يحضــر املدعــى عليــه .......
رغــم تبلغــه مبوعــد اجللســة هــذا اليــوم بنفســه وتوقيعــه حســب إفــادة 
رئيــس قســم احملضريــن باحملكمــة . ويف يــوم االثنــن 1434/7/24هـــ 
الســجل  .......صاحــب  عليــه  املدعــى  .......ولــم يحضــر  املدعــي  حضــر 
مدنــي رقــم .......رغــم تبلغــه باملوعديــن الســابقن لشــخصه مــن قســم 
احملضريــن جلســة يف 1434/5/7هـــ وجلســة يف 1434/7/11هـــ حســب 
ــخ  ــه بتاري ــًا : إن ــا قــرر املدعــي قائ ــن وفيه إفــادة رئيــس قســم احملضري
1432/3/21هـــ بعــت ..............ســيارتن نيســان غمــارة  موديــل 2008م 
جمــرك  .......أوراق  الثانيــة  هيــكل  ورقــم   ....... األولــى  هيــكل  رقــم 
مببلــغ إجمالــي مقــداره مائــة وســبعة وعشــرون ألــف ريــال 127000 علــى 
أقســاط شــهرية كل شــهر ألفــن وخمســمائة 2500 ريــال اعتبــارًا مــن 
1432/4/30هـــ حتــى ينتهــي املبلــغ وســدد منهــا  ثاثــن ألفــًا وســتمائة 
ريــال 30600 وبقــي بذمتــه ســتة وتســعن الفــًا واربعمائــة ريــال وحــل 
منهــا تســعة وثاثــن الفــًا واربعمائــة ريــال ومبــا أن املدعــى عليــه كفيــل 
غــارم وأطلــب إلزامــه بتســليم املبلــغ احلــال ودفــع املؤجــل يف حينــه حســب 
األقســاط هــذه دعــواي ثــم طلبــت البينــة مــن املدعــي فأبــرز عقــد املبايعــة 
وهــذا نصــه )) التاريــخ 1432/3/21هـــ اقــر أنــا املوقــع اســمي أدنــاه .......
بأننــي قــد اشــتريت عــدد ســيارتن نيســان غمــارة موديــل 2008م بنمــرة 
واســتمارة حــرة رقــم االســتمارة بطاقــه جمركيــه مــن املكــرم ......... 
مبلــغ وقــدره مائــة وســبعة وعشــرون الــف ريــال 127000 وقــد دفعــت 
حــال توقيعــي علــى عقــد املبايعــة مبلــغ وقــدره بــدون والباقــي وقــدره 
مائــة وســبعة وعشــرون الــف ريــال معــدل كل شــهر مبلــغ وقــدره ألفــن 
وخمســمائة 2500 ريــال ابتــداء مــن نهايــة شــهر 1432/4/30هـــ رقــم 
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مصدرهــا  1408/12/22هـــ  تاريخهــا   1047336290 اآللــي  احلاســب 
املدينــة وقــد اســتلمت الســيارتن وحزتهمــا وأذنــت ملــن يشــهد شــاهد 
........ توقيعــه شــاهد .......توقيعــه املشــتري .......توقيعــه أقــرر أنــا .......
قائــًا أنــي كفلــت املدعــو .......كفالــة غــرم وأداء ويف حــال تأخــره عــن 
الدفــع أو وفاتــه ســوف أدفــع املبلــغ عنــه بــدون تأخيــر أو مماطلــة وعليــه 
1407/12/2هـــ  تاريخهــا   1031426420 اآللــي  احلاســب  رقــم  أوقــع 
ــادة  ــم طلبــت مــن املدعــي زي ــة املقــر .......توقيعــه  ا.هـــ ث مصدرهــا املدين
بينــه فأحضــر للشــهادة وأدائهــا كًا مــن 1- .......مــن مواليــد املدينــة 
عــام 1372هـــ مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).......(  2- .......مــن مواليــد 
املدينــة عــام 1377هـــ مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).......(  وشــهد كل 
واحــد منهمــا منفــردًا قائــًا : أشــهد أنــه بتاريــخ 1432/3/21هـــ بــاع 
.......مببلــغ  .......ســيارتن نيســان غمــارة موديــل 2008م علــى  املدعــي 
مائــة وســبعة وعشــرين الــف ريــال علــى أقســاط شــهرية كل قســط 
ألفــن وخمســمائة 2500 ريــال ابتــداًء مــن 1432/4/30هـــ حتــى ينتهــي 
املبلــغ وأشــهد أن املدعــى عليــه .......كفلــه كفالــة غــرم وأداء يف كامــل 
املبلــغ وال نعلــم كــم الواصــل أو الباقــي هــذه شــهادتي ثــم جــرى تزكيــة 
الشــاهدين مــن قبــل كل مــن  1- .......ي ســجل مدنــي رقــم  ).......( 2- 
ــم طلبــت ميــن االســتظهار مــن املدعــي  .......ســجل مدنــي رقــم  ).......( ث
فاســتعد بهــا وبعــد إذنــي لــه حلــف قائــًا :  أقســم بــاهلل العظيــم أنــه 
2008م  انتــاج  غمــارة  نيســان  ســيارتن  بعــت  1432/3/21هـــ  بتاريــخ 
.......مببلــغ مائــة وســبعة وعشــرين ألــف ريــال علــى أقســاط شــهريه قــدر 
كل قســط ألفــن وخمســمائة ريــال اعتبــارًا مــن 1432/4/30هـــ حتــى 
ينتهــي املبلــغ و واهلل العظيــم أنــه لــم يســدد منهــا ســوى  ثاثــن الفــًا 
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وســتمائة ريــال والتــزال بذمــة املشــتري واملدعــى عليــه ســتة وتســعن الفــًا 
واربعمائــة ريــال وأن احلــال منهــا تســعة وثاثــن الفــًا وأربعمائــة ريــال حتى 
تاريــخ 1434/7/30هـــ   وأن املدعــى عليــه  .......كفلــه كفالــة غــرم 
واداء يف كامــل املبلــغ واهلل العظيــم هــذه ميينــي  ثــم إنــه وبعــد التأمــل يف 
القضيــة وبعــد ســماع دعــوى املدعــي وشــهادة الشــاهدين املعدلــن شــرعًا 
وبعــد االطــاع علــى اتفاقيــة بيــع الســيارة بالتقســيط وبعــد ســماع ميــن 
االســتظهار مــن املدعــي وبعــد االطــاع علــى املــادة اخلامســة واخلمســن 
ملماطلــة  ونظــرًا  التنفيذيــة  والائحــة  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن 
املدعــى عليــه باحلضــور رغــم تبلغــه شــخصيًا وبتوقيعــه باحلضــور مرتــن 
وبعــد االطــاع علــى املــادة 3/147 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وحيــث 
أن املدعــي متضــرر مــن التأخيــر يف نظــر القضيــة وألن الضــرر مرفوع يف 
الشــريعة لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال ضــرر وال ضــرار ( رواه 
ابــن ماجــة وحســنه النــووي لذلــك كلــه فقــد ثبــت لــدي أن بذمــة املدعــى 
ألفــًا  .......مبلغــًا مقــداره ســتة وتســعن  للمدعــي باألصالــة   ...... عليــه 
وأربعمائــة ريــال ويلــزم املدعــى عليــه أن يســلم املبلــغ احلــال مــن األقســاط 
حــااًل ويدفــع املؤجــل يف حينــه ولــه الرجــوع علــى مكفولــه فيمــا يســدد 
ــع املدعــي باحلكــم وأمــرت  ــه حكمــت وقن ــي وب ــه وهــذا مــا ظهــر ل عن
بتبليــغ املدعــى عليــه بنســخة مــن احلكــم لتقــدمي الائحــة االعتراضيــة إن 
رغــب يف مهلــة ثاثــن يومــًا مــن حــن تبليغــه ثــم ترفــع القضيــة حملكمــة 
االســتئناف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم . حــرر يف  1434/07/25 هـــ وصحب
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد :.فقــد جــرى 
اطاعنــا نحــن رئيــس وعضــوي الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة 
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االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
الشــيخ .......القاضــي باحملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة واملســجل بعــدد 
....... .......ضــد  دعــوى  املتضمــن  وتاريــخ 1434/7/25هـــ   34279891
واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه وبدراســة الصــك وصــورة ضبطه تقررت 
املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 34359043  تاريخه: 1434/11/12هـ 
رقم الدعوى: 34164547

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35264899  تاريخه: 1435/6/3هـ

عقــار - كفالــة غــرم وأداء - بيــع فيــال بأقســاط - ســداد املشــتري جــزء 
مــن الثمــن والعجــز عــن ســداد الباقــي - قيــام الكفيــل بســداد ثمــن 
الفيــال كامــاًل - مطالبــة الكفيــل بســداد أتعــاب احملامــاة - النــص يف 
العقــد علــى حتمــل املشــتري أتعــاب احملامــاة - إقــرار الكفيــل بالكفالــة 
وســداد مقابــل أتعــاب احملامــاة - إثبــات بشــهادة الشــهود - النكــول لعــدم 
حضــور املدعــى عليــه دون عــذر رغــم التبليــغ - القضــاء علــى النــاكل - 

إلــزام الكفيــل بســداد أتعــاب احملامــاة .

1. قوله صلى اهلل عليه وسّلم )ال ضرر وال ضرار( رواه اإلمام أحمد.
2. قــال صاحــب شــرح املنتهــى: )وإن ســكت مدعــى عليــه( بــأن لــم يقــر 
بالدعــوى ولــم ينكرهــا )أو قــال( املدعــى عليــه: )ال أقــر وال أنكــر أو( قــال: 
)ال أعلــم قــدر حقــه وال بينــة( ملــدع بدعــواه ) قــال احلاكــم ( ملدعــى 
عليــه: )إن أجبــت وإال جعلتــك نــاكال وقضيــت عليــك( بالنكــول . 

.(. ا.هـ 
3. ويف اإلنصــاف: )قولــه: )وإن ســكت املدعــى عليــه ، فلــم يقــر ولــم ينكــر، 
قــال لــه القاضــي: إن أجبــت ، وإال جعلتــك نــاكاًل وقضيــت عليــك، 

وهــو املذهــب( ا. هـــ 
4. ومبــا أن للحاكــم واليــة علــى مــال الغائــب ويجــوز احلكــم عليــه 
وعلــى املســتتر واملمتنــع ولــو كان يف البلــد ]ينظــر: الفــروع 268/11، 
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ادعــى املدعــي بــأن موكلــه بــداءة قــام ببيــع فيــا إلــى شــخص معــن، 
وقــد اتفــق الطرفــان مبوجــب عقــد علــى ســداد املبلــغ بأقســاط، قــام 
املشــتري بســداد جــزء مــن املبلــغ وعجــز عــن ســداد الباقــي، قــام البائــع 
بعمــل وكالــة إلــى محامــي لبيــع الفيــا باملــزاد العلنــي وإنهــاء اإلجــراءات 
املتعلقــة بذلــك نتيجــة صــدور حكــم بإلــزام املدعــى عليــه بســداد باقــي 
وأتعــاب  الفيــا  ثمــن  لســداد  مهلــة  إعطائــه  املشــتري  طلــب  الثمــن، 
احملامــاة، إال أنــه قــام )الكفيــل( بكفالــة غــرم وأداء للمدعــى عليــه 
وســدد ثمــن الفيــا كامــًا ولــم يســدد أجــرة احملامــاة، لــذا طلــب إلــزام 
عليهــا  املنصــوص  احملامــاة  أتعــاب  بســداد  )الكفيــل(  عليــه  املدعــى 
يف العقــد، دفــع املدعــى عليــه بانتفــاء صفــة املدعــي يف الدعــوى ألن 
بــن املشــتري والبائــع والكفالــة  العقــد  بنــاًء علــى  الكفالــة نشــأت 
حــررت ملصلحــة البائــع، قــدم املدعــي العقــد منصــوص فيــه علــى حتمــل 
املشــتري أتعــاب محامــاة وكيــل البائــع، كمــا قــدم بينــة لذلــك إقــرار 
املدعــى عليــه بالكفالــة وحتمــل ســداد مقابــل أتعــاب احملامــاة، كمــا 
قــدم شــاهدين شــهدا مبــا ســبق، لــم يحضــر املدعــى عليــه اجللســات 

القنــاع 25/4[. اإلنصــاف 249/11، كشــاف 
5. قــال صاحــب حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج: )وإال لتواريــه أو تعــززه 
أي: تغلبــه وقــد ثبــت ذلــك عنــد القاضــي فتســمع البّينــة ويحكــم بغيــر 
حضــوره مــن غيــر ميــن لالســتظهار علــى املنقــول املعتمــد تغليظــًا 

ــاس كّلهــم( . عليــه، وإال المتنــع النَّ
6. املادة 55 من نظام املرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية. 
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احلمــد هلل وحــده، وبعــد: فلــدي أنــا ....... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة، وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ:   34164547 برقــم:  جــدة  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ:   34874869 برقــم:  باحملكمــة  املقيــدة  1434/04/09هـــ 
1434/04/09هـــ ففــي يــوم الثاثــاء املوافــق: 1434/10/20هـــ حضــر: 
.......وحضــر  رقــم:  الوطنيــة  الهويــة  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   .......
....... ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم:  حلضــوره: 
الشــخصية  .......بصفتــه  عــن:  وكيــا  .......بصفتــه  عــن:  الوكيــل 
وبصفتــه املديــر التنفيــذي لشــركة .......احملــدودة مبوجــب الوكالــة 
يف:   34393937 برقــم:  بجــدة  الثانيــة  العــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة 
1434/04/01هـــ واملخــول لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار 
واإلنــكار والصلــح وطلــب اليمــن واالســتام والتســليم. ا. هـــ وادعــى 
األول قائــا: إن .......ميلــك الفيــا الواقعــة يف حــي الشــاطئ بجدة بالصك 
اســمه:  علــى شــخص  باعهــا  وقــد  رقــم: 1162 يف: 1421/07/21هـــ 
م....... بقيمــة قدرهــا: تســعة مايــن ريــال ، اســتلم منهــا البائــع مبلغــا 
قــدره: خمســة مايــن ريــال ولــم يســدد املشــتري باقــي ثمــن املبيــع، وقــد 

دون عــذر رغــم تبليغــه ممــا يعــد نــاكًا، وترتيبــًا علــى مــا تقــدم وملــا 
كان النــاكل يقضــى عليــه وألن عــدم احلضــور فيــه إضــرار باملدعــي 
حكمــت احملكمــة بإلــزام املدعــى عليــه بســداد مبلــغ أتعــاب احملامــاة 
للمدعــي ، مت مصادقــة احلكــم مــن محكمــة االســــــتئناف مبنطقــة 

مكــة املكرمــة . 
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ترافعــت عــن البائــع يف مطالبــة املشــتري بباقــي الثمــن وصــدر حكــم 
1429/10/15هـــ  يف:   3/200/334 برقــم:  احملكمــة  هــذه  مــن 
واملتضمــن: إلــزام املشــتري بتســديد باقــي الثمــن وقــدره: أربعــة مايــن 
ريــال، وأثنــاء إجــراءات التنفيــذ توجــه بيــع العقــار باملــزاد العلنــي فطلــب 
املشــتري مهلــة مــن البائــع لتســديد باقــي ثمــن املبيــع وقــدره: أربعة ماين 
ريــال وكــذا تســديد أتعابــي يف املرافعــة يف هــذه القضيــة وقدرهــا: ســت 
مئــة ألــف ريــال فتــم االتفــاق علــى ذلــك، وقــد كفــل املشــتري كفالــة 
غــرم وأداء املدعــى عليــه: .......... وقــد ســدد املشــتري باقــي ثمــن املبيــع 
ولــم يســدد لــي أجــرة احملامــاة، ومبــا أن املدعــى عليه قد كفل املشــتري 
كفالــة غــرم وأداء فإنــي أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بتســليم كامــل 
املبلــغ املتفــق عليــه وقــدره: ســت مئــة ألــف ريــال، هكــذا ادعــى. وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب قائــا: أطلــب مهلة ملدة أســبوعن 
قــرر  ثــم  الدعــوى، هكــذا أجــاب.  للرجــوع ملوكلــي واإلجابــة علــى 
..........، ســعودي اجلنســية مبوجــب  املدعــي قائــا: إننــي أقمــت األخ: 
هــذه  يف  الترافــع  يف  عنــي  ينــوب  .......وكيــا  رقــم:  الوطنيــة  الهويــة 
القضيــة ومــا يتفــرع منهــا ولــه حــق املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار واإلنكار 
املوافــق:  األربعــاء  يــوم  ويف  هـــ.   ا.  وردهــا.  اليمــن  وطلــب  والصلــح 
الهويــة  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ،....... حضــر:  1434/11/05هـــ 
الوطنيــة رقــم: .......الوكيــل عــن: .......مبوجــب الوكالــة املثبتــة لدينــا يف 
واملدافعــة  املرافعــة  حــق:  فيهــا  لــه  واملخــول  الســابقة  اجللســة  ضبــط 
واإلقــرار واإلنــكار والصلــح وطلــب اليمــن وردها. ا. هـــ وحضر حلضوره 
املدعــى عليــه وكالــة:  .......املثبــت حضــوره يف جلســة ســابقة، وبســؤال 
بدفــع  أدفــع  قائــا:  أجــاب  مــن  اســتمهل  عليــه وكالــة عمــا  املدعــى 
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شــكلي وهــو أن املدعــي أصالــة ليــس لــه صفة يف الدعــوى، إذ الكفالة 
 ...... البائــع  وبــن   ...... املشــتري  بــن  الــذي  العقــد  علــى  بنــاء  نشــأت 
والكفالــة حــررت ملصلحــة البائــع .......فــا صفــة للمدعــي هنــا إذ ال 
عاقــة بينــه وبــن موكلــي، هكــذا أجــاب. وبســؤاله عــن اجلــواب عــن 
موضــوع الدعــوى أجــاب قائــا: أطلــب مهلــة للرجــوع ملوكلــي، هكــذا 
املدعــي  املوافــق: 1434/11/12هـــ حضــر  األربعــاء  يــوم  أجــاب.  ويف 
وكالــة: .......املثبــت حضــوره يف جلســة ســابقة، ولــم يحضــر املدعــى 
عليــه: .......وال مــن ميثلــه رغــم تبلــغ وكيلــه مبوعــد هــذه اجللســة حســب 
توقيعــه علــى ضبــط اجللســة الســابقة، وبســؤال املدعــي وكالــة عــن 
بينتــه أجــاب قائــا: بينتــي ورقــة االتفــاق بــن ..............وجــرى اطاعنــا 
عليهــا وهــذا نصهــا: )اتفاقيــــة، احلمد هلل والصاة والســام على ســيدنا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، أمــا بعــد، إنــه يف يــوم اخلميــس 
1432/01/24هـــ، املوافــق 2010/12/30م، مت االتفــاق والتراضــي، 
م/ .......، ســعودي  بعــد عــون اهلل وتوفيقــه ،  بــن كٍل مــن: أواًل: امُلكــرَّ
اجلنســية، ســجل مدنــي رقــم ).......( ميثلــه يف التوقيــع علــى هــذه االتفاقيــة 
احملامــي/ .......، بصفتــه وكيلــه الشــرعي. عنوانــه: جــدة ، شــركة 
.......و....... للمحامــاة ، مركــز .......لألعمــال الــدور اخلامــس مكتــب 
).......(  هاتــف: .......، فاكــس: .......، جــوال: .......، وُيشــار إليــه فيمــا 
م/ .......، ســعودي اجلنســية، ســجل  بعــد بالطــرف األول ثانيــًا: امُلكــرَّ
ــار مكتــب األســتاذ .......الواقــع بجــدة  ــه املخت مدنــي رقــم ).......( عنوان
طريــق امللــك بنايــة .......الــدور األول ، ص.ب: .......رمــز بريــدي: .......، 
ــه  ــف: .......، فاكــس: .......جــوال: .......، وُيشــار إلي ــة جــدة ، هات مدين
فيمــا بعــد بالطــرف الثانــي ،متهيــــد: ملـــا كان الطــرف الثانــي مدينــًا 
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ريــال  مايــن  أربعــة  ريــال(   4,000,000( قــدره  األول مببلــغ  للطــرف 
ســعودي. مبوجــب احلكــم الصــادر مــن احملكمــة العامــة بجــدة برقــم 
)3/200/334( وتاريــخ 1429/10/15هـــ ، وحيــث يعمــل الطــرف األول 
مــن  الصــادر  الصــك  اململوكــة مبوجــب  الفيــا  بيــع  إجــراءات  علــى 
كتابــة عــدل جــدة برقــم 1162 وتاريــخ 1412/7/21هـــ، باملــزاد العلنــي 
بغــرض تنفيــذ احلكــم املشــار إليــه أعــاه؛ وذلــك عــن طريــق قاضــي 
ــي مــن  ــب الطــرف الثان ــذ باحملكمــة العامــة بجــدة ، وحيــث طل التنفي
الطــرف األول التريــث يف بيــع الفيــا املشــار إليهــا أعــاه، وإمهالــه فقــط 
مــدة )100 يــوم( مائــة يــوم مــن تاريــخ إبــرام هــذه االتفاقيــة، لســداد 
كامــل مبلــغ املديونيــة البالغــة أربعــة مايــن ريــال ســعودي، وكذلــك 
لوكيــل  ســعودي،  ريــال  ألــف  ســتمائة  ريــال(   600,000( مبلــغ  دفــع 
الطــرف األول شــركة .......و....... للمحامــاة ممثلــة يف احملامــي/ .......
كأتعــاب محامــاة، وحيــث صادفــت رغبــة الطــرف الثانــي قبــواًل لــدى 
الطــرف األول عليــه فقــد اتفــق الطرفــان، وهما بكامــل األهلية املعتبرة 
شــرعًا، ونظامــًا، علــى إبــرام هــذه االتفاقيــة بإيجــاٍب وقبــوٍل صحيحــن؛ 
ــود والشــروط التاليــة:1-  لتحكــم العاقــة الناشــئة بينهمــا، وفقــًا للبن
ــه،  ــة، وجــزءًا ال يتجــزأ من ــد أعــاه أساســًا لهــذه االتفاقي ــر التمهي يعتب
ومتممــًا ألحكامهــا، ومفســرًا لبنودهــا 2- منــح الطــرف األول للطــرف 
الثانــي مبوجــب هــذه االتفاقيــة مهلــة قدرهــا فقــط )100 يــوم( مائــة يــوم 
تاريــخ  يف  حتديــدًا  وتنتهــي  االتفاقيــة  هــذه  إبــرام  تاريــخ  مــن  تبــدأ 
كامــل  لســداد  وذلــك  2011/04/10م  املوافــق  1432/05/06هـــ 
املديونيــة التــي عليــه وكذلــك كامــل أتعــاب وكيلــه الشــرعي احملامــي 
الطــرف األول  يقــوم  االتفاقيــة  بهــا 3-مبوجــب هــذه  التــزم  .......التــي 
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بتقــدمي خطــاب للحقــوق املدنيــة بجــدة يطلــب فيــه رفــع اســم الطــرف 
الثانــي مــن قائمــة املطلوبــن، ملــدة مائــة يــوم فقــط، ليتمكــن الطــرف 
بواســطة وكائــه  الثانــي  الطــرف  ويلتــزم  أمــوره  تدبيــر  مــن  الثانــي 
مبتابعــة اخلطــاب املقــدم مــن الطــرف األول حلــن حتقــق الرفــع، واتفــق 
الطرفــان علــى أن تأخــر اجلهــات املختصــة يف رفــع اســم الطــرف الثانــي 
مــن قائمــة املطلوبــن أو عــدم  املوافقــة عليــه ألي ســبب كان، ال ُيعــّد وال 
ُيعتبــر إخــااًل مــن قبــل الطــرف األول حيــث إن دوره ينتهــي مبجــرد تقــدمي 
أو شــرطة احملافظــة  املدنيــة  احلقــوق  لــدى  وقيــده  املذكــور  اخلطــاب 
بحســب األحــوال، كمــا اتفقــا صراحــًة علــى أن تأخــر اجلهــات املختصــة 
يف رفــع اســم الطــرف الثانــي مــن قائمــة املطلوبــن أو رفضهــا لذلــك ليــس 
لــه أي تأثيــر علــى احلقــوق وااللتزامــات الــواردة يف هــذه االتفاقيــة وليــس 
لــه كذلــك أي تأثيــر علــى املهلــة احملــددة  4-مبوجــب هــذه االتفاقيــة 
يلتــزم الطــرف الثانــي بــأن ُيســدد خــال مــدة أقصاهــا مائــة يــوم مــن 
تاريــخ إبــرام هــذه االتفاقيــة املبالــغ التاليــة: مبلــغ )4,000,000 ريــال( 
أربعــة مايــن ريــال ســعودي للطــرف األول؛ تنفيــذًا للحكــم املشــار إليــه 
يف التمهيــد أعــاه ومبلــغ )600,000 ريــال( ســتمائة ألــف ريــال ســعودي، 
واالستشــارات  .......للمحامــاة   ....... شــركة  األول  الطــرف  لوكيــل 
القانونية ممثلة يف احملامي/ .......؛ كأتعاب محاماة  5-اتفق الطرفان 
علــى بقــاء اســم الفيــا باســم الطــرف األول حلــن قيــام الطــرف الثانــي 
بســداد كامــل املبالــغ احملــددة أعــاه ، وعندهــا يتــم إفــراغ الفيــا 
للطــرف الثانــي 6-يف حالــة تخلــف الطــرف الثانــي عــن ســداد كل أو 
بعــض املبالــغ احملــددة أعــاه، خــال املهلــة احملــددة لــه يف هــذه االتفاقيــة  
فــإن الطرفــن اتفقــا علــى أن يكــون للطــرف األول -وحــده- اخليــار بــن 
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فســخ عقــد بيــع الفيــا املشــار إليهــا أعــاه واعتبــاره كأن لــم يكــن 
ــى إثــر ذلــك باســترداد الفيــا، وإعــادة املبالــغ  ويقــوم الطــرف األول عل
التــي دفعــت لــه مــن قبــل الطــرف الثانــي حتــت حســاب ثمــن الفيــا، 
وذلــك بعــد قيــام الطــرف األول ببيــع الفيــا املذكــورة لشــخص آخــر، 
انتفــاع  مقابــل  ريــال  مليونــي  ريــال(   2,000,000( مبلــغ  خصــم  وبعــد 
واســتغال الطــرف الثانــي للفيــا املذكــورة خــال الفتــرة مــن تاريــخ 
اســتامه لهــا وحتــى تاريــخ انتهــاء املهلــة احملــددة يف هــذه االتفاقيــة، 
وكذلــك خصــم مبلــغ )600,000 ريــال( عــن أتعــاب احملامــاة التــي التــزم 
الطــرف الثانــي بدفعهــا للمحامــي .......  وبــن بيعهــا باملــزاد العلنــي عــن 
األول  الطــرف  يراهــا  أخــرى  بــأي طريقــة  أو  التنفيــذ  قاضــي  طريــق 
مناســبة الســتيفاء دينــه، وأتعــاب وكيلــه احملامــي .......احملــددة أعــاه، 
ومــن ثــم يقــوم بــرد مــا يزيــد مــن ثمــن البيــع للطــرف الثانــي، ويف حالــة 
عــدم تغطيــة ثمــن البيــع للمديونيــة وأتعــاب احملامــاة املذكــورة، فتبقــى 
ذمــة الطــرف الثانــي مشــغولة بالفــرق لصالــح الطــرف األول ووكليــه 
املذكــور.. ويف جميــع األحــوال؛ يلتــزم الطــرف الثانــي فــور انتهــاء املهلــة 
أســبوع  أقصاهــا  مــدة  خــال  املذكــورة  الفيــا  بإخــاء  لــه  احملــددة 
واحــد، ليتولــى الطــرف األول تنفيــذ أحــد اخلياريــن املذكوريــن أعــاه 
7-ُيقــر كل طــرف بــأن العنــوان املبــن يف صــدر هــذه االتفاقيــة هــو 
العنــوان الدائــم لــه، وأن كل مــا ُيرســل علــى عنوانــه املذكــور ملــزم 
بــن  نــزاع قــد ينشــا  لــه، ومنتــج آلثــاره الشــرعية، والنظاميــة 8-أي 
املختصــة  احملاكــم  طريــق  عــن  فيــه  يفصــل  اهلل  ســمح  ال  الطرفــن 
مبدينــة جــدة ووفقــا ألحــكام الشــريعة االســامية وانظمــة وقوانــن 
اململكــة العربيــة الســعودية 9-ُحــررت هــذه االتفاقيــة مــن نســختن، 
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بيــد كل طــرف نســخة؛ للعمــل مبوجبهــا عنــد اللــزوم.. وبــاهلل الثقــة، 
وعليــه االتــكال،، الطــرف االول ....... بالوكالــة )التوقيــع ( ، الطــرف 
الثاني ....... ) التوقيع( الشاهد )1( .......، سجل مدني ).......( )التوقيع( 
، الشــاهد )2( ....... )التوقيــع(. ا. هـــ وبســؤال املدعــي وكالــة عــن زيــادة 
بينــة أجــاب قائــا: بينتــي إقــرار املدعــى عليــه بالكفالــة وأبــرز ورقــة 
وجــرى اطاعنــا عليهــا وهــذا نصهــا: )كفالــة غــرم وأداء، أقــر أنــا/ 
.......بصفتــي الشــخصية ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم 
ــة غــرم وأداء يف ســداد  .......بأننــي أكفــل وأضمــن الســيد/ .......كفال
مبلــغ األربعــة مايــن ريــال ســعودي املترتبــة بذمتــه، للســيد/ .......، 
برقــم  بجــدة  العامــة  احملكمــة  مــن  الصــادر  احلكــم  مبوجــب 
مبلــغ  ســداد  وكذلــك   ، 1429/10/15هـــ  وتاريــخ   )3/200/334(
.......احملامــي/  الســيد/  املترتبــة بذمــة  ريــال ســعودي  ألــف  الســتمائة 
.......، كأتعــاب محامــاة، وألتــزم وأتعهــد وأضمن ســداد املبالغ احملددة 
مــن أموالــي اخلاصــة يف حالــة تخلــف  أعــاه ملســتحقيها املذكوريــن 
الســيد/ .......املذكــور عــن ســدادها خــال مــدة أقصاهــا )100 يــوم( 
مائــة يــوم مــن تاريــخ هــذا اإلقــرار. هــذا إقــرار منــي بذلــك، وبرضائــي 
التــام، وأنــا بكامــل األهليــة املعتبــرة شــرعًا ونظامــًا، وقــد أذنت لشــهود 
احلــال بالشــهادة واهلل خيــر الشــاهدين، املقــر مبــا فيــه: ....... )التـوقيـــع( 
التاريــخ  )التوقيــع(،   ،.......  )1( شــاهد  2010/12/29م،  التاريــخ: 
2010/10/29م شــاهد )2( .......)التوقيــع( التاريــخ 2010/12/29م(. ا. 
ــة أحضــر للشــهادة وأدائهــا:  ــادة بين ــة عــن زي هـــ وبســؤال املدعــي وكال
.......وشــهد قائــا: )أشــهد هلل أن املدعــى عليــه: .......قــد كفــل املشــتري 
تســلم  ريــال  مايــن  أربعــة  قــدره:  مبلــغ  وأداء يف  غــرم  ....... كفالــة 
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......... وكفــل املشــتري أيضــا كفالــة غــرم وأداء يف مبلــغ  للمدعــو: 
قــدره: ســت مئــة ألــف ريــال تســلم للمدعــي....... ووقعنــا ورقــة الكفالــة 
املرصــودة أعــاه(، هكــذا شــهد. وبســؤال املدعــي وكالــة عــن زيــادة 
أن  هلل  )أشــهد  قائــا:  وشــهد   ،....... وادائهــا:  للشــهادة  أحضــر  بينــة 
املدعــو: .......بــاع عقــار لــه يف جــدة علــى شــخص اســمه: .......وســدد 
املشــتري جــزء مــن القيمــة وبقــي عليــه أربعــة مايــن ريــال  وقــد ترافــع 
املدعــي عــن البائــع يف مطالبــة املشــتري بباقــي الثمــن وصــدر حكــم 
يلــزم املشــتري بتســديد باقــي الثمــن وقــدره: أربعــة مايــن ريــال، وقــد 
طلــب املشــتري مهلــة مــن البائــع لتســديد باقــي ثمــن املبيــع وقــدره: أربعــة 
مايــن ريــال وكــذا تســديد أتعــاب موكلــه باملرافعــة يف هــذه القضيــة 
وقدرهــا: ســت مئــة ألــف ريــال فتــم االتفــاق علــى ذلــك ووقــع علــى عقــد 
بذلــك وهــو العقــد املرصــود اعــاه، وأشــهد هلل أن املدعــى عليــه: .......
قــد كفــل املشــتري كفالــة غــرم وأداء يف ســداد باقــي ثمــن املبيــع 
واتعــاب احملامــاة وقدرهــا: ســت مئــة ألــف ريــال ووقــع إقــرارا بذلــك 
رصــد أعــاه(، هكــذا شــهد. وجــرى تزكية الشــهود يف ضبط القضية 
حســب األصــول الشــرعية. فبنــاء علــى مــا ســلف، وألن املدعــى عليــه قــد 
تخّلــف عــن احلضــور مــع تبلــغ وكيلــه مبوعــد هــذه اجللســة، واســتامه 
لصحيفــة الدعــوى وإفهامــه باجلــواب عليهــا، وحيــث إن غيابــه وعــدم 
تقــدمي جوابــه ودفاعــه - بعــد علمــه بالدعــوى ومضمونهــا وموعــد اجللســة 
دون عــذر - يعــّد نكــواًل عــن اجلــواب، والنــاكل يقضــى عليــه، قــال 
صاحــب شــرح املنتهــى: )وإن ســكت مدعــى عليــه( بــأن لم يقــر بالدعوى 
ولــم ينكرهــا )أو قــال( املدعــى عليــه: )ال أقــر وال أنكــر أو( قــال: )ال 
أعلــم قــدر حقــه وال بينــة( ملــدع بدعــواه ، ) قــال احلاكــم ( ملدعــى عليــه: 
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)إن أجبــت وإال جعلتــك نــاكا وقضيــت عليــك( بالنكــول . .(. ا.هـــ ويف 
اإلنصــاف: )قولــه: )وإن ســكت املدعــى عليــه ، فلــم يقــر ولــم ينكــر، 
قــال لــه القاضــي: إن أجبــت ، وإال جعلتــك نــاكًا وقضيــت عليــك، 
وهــو املذهــب(. ا. هـــ وألن امتنــاع املدعــى عليــه عــن احلضــور يعــّد إضــرار 
باملدعــي والضــرر يــزال؛ لقــول النبــّي - صلــى اهلل عليــه وســّلم: )ال ضــرر 
مــال  للحاكــم واليــة علــى  أن  اإلمــام أحمــد، ومبــا  رواه  وال ضــرار( 
الغائــب ويجــوز احلكــم عليــه وعلــى املســتتر واملمتنــع ولــو كان يف البلــد 
القنــاع  كشــاف   ،249/11 اإلنصــاف   ،268/11 الفــروع  ]ينظــر: 
املرافعــات  نظــام  مــن  واخلمســن  اخلامســة  املــادة  علــى  وبنــاء   ،]25/4
الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة، وبنــاء علــى عقــد االتفــاق املبرم بــن ......... 
و ......... وبنــاء علــى ورقــة كفالــة املدعــى عليــه للمشــتري املرصــودة 
أعــاه ، وبنــاء علــى شــهادة الشــهود، ومبــا أنَّ املمتنــع عــن احلضور ُتســمع 
عليــه البّينــة وُيقضــى بهــا، قــال صاحــُب حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج: 
)وإال لتواريــه أو تعــززه أي: تغلبــه وقــد ثبــت ذلــك عنــد القاضــي فتســمع 
البّينــة ويحكــم بغيــر حضــوره مــن غيــر ميــن لاســتظهار علــى املنقــول 
ــاس كّلهــم(، وألن املشــتري ....... املعتمــد تغليظــًا عليــه، وإال المتنــع النَّ
..........، ممــا كلــف  تســبب يف اللــدد واملماطلــة يف أداء احلــق للبائــع 
صاحــب احلــق مطالبتــه وتكليفــه أتعــاب احملامــاة، ومبــا أن املشــتري 
التــزم بتســديد هــذه األجــرة وقدرهــا: ســت مئــة ألــف ريــال للمدعــي ومبــا 
أن املدعــى عليــه قــد ضمنهــا عــن املشــتري، وألنــه يحــق لصاحــب احلــق 
مطالبــة مــن شــاء مــن الضامــن أو املضمــون عنــه، لذلــك كلــه فقــد 
أمــرت املدعــى عليــه: ......أن يســلم للمدعــي أصالــة: ......مبلغــا قــدره: 
ســت مئــة ألــف ريــال، وبذلــك قضيــت.  وبإعــان احلكــم قــرر املدعــي 
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قناعتــه بــه، أمــا املدعــى عليــه فســوف يبلــغ باحلكــم ولــه االعتــراض 
بطلــب االســتئناف خــال ثاثــن يومــًا اعتبــارًا مــن تاريــخ تبليغــه بنســخة 
احلكــم، وإذا تأخــر عــن هــذه املــّدة ـ مــع تبلغــه لشــخصه بنســخة احلكــم 
احلكــم  واكتســب  االســتئناف  بطلــب  االعتــراض  يف  حقــه  ســقط  ـ 
م اعتراضــه رفــع احلكــم  القطعّيــة، وإذا تبلَّــغ لغيــر شــخصه ولــم يقــدِّ
لاســتئناف مــن دون اعتــراض. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسّلم. حرر يف: 1434/11/12هـ.
احلمــد هلل وحــده، وبعــد: ويف يــوم الثاثــاء املوافــق: 1434/12/24هـــ 
وقــد قــّدم املدعــى عليــه وكالــة: ......الئحتــه االعتراضيــةـ  وهــي مكونة 
مــن أربــع ورقــات مطبوعــة ـ ومقيــدة يف احملكمــة برقــم: 342788049 
يف: 1434/12/16هـــ ثــم جــرى االطــاع علــى أوراق املعاملــة فوجدنــا 
أن مقــّدم االعتــراض وكيــا عــن: ......مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن 
كتابــة العــدل الثانيــة شــمال جــدة رقــم: 95667 يف: 1430/11/07هـــ 
واملخــول لــه فيهــا حــق القناعــة باألحــكام واالعتــراض عليهــا واإلقــرار 
واإلنــكار والصلــح. ا. هـــ وبقــراءة الائحــة االعتراضيــة وتأملهــا وجدنــا 
أن أبــرز مــا أثيــر فيهــا أّن املدعــي: ... ليــس لــه املطالبة بصفته الشــخصّية 
وإمنــا املبلــغ املدعــى بــه لشــركة ...... ......للمحامــاة. ا. هـــ واجلــواب علــى 
ذلــك أن الكفالــة التــي صــدرت مــن املدعــى عليــه كانــت للمدعــي 
بصفتــه الشــخصّية، وعلــى فــرض التســليم بــأن املبلــغ محــل الدعــوى 
لشــركة ......للمحامــاة فإنــه قــد جــرى اطاعنــا علــى عقــد تأســيس 
الشــركة ـ املرفــق بــأوراق املعاملــة ـ فوجدنــاه ينــص علــى: )يتولــى إدارة 
الشــركة كا الشــريكن ولــكل واحــد منهــا مجتمعــن أو منفرديــن 
الصاحيــات والســلطات التاليــة . . 3ـ متثيــل الشــركة يف جميــع أنــواع 
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الطلبــات واالســتدعاءات والشــكاوى والدعــاوي التــي تقــام منهــا أو 
ضدهــا . . واملرافعــة واملدافعــة واملطالبــة . . واإلقــرار واإلنــكار والصلــح 
. . 5ـ احلــق يف حتديــد أتعــاب وحقــوق الشــركة والتفــاوض عليهــا مــع 
العمــاء وإبــرام العقــود معهــم والتوقيــع عليهــا باســم الشــركة واحلــق 
يف اســتام وقبــض كافــة حقــوق الشــركة عينيــة كانــت أو ماليــة 
نقديــة كانــت أو مبوجــب شــيكات(. ا. هـــ لذلــك كلــه لــم أجــد يف 
الئحــة املدعــى عليــه وكالــة االعتراضيــة مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه 
وأجريتــه. وللبيــان جــرى إثباتــه، وأمــرت ببعــث كافــة أوراق املعاملــة 
وبــاهلل  التعليمــات.  حســب  احلكــم  لتدقيــق  االســتئناف  حملكمــة 
آلــه وصحبــه  وعلــى  نبينــا محمــد  علــى  التوفيــق، وصلــى اهلل وســلم 

وســلم. حــرر يف: 1434/12/24هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ، فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة اإلطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة برقــم 34/874869 وتاريــخ 
الشــيخ  فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1435/1/10هـــ 
وتاريــخ   34359043 برقــم  جــدة  مبحافظــة  العامــة  ......باحملكمــة 
1434/11/12هـــ ، املتضمــن دعــوى ...... ضــد ...... وبدراســة الصــك 
ــى  ــة املوافقــة عل ــة تقــرر باألكثري ــه االعتراضي وصــورة ضبطــه والئحت
احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم .
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: 34195348 تاريُخه: 1434/4/22هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34116743

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34256778  تاريخه :1434/7/2هـ

كفالــة غــرم - مطالبــة الكفيــل بســداد قــرض مالــي عــن مكفولــه - 
إثبــات بالشــاهد واليمــن - عــدم حضــور املدعــى عليــه رغــم التبليــغ 
- النكــول لعــدم احلضــور - ثبــوت الدعــوى - احلكــم حضوريــًا بإلــزام 

املدعــى عليــه بســداد املبلــغ املدعــى بــه للمدعــي .

1- )أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قضى باليمن مع الشاهد(.
2- قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: )ال ضرر وال ضرار(.

3- اليمن تشرع يف جانب أقوى املتداعين.
4- املادة )1/55( من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية.

ادعــى املدعــي بــأن طرفــا ثالثــا كفــل لديــه أحــد األشــخاص )ذكــر 
اســمهما يف الدعــوى( كفالــة غرميــة يف ســداد مبلــغ مالــي اقترضــه منــه 
ثــم ملــا طالــب املدعــي الطــرف الثالــث بســداد مبلــغ القــرض الــذي حــل 
علــى مكفولــه حضــر إليــه املدعــى عليــه وقــام بكفالتــه لديــه كفالــة 
غرميــة ، وقــد حــل ذلــك املبلــغ ولــم يســدد لــه املقتــرض وال كفيلــه وال 
املدعــى عليــه شــيئًا منــه ، لــذا طلــب إلــزام املدعــى عليــه بســداد املبلــغ 
املدعــى بــه لقــاء كفالتــه الغرميــة للطــرف الثالــث ، املدعــى عليــه تبلــغ 
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لشــخصه ولــم يحضــر وهــذا يعــد نكــواًل عــن اجلــواب علــى الدعــوى 
الشــاهد  شــهادة  وهــي  دعــواه  علــى  البينــة  بعــض  املدعــي  أقــام  وقــد 
املعدلــة شــرعًا وأدى اليمــن املكملــة طبــق مــا طلــب منــه وقــد قضــى 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم باليمــن مــع الشــاهد ، قضــت احملكمــة 
حضوريــًا بإلــزام املدعــى عليــه بســداد املبلــغ املدعــى بــه حــااًل للمدعــي 
، عــارض املدعــى عليــه علــى احلكــم بعــد تبلغــه بــه ، قــررت محكمــة 

ــى احلكــم . االســتئناف املوافقــة عل

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلدي أنا 
... القاضــي باحملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة ففــي هــذا اليــوم األربعــاء 
1434/3/25هـــ ويف متــام الســاعة احلاديــة عشــر صباحــًا فتحــت اجللســة 
األولــى بنــاء علــى املعاملــة املقيــدة يف هــذه احملكمــة برقــم 34615294 
يف 1434/3/10هـــ واحملالــة إلينــا مــن فضيلــة الرئيس برقم 34116743 
يف 1434/3/10هـــ مبوجبــه حضــر املواطــن يحمــل الهويــة الوطنيــة رقــم 
ــه رقــم ... تبلغــه مبوعــد  ــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عن ...  ول
هــذه اجللســة والتــي حــدد لهــا يف متام الســاعة احلادية عشــر موعدًا لســماع 
الدعــوى وقــد مت تبليغــه لشــخصه مــن قبــل املوظــف يف هــذه احملكمــة 
حســب إفــادة رئيــس قســم محضــري اخلصــوم يف هــذه احملكمــة شــرحًا 
ــه  ــغ املؤرخــة يف 1434/3/10هـــ ونظــرًا ملــا نصــت علي ــى ورقــة التبلي عل
املــادة اخلامســة واخلمســون مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد أمــرت 
برفــع اجللســة إلــى يــوم الســبت املوافــق 1434/4/13ه الســاعة الثامنــة 
الســاعة  متــام  ويف  1434/04/22هـــ  االثنــن  يــوم  ويف  هــذا   . صباحــًا 



276

الثامنــة والنصــف صباحــًا فتحــت اجللســة الثالثــة وفيهــا حضــر املدعــي 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه يف موعــد هذه اجللســة والتي 
حــدد لهــا يف متــام الســاعة الثامنــة صباحــًا موعــدًا لســماع الدعــوى وقــد 
وردنــا إفــادة رئيــس قســم محضــري اخلصــوم يف هــذه احملكمــة شــرحًا 
علــى ورقــة التبليــغ املؤرخــة يف 1434/04/13هـــ أنــه مت االنتقــال إلــى 
ــر الفــرع أن املذكــور  ــه عــدة مــرات وأفــاد مدي املذكــور- املدعــى علي
يف إجــازة ورفــض اإلفــادة علــى اخلطــاب ومت االنتقــال عــدة مــرات وعليــه 
قــررت ســماع الدعــوى غيابيــًا ، هــذا وادعــى املدعــي علــى املواطن يحمل 
الســجل املدنــي رقــم قائــًا يف حتريــر دعــواه عليــه : قبــل حوالــي خمــس 
ســنوات أقرضــت املقيــم ميانــي اجلنســية مبلــغ وقــدره ثاثــة وعشــرون 
ألــف ريــال علــى أن يســدد لــي هــذا املبلــغ بتاريــخ 1429/12/29هـــ وقــد 
حــل املبلــغ ولــم يســددني املقيــم ريــااًل واحــدًا مــن هــذا املبلــغ وقــد كفــل 
هــذا املقيــم املواطــن كفالــة غراميــة وملــا أردت أن أشــتكي الكفيــل 
طلــب منــي أن ال أشــتكي وســوف يحضــر لــي موظــف يكفلــه كفالــة 
غراميــة ، وبالفعــل أحضــر لــي بتاريــخ 1433/07/14هـــ املدعــى عليــه 
وقــدره ثاثــة  بــه  املدعــى  املبلــغ  املواطــن علــى  املدعــى عليــه  وكفــل 
وعشــرون ألــف ريــال علــى أن يســدد لــي املبلــغ بتاريــخ 1434/01/29هـــ 
ــخ  ــى تاري ــغ حت ــه شــيئًا مــن هــذا املبل ــم يســددني األخ وال املدعــى علي ول
هــذا اليــوم ، لــذا أطلــب إثبــات ذلــك وإلــزام املدعــى عليــه بســداد املبلــغ 
ــه  ــي لقــاء كفالت ــال حــااًل ل ــف ري ــة وعشــرون أل ــه وقــدره ثاث املدعــى ب
الغرميــة للمواطــن. هــذه دعــواي . ثــم جــرى منــا ســؤال املدعــي هــل لديــه 
بينــة علــى هــذه الدعــوى فأجــاب قائــًا : نعــم . هــذا ثــم أحضــر معــه 
املواطــن .... يحمــل الهويــة الوطنيــة رقــم ... مــن مواليــد 1388/7/10هـــ 
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املهنــة متســبب ، ويســكن يف مخطــط األميــر نايــف باملدينــة املنــورة 
وطلــب  عليــه  باملدعــى  عاقــة  لــه  وليــس  صداقــة  باملدعــي  عاقتــه 
ســماع مــا لديــه ، وبســؤاله عمــا لديــه شــهد قائــًا : أشــهد هلل تعالــى 
ــة  ــغ وقــدره ثاث ــة مببل ــة غرمي ــه كفــل املواطــن كفال ــأن املدعــى علي ب
وعشــرون ألــف ريــال ، وقــد ســمعت املدعــى عليــه وهــو يقــول للمدعــي 
إذا لــم يســددك  املبلــغ الــذي بذمــة وقــدره ثاثــة وعشــرون ألــف ريــال 
بتاريــخ 1434/01/29هـــ فأنــا أكفلــه يف تســديد املبلــغ كفالــة غرميــة 
وأشــهد هلل تعالــى بــأن املدعــى عليــه لــم يســدد املدعــي ريــااًل واحــدًا مــن 
املبلــغ املدعــى بــه واهلل علــى مــا أقــول شــهيد . هكــذا شــهد . ثــم أحضــر 
املدعــي معــه كًا مــن املواطــن يحمــل الهويــة الوطنيــة رقــم .... واملواطــن 
يحمــل الهويــة الوطنيــة رقــم وبســؤالهما عمــا لديهمــا شــهد كل واحــد 
منهمــا قائــًا : أشــهد هلل تعالــى بــأن الشــاهد عــدل ثقــة مرضــي الشــهادة 
لنــا وعلينــا . هكــذا شــهدا . ثــم جــرى منــا ســؤال املدعــي هــل لديــه زيــادة 
بينــة فأجــاب قائــًا : ال ليــس لــدي ســوى هــذا الشــاهد . هكــذا أجــاب. 
ثــم جــرى منــا عــرض ميــن الشــرعية علــى املدعــي فاســتعد بأدائهــا ، 
وجــرى منــا تخويفــه بــاهلل ســبحانه وتعالــى مــن اليمــن الغمــوس فأصــر 
علــى أدائهــا ثــم أذنــت لــه بــأداء اليمــن فحلــف قائــًا : واهلل العظيــم 
الــذي ال إلــه إال هــو احلــي القيــوم عالــم الغيــب والشــهادة فاطــر الســموات 
واألرض بــأن لــي يف ذمــة املدعــى عليــه مبلــغ وقــدره ثاثــة وعشــرون 
ــم  ــه ل ــه ومكفول ــه للمواطــن وأن املدعــى علي ــل كفالت ــال مقاب ألــف ري
يســددوني مــن هــذا املبلــغ املدعــى بــه ريــااًل واحــدًا وأن أجــل القــرض قــد 
حــل . هكــذا حلــف . فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالطــاع علــى 
أوراق املعاملــة ومبــا أن املدعــى عليــه قــد تبلــغ لشــخصه يف موعــد اجللســة 
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األولــى ، ولــم يحضــر يف اجللســة الثانيــة وتعــذر تبليغــه مــن قبــل رئيســه 
يف العمــل ، ومبــا أن املدعــى عليــه لــم يحضــر يف اجللســة األولــى ولــم 
يقــدم عــذرًا لعــدم حضــوره وهــذا يعــد نكــواًل عــن اجلــواب علــى الدعــوى 
والنــاكل يقضــى عليــه بالنكــول ومبــا أن املدعــي قــد تضــرر مــن عــدم 
حضــور املدعــى عليــه وطلــب منــا ســماع دعــواه ضــد املذكــور أعــاه 
ومبــا أن الشــريعة جــاءت برفــع الضــرر حلديــث )ال ضــرر وال ضــرار( 
ومبــا أن املدعــي قــد أقــام بعــض البينــة علــى دعــواه وهــي شــهادة الشــاهد 
املعدلــة شــرعًا ومبــا أن اليمــن تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعيــن وملــا 
روي عــن بــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا )أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
قضــى باليمــن مــع الشــاهد( ونظــرًا ملــا نصــت املــادة اخلامســة واخلمســون 
يف الائحــة األولــى مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد ألزمــت املدعــى 
عليــه بســداد املبلــغ املدعــى بــه وقــدره ثاثــة وعشــرون ألــف ريــال حــااًل 
للمدعــي . هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت . وهــذا احلكــم يعــد يف حــق 
املدعــى عليــه حضوريــًا وقــررت بعــث نســخة مــن احلكــم بعــد تســجيله 
للمدعــى عليــه ليقــدم اعتراضــه خــال املــدة املقــررة نظامــًا وهــي ثاثــون 
يومــًا مــن تاريــخ التبليــغ وأنــه إذا مضــت مــدة االعتــراض ولــم يقــدم 
اعتراضــه فــإن احلكــم يكتســب القطعيــة وبــه اختتمــت اجللســة يف متــام 
الســاعة الثامنــة والنصــف . وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/04/22هـــ .
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ففــي هــذا 
الائحــة  علــى  االطــاع  منــي  جــرى  1434/6/17هـــ  الســبت  اليــوم 
االعتراضيــة املقدمــة مــن املدعــى عليــه واملكونــة مــن صفحتــن ولــم 
أجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه و للمعلوميــة جــرى حتريــره 
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حتــى ال يخفــى وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر 
1434/6/17هـــ. يف 

ويف هــذا اليــوم الثاثــاء املوافــق 1434/08/09هـــ افتتحــت اجللســة وقــد 
ــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة بخطابهــم  عــادت املعامل
الدائــرة  قــرار  بــه  مرفقــًا  وتاريــخ 1434/07/09هـــ  رقــم 34615294 
احلقوقيــة السادســة رقــم 34256778 وتاريــخ 1434/07/02هـــ املظهــر 
علــى الصــك املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم لــذا جــرى إحلاقــه حــرر 
يف 1434/08/09هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 34196212 تاريخه: 1434/4/23هـ 
رقم الدعوى: 3468167

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34294971 تاريخه: 1434/8/13هـ

كفالــة غــرم وأداء - بيــع ســيارة بأقســاط - ســداد جــزء مــن الثمــن 
باقــي ثمــن  الكفيــل بتســليم  الباقــي - مطالبــة  والعجــز عــن ســداد 
ســيارة اشــتراها مكفولــه - شــاهدين وميــن علــى صحــة الدعــوى - عــدم 
حضــور املدعــى عليــه رغــم التبليــغ - عــدم احلضــور نكــول عــن اجلــواب 

ــًا بســداد املبلــغ املدعــى بــه . - إلــزام املدعــى عليــه حضوري

1. قوله صلى اهلل عليه وسلم )الزعيم غارم( .
2. قوله صلى اهلل عليه وسلم ) ال ضرر وال ضرار ( .

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم بأنــه 
بــاع علــى أحــد األشــخاص ســيارة مببلــغ وقــدره ســتون ألــف ريــال علــى 
أقســاط شــهرية مــع دفعــة مقدمــة قدرهــا ســتة آالف ريال وأمــا بقية املبلغ 
فيســدد علــى أقســاط شــهرية مقــدار كل قســط ألــف وخمســمائة ريــال 
اعتبــارًا مــن 1432/2/30هـــ وقــد حــل عليــه حتــى تاريخــه مبلــغ وقــدره 
ــال ســدد منهــا مبلغــًا وقــدره ثمانيــة عشــر ألــف  تســعة وثاثــون ألــف ري
ــغ وقــدره واحــد وعشــرون ألــف ريــال وقــد  ريــال وقــد بقــي يف ذمتــه مبل
ــة غــرم و أداء  ــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم كفال ــه املدعــى علي كفل
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا ........  القاضــي باحملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة ففــي هــذا اليــوم 
األحــد 1434/3/1هـــ ويف متــام الســاعة العاشــرة فتحــت اجللســة األولــى 
برقــم 34342968 يف  املقيــدة يف هــذه احملكمــة  املعاملــة  بنــاء علــى 
1434/2/10هـــ واحملالــة إلينــا مــن قبل فضيلة الرئيــس برقم 3468167 
يف 1434/2/10هـــ مبوجبــه حضــر املدعــي ........  يحمــل الســجل املدنــي 
رقــم ........  ولــم يحضــر املدعــى عليــه و ال مــن ينــوب عنــه رغــم تبلغــه 
العاشــرة  الســاعة  لهــا  حــدد  والتــي  اجللســة  هــذه  مبوعــد  لشــخصه 
ــى  ــه فقــد أمــرت برفــع اجللســة إل صباحــًا موعــدًا لســماع الدعــوى وعلي

ــغ  يف قيمــة الســيارة يطلــب إثبــات ذلــك وإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبل
احلــال يف ذمــة مكفولــه وقــدره واحــد وعشــرون ألــف ريــال حــااًل هكــذا 
ادعــى ، ســماع الدعــوى غيابيــًا لعــدم حضــور املدعــى عليــه رغــم تبليغــه 
، بينــة املدعــي شــاهدان شــهدا طبــق دعــواه ماعــدا الواصــل والباقــي مــن 
املبلــغ وورقــة إقــرار بكفالــة املدعــى عليــه للمشــتري كفالــة غــرم وأداء 
، حلــف املدعــي ميــن االســتظهار بعــد طلبهــا منــه علــى صحــة دعــواه 
وعلــى عــدم اســتامه املبلــغ املدعــى بــه ، ملــا تقــدم صــدر احلكــم بإلــزام 
ــال حــااًل -  ــف ري ــغ وقــدره واحــد وعشــرون أل ــه بســداد مبل املدعــى علي
يعــد هــذا احلكــم يف حــق املدعــى عليــه حضوريــًا بنــاء علــى املــادة1/55 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية - تبليــغ املدعــى عليــه باحلكــم ، صــدق 
ــة الرابعــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة  ــرة احلقوقي احلكــم مــن الدائ

مكــة املكرمــة .
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يــوم االثنــن 1434/4/1هـــ الســاعة العاشــرة صباحــًا . هــذا ويف يــوم 
صباحــًا  والنصــف  العاشــرة  الســاعة  متــام  ويف  1434/4/1هـــ  اإلثنــن 
فتحــت اجللســة الثانيــة وفيهــا حضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
........ وال مــن ينــوب عنــه ولــم يقــدم عــذرًا لعــدم حضــوره وقــد وردنــا 
ــى ورقــة  إفــادة رئيــس محضــري اخلصــوم يف هــذه احملكمــة شــرحًا عل
التبليــغ املؤرخــة يف 1434/3/1هـــ واملتضمــن أنــه لــم يتــم تبليــغ املدعــى 
عليــه مبوعــد هــذه اجللســة والتــي حــدد لهــا الســاعة العاشــرة صباحــًا 
موعــدًا لســماع الدعــوى لعــدم حضــور املدعــي إليهــم وتوضيــح عنــوان 
املدعــى عليــه هكــذا قــرر وعليــه أمــرت برفــع اجللســة إلــى يــوم الثاثــاء 
يــوم  ويف  هــذا   . صباحــًا  والنصــف  الثامنــة  الســاعة  1434/4/23هـــ 
الثاثــاء املوافــق 1434/04/23هـــ ويف متــام الســاعة التاســعة صباحــًا 
فتحــت اجللســة الثالثــة وفيهــا حضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
........   وال مــن ينــوب عنــه رغــم تبلغــه مبوعــد هــذه اجللســة والتــي حــدد 
لهــا يف متــام الســاعة الثامنــة والنصــف موعــدًا لســماع الدعــوى وقــد 
مت تبليــغ املدعــى عليــه لشــخصه مــن قبــل محضــر اخلصــوم يف هــذه 
احملكمــة املوظــف ........  حســب إفــادة رئيــس محضــري اخلصــوم يف 
ــغ املؤرخــة يف 1434/04/1هـــ  ــى ورقــة التبلي هــذه احملكمــة شــرط عل
ومبــا أن املدعــى عليــه قــد مت تبليغــه مبوعــد هــذه اجللســة واجللســة قبــل 
املاضيــة ولــم يحضــر ولــم يقــدم عــذرًا لعــدم حضــوره لــذا قــررت ســماع 
الدعــوى غيابيــًا هــذا ثــم أدعــى املدعــي علــى املدعــى عليــه الغائــب عــن 
مجلــس احلكــم قائــًا يف حتريــر دعــواه عليــه إنه بتاريــخ 1432/1/19هـ 
بعــت علــى املقيــم ........  باكســتاني اجلنســية ســيارة نــوع فــورد لينكــون 
واجــن صنــع عــام 2005م رقــم الهيــكل ........ مببلــغ وقــدره ســتون ألــف 
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ريــال مؤجــل علــى أقســاط شــهرية مــع دفعــة مقدمــة والدفعــة املقدمــة 
مبلــغ وقــدره ســتة أالف ريــال وأمــا بقيــة املبلــغ فيســدد علــى شــكل 
أقســاط شــهرية قيمــة كل قســط مبلــغ وقــدره ألــف وخمــس مائــة ريــال 
اعتبــارًا مــن 1432/2/30هـــ وقــد حــل عليــه حتــى تاريــخ هــذا اليــوم مبلــغ 
وقــدره تســعة وثاثــون ألــف ريــال ســدد منهــا مبلــغ وقــدره ثمانيــة عشــر 
ألــف ريــال وقــد بقــي يف ذمــه مبلــغ وقــدره واحــد وعشــرون ألــف ريــال لــم 
يســدد منهــا ريــااًل واحــدًا حتــى تاريــخ هــذا اليــوم وقــد كفــل املشــتري 
املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم كفالتــه غــرم وأداء يف قيمتــه 
عــن  الغائــب  عليــه  املدعــى  وإلــزام  ذلــك  إثبــات  أطلــب  الســيارة  هــذه 
مجلــس احلكــم بدفــع املبلــغ احلــال يف ذمــة مكفولــه لــي وقــدره واحــد 
وعشــرون ألــف ريــال حــااًل هــذه دعــواي ثــم جــرى منــا ســؤال املدعــي هــل 
لديــه بنيــة علــى دعــواه فأجــاب قائــًا نعــم لــدي بنيــة هــذا وقــد أحضــر 
معــه كًا مــن املواطــن ........  يحمــل الســجل املدنــي رقــم ........  مــن 
مواليــد 1402/4/17هـــ ويعمــل معلــم يف مدرســة ........  يف املدينــة املنــورة 
ويســكن يف حــي ........  باملدينــة املنــورة ليــس لــه عاقــة باملدعــي وال 
املدعى عليه واملقيم ........   باكستاني اجلنسية مبوجب رخصه اإلقامة 
رقــم ........  جــوازات مكــة املكرمــة يعمــل ســائق خــاص للمواطــن ........  
وتســكن يف ........  الشــرقية باملدينــة املنــورة مــن مواليــد 1395/5/8 
هـــ ويتحــدث العربيــة بطاقــة وبســؤالهما عمــا لديهمــا شــهد كل واحــد 
منهمــا مبفــرده قائــًا أشــهد هلل تعالــى بأنــه يف شــهر محــرم مــن عــام 
ــا املبايعــة التــي متــت بــن املدعــي وبــن املقيــم ........  يف  1432هـــ حضرن
ســيارة لينكــون موديــل 2005م اللــون أبيــض مببلــغ وقــدره ســتون ألــف 
ــة  ــال وبقي ــغ وقــدره ســته أالف ري ــد املبايعــة للمدعــي مبل ــال ودفــع عن ري
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املبلــغ كان مؤجــًا علــى أقســاط شــهريه كل قســط مبلــغ وقــدره ألــف 
وخمســمائة ريــال وكان مــع املشــتري املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس 
احلكــم وقــد كفلــه يف قيمــة الســيارة إذا لــم يســدد املشــتري األقســاط 
يف حينهــا هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد هكــذا شــهد ثــم جــرى منــا ســؤال 
املدعــي هــل لديــه زيــادة بنيــة فأجــاب قائــًا نعــم لــدي بنيــة أخــرى وهــي 
العقــد احملــرر مــع املشــتري هــذا ثــم أبــرز لنــا ورقــة محــرره مــن معــرض 
الشــرق األوســط للســيارات لصاحبه ........  برقم 36 يف 1432/1/19هـ 
ومعنــون باتفاقيــه بيــع ســيارة بالتقســيط هــذا ونــص  احلاجــة منــه أقــر أنــا 
ــي قــد اشــتريت ســيارة فــورد لينكــون  ــاه ........   بأنن املوقــع اســمي أدن
واجــن موديــل 2005م  بنمــرة واســتمارة حــرة رقــم االســتمارة خصوصــي 
رقــم الهيــكل ........  رقــم اللوحــة ........  مــن املكــرم ........  مببلــغ وقــدره 
60.000 ســتون ألــف ريــال وقــد دفعــت حــال توقيعــي علــى عقــد املبايعــة 
مبلــغ وقــدره ســتة االف ريــال والباقــي قــدره 54000 يقســط علــى 1500 
ريــال كل شــهر ابتــداء مــن 1432/2/30هـــ أقــر أنــا املوقــع أســمي أدنــاه 
وبطوعــي واختيــاري وأمــا الشــهود احلاضريــن بــأن أكفــل الســيد ........  
غــام كفالــة غــرم وأداء مببلــغ وقــدره 60.000 ســتون ألــف ريــال للســيد 
........  ويف حالــة تأخــر عــن الدفــع أو وفاتــه أدفــع عنــه بــدون تأخيــر 
ــه وعليــه أوقــع ا.هـــ باســم املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس  وال مماطل
احلكــم ........  وتوقيعــه هــذا ثــم أحضــر املدعــي معــه كًا مــن املواطــن 
ع........   ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........  املقيــم 
........  مينــي اجلنســية مبوجــب رخصــة االقامــة رقــم ........  وبســؤالهما عمــا 
لديهمــا شــهدا قائلــن إن هذيــن الشــاهدين وهمــا ........  و........  عــدول 
ثقــات مرخصــن الشــهادة لنــا وعلينــا هكــذا شــهدا هــذا ثــم جــرى منــا 
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عــرض ميــن االســتظهار علــى املدعــي فأســتعد بأدائهــا ثــم جــرى منــا 
تخويفــه بــاهلل ســبحانه وتعالــى مــن اليمــن الغمــوس فأصــر علــى أدائهــا 
ــه إال  ــأداء اليمــن فحلــف قائــًا واهلل العظيــم الــذي ال إل ــه ب ــم أذنــت ل ث
هــو احلــي القيــوم عالــم الغيــب والشــهادة فاطــر الســموات واألرض بــأن 
لــي يف ذمــة املشــتري ........  مبلــغ وقــدره واحــد وعشــرون ألــف ريــال 
حالــة يف ذمتــه وأن املدعــى عليــه قــد كفــل هــذا املشــتري كفالــة غــرم 
وأداء يف قيمــة هــذه الســيارة وأننــي لــم أســتلم ريــااًل واحــدًا مــن املبلــغ 
احلــال يف ذمــة املشــتري ال مــن املشــتري وال مــن كفيلــه حتــى تاريــخ 
هــذا اليــوم واهلل علــى مــا أقــول شــهيد هكــذا أحلــف فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واالطــاع علــى أوراق املعاملــة ومبــا أن املدعــى عليــه 
قــد تغيــب عــن هــذه اجللســة وعــن اجللســة التــي قبــل املاضيــة رغــم تبلغــه 
مبوعدهمــا لشــخصه حســب إفــادة محضــري اخلصــوم ولــم يقــدم عــذرًا 
لعــدم حضــوره وهــذا بعــد نكــواًل عــن اجلــواب علــى الدعــوى والنــاكل 
يقضــى عليــه بالنكــول كمــا قــرر بذلــك العلمــاء ومبــا أن املدعــي قــد 
أقــام البينــة علــى دعــواه وهــي شــهادة الشــاهدين املعدلــة شــرعًا ونظــرا 
ملــا تضمنــه شــهادة الشــاهدين املدونــة أعــاه ومــا تضمنــه اتفاقيــة لبيــع 
الســيارة بالتقســيط املثــار إليهــا مباليــه ومبــا أن املدعــي قــد أدى ميــن 
االســتظهار علــى إثبــات دعــواه ونظــرًا ملــا قــرره الفقهــاء مــن ان لــرب املــال 
مطالبــة لضامــن أو املضمــون حلديــث )الزعيــم غــارم ( وحيــث تضــرر 
املدعــي مــن عــدم حضــور املدعــى عليــه وطلــب منــا ســماع دعــواه ضــد 
املذكــور أعــاه وحيــث جــاءت الشــريعة برفــع الضــرر حلديــث ) ال ضــرر 
ــغ  ــه بســداد املبل ــع مــا ذكــر فقــرر الزمــه املدعــى علي وال ضــرار ( جلمي
املدعــى بــه وقــدره واحــد وعشــرون ألــف ريــال احلــال يف ذمــة مكفولــه 
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حــاال للمدعــي وهــذا احلكــم يعــد يف حــق املدعــى عليــه حضوريــًا وفقــًا  
ملــا نصــت عليــه املــادة اخلامســة واخلمســون يف الائحــة األولــى مــن نظــام 
بعــد  احلكــم  صــك  مــن  نســخه  ببعــث  وقــررت  الشــرعية  املرافعــات 
تســجيله للمدعــى عليــه ليقــدم اعتراضــه خــال املــدة املقــررة نظامــا 
ــراض  ــه إذا مضــت مــدة االعت ــغ وان ــخ التبلي ــون يومــا مــن تاري وهــي ثاث
ولــم يقــدم اعتراضــه فــإن احلكــم يكتــب الصفــة القطعيــة وبــه اختتمــت 
اجللســة يف متــام الســاعة والنصــف صباحــًا وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد حــرر يف 1434/4/23هـــ
احلمــد هلل ، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد :.فقــد جــرى 
اطاعنــا نحــن رئيــس وعضــوي الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
بعــدد  واملســجل  املنــورة  باملدينــة  العامــة  باحملكمــة    ........ الشــيخ/ 
........  ي ضــد  دعــوى   املتضمــن  34196212وتاريــخ 1434/4/23هـــ 
........  واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــة وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم وعلــى فضيلتــه مراعــاة التنبيــه املرفــق 

باملعاملــة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 34230310 تاريخه: 1434/6/4هـ  
رقم الدعوى: 34231860

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34266923 تاريخه: 1434/7/12هـ

كفالــة غــرم وأداء - بيــع بطاقــات ســوا بأقســاط - ســداد جــزء مــن 
الثمــن والعجــز عــن ســداد الباقــي - مطالبــة الكفيــل بتســليم باقــي 
ثمــن البطاقــات التــي اشــتراها مكفولــه - بينــة املدعــي عقــد البيــع 
املذيــل بتوقيــع الكفيــل - شــاهد وميــن علــى صحــة الدعــوى - عــدم 
املدعــى عليــه حضوريــًا  إلــزام   - التبليــغ  رغــم  املدعــى عليــه  حضــور 

بســداد املبلــغ .

1. مــا رواه ابــن عبــاس رضــي اهلل عنــه )أن النبــي صلــى اهلل عليــه و ســلم 
قضــى بيمــن وشــاهد(.

2. الفقرة األولى من املادة 55 من نظام املرافعات الشرعية.
3. املادة )119( من نظام املرافعات الشرعية .

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم بأنــه 
اشــترى منــه ألفــًا و أربــع و ثمانــن بطاقــة ســوا مببلــغ إجمالــي قــدره 
ثمانيــة عشــر ألــف ريــال مقســطه علــى أقســاط شــهرية كل قســط 
ألــف ريــال وقــد ســلمه املشــتري مــن األقســاط ســتة آالف ريــال وبقــي 
ــه  ــال وهــي حال ــف ري ــا عشــر أل ــغ وقــدره اثن ــه مــن األقســاط مبل يف ذمت
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واملدعــى عليــه كفيــل ضامــن للمشــتري ويطلــب إلــزام املدعــى عليــه 
بســداد مــا بقــي يف ذمــة املضمــون عنــه وهــو مبلــغ وقــدره اثنــا عشــر 
ألــف ريــال هكــذا ادعــى ، لــم يحضــر املدعــى عليــه مــع تبلغــه فجــرى 
ســماع الدعــوى غيابيــًا اســتنادًا للفقــرة األولــى مــن املــادة 55 مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية ، بينــة املدعــي عقــد البيــع ومذيــل بتوقيــع البائــع 
املدعــي واملشــتري والكفيــل املدعــى عليــه كمــا أحضــر شــاهدًا شــهد 
طبــق دعــواه وعــدل شــرعًا ، حلــف املدعــي اليمــن بعــد طلبهــا منــه 
علــى صحــة دعــواه وعلــى كفالــة املدعــى عليــه للمشــتري وعــدم ســداد 
املشــتري املبلــغ املدعــى بــه ، لشــهادة الشــاهد املعــدل طبــق األصــول 
الشــرعية ولليمــن املرصــودة بعاليــه وألن النبــي صلــى اهلل عليــه و ســلم 
قضــى بالشــاهد و اليمــن وحيــث إن لــرب الديــن مطالبــة مــن شــاء مــن 
الضامــن واملضمــون عنــه واســتنادا للفقــرة األولــى مــن املــادة اخلامســة 
و اخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ، ملــا تقــدم صــدر احلكــم 
حضوريــًا علــى املدعــى عليــه بــأن يســلم للمدعــي مبلغــُا وقــدره اثنــا عشــر 
ألــف ريــال وإفهامــه بــأن لــه الرجــوع علــى مكفولــه مبــا يســدد عنــه ، 
تبليــغ املدعــى عليــه باحلكــم ، صــدق احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة 

األولــى مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة اجلــوف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ......رئيــس احملكمــة العامــة بدومــة 
وتاريــخ   34231860 برقــم  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  اجلنــدل 
وتاريــخ   341226822 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/05/20هـــ 
افتتحــت  املوافق1434/06/04هـــ  األحــد  يــوم  ففــي  1434/05/20هـــ 
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اجللســة الســاعة 00 : 11 وفيهــا حضــر ......ســعودي اجلنســية مبوجــب 
ســجل مدنــي رقــم ......ولــم يحضــر املدعى عليه ......وقــد وردنا عن طريق 
الفاكــس مــن بلديــة ......صــورة مــن خطابنــا رقــم ......يف 1434/5/20هـــ 
وقــد ذيــل فيــه إقــرار املدعــى عليــه باحلضــور وتوقيعــه علــى ورقــة التبليــغ 
وحيــث تبلــغ املدعــى عليه لشــخصه وقررت نظر الدعوى غيابيًا اســتنادًا 
للمــادة اخلامســة و اخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فأفهمــت 
املدعــي بتحريــر دعــواه فأدعــى قائــًا أشــترى منــي املدعــو/ ......عــدد 
الــف و أربعــة و ثمانــون بطاقــة ســوا مببلــغ إجمالــي وقــدره ثمانيــة عشــر 
ألــف ريــال مقســطه علــى أقســاط شــهرية كل قســط ألــف ريــال وذلــك 
اعتبــارًا مــن 1432/6/25هـــ وقــد ســلمني املشــتري مــن األقســاط ســتة 
ــا عشــر ألــف  ــغ وقــدره اثن ــه مــن األقســاط مبل ــال وبقــي يف ذمت اآلف ري
ريــال وهــي حالــه واملدعــى عليــه كفيــل ضامــن للمشــتري لــذا أطلــب 
ــغ  ــه وهــو مبل ــه بســداد مــا بقــي يف ذمــة املضمــون عن ــزام املدعــى علي إل
وقــدره اثنــا عشــر ألــف ريــال هــذه دعــواي وبطلــب البينــة مــن املدعــي 
أبــرز عقــدًا مؤرخــًا يف 1432/6/11هـــ يتضمــن إتفــاق الطــرف األول 
......بصفتــه بائعــًأ والطــرف الثانــي ......بصفتــه مشــتريًا علــى أن يبيــع 
الطــرف األول للطــرف الثانــي عــدد الــف و أربعــة و ثمانــون بطاقــة ســوا 
ــى أقســاط  ــال مقســطة عل ــة عشــر ألــف ري ــي وقــدره ثماني ــغ إجمال مببل
شــهرية كل قســط ألــف ريــال وذلــك إعتبــارًا مــن 1432/6/25هـــ وعلــى 
العقــد توقيــع ...... بصفتــه بائعــًا و ......بصفتــه مشــتريًا وبكفالــة املدعــى 
اجلنســية  ...... مصــري  للشــهادة  بينــة أحضــر  زيــادة  ......وبطلــب  عليــه 
............ ......يقيــم يف محافظــة  يحمــل رخصــة إقامــة للمســلمن رقــم 
املهنــة ســائق خــاص وبســؤاله عمــا لديــة شــهد قائــًا أشــهد بــاهلل العظيــم 
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ــة  ــف وأربع ــأن املدعــو/ ......اشــترى مــن املدعــي هــذا احلاضــر عــدد ال ب
و ثمانــون بطاقــة ســوا مببلــغ إجمالــي وقــدره ثمانيــة عشــر ألــف ريــال 
مقســطة علــى أقســاط شــهرية كل قســط ألــف ريــال وذلــك إعتبــارًا 
مــن 1432/6/25هـــ وقــد ســلم املشــتري مــن األقســاط ســتة اآلف ريــال 
وبقــي يف ذمتــه مــن األقســاط اثنــا عشــر ألــف ريــال واملدعــى عليــه ج...... 
كفيــل ضامــن للمشــتري هكــذا شــهد وبســؤاله عــن عاقتــه باملدعــي 
أجــاب قائــًا بأنــه ليــس لــي عاقــة بــه ثــم جــرى تعديــل الشــاهد  مــن قبــل 
......ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ......و ............ســعودي 
اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ......حيــث شــهدا بعدالــة الشــاهد 
وثقتــه وأنــه مرضــي الشــهادة وبعــرض اليمــن علــى املدعــي أســتعد بهــا 
ثــم حلــف قائــًا واهلل الــذي ال إلــه إال هــو بــأن املدعــو / ......اشــترى منــي 
عــدد الــف و أربعــة و ثمانــون بطاقــة ســوا مببلــغ إجمالــي وقــدره ثمانيــة 
عشــر ألــف ريــال مقســطة علــى أقســاط شــهرية كل قســط ألــف ريــال 
وذلــك إعتبــارًا مــن 1432/6/25هـــ وقــد ســلمني املشــتري مــن األقســاط 
ســتة أالف ريــال وبقــي يف ذمتــه مــن األقســاط مبلــغ وقدره اثنا عشــر ألف 
ريــال وهــي حالــه واملدعــى عليــه كفيــل ضامــن للمشــتري هكــذا حلــف 
فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى وحيــث تبلــغ املدعــى عليــه لشــخصه 
ولــم يحضــر وحيــث إن الدعــوى تســمع علــى املمتنــع و الغائــب كمــا 
قــرره أهــل العلــم وحيــث جــرى اإلطــاع علــى العقــد أعــاه ولشــهادة 
الشــاهد املعــدل طبــق األصــول الشــرعية ولليمــن املرصــودة بعاليــه وألن 
النبــي صلــى اهلل عليــه و ســلم قضــى بالشــاهد و اليمــن وحيــث إن لــرب 
الديــن مطالبــة مــن شــاء مــن الضامــن واملضمــون عنــه وإســتنادًا للفقــرة 
األولــى مــن املــادة اخلامســة و اخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
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ــغ  ــأن يســلم للمدعــي مبل ــه ب ــى املدعــى علي ــًا عل فقــد حكمــت حضوري
ــه  ــى مكفول ــه الرجــوع عل ــأن ل ــال وإفهامــه ب ــا عشــر ألــف ري وقــدره اثن
مبــا يســدد عنــه وســيتم بعــث نســخه مــن احلكــم للمدعــى عليــه فــإن 
أســتلمها و أعتــرض خــال ثاثــن يومــًا و إال ســقط حقــه يف االعتــراض 
واكتســب احلكــم القطعيــة وكان إعــان احلكــم و إباغــه يــوم األحــد 
املوافــق 1434/6/4هـــ واقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــر 
و النصــف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/04 هـــ
هـــ  املوافــق1434/08/01  اإلثنــن  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة وفيهــا حضــر املدعــي وقــد وردتنــا 
القــرار  وبرفقهــا  اجلــوف  االســتئناف مبنطقــة  مــن محكمــة  املعاملــة 
رقــم 34266923 يف 1434/7/12هـــ واملتضمــن بعــد املقدمــة وبدراســة 
ــة لوحــظ  ــة وأوراق املعامل الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضي
يحــدد  ولــم  جلســة  أول  يف  الدعــوى  فضيلتــه  ســمع  أواًل:   : يلــي  مــا 
جلســة ثانيــة حســبما نصــت علــى ذلــك املــادة )55( مــن نظــام املرافعــات 
املشــتري  توقيــع  يحمــل  العقــد  أن  فضيلتــه  ذكــر  ثانيــًا:   . الشــرعية 
يقــال  أن  ) واألنــســــب  اجلهــة املختصــة  مــن اختصــاص  بذلــك  واجلــزم 
توقيــع منســوب للمشــتري ( . ثالثــًا: لــم يســتكمل فضيلتــه مــا نصــت 
عليــه املــادة )119( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فيمــا يتعلــق بالشــاهد 
ولــم يوضــح هــل الشــاهد يعمــل أجيــرًا لــدى املدعــي أو حتــت كفالتــه أم 
ال ؟ ولــم يســتوضح فضيلتــه مــن الشــاهد كيــف علــم باملبالــغ الواصلــة 
و املتبقيــة ولــم يتــم إرفــاق صــورة مــن إقامتــه والبــد مــن ذلــك . رابعــًا: 
تصحيــح األخطــاء النحويــة و اإلمائيــة يف الصــك املشــار إليهــا بقلــم 
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الرصــاص . فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا ذكــر وإجــراء مــا يلــزم حســب 
التعليمــات . وعليــه اجيــب أصحــاب الفضيلــة قضــاة االســتئناف بأنــه مــا 
يتعلــق باملاحظــة األولــى فقــد مت ســماع الدعــوى اســتنادًا للفقــرة األولــى 
مــن املــادة اخلامســة و اخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية و اعتبــر 
احلكــم حضوريــًا يف حــق املدعــى عليــه وأمــا مــا يتعلــق باملاحظــة الثانيــة 
فــإن مــا مت ذكــره بــأن العقــد يحمــل توقيــع املشــتري فقــد ذكــر ذلــك 
علــى ســبيل النقــل مبــا جــاء يف العقــد املــدون أعــاه وليــس علــى ســبيل 
اجلــزم ولــذا ُطِلــَب مــن املدعــي زيــادة بينــة وســيتم ماحظــة ذلــك مســتقبًا 
وأمــا مــا يتعلــق باملاحظــة الثالثــة فقــد حضــر يف هــذه اجللســة الشــاهد 
املدونــة شــهادته بعاليــه وحيــث مت تدويــن محــل إقامــة الشــاهد ومهنتــه 
ولــم يــدون ســنه فقــد جــرى ســؤال الشــاهد عــن ســنه فأجــاب بأنــه يبلــغ 
مــن العمــر )28 ســنه ( وأنــه ليــس لــه عاقــة باملدعــي وليــس أجيــرًا يعمــل 
لديــه و إمنــا يعمــل أجيــرًا لــدى املدعــو / ......وهــو حتــت كفالتــه كمــا 
جــرى ســؤاله عــن كيفيــة علمــه باملبالــغ الواصلــة و املتبقيــة فأجــاب 
ــب وقــد ســلم املشــتري مــن  ــق املكت ــغ تســدد عــن طري ــأن املبال ــًا ب قائ
األقســاط ســتة اآلف ريــال وبقــي يف ذمتــه مــن األقســاط مبلــغ وقــدره 
اثنــا عشــر ألــف ريــال وقــد مت االتصــال عليــه عــدة مــرات لتســديد املبلــغ 
املتبقــي وقــد وعــد بتســديده إال أنــه تخلــف عــن ذلــك علمــًا بأننــي أنــا مــن 
قــام بإبــرام العقــد بــن البائــع و املشــتري وبحضــور الكفيــل املدعــى 
عليــه أ.هـــ هكــذا أجــاب وقــد مت إرفــاق صــورة مــن إقامــة الشــاهد وأمــا 
مــا يتعلــق باملاحظــة الرابعــة فقــد جــرى إكمــال الــازم حيالهــا وبذلــك 
متــت اإلجابــة واالســتجابة ملشــائخنا األفاضــل و أمــرت بإحلــاق ذلــك علــى 
الصــك و ســجله و إعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف مبنطقــة ......
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وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم . حــرر يف  1434/08/01 هـــ

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 مبحافظــة دومــة اجلنــدل الشــيخ / 
...... برقــم ...... وتاريــخ 1434/8/2هـــ املقيــدة لــدى هــذه احملكمــة برقــم 
341907045 وتاريــخ 1434/8/7هـــ املرفــق بهــا الصــك الصـــادر مــن 
فضيلـــته برقــم 34230310 وتاريــخ 1434/6/4هــــ املتعلــق بدعــوى/......
ضــد/ ...... يف مطالبــة ماليــة وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا 
هــو مــدون ومفصــل فيــه . وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي 
رقــم 34266923  بنــاًء علــى قرارنــا  بالصــك وصــورة ضبطــه  وأحلقــه 
وتاريــخ 1434/7/12هـــ فــأن الدائــرة تقــرر املصادقــة علــى احلكــم بعــد 
األجــراء األخيــر مــع تنبيــه فضيلتــه - وفقــه اهلل - إلــى أنــه أفهــم املدعــى 
عليــه بأنــه لــه حــق الرجــوع إلــى مكفولــة مبــا يســدد عنــه إلــى أن اإلفهــام 
بــأن لــه حــق الرجــوع مطلقــًا. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك: 34271120 تاريخه: 1434/7/17هـ 
رقم الدعوى: 33629349

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34345205  تاريخه: 1434/10/29هـ

كفالــة غــرم وأداء - بيــع ســيارة واالتفــاق علــى قبــض الثمــن علــى 
دفعتــن - العجــز عــن الســداد - مطالبــة املدعــى عليــه )الكفيــل( بســداد 
باقــي ثمــن ســيارة اشــتراها مكفولــة - عــدم حضــور املدعــى عليــه رغــم 
إلــزام   - التبليــغ - اإلثبــات مبوجــب كمبيــاالت وميــن االســتظهار 

املدعــى عليــه حضوريــًا بســداد املبلــغ .

1. قوله تعالى )وملن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم( .
2. جــاء يف الــكايف البــن قدامــة 128/6 مــا نصــه ) فــإن امتنــع اخلصــم 
مــن احلضــور عنــد احلاكــم حكــم عليــه ألنــه لــو لــم يحكــم عليــه جلعــل 

االمتنــاع واالســتتار طريقــًا لتضييــع احلقــوق ( أ.هـــ
3. جــاء يف معــن احلــكام علــى القضايــا واألحــكام مــا نصــه: ) مســألة 
إلــى اهلل ورســوله  دعــوا  وإذا   ( تعالــى  املــاوردي يف تفســير قولــه  قــال 
ليحكــم بينهــم ( اآليــة دليــل علــى أنــه مــن دعــي إلــى حاكــم مــن حــكام 
املســلمن فعليــه اإلجابــة ويحــرج إن تأخــر وقــد ورد عــن احلســن بــن 
علــي رضــي اهلل عنهمــا أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال ) مــن دعــي 
إلــى حاكــم مــن حــكام املســلمن ولــم يجــب فهــو ظالــم ال حــق لــه ( أ.هـــ  

4. املادة 55 من نظام املرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية .
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قــام شــخص بكفالــة والــده بشــراء ســيارة مت ســداد جــزء مــن ثمنهــا 
واالتفــاق علــى ســداد باقــي الثمــن علــى دفعتــن، جــاء موعد حلــول الثمن 
ولــم يتــم ســداد املبلــغ، طالــب املدعــي الضامــن بســداد املبلــغ نظــرًا حللــول 
األجــل وعــدم حضــور املكفــول مجلــس احلكــم رغــم تبليغــه لشــخصه ، 
وقــدم دليــًا لصحــة دعــواه كمبيالتــن مســتحقتي الدفــع كمــا حلــف 
اليمــن علــى صحــة دعــواه ، صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع 
املبلــغ للمدعــي وتبليــغ املدعــى عليــه باحلكــم ، متــت املصادقــة علــى 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة .

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد: ففــي 
هــذا اليــوم األربعــاء املوافــق 1434/7/5هـــ  ويف متــام الســاعة الثامنــة 
والنصــف صباحــًا لــدي أنــا ......  القاضــي يف احملكمــة العامــة بالطائــف 
القائــم بعمــل القســم القضائــي الســابع  بنــاء علــى املعاملــة احملالــة مــن 
فضيلــة الرئيــس برقــم 33629349 وتاريــخ 1433/10/29هـــ واملقيدة يف 
هــذه احملكمــة برقــم 331914529 وتاريــخ 1433/10/29هـــ افتتحــت 
اجللســة وفيهــا حضــر ...... ...... ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم 
...... ولــم يحضــر املدعــى عليــه ...... وال وكيــًا عنــه ولــم يقــدم عــذرًا 
تقبلــه احملكمــة وحيــث ســبق أن مت تبليــغ املدعــى عليــه لشــخصه وذلــك 
بخطابنــا رقــم 331955931 كمــا تبلــغ املدعــى عليــه لغيــر شــخصه 
4063/ع  برقــم  الفيصليــة  شــرطة  مركــز  مديــر  خطــاب  حســب  
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1434/2/5هـــ  يف   34303205 رقــم  واخلطــاب  1433/11/27هـــ  يف 
وخطــاب مديــر مركــز شــرطة ........ برقــم 1230/ع يف 1434/4/1هـــ 
نظــر هــذه  الســير يف  قــررت  لــذا  ورقــم 1950/ع يف 1434/5/29هـــ 
القضيــة بنــاء علــى املــادة 2/55 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه 
التنفيذيــة وبســؤال املدعــي عــن دعــواه ادعــى قائــًا: إن ...... اشــترى 
منــي ســيارة مــن نــوع كابــرس صنــع عــام 1989م مببلــغ إجمالــي قــدره 
ثمانيــة وعشــرون ألــف ريــال علــى أن يســلمني املبلــغ كامــًا خــال ســنة 
علــى دفعتــن الدفعــة األولــى بتاريــخ 1427/6/25هـــ مببلــغ أربعــة عشــر 
ألــف ريــال والدفعــة الثانيــة بتاريــخ 1427/12/25هـــ مببلــغ أربعــة عشــر 
ألــف ريــال وقــد ســددني والــده مــن قيمــة الســيارة املوصوفــة مبلــغ ألفــي 
ــه  ــال وقــد ضمن ــغ ســتة وعشــرون ألــف ري ــي مبل ــه ل ــال وتبقــى يف ذمت ري
ــزام الضامــن  ــات هــذا الضمــان وإل ــب إثب ــغ أطل ــده بســداد هــذا املبل وال
بســداد هــذا املبلــغ لــي حــااًل  هكــذا ادعــى وبســؤاله عــن بينتــه أبــرز 
عــدد كمبيالتــن مــن مطبوعــات معــرض ..... لصاحبــه ...... حيــث أن 
برقــم 0449 يف 1427/1/6هـــ مســتحقة  األولــى صــادرة  الكمبيالــة 
الدفــع بتاريــخ 1427/6/25هـــ والكمبيالــة الثانيــة صــادرة برقــم 0450 
يف 1427/1/6هـــ مســتحقة الدفــع بتاريــخ 1427/12/25هـــ ثــم طلبــت 
قائــًا  وحلــف  بهــا  فاســتعد  دعــواه  صحــة  علــى  اليمــن  املدعــي  مــن 
واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو الــذي يعلــم اجلهــر ومــا يخفــى ويعلــم 
خائنــة األعــن ومــا تخفــي الصــدور إن ...... اشــترى منــي ســيارة مــن نــوع 
كابــرس صنــع عــام 1989م مببلــغ إجمالــي قــدره ثمانيــة وعشــرون ألــف 
ريــال واســتلمت مــن والــده مبلــغ ألفــي ريــال وتبقــى لــي يف ذمتــه مبلــغ ســتة 
وعشــرون ألــف ريــال واتفقــت معــه علــى الســداد يف 1427/12/25هـــ 
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وضمنــه والــده ومضــت املــدة ولــم يصلنــي منهــا أي شــيء ولــم أبرئــه 
منهــا أي شــيء واهلل واهلل واهلل هكــذا حلــف فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واســتنادًا علــى املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية ولوائحهــا التنفيذيــة ومبــا أن املدعــي حلــف اليمــن التــي طلبــت 
منــه ولقولــه تعالــى )) وملــن جــاء بــه حمــل بعيــر وأنــا بــه زعيــم (( ومبــا أن 
املدعــى عليــه لــم يحضــر ولــم يقــدم عــذرًا عــن ســبب عــدم احلضــور ولــم 
يقــدم دفاعــه علــى هــذه الدعــوى مــع أنــه تبلــغ لشــخصه ولغيــر شــخصه 
يف جلســات ماضيــة حســب التعليمــات وقــد ذكــر ابــن قدامــه رحمــه 
اهلل تعالــى يف كتابــه الــكايف 128/6 مــا نصــه ) فــإن امتنــع اخلصــم 
مــن احلضــور عنــد احلاكــم حكــم عليــه ألنــه لــو لــم يحكــم عليــه جلعــل 
االمتنــاع واالســتتار طريقــًا لتضييــع احلقــوق ( أ.هـــ وقد ذكر أبو اســحاق 
إبراهيــم بــن حســن يف كتابــه معــن احلــكام علــى القضايــا واألحــكام 
مــا نصــه: ) مســألة قــال املــارودي يف تفســير قولــه تعالــى ) وإذا دعــوا 
إلــى اهلل ورســوله ليحكــم بينهــم ( اآليــة دليــل علــى أنــه مــن دعــي إلــى 
حاكــم مــن حــكام املســلمن فعليــه اإلجابــة ويحــرج إن تأخــر وقــد ورد 
عــن احلســن بــن علــي رضــي اهلل عنهمــا أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
قــال ) مــن دعــي إلــى حاكــم مــن حــكام املســلمن ولــم يجــب فهــو ظالــم 
ال حــق لــه ( أ.هـــ  لذلــك كلــه فقــد حكمــت بإلــزام املدعــى عليــه الغائــب 
عــن مجلــس احلكــم الشــرعي ...... أن يدفــع للمدعــي ...... مبلــغ قــدره 
ســتة وعشــرون ألــف ريــال حــااًل هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وقــررت 
بعــث نســخة مــن صــك احلكــم للمدعــى عليــه ليقــدم اعتراضــه خــال 
مــدة أقصاهــا ثاثــون يومــًا مــن تاريــخ التبليــغ باحلكــم وإذا لــم يقــدم 
اعتراضــه خالهــا فيســقط حقــه يف االعتــراض ويكتســب احلكــم 
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القطعيــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 
1434/7/5هـــ .

جــرى  :.فقــد  وبعــد  اهلل  رســول  علــى  والســام  والصــاة  هلل  احلمــد 
اطاعنــا نحــن رئيــس وعضــوي الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
الشــيخ/ ......  القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف واملســجل بعــدد 
 ...... ضــد    ...... دعــوى  املتضمــن  1434/7/17هـــ  34271120وتاريــخ 
واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــة وبدراســة الصــك وصــورة ضبطه تقررت 
املوافقــة علــى احلكــم ويعــد احلكــم يف حــق املدعــى عليــه حضوريــا 
اســتنادا للمــادة 1/55مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وصلــى اهلل علــى 

ــه وســلم . ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
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رقم الصك: 34352048  تاريخه: 1434/11/5هـ 
رقم الدعوى: 34490550

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34368656  تاريخه: 1434/11/24هـ

كفالــة غــرم وأداء - وجــود ديــن لوالــد املدعي يف ذمة املكفول - املطالبة 
بســداد الديــن - عجــز املكفــول عــن الســداد - مصادقــة املدعــى عليــه 
علــى كفالــة املكفــول كفالــة حضوريــة وااللتــزام بإحضــاره للجهــات 
املختصــة خــالل مــدة معينــة - عجــز الكفيــل عــن إحضــار كفيلــه 
- إلــزام املدعــى عليــه )الكفيــل( بدفــع احلــق عــن املكفــول - للكفيــل 

الرجــوع علــى مكفولــه مبــا يغرمــه عنــه .

الترمــذي  1. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: )الزعيــم غــارم( أخرجــه 
.)1412( الغليــل  إرواء  يف  األلبانــي  وصححــه   )1265(

2. جــاء يف املغنــي 4/ 415 ) فإنــه متــى تعــذر علــى الكفيــل إحضــار 
املكفــول بــه مــع حياتــه أو امتنــع مــن إحضــاره لزمــه مــا عليــه ...ألنهــا 

أحــد نوعــي الكفالــة فوجــب بهــا الغــرم كالكفالــة باملــال(.
3. جــاء يف املبــدع البــن مفلــح )4/ 245( )وألنهــا أي الكفالــة اســتيثاق 

يلــزم الكفيــل مــا علــى املكفــول بــه عنــد تعــذر إحضــاره(.
4. وقد جاء يف كشاف القناع )3/ 380( ما نصه:) )َوِإْن َلْم ُيْعَلْم ِفيَها( 
يــُن ِمــْن  َأْي: يِف اْلَغْيَبــِة )َخَبــُرُه( َأْي: امْلَْكُفــوِل ِبــِه )َلِزَمــُه( َأْي: اْلَكِفيــَل )الدِّ

ْوِضِعِه..( . ْمَهــاِل َمــَع َعــَدِم اْلِعْلــِم مِبَ َغْيــِر إْمَهــاٍل( إْذ اَل َفاِئــَدَة يِف اإْلِ
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ادعــى املدعــي وكالــة أن لوالــده ديــن يف ذمــة مكفــول املدعــى عليــه 
ــغ قــدره  ــه مببل ــه بدعــوى ضــد مكفولــه مبطالبت ، حيــث تقــدم موكل
ثاثمائــة واثنــا عشــر ألفــًا ومائتــان وســبعة وثمانــون ريــااًل وصــدر عليــه 
إيــداع مكفــول  ومت  املبلــغ  بســداد  بإلزامــه  لصالــح موكلــه  حكــم 
املدعــى عليــه الســجن بعــد عجــزه عــن ســداد املبلــغ اســتظهارًا حلالــه وقــد 
أفــرج عنــه بكفالــة حضوريــة ملــدة خمســة عشــر يومــًا ثــم هــرب وقــد 
عجــز املدعــى عليــه عــن إحضــاره ، صــادق املدعــى عليــه علــى الدعــوى 
، جــرى االطــاع علــى ورقــة كفالــة املدعــى عليــه وقــد نــص فيهــا )وأنــه 
إذا لــم يحضــر مكفولــه يكــون مســؤوال عمــا يترتــب بحقــه مــن اجلــزاء 
ويكــون ملتزمــا بكافــة احلقــوق أو اجلــزاءات املترتبــة عليــه يف حــال 
عجــزه عــن إحضــاره يف الوقــت احملــدد ( مبــا أن املدعــى عليــه قــد قــرر 
عجــزه عــن إحضــار مكفولــه ، وملــا قــرره أهــل العلــم مــن لــزوم الديــن 
علــى كفيــل البــدن ) الكفيــل احلضــوري( إذا تعــذر إحضــار مكفولــه 
وعجــز عــن ذلــك ، احلكــم علــى املدعــى عليــه بــأن يدفــع احلــق الــذي 
ألفــًا  علــى مكفولــه والبالــغ قــدره )312287( ثاثمائــة واثنــا عشــر 
ومائتــان وســبعة وثمانــون ريــاال للمدعــي أصالــة ، إفهــام املدعــى عليــه 
بــأن لــه الرجــوع علــى مكفولــه مبــا غرمــه عنــه ، اعتــرض املدعــى عليــه 
بــدون الئحــة ، صــدق احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة 

االســتئناف مبنطقــة اجلــوف .
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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 34490550 وتاريــخ 1434/11/03 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 342494714 وتاريــخ 1434/11/03 هـــ  ففــي يــوم  
  01 : الســاعة 00  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/11/03  االثنــن 
وفيهــا حضــر .......ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ....... 
.......مبوجــب  رقــم  بالهويــة  .......ســعودي  والــده  عــن  وكيــا  بصفتــه 
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل عرعــر برقــم 3334051 وتاريــخ 
واملخاصمــة  واملرافعــة  باملطالبــة  فيهــا  لــه  واملخــول  1433/1/18هـــ 
وإقامــة الدعــاوى واإلقــرار واإلنــكار والصلــح  مدعيــا علــى احلاضــر 
معــه .......ســعودي بالهويــة رقــم .......قائــًا يف دعــواه عليــه: تقــدم والــدي 
بدعــوى ضــد ....... ســعودي بالهويــة رقــم .......قيــدت بهــذه احملكمــة 
برقــم 331228714 وتاريــخ 1433/6/30هـــ وأحيلــت إلــى هــذا املكتــب 
برقــم 33436261وتاريــخ 1433/6/30هـــ  تتضمــن بــأن املذكــور كان 
معقبــا يف مؤسســة والــدي مجموعــة .......واململوكــة لــه مبوجــب الســجل 
التجــاري والصــادر مــن فــرع وزارة التجــارة يف عرعــر برقــم .......وتاريــخ 
1412/1/5هـــ  وتبــن لوالــدي بعــد مراجعــة احلســابات بــأن لــه يف ذمــة 
ــان  ــا عشــر ألفــًا ومائت ــة واثن املذكــور مبلغــًا وقــدره )312287( ثاثمائ
وســبعة وثمانــون ريــااًل وقــد أقــر املذكــور باملبلــغ وصــدر حكــم مــن 
رقــم  .......بالصــك  الشــيخ  ســابقًا  احملكمــة  بهــذه  القاضــي  فضيلــة 
دفــع  املذكــور  بإلــزام  يقضــي  1433/8/17هـــ  وتاريــخ   33381890
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فتــم  املبلــغ  ســداد  عــن  املذكــور  عجــز  وقــد  لوالــدي  املبلــغ  كامــل 
إيداعــه الســجن اســتظهارًا حلالــه وبعــد مــدة أفــرج عنــه القاضــي نفســه 
بتاريــخ 1434/5/1هـــ  ملــدة خمســة عشــر يومــا بالكفالــة احلضوريــة 
املشــددة وقــد انتهــت املــدة املذكــورة وتهــرب املذكــور مــن احلضــور 
إلــى إدارة تنفيــذ األحــكام احلقوقيــة وقــد كفلــه هــذا احلاضــر كفالــة 
حضوريــة وعجــز عــن إحضــاره ولــذا أطلــب إلزامــه مبــا يترتــب علــى 
ــه لوالــدي هــذه  ــة وذلــك بســداد مــا يف ذمــة مكفول ــة احلضوري الكفال
دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا: صحيــح مــا 
ذكــره املدعــي وكالــة مــن أننــي كفلــت .......كفالــة حضوريــة بعــد 
اإلفــراج عنــه بتاريــخ 1434/5/1هـــ  وقــد التزمــت بإحضــاره بعــد خمســة 
عشــر يومــا مــن تاريخــه للجهــة املختصــة وقــد انتهــت املــدة وعجــزت عــن 
ــت  ــه وكن ــي معرفــة مــكان إقامت ــا وتعــذر عل ــه متهرب إحضــاره لكون
أعلــم بــأن املبلــغ احملكــوم بــه علــى املذكــور قــدره )312287( ثاثمائــة 
واثنــا عشــر ألفــًا  ومائتــان وســبعة وثمانــون ريــاال هكــذا أجــاب هــذا 
وقــد جــرى االطــاع علــى الصــك الصــادر مــن صاحــب الفضيلــة القاضي 
الســلف الشــيخ .......برقــم 33381890  وتاريــخ 1433/8/17هـــ فوجدتــه 
كمــا ذكــره املدعــي كمــا جــرى االطــاع علــى أوراق املعاملــة املقيــدة 
بهــذه احملكمــة برقــم 331228714 وتاريــخ 1433/6/30هـــ  واحملالــة 
فوجــدت  1433/6/30هـــ   33436261وتاريــخ  برقــم  مكتبنــا  إلــى 
كفالــة املدعــى عليــه ل....... كفالــة حضوريــة مدونــه علــى مطبوعــات 
إدارة تنفيــذ األحــكام احلقوقيــة ومؤرخــه بتاريــخ 1434/5/1هـــ وأنــه 
مــن  بحقــه  يترتــب  عمــا  مســؤوال  يكــون  مكفولــه  يحضــر  لــم  إذا 
اجلــزاء ويكــون ملتزمــا بكافــة احلقــوق أو اجلــزاءات املترتبــة عليــه يف 
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حــال عجــزه عــن إحضــاره يف الوقــت احملــدد أ.هـــ  كمــا وجــدت إقــرارًا 
للمدعــى عليــه مؤرخــًا يف 1434/5/1هـــ يتضمــن بأنــه ســيقوم بإحضــار 
مكفولــه .......بعــد خمســة عشــر يومــًا مــن تاريــخ اإلقــرار أ.هـــ كمــا 
وجــدت باملعاملــة ثمانيــة   محاضــر اتصــال علــى املدعــى عليــه مــن أجــل 
إحضــار مكفولــه أ.هـــ كمــا وجــدت للمدعــى عليــه إقــرارًا مؤرخــًا يف 
1434/6/4هـــ يتضمــن اســتعداده بإحضــار مكفولــه يف يــوم الســبت 
1434/6/10هـــ أ.هـــ  كمــا جــرى االطــاع علــى احملضــر الصــادر منــي 
1434/10/15هـــ  بتاريــخ  لــدي  حضــر  عليــه  املدعــى  بــأن  واملتضمــن 
واســتعد بإحضــار مكفولــه/ .......قبــل يــوم اخلميــس 1434/10/29هـــ  
وأنــه جــرى إعــذار املذكــور وإفهامــه بأنــه يف حــال عجــزه عــن إحضــار 
مكفولــه فيلــزم بســداد مــا يف ذمــة مكفولــه خلصمــه .......ففهــم ذلــك 
أ.هـــ فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد االطــاع علــى 

ــة ومبــا أنــه ظهــر لــي مــا يلــي:  أوراق املعامل
.......للمدعــي  املدعــو/  ذمــة   أن يف  علــى  تصادقــا  الطرفــن  أن  أواًل: 
أصالــة مبلغــًا وقــدره )312287( ثاثمائــة واثنــا عشــر ألفــًا  ومائتــان 

ريــاال.  وســبعة وثمانــون 
ثانيــًا: أن الطرفــن تصادقــا علــى أن املدعــو/ .......عجــز عــن ســداد مــا 
يف ذمتــه للمدعــي أصالــة وقــد مت إيــداع املذكــور يف الســجن اســتظهارًا 

حلالــه.
ســراحه  .......أطلــق  املدعــو/  أن  علــى  تصادقــا  الطرفــن  أن  ثالثــًا: 
تاريــخ  مــن  اعتبــارا  يومــا  عشــر  خمســة  ملــدة  احلضوريــة  بالكفالــة 

   . 1434/5/1هـــ 
رابعــًا: أن املدعــى عليــه صــادق علــى كفالــة .......كفالــة حضوريــة وأنــه 
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ملتــزم بإحضــاره للجهــات املختصــة بعــد خمســة عشــر يومــا اعتبــارًا مــن 
تاريــخ 1434/5/1هـــ  وحلــت املــدة ولــم يحضــر مكفولــه. 

خامســًا: أن مت إمهــال املدعــى عليــه إلحضــار مكفولــه مــن قبلــي ملــدة 
خمســة عشــر يومــًا اعتبــارا مــن تاريــخ 1434/10/15هـــ وانتهــت املهلــة 

ولــم يحضــر مكفولــه.
سادسًا: أن املدعى عليه قرر عجزه عن إحضار مكفوله.

ســابعًا: أن املدعــي وكالــة يطلــب إلــزام املدعــى عليــه بســداد مــا يف ذمــة 
مكفولــه لوالــده. فتأسيســًا علــى مــا ســبق ولعمــوم قولــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم: )الزعيــم غــارم( أخرجــه الترمــذي )1265( وصححــه األلبانــي 
ــل  ــزم  الكفي ــه يل ــم مــن أن ــل )1412( وملــا قــرره أهــل العل يف إرواء الغلي
إحضــار مكفولــه يف كفالــة البــدن، ويف حــال عجــزه عــن إحضــاره 
يلزمــه مــا علــى مكفولــه قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل: )الكفالــة بالنفس 
صحيحــة يف قــول أكثــر أهــل العلــم هــذا مذهب شــريح و مالك و الثوري 
و الليــث و أبــي حنيفــة...ألن مــا وجــب تســليمه بعقــد وجــب تســليمه بعقــد 
الكفالــة كاملــال إذا ثبــت هــذا فإنــه متــى تعــذر علــى الكفيــل إحضــار 
ــه ...ألنهــا  ــع مــن إحضــاره لزمــه مــا علي ــه أو امتن ــه مــع حيات املكفــول ب
أحــد نوعــي الكفالــة فوجــب بهــا الغــرم كالكفالــة باملــال( املغنــي )4/ 
415( وقال ابن مفلح:) وألنها ـ أي الكفالة ـ اســتيثاق يلزم الكفيل ما 
علــى املكفــول بــه عنــد تعــذر إحضــاره(  املبــدع )4/ 245( وقــد جــاء يف 
كشــاف القنــاع )3/ 380( مــا نصــه:) )َوِإْن َلــْم ُيْعَلــْم ِفيَهــا( َأْي: يِف اْلَغْيَبــِة 
يــُن ِمــْن َغْيــِر إْمَهــاٍل(  )َخَبــُرُه( َأْي: امْلَْكُفــوِل ِبــِه )َلِزَمــُه( َأْي: اْلَكِفيــَل )الدِّ
ْوِضِعــِه )َفــِإْن( ُعِلــَم َمْوِضُعــُه  ْمَهــاِل َمــَع َعــَدِم اْلِعْلــِم مِبَ إْذ اَل َفاِئــَدَة يِف اإْلِ
ــَواٍن  ــا ِلَت ــِه )إمَّ ــوَل ِب ــْم ُيْحِضــْرُه( َأْي: امْلَْكُف ــِه )َوَل َو )َمَضــى( اْلَكِفيــُل إَلْي
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َأْو ِلَهَرِبــِه( َأْي: امْلَْكُفــوِل ِبــِه )َواْخِتَفاِئــِه َأْو؛ اِلْمِتَناِعــِه، َأْو ِلَغْيــِر َذِلــَك( 
َر إْحَضــاُرُه َمــَع َحَياِتــِه َلِزَمــُه( َأْي: اْلَكِفيــَل  َكــِذي ُســْلَطاٍن )ِبَحْيــُث َتَعــذَّ
َهــا َأَحــُد َنْوَعــْي اْلَكَفاَلــِة َفَوَجــَب اْلُغــْرُم ِبَهــا إَذْن  نَّ ْيِن(...أِلَ )َمــا َعَلْيــِه ِمــْن الدَّ
َكاْلَكَفاَلــِة ِبامْلَــاِل َواَل َيْســُقُط َعــْن اْلَكِفيــِل امْلَــاُل ِبِإْحَضــاِر امْلَْكُفوِل ِبِه 
ــا( لذلــك كلــه فقــد ثبــت لــدي صحــة الدعــوى  ى َنّصً َبْعــَد اْلَوْقــِت امْلَُســمَّ
وأن املدعــى عليــه ....... عاجــز عــن إحضــار مكفولــه املذكــور بعــد 
إعطائــه املهلــة الكافيــة كمــا هــو مفصــل أعــاه فلــذا  فقــد حكمــت 
علــى املدعــى عليــه بــأن يدفــع احلــق الــذي علــى مكفولــه والبالــغ قــدره 
)312287(ثاثمائــة واثنــا عشــر ألفــًا  ومائتــان وســبعة وثمانــون ريــاال 
للمدعــي أصالــة وأفهمــت املدعــى عليــه بــأن لــه الرجــوع علــى مكفولــه 
مبــا يغرمــه عنــه للمدعــي وبإعــان احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر 
اعتراضــه علــى احلكــم بــدون الئحــة وســيجري التهميــش علــى الصــك 
رقــم 33381890 وتاريــخ 1433/8/17هـــ مبضمــون احلكــم أعــاه بعــد 
اكتســابه القطعيــة واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

حــرر يف 1434/11/03هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة 
األولــى يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة اجلوف علــى املعاملة الواردة من 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة يف عرعــر برقــم 342494714 وتاريــخ 
1434/11/9هـــ املقيــدة لــدى هذه احملكمة برقــم 342620747 وتاريخ 
1434/11/19هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــــادر مــن فضيلـــــة القاضــي 
1434/11/5هــــ  وتاريــخ   34352048 /.......برقــم  الشــيخ  باحملكمــة 
اخلــاص بدعــوى /.......وكالــة ضــد /.......يف مطالبــة ماليــة وقــد تضمــن 
الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة الصــك 
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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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رقم الصك :33473941 تاريخه :1433/12/20هـ 
رقم الدعوى : 5048 

رقم قرار  التصديق من محكمة االستئناف: 
3362490 تاريخه: 1433/02/06هـ

عقــار - التملــك الصــوري للعقــار - صنــدوق التنميــة العقــاري - اتفــاق 
على ســداد أقســاط قرض - ســداد أجرة ســكن عائلي مشــترك - صورية 
متلــك العقــار - شــهادة غيــر منتجــه يف الدعــوى - ضــم صــورة صــك 
ســابق إلــى الدعــوى القائمــة -  حتــول العقــد الصــوري إلــى حقيقــي - 

صــرف النظــر عــن الدعــوى

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

تقــدم املدعــي بدعــوى ضــد املدعــى عليــه »شــقيقه« بــأن مــن اجلــاري يف 
ــه  ــال ألجل ملكــه البيــت املســجل باســمه مبوجــب صــك شــرعي وقــد ن
قرضــا مــن صنــدوق التنميــة العقــاري وكان يعمــل يف مدينــة أخــرى 
ووالــده وبعــض أخوتــه يســكنون يف البيــت محــل النــزاع ومــن بينهــم 
املدعــى عليــه ويف عــام 1410هـــ اتفــق خمســة مــن اإلخــوة ومعهــم املدعــى 
عليــه علــى أن يقومــوا باملشــاركة يف دفــع جــزء مــن قســط القــرض 
الســنوي ويكــون علــى  كل واحــد منهــم ألفــان وأربعمئــة ريــال يدفعهــا 
كل ســنة وألن املدعــى عليــه بقــي يف العقــار أحــدى عشــرة ســنة فيطلــب 
إلزامــه بدفــع أربعــة وعشــرين ألــف ريــال ، أنكــر املدعــى عليــه الدعــوى 



310

ودفــع بــأن املنــزل ملــك لوالــده حقيقــة آلــت أرضــه إليــه مبنحــة مــن األمانة 
وألنــه ســبق وأن اقتــرض مــن صنــدوق التنميــة فقــد طلــب مــن املدعــي أن 
يتقــدم بطلــب قــرض عليهــا فجــرى تســجيل األرض باســمه صوريــا وإال 
فــإن مــن بنــاه والــده وقــد دفــع قســطن وأعفــي مــن قســطن ولــو طلــب 
والــده منــه دفــع أي مبلــغ لوافــق ويف أزمــة اخلليــج وملــا كثــرت العوائــل يف 
ــده مــن اإلخــوة أن يرســل كل منهــم ألفــن وخمســمئة  البيــت طلــب وال
لــه  فدفــع  الــزواج  املدعــي  وطلــب  مبلغــا  لديــه  فاجتمــع  شــهريا  ريــال 
ســتن ألــف ريــال ثــم طلــب مــن والــده تســليمه الصــك فلمــا ســلمه لــم 
يــرده إليــه حتــى اآلن حتــى قــام والــده بإقامــة دعــوى ضــده إلثبــات متلــك 
البيــت - حضــر والــد املتداعيــن وقــرر بــأن مــا ورد يف دعــوى املدعــي 
غيــر صحيــح وأن الصحيــح بــأن أوالده قامــوا بإعطائــه مــاال أيــام أزمــة 
اخلليــج عــدا املدعــي فلــم يســلمه شــيئا بــل وهبــه ســتن ألــف ريــال لزواجــه 
وأنــه مــن قــام ببنــاء البيــت بــا مشــاركة مــن املدعــي - أحضــر املدعــي 
شــاهدا أحــد إخوتــه وشــهد باتفــاق اإلخــوة علــى أن يدفــع كل واحــد 
بعــرض   - املدعــي  عــن  القــرض  لســداد  ريــال  وأربعمئــة  ألفــن  منهــم 
الشــهادة علــى املدعــى عليــه أنكرهــا - جــرى اطــاع الدائــرة علــى 
صــورة صــك املتضمــن دعــوى والــد املدعــي ضــده وقــد أقــر فيــه صراحــة 
بــأن اإلفــراغ لــه كان صوريــا وأحيلــت املعاملــة ملكتــب الصلــح وتضمــن 
ثبــوت الصلــح بينهمــا علــى إبقــاء العقــار مســجا باســم املدعــي مقابــل 
مئــة ألــف ريــال -  عليــه وحيــث حضــر والــد املتداعيــن وأفــاد أن أصــل 
ــا وصــادق  ــك املدعــي للعقــار متلــكا صوري ــه ومتل ــك البيــت احلقيقــي ل متل
املدعــي علــى ذلــك بــل اصطلــح مــع أبيــه علــى أن يدفــع لــه مئــة ألــف ريــال 
ودفعهــا لــذا لــم حتصــل ملكيــة املدعــي للبيــت متلــكا حقيقيــا إال بعــد 
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الصلــح وألن مطالبــة املدعــي باســتحقاق املبلــغ املدعــى بــه قبــل متلكــه 
ــرة صــرف النظــر  ــه فقــد قــررت الدائ ــك كل ــا لذل ــت متلــكا حقيق للبي
عــن دعــوى املدعــي وأخلــت ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه القضيــة - قــرر 
املدعــي االعتــراض فأفهــم بالتعليمــات - صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف.

 احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ................... القاضــي يف احملكمــة 
العامــة مبحافظــة اخلــرج وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة باخلــرج برقــم 5048 وتاريــخ 1431/08/01 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 3120003 وتاريــخ 1431/08/01 هـــ  ففــي 
يــوم  االربعــاء املوافــق1432/04/25 هـــ أفتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر  
................ سعودي  اجلنسية مبوجب السجل املدني رقم …………….   
وادعــى علــى احلاضــر معه / ................... ســجله املدني رقــم ................... 
قائــا يف دعــواه  إن مــن اجلــاري يف ملكــي وحتــت تصــريف كامــل البيــت 
ــن مســتقلن يقــع يف حــي الســعودية يف اخلــرج  ــة مــن دوري الفيــا مكون
ــة عــدل اخلــرج برقــم 1/230  اململوكــة لــي بالصــك الصــادر مــن كتاب
يف 1403/4/11هـــ وقــد اقترضــت عليهــا مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة 
مبلغــا قــدره ثاثمائــة ألــف ريــال وكنــت أعمــل يف املنطقــة الشــرقية 
وقــد رغــب والــدي ســكن الفيــا وطلــب مــن أخوتــي الســكن معــه ومــن 
ضمنهــم املدعــى عليــه ويف عــام 1410هـــ اتفقنــا نحــن األخــوة اخلمســة 
أنــا ........... واملدعــى عليــه و........... و....... و......... و............ علــى تقســيم 
القســط الســنوي لصنــدوق التنميــة العقاريــة البالــغ اثنــا عشــر ألــف ريــال 
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علينــا نحــن اخلمســة فبلــغ نصيــب الواحــد ألفــان وأربعمائــة ريــال يدفعهــا 
ــه يف الســكن مــن  كل شــخص عــن كل ســنة وقــد بقــي املدعــى علي
عــام 1410هـــ إلــى عــام 1421هـــ وبلــغ إجمالــي ماعليــه عشــر ســنن أي 
ــي  ــة الزال يطالبن ــة العقاري ــدوق التنمي ــال وصن ــف ري أربعــة وعشــرون أل
أطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه وإلزامــه بــأن يدفــع هــذا املبلــغ لــي 
ماذكــره  قــال ال صحــة جلميــع  عليــه  املدعــى  وبســؤال  دعــواي  هــذه 
املدعــي جملــة وتفصيــا وذلــك أن البيــت يف األســاس لوالدنــا وأرضــه 
منحــه عــن طريــق بلديــة اخلــرج كغيرهــا مــن أراضــي حــي الســعودية 
وســبق للوالــد أن أقتــرض مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة يف املدينــة ) 
محافظــة خيبــر( وألن املدعــي يف ذلــك الوقــت يحمــل بطاقــة األحــوال 
الــذي يدفــع  البيــت بإســم املدعــي صوريــا ووالــدي هــو  جعــل والدنــا 
قــرض صنــدوق التنميــة ودفــع قســطن وأعفــي مــن قســطن وهــو الــذي 
ــاه وقــد اجتمعــت  ــغ دفعن ــا دفــع أي مبل ــب من ــو طل يتصــرف يف البيــت ول
عوائلنــا يف البيــت عــام 1410هـــ يف بدايــة أزمــة اخلليــج األولــى ولــم أكــن 
وقتهــا متزوجــًا وحــن كثــرت العائلــة يف املنــزل حيــث أنــا أربعــة أخــوة 
يف اجلبهــة وعوائــل أخوانــي عنــد والــدي طلــب منــا الوالــد أن يرســل كل 
ــا مبلغــا  ــد والدن ــال واجتمــع عن ــا شــهريا ألفــن وخمســمائة ري واحــد من
وقــد طلــب املدعــي الــزواج فدفــع عنــه الوالــد ســتن ألــف ريــال ثــم أن 
املدعــي طلــب مــن والــدي أن يســلم صــك البيــت مــن أجــل أن يســقط 
قــرض الصنــدوق فســلمه لــه ولــم يعــده لوالــدي حتــى أقــام والــدي دعــوى 
ضــد املدعــي وذلــك مــن أجــل إثبــات متلكــه للبيــت متلــكًا حقيقيــا حيــث 
أن متلــك املدعــي متلــكا صوريــا هكــذا اجاب  كماحضــر / ................. 
ســجله املدنــي رقــم .................. وهــو والــد املدعــي واملدعــى عليــه وجــرى 
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ســؤاله عمــا لديــه فقــال إن جميــع أقــوال املدعــي غيــر صحيحــة وأنــا 
حــن كنــت يف البيــت قــام األخــوة األربعــة ... و...و... و...مبواصلتــي باملــال 
وقــت األزمــة أمــا املدعــي فإنــه مقيــم مــع عائلتــه يف الشــرقية ولــم يدفــع 
ولــو ريــاال واحــدا بــل إننــي دفعــت عنــه يف زواجــه ســتن ألــف ريــال وأنــا 
الــذي قمــت ببنــاء العقــار ووقــف عنــد العظــم وهــو بإســم املدعــي ألننــي 
ســبق أن اقترضــت مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة والأرى املدعي يســتحق 
املبلــغ الــذي يطالــب بــه ألنــه لــم يخســر ولــو ريــاال واحــدا وبعرضــه علــى 
املدعــي قــال الصحيــح ماذكــرت ولــدي البينــة علــى ذلــك أخــي ........ 
وســبق حضــوره ........ يف يــوم لــم يحــدد فيــه جلســة ومت تدويــن شــهادته 
يف حينــه ووعــد باحلضــور هــذا اليــوم وهــذا نــص شــهادته أشــهد هلل أننــا 
اجتمعنــا نحــن األخــوة أنــا ........ و......... و.......... و............ و........... عــام 
1410هـــ واتفقنــا علــى أن يدفــع كل واحــد منــا يف كل ســنة ألفــن 
وأربعمائــة ريــال لســداد قــرض صنــدوق التنميــة العقاريــة علــى املنــزل 
الــذي نســكن فيــه مــع والدنــا والقــرض بإســم املدعــي ....... ويف عــام 
1425هـــ ورد لنــا إنــذار مــن صنــدوق التنميــة لإلســراع بســداد قــرض 
الصنــدوق وبلــغ إجمالــي األقســاط احلالــة مئتــان وثاثــون ألــف ريــال ولــم 
يســدد القــرض إلــى اآلن هــذا مالــدي وبــه أشــهد( ويف الســاعة الواحــدة 
ــن دقيقــة  أحضــر ...................... وجــرى ســؤال املدعــى  وخمســة وثاث
عليــه عــن شــهادة الشــاهد  فقــال الأقــول يف الشــاهد شــيئا وشــهادته 
غيــر صحيحــة ألنــه متعاطــف ومتايــن مــع املدعــي ولــم جنتمــع ولــم نتفــق 
علــى دفــع مبلــغ معــن ولضيــق الوقــت والتأمــل رفعــت اجللســة وعليــه 
حصــل التوقيــع   وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1432/04/25 هـــ 
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وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/04/13  الثاثــاء  يــوم  ويف  
حضــر املدعــي وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وجــرى اإلطــاع علــى 
أوراق املعاملــة ومــن بينهــا صــورة الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة 
برقــم 42/8/54 يف 1428/8/12هـــ ويتضمــن إقامــة دعــوى مــن والــد 
املدعــي )هنــا( ..................... ضــد املدعــي ويطلــب املدعــي مــن املدعــى 
عليــه أن يفــرغ الصــك رقــم 3/230 يف 1403/4/11هـــ الصــادر مــن 
كتابــة عــدل اخلــرج لــه ألن بقــاء الصــك بإســم املدعــى عليــه )املدعــي 
هنــا( كان صوريــا وقــد أجــاب املدعــى عليــه بقولــه صحيــح أن اإلفــراغ 
بإســمي صوريــا وأحيلــت املعاملــة ملكتــب الصلــح وذيــل الصــك بــأن 
املدعــي واملدعــى عليــه اصطلحــا علــى أن يدفــع املدعــى عليــه )املدعــي 
هنــا ( ألبيــه مائــة ألــف ريــال ويبقــى الصــك بإســم املدعــى عليــه )املدعــي 
مــن  والــدي مت حتريضــة  إن  قــال  ذلــك  املدعــي عــن  هنــا( ومبناقشــة 
املدعــى عليــه ... ورغبــة منــي يف عــدم اســتمرار الدعــوى بينــي وبــن 
ــة  ــه وليــس لــدي بين ــال ودفعتهــا ل ــة ألــف ري والــدي اســتعديت بدفــع مائ
ســوى أخــي ........ ومســتعد بإحضــار معدلــن لــه وأكمــل بينتــي باليمــن 
علــى صحــة دعــواي وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال كمــا ذكــرت أن 
شــهادة اخــي ...... غيــر صحيحــة فســألته هــل لديــه طعــن يف اخيــه ......... 
فقــال ليــس لــدي بينــة غيــر بيــان والــدي وألن القضيــة حتتــاج ملزيــد تأمــل 
رفعــت اجللســة وعليــه حصــل التوقيــع  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

ــه وســلم . حــرر يف  1433/04/13 هـــ   ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
ويف يــوم االثنــن املوافــق 1433/12/20هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر 
املدعــي وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وجــرى تأمــل الدعــوى واإلجابــة 
ــك  ــه وأفــاد أن أصــل متل ــد املدعــى علي ــد املدعــي ووال وحيــث حضــر وال
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وصــادق  صوريــا  متلــكا  املدعــي  ومتلــك  هــو  بإســمه  احلقيقــي  البيــت 
ــف  ــة أل ــه مائ ــى أن يدفــع ل ــه عل ــح مــع أبي ــل اصطل ــك ب ــى ذل املدعــي  عل
ريــال ودفعهــا ولــم تتــم ملكيــة املدعــي للبيــت متلــكا حقيقيــا إال بعــد 
ــل متلكــه  ــه قب ــغ املدعــى ب ــب بإســتحقاق املبل ــغ واملدعــي يطال دفــع املبل
للبيــت متلــكا حقيقــا   لذلــك كلــه فقــد صــرف النظــر عــن دعــوى 
ــة وبــه حكمــت  املدعــي وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه القضي
حتريــرا يف 1433/12/20هـــ وبعرضــه علــى الطرفــن قنــع املدعــى عليــه 
ولــم يقنــع املدعــي وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بائحــة   فأجيــب 
لطلبــه وأفهــم باملراجعــة هــذا اليــوم بإســتام نســخة مــن احلكــم لتقــدمي 
التاريــخ  مــن  يومــا  ثاثــون  اقصاهــا  مــدة  يف  عليهــا  اعتــراض  الئحــة 
املذكــور وإن لــم يتقــدم بإعتــراض خــال تلــك املــدة فيســقط حقــه يف 
االســتئناف ويكتســب احلكــم القطعيــة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم الســبت املوافــق 1434/6/24هـــ افتتحــت 
اجللســة بعــد أن عــادت إلينــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بالقــرار 
رقــم 34173321 يف 1434/3/28هـــ واخلاصــة بدعــوى ... ضــد ... وجــاء 
فيــه بعــد املقدمــة وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة وأوراق 
املعاملــة لوحــظ أن املدعــي ذكــر يف الائحــة اإلعتراضيــة وجــود حكــم 
مميــز باألجــرة فيناقــش عــن ذلــك وترفــق صــورة لهــذا الصــك ومــا عليــه 
مــن تظهيــرات واهلل املوفــق وجوبــا عليــه فقــد أفــاد املدعــي أن لــه دعــوى 
مماثلــة منظــورة لــدى  فضيلــة الشــيخ ................... . املكتــب القضائــي  
العاشــر ضــد أخيــه  ................  وبنــاء عليــه فقــد جــرى منــا مخاطبــة 
فضيلة الشيخ ........... بإرفاق ما لديه وذلك بخطابنا رقم 341509806 
وتاريــخ 1434/6/21هـــ  فوردنــا جــواب فضيلتــه برقــم 341509806  
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وتاريــخ 1434/6/24هـــ  املرفــق بــه صــورة مــن الصــك الصــادر منــه برقــم 
محكمــة  تظهيــر  أرفــق  كمــا  1432/6/28هـــ  وتاريــخ   32146958
االســتئناف بالقــرار رقــم 3362490 وتاريــخ 1433/2/6هـــ  املتضمــن 
املصادقــة علــى احلكــم الصــادر منــه وبذلــك فإنــه لــم يظهــر لــي  خــاف 

مــا حكمــت بــه واهلل املوفــق للصــواب .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اخلامســة لتمييــز 
القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض على املعاملــة الواردة 
مــن رئيــس احملكمــة العامــة باخلــرج املكلــف الشــيخ/.......................... 
برقــم 34463597 وتاريــخ 1434/6/25هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
1433/12/20هـــ  وتاريــخ   33473941 برقــم  واملســجل  فضيلتــه  مــن 
اخلــاص بدعــوى/.............. ضــد/................... يف مبلــغ مالــي علــى الصفــة 
املوضحــة بالصــك واملتضمــن حكــم فضيلتــه كمــا هــو موضــح يف 
الصــك وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
املعاملــة لــم يظهــر مايوجــب االعتــراض علــى احلكــم. واهلل املوفق وصلى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك :34241641 تاريخه :1434/06/14ه 
رقم الدعوى :346844

رقم قرار  التصديق من محكمة 
االستئناف:34297233 تاريخه:1434/08/15هـ

عقــار - اعتــداء علــى أرض بوضــع كيبــل - مطالبة باإلزالة والتعويض 
يف اتعــاب التقاضــي - دفــع بوجــود ترخيــص مــن جهــة مخولــة وطلــب 
الرجــوع للجهــة املانحــة للترخيــص - تقريــر أهــل اخلبــرة - احلكــم 

علــى املباشــر واملســتفيد - إلــزام املدعــى عليهــا باإلزالــة والتعويــض.

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

تقــدم املدعــي بدعــوى ضــد أحــد مشــغلي شــبكة االتصــاالت بأنهــا 
اعتــدت علــى جهــة مــن أرضــه حيــث أدخلــت يف أرضــه كيبــا وطلــب 
إلــزام الشــركة بإزالتــه وتعويضــه عــن فتــرة بقــاء الكيبــل يف أرضــه 
وأجــرة أتعابــه يف القضيــة - أقــر وكيــل املدعــى عليهــا بوجــود الكيبــل 
ودفــع بــأن موكلتــه ال تقــوم بذلــك إال بنــاء علــى ترخيــص مــن وزارة 
النقــل وأنهــا ال تعلــم إن كان الكيبــل يختــرق أرضــه أم ال وأن عليــه 
أن يثبــت بــأن موكلتــه جتــاوزت حــدود الترخيــص املمنــوح لهــا ليســتحق 
مــا يدعيــه - أبــرز املدعــي صــك امللكيــة وجــرى االستفســار عــن ســجله 
فظهــر بأنــه ســاري املفعــول - جــرت الكتابــة لهيئــة اخلبــراء للتحقــق مــن 
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اختــراق الكيبــل ألرض املدعــي فعــادت اإلفــادة بأنــه جــرى الشــخوص 
املدعــي  أرض  يختــرق  الكيبــل  بــأن  ظهــر  الصــك  وبتطبيــق  للموقــع 
جــرى تقديــر األجــرة الشــهرية املســتحقة للمدعــي أمــا تقديــر أجــرة 
أتعابــه فيتعــذر عليهــم ذلــك حتــى االنتهــاء مــن القضيــة - بعــرض القــرار 
علــى املدعــي قــرر القناعــة بــه أمــا وكيــل املدعــى عليهــا فقــد طلــب 
صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي وإفهامــه بــأن لــه الرجــوع علــى اجلهــة 
املانحــة للترخيــص -  قــرر املدعــي بأنــه يقصــر مطالبتــه بإزالــة الكيبــل 
وتعويضــه عــن الفتــرة املاضيــة - فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وملصادقــة املدعــى عليــه علــى أن الكيبــل يعــود ملوكلتــه وأنــه 
مت وضعــه يف املــدة التــي ذكــر املدعــي بنــاء علــى ترخيــص وزارة النقــل 
وملــا جــاء يف قــرار قســم اخلبــراء مــن أن الكيبــل ميــر بــأرض املدعــي 
بالطــول املذكــور يف التقريــر وتقديــر أجرتــه وألن املباشــر لاعتــداء 
واملســتفيد منــه هــي املدعــى عليهــا والكيبــل يعــود لهــا والعبــرة مبــن 
باشــر االعتــداء وباحتســاب املــدة املاضيــة وجــدت اثنــن وخمســن شــهرًا 
ــال  ــة وثاثــن ألــف ري ــغ مائ حتــى تاريــخ 1434/06/15هـــ وأجرتهــا مبل
لــذا فقــد أفهمــت املدعــى عليــه وكالــة أنــه يلــزم موكلتــه رفــع الكيبــل 
عــن أرض املدعــي موضــع الدعــوى يف موعــد أقصــاه 1434/6/15هـــ 
ودفــع أجــرة املــدة املاضيــة وقدرهــا مائــة وثاثــون ألــف ريــال ويف حــال 
تأخرهــا عــن رفــع الكيبــل يف املوعــد احملــدد فيلزمهــا دفــع أجرة شــهرية 
قدرهــا ألفــان وخمســمائة ريــال شــهريًا ومبــا تقــدم حكمــت - وبعــرض 
ذلــك علــى الطرفــن أبــدى املدعــي قناعتــه باحلكــم أمــا املدعــى عليــه 
فلــم يقنــع باحلكــم فأفهــم بالتعليمــات - صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( مســاعد رئيــس احملكمــة 
فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  املنــورة  باملدينــة  العامــة 
وتاريــخ   346844 برقــم  املنــورة  باملدينــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   3431147 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/01/05هـــ 
افتتحــت  املوافق1434/01/20هـــ  الثاثــاء  يــوم  ففــي  1434/1/5هـــ 
اجلنســية  ســعودي   )........( حضــر  وفيهــا   09  :  30 الســاعة  اجللســة 
)........(ســعودي  حضــر  كمــا   )........( رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( بالوكالــة عــن )........( 
أصيــًا عــن نفســه ووكيــًا عــن  )........( و)........( و)........( و)........( 
أعضــاء  مــن  بصفتهــم  و)........(  و)........(  و)........(  و)........(  و)........( 
مجلــس )........( مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب العــدل املكلــف 
1433/10/23هـــ  وتاريــخ   6827 برقــم  والصناعــة  التجــارة  بــوزارة 
واملخــول لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار واإلنــكار والصلــح 
وحضــور اجللســات وإقامــة وســماع الدعــاوى وجــرى ســؤال املدعــي عــن 
دعــواه فقــال لقــد قامــت املدعــى عليهــا باالعتــداء علــى أرضــي الواقعــة 
يف )........( باملدينــة اململوكــة لــي بالصــك الصــادر مــن كتابــة عــدل 
املدينــة برقــم 5/6/215 وتاريــخ 1421/4/7هـــ حيــث اعتــدت علــى اجلهة 
اجلنوبيــة مــن أرضــي احملــدودة بطريــق ينبــع املدينــة الســريع حيــث دخلــت 
يف أرضــي بعمــق ثاثــة أمتــار وبطــول أربعــن متــرًا مــن أرضــي وذلــك 
بوضــع كيبــل أرضــي فيهــا بتاريــخ 1430/2/15هـــ ومــن ذلــك التاريــخ 
وأنــا أطالبهــم برفــع يدهــم عــن أرضــي وتعويضــي عــن ذلــك وهــم يعدونــي 
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بذلــك لكــن لــم يلتزمــوا بــه أطلــب إلزامهــم برفــع يدهــم عــن أرضــي 
ــة وأجــرة  ــل وتعويضــي عــن أجــرة األرض للمــدة املاضي ــل الكيب وترحي
أتعابــي يف مطالبتهــم هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي علــى املدعــى 
عليــه أبــرز ورقــة قــال إن جوابــي مــدون فيهــا وباالطــاع عليهــا وجــدت 
تتضمــن مــا يلــي أواًل : إن موكلتنــا ال ميكــن أن تقــوم بأعمــال متديــد 
الكيبــات وحفــر األراضــي العامــة دون احلصــول علــى ترخيــص صــادر 
مــن اجلهــات الرســمية حيــث مت إنشــاء الكيبــل محــل هــذه الدعــوى بنــاًء 
علــى ترخيــص صــادر مــن اإلدارة العامــة للطــرق والنقــل مبنطقــة املدينــة 
املنــورة بــوزارة النقــل برخصــة رقــم 1182/06 وتاريــخ 1430/02/15هـــ 
واملوقعــة مــن قبــل مديــر عــام إدارة الطــرق والنقــل مبنطقــة املدينــة املنــورة 
ثانيًا : إن موكلتنا حريصة كل احلرص على إعطاء كل ذي حق حقه 
عنــد ثبــوت وقــوع تتجــاوز مــن طرفهــا وضــرر فعلــي علــى الغيــر وحيــث 
أن املدعــي لــم يقــدم البينــة علــى مــا ادعــاه مــن وقــوع تعــدي مــن قبــل 
موكلتنــا علــى األرض التــي  يدعــي ملكيتهــا ولــم يقــدم أي مســتندات 
يثبــت فيهــا وقــوع التعــدي الــذي يدعيــه خــال املــدة التــي يدعيهــا وحيــث 
أن موكلتنــا ممنوحــة الترخيــص املرفــق مــن وزارة النقــل والــذي يخولهــا 
صاحيــة القيــام بأعمــال متديــدات محــل الدعــوى فــإن علــى املدعــي 
إثبــات وقــوع التعــدي وإثبــات جتــاوز موكلتنــا حلــدود الترخيــص املمنــوح 
لهــا و إال فليــس لــه وجــه حــق يف توجيــه هــذا اإلدعــاء علــى موكلتنــا 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال الصحيــح مــا ذكرتــه واملدعــى عليهــا 
قــد اعتــدت  بالطــول الــذي ذكــرت علــى أرضــي التــي أملكهــا مبوجــب 
الصــك الــذي ذكــرت وأبــرز أصــل صــك امللكيــة الصــادر مــن كتابــة 
املتضمــن  وتاريخــه 1421/04/07هـــ  برقــم 5/6/215  املدينــة  عــدل  
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متلــك املدعــي للقطعــة رقــم 1855 مــن املخطــط رقــم 1/ف/1411/هـــ 
الواقــع يف )........( /هـــ واحملــدودة شــمااًل القطعــة رقــم 1856 بطــول 
أربعــن متــرًا وشــرقًا شــارع0 2 متــرًا بطــول عشــرين متــرًا وغربــًا البعــض 
القطعــة رقــم 1852 والبعــض القطعــة رقــم 1851 بطــول عشــرين متــرًا 
ومجمــوع مســاحتها ثمامنائــة متــر مربــع واملهمــش عليــه بنــزع ملكيــة 
ــة وحــدود وذرعــة اجلــزء املتبقــي  جــزء مــن العقــار واقــع يف اجلهــة اجلنوبي
مــن العقــار جنوبــًا البعــض طريــق املدينــة ينبــع الســريع بعــرض مائــة متــر 
والبعــض اجلــزء املتبقــي مــن القطعــة 1856 بطــول مــن شــرق لغــرب تســعة 
وعشــرين متــرًا وســتة وســتن ســنتيمتر ثــم عشــرة أمتــار وثاثــة وتســعن 
ســنتيمتر وشــمااًل القطعــة رقــم 1854 بطــول أربعــن متــرًا وشــرقًا شــارع 
عــرض عشــرين متــر بطــول أربعــة عشــر متــرًا وخمســة عشــر ســنتيمتر 
وغربــًا البعــض اجلــزء املتبقــي مــن القطعــة رقــم 1852 والبعــض القطعــة 
رقــم 1851 بطــول عشــرين متــر واملســاحة اإلجماليــة ســبعمائة وخمســة 
بــأن  عشــر متــرًا وخمســة ســنتيمترات مربعــة كمــا أضــاف املدعــي 
ــل وزارة  املدعــى عليهــا قــد انحرفــت عــن املســار املخصــص لهــا مــن قب
النقــل وهــو داخــل حــرم الطريــق وخرجــت عــن ذلــك ودخلــت يف أرضــي 
بعمــق ثاثــة أمتــار  هكــذا قــرر ثــم طلــب الطرفــان الكتابــة لقســم 
اخلبــراء للوقــوف علــى املوقــع وتطبيــق صــك املدعــي واإلفــادة عمــا ذكره 
املدعــي والتأكــد مــن مــكان الكيبــل وهــل هــو داخــل أرض املدعــي أم 
يف اجلــزء املنــزوع منــه لصالــح حــرم الطريــق ثــم يف جلســة أخــرى  وردتنــا 
إفــادة قســم اخلبــراء رقــم 3431147 وتاريــخ 1434/04/03هـــ املتضمــن 
أنــه أثنــاء الوقــوف علــى الطبيعــة كان الكيبــل مدفونــًا ومت حتديــد 
مســاره مــن قبــل منــدوب شــركة )........( املشــارك واتضــح مــن ذلــك أنــه 
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ــة وجــد خطــاب  ــى طيــات املعامل ميــر داخــل أرض املدعــي وباالطــاع عل
ــورة رقــم 672706  ــة املن ــر عــام إدارة الطــرق والنقــل مبنطقــة املدين مدي
يف 1432/01/25هـــ املتضمــن أن الكيبــل مــدار الدعــوى يختــرق أرض 
املدعــي بعمــق ) 70ســم (  ومســافة ) 20م ( لــذا تقــدر األجــرة الشــهرية 
للجــزء املتعــدى عليــه مببلــغ وقــدره ألفــن وخمســمائة ريــال أمــا تقديــر 
األتعــاب يحتــاج إلــى معرفــة عــدد اجللســات التــي حضرهــا املدعــي أو 
وكيلــه حتــى انتهــت الدعــوى ليتــم التقديــر علــى ضــوء ذلــك حتريــًا 
للدقــة وبــراءة لذمــة هــذا وبــاهلل التوفيــق وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن 
قــال املدعــى عليــه ســأرجع ملوكلــي يف ذلــك وأجيبكــم يف اجللســة 
ــى مــا جــاء يف  ــاء عل ــراء بن القادمــة وقــال  املدعــي مــا ذكــره قســم اخلب
خطــاب وزارة النقــل املشــار إليــه مــن أن مســافة الكيبــل عشــرين متــرًا 
فقــط فهــذا غيــر صحيــح ألن أرضــي عبــارة عــن قطعتــن مجمــوع طولهــا 
أربعــن متــرًا كمــا أنــه يدخــل يف أرضــي بعمــق ثاثــة أمتار تقريبــًا وليس 
كمــا ذكــر خطــاب وزارة النقــل الــذي اعتمــد عليــه قســم اخلبــراء لــذا 
أطلــب إعــادة النظــر يف ذلــك والتحقــق مــن ذلــك مــن قبــل قســم اخلبــراء 
ويف تقديــر األجــرة بنــاء علــى اختــاف املســاحة التــي اختزلهــا الكيبــل 
مــن أرضــي وللكتابــة لقســم اخلبــراء للتحقــق ممــا ذكــره املدعــي مــن 
طــول املســاحة التــي اختزلهــا الكيبــل مــن أرض املدعــي وإعــادة النظــر 
يف التقديــر بنــاء علــى ذلــك رفعــت اجللســة كذلــك كمــا طلبــت مــن 
املدعــى عليــه إحضــار مهنــدس مختــص لتحديــد مســار الكيبــل أثنــاء 
ــم يف جلســة أخــرى حضــر  ــك ث ــراء فاســتعد بذل الوقــوف مــع قســم اخلب
الطرفــان وقــد جــرى االستفســار عــن ســريان مفعــول صــك املدعــي 
فوردنــا اجلــواب مــن كتابــة العــدل باملدينــة املنــورة برقــم 34485079 
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وســاري  لســجله  مطابــق  الصــك  أن  املتضمــن  1434/3/1هـــ  وتاريــخ 
املفعــول كمــا وردنــا خطــاب قســم اخلبــراء رقــم 34/31147 وتاريــخ 
1434/5/27هـــ املتضمــن أنــه مت الوقــوف مــرة أخــرى علــى املوقــع مــدار 
الدعــوى مــع املدعــي واملدعــى عليــه ميثلهــم مندوبهــم )........(حيــث أحضر 
جهــاز لتحديــد مســار الكيبــل وكذلــك قــام باحلفــر حتــى ظهــر الكيبل 
علــى الطبيعــة وتبــن لنــا أنــه ميــر داخــل احلــد اجلنوبــي وبطــول أربعــن متــرًا 
علــى امتــداد احلــد إال أن التقديــر الــوارد يف القــرار الســابق املرفــق رقــم 
34/31147 يف 1434/3/18هـــ جــاء بعــد الوقــوف واملعاينــة مــع املدعــي 
ومنــدوب الشــركة وعمــل بذلــك محضــر معاينــة مرفــق موقــع مــن قبــل 
املشــاركن وكذلــك مت علــى أســاس مــا جــاء يف قرارنــا املرفــق املــؤرخ 
يف 1434/2/25هـــ واعتــراف منــدوب شــركة )........( وإشــارة احلســية 
التــي حــدد مبوجبهــا أن مســار الكيبــل يختــرق أرض املدعــي علــى طــول 
ــرًا ، أمــا  ــى أن املســاحة عشــرون مت ــر عل ــم التقدي ــم يت ــي ول احلــد اجلنوب
بالنســبة إلــى اإلشــارة إلــى خطــاب إدارة الطرق والنقــل رقم 672706  يف 
1432/8/25هـــ كمســتند أن الكيبــل ميــر بــأرض املدعــي ألن الكيبــل 
ــغ  ــذا نــرى أن مبل ــار للحفــر  حــن الوقــوف ل ــًا وال يوجــد آث كان مدفون
ألفــن وخمســمائة ريــال أجــرة شــهرية لكامــل اجلــزء املتضــرر مــن أرض 
املدعــي مناســب وكايف واهلل املوفــق وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن قــال 
املدعــي إننــي قانــع مبــا جــاء يف التقريــر وإن كنــت أراه أقــل مــن التقديــر 
املســتحق كمــا قــرر املدعــى عليه وكالــة أن موكلته ال اعتراض لديها 
علــى قيمــة التقديــر وموضــع الكيبــل وأنــه ميــر بــأرض املدعــي وأضــاف 
لكــن موكلتــي قامــت بتنفيــذ الكيبــل بنــاء علــى ترخيــص وزارة النقــل 
وتــرى أن دعــوى املدعــي تتوجــه علــى وزارة النقــل هكــذا أجــاب ثــم 
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قــال املدعــي إننــي أقصــر مطالبتــي يف الوقــت احلاضــر علــى طلــب رفــع 
الكيبــل عــن األرض ودفــع األجــرة للمــدة املاضيــة وأمــا املطالبــة بأجــرة 
أتعابــي يف مطالبتهــم فأرجئهــا حتــى انتهــاء القضيــة ألطالــب بهــا بدعــوى 
مســتقلة فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملصادقــة املدعــى 
عليــه علــى أن الكيبــل يعــود ملوكلتــه وأنــه مت وضعــه يف املــدة التــي 
ذكــر املدعــي بنــاء علــى ترخيــص وزارة النقــل وملــا جــاء يف قــرار قســم 
اخلبــراء مــن أن الكيبــل ميــر بــأرض املدعــي بالطول املذكــور يف التقرير 
وأن أجرتــه كمــا ذكــر بعاليــه وألن املباشــر لاعتــداء واملســتفيد منــه 
هــي املدعــى عليهــا والكيبــل يعــود لهــا والعبــرة مبــن باشــر االعتــداء 
وباحتســاب املــدة املاضيــة وجــدت اثنــن وخمســن شــهرًا حتــى تاريــخ 
لــذا فقــد  ريــال  ألــف  1434/06/15هـــ وأجرتهــا مبلــغ مائــة وثاثــن 
أفهمــت املدعــى عليــه وكالــة أنــه يلــزم موكلتــه رفــع الكيبــل عــن 
أرض املدعــي موضــع الدعــوى يف موعــد أقصــاه 1434/6/15هـــ ودفــع 
أجــرة املــدة املاضيــة وقدرهــا مائــة وثاثــون ألــف ريــال ويف حــال تأخرهــا 
عــن رفــع الكيبــل يف املوعــد احملــدد فيلزمهــا دفــع أجــرة شــهرية قدرهــا 
ألفــان وخمســمائة ريــال شــهريًا ومبــا تقــدم حكمــت وبعــرض ذلــك علــى 
الطرفــن أبــدى املدعــي قناعتــه باحلكــم أمــا املدعــى عليــه فلــم يقنــع 
باحلكــم وطلــب االســتئناف وأجيــب لطلبــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/06/07ه.
احلمــد هلل وحــده  والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
ــم بعمــل  ــورة والقائ ــة املن ــا )........( القاضــي باحملكمــة العامــة باملدين أن
املكتــب القضائــي الثانــي ففــي يــوم اخلميــس املوافــق 1434/09/17هـــ 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن 
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الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 
رقــم 34297233 وتاريــخ 1434/08/15هـــ املتضمــن مــا نصــه احلمــد 
هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد فقــد جــرى اطاعنــا نحــن 
االســتئناف  الرابعــة يف محكمــة  احلقوقيــة  الدائــرة  رئيــس وعضــوي 
الشــيخ  مــن فضيلــة  الصــادر  الصــك  علــى  املكرمــة  مبنطقــة مكــة 
)........( مســاعد رئيــس احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة / املســاعد 
واملســجل بعــدد 34241641 وتاريــخ 1434/06/14هـــ املتضمــن دعــوى 
)........( ضــد شــركة )........( واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم وبــاهلل التوفيــق اهـــ  قاضــي اســتئناف )........( قاضــي اســتئناف 
)........( رئيــس الدائــرة )........( وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/9/17هـــ .  ــى آل محمــد وعل
احلمــد هلل، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد :. فقــد جــرى 
اطاعنــا نحــن رئيــس وعضــوي الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
املنورة/املســاعد  باملدينــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس  الشــيخ/)........( 
واملســجل بعــدد 34241641 وتاريــخ 1434/6/14هـــ املتضمــن دعــوى 
)........( ضــد شــركة )........( واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــة وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى 

ــه وســلم. ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل احلكــم.  وصل



326

رقم الصك: 3337775 تاريخه : 1433/8/13هــ 
رقم الدعوى : 32360972  

رقم قرار  التصديق من محكمة االستئناف: 
34217910  تاريخه: 1434/5/20هـ

عقــار - مضاربــة - مســاهمة عقاريــة - االختــالف يف احتســاب نســبة 
األربــاح يف املســاهمة - بطــالن شــرط مبلــغ معــن مــع نســبة الربــح 
- تكــرار التخلــف عــن احلضــور يعــد قرينــة علــى أن املتخلــف عادمــًا 
التهميــش علــى صــك  املــال مــع االربــاح -  بــرأس  للبينــة - احلكــم 

احلكــم بالتنفيــذ وانتهــاء القضيــة .

1- املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية . 
2- قــال بــن قدامــه رحمــه اهلل يف املغنــى : ) متــى جعــل نصيــب احــد 
الشــركاء دراهــم معلومــة أو جعــل مــع نصيبــة دراهــم مثــل ان يشــترط 

لنفســه جــزء وعشــرة دراهــم بطلــت الشــركة .(
3- قــال ابــن املنــذر : ) أجمــع كل مــن نحفــظ عنــه مــن اهــل العلــم علــى 
ابطــال القــراض يف املضاربــة اذا شــرط احدهمــا او كالهمــا لنفســه 

دراهــم معلومــة (.
4- قــال شــيخ االســالم ابــن تيميــة رحمــه اهلل  : )لــو شــرط يف املضاربــة 
لــرب املــال دراهــم معينــة فــإن هــذا االتفــاق ال يجــوز ألن املعاملــة مبناهــا 
علــى العــدل وهــذه املعامــالت مــن جنــس املشــاركات واملشــاركة امنــا 
تكــون لــكل مــن الشــريكن جــزء شــائع يف الثلــث والنصــف فــإذا جعــل 
ألحدهمــا شــيء مقــدر لــم يكــن ذلــك عــداًل بــل كان ظلمــًا ( . الفتاوى 

.)83/28(
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ادعــى املدعــى وكالــة علــى املدعــى عليــه وكالــة بــأن موكلــه ســاهم 
 ..... مــع املدعــى عليــه اصالــة مببلــغ أربعــة مايــن ريــال يف مخطــط 
مبكــة املكرمــة وبتاريــخ 1427/1/26هـــ مت االتفــاق بــن الطرفــن 
علــى ان يبيــع املدعــى عليــه للمدعــى البلــك رقــم )50( مببلــغ ثمانيــة 
مايــن ومائتــي الــف وثمامنائــة وواحــد وخمســن ريــااًل مــن مســاهمة 
- صفــى   . املســاهمة  تصفيــة  بعــد  لــه  االفــراغ  يتــم  أن  علــى  املدعــى 
ــى موقــع املكتــب وبلغــت  املدعــى عليــه املســاهمة مبوجــب االعــان عل
نســبة األربــاح للعمــاء املســاهمن )167%( - ذكــر املدعــى وكالــة ان 
ملوكلــه رأس املــال الــذي دفعــه اربعــة مايــن ريــال مضافــًا إليهــا األربــاح 
ثمانيــة مايــن وســتمائة واربعــة وثمانــن الــف ريــال يحســم منهــا قيمــة 
البلــك رقــم )50( املذكــور وعليــه فــإن املتبقــي ملوكلــي يف ذمــة املدعــى 
عليــه اربعــة مايــن واربعمائــة وثاثــة وثمانــون الفــًا ومائــة وأربعــون ريــاال 
طلــب الــزام املدعــى عليــه بســدادها . - اقــر املدعــى عليــه وكالــة بصحــة 
املســاهمة واملبلــغ املدفــوع مــن قبــل املدعــى البالــغ اربعــة مايــن ريــال 
وعلــى شــراء املدعــى للبــك رقــم )50( وعلــى نســبة األربــاح للمدعــى %65 
. - صــادق املدعــى عليــه وكالــة علــى أن نســبة األربــاح للمســاهمن 
بلغــت 167% لكــن هــذه النســبة تســتحق للمســاهم الــذي ســاهم وحصــل 

علــى حصتــه نقــدا ولــم يحصــل علــى أرض .
ــى جــزء مــن العقــار موضــع املســاهمة فهــو  أمــا املدعــى فقــد حصــل عل
هــو  هــذا   %65 عليهــا  املتفــق  األربــاح  مــن  حصتــه  ســوى  يســتحق  ال 
املتبــع يف تصفيــة املســاهمة فــكل مــن ســاهم وحصــل علــى جــزء مــن 
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مســاهمته عقــارًا مت احتســاب ارباحــه 50% أمــا مــن حصــل علــى األربــاح 
نقــدا فنســبته 167% - قــرر املدعــى عليــه وكالــة ان للمدعــى اصالــة 
األربــاح %65)2.600.000(   +  )4.000.000( دفعــه  الــذى  املــال  رأس 
وقــدره  مبلغــا   )50( رقــم  البــك  قيمــة  منهــا  يخصــم   )6.600.000(  =
املدعــى  ذمــة  عليــه يف  للمدعــى  فاملســتحق  وبالتالــي    )8.200.851(
)1.600.851( - جــري ســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن ايضــاح ان 
نســبة االربــاح املذكــورة 167% ال تشــمل املدعــى - فقــرر املدعــى عليــه 
وكالــة بقولــه ألن املدعــى أخــذ نصيبــه عقــارا - أنكــر املدعــى وكالــة 
ــة  ــح 167% أســوه بقي ــي يســتحق نســبة الرب ــه ان موكل ذلــك وقــرر بقول
املســاهمن - يف جلســة أخــري قــرر املدعــى وكالــة بــأن إجمالــي اربــاح 
املســاهمة بلغــت 334% يســتحق املســاهمون منهــا 167% علــى حســاب 
ان نصيبهــم هــو 50% مــن االربــاح وموكلــي يســتحق مــن االربــاح %217 
علــى حســاب ان نصيبــه هــو 65% مــن األربــاح حســب االتفــاق بينــه وبــن 
املدعــى عليــه أصالــة - فموكلــي يســتحق نســبة الربــح مــن اجمــال 
االربــاح التــي حصلــت يف املســاهمة بخــاف مــا ذكــره املدعــى وكالــة 
أن نصيــب موكلــي 65% مــن راس املــال - بعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه وكالــة طلــب مهلــة للرجــوع ملوكلــه . - تكــرر تخلــف املدعــى 
عليــه - صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه اصالــة بــان يدفــع للمدعــى 
أصالــة أربعــة مايــن وأربعمائــة وتســعة وســبعن ألفــًا ومائــة وتســعة 
وأربعــن ريــااًل متثــل املبلــغ الباقــي بذمــة املدعــى عليــه للمدعــى مــن رأس 
ــاح بعــد حســم قيمــة البلــك رقــم )50( وصــرف النظــر عمــا  املــال واألرب
زاد عــن ذلــك ممــا جــاء يف دعــوى املدعــى وكالــة - قــرر املدعــى وكالــة 
قناعتــه باحلكــم - قــدم املدعــى عليــه وكالــة الئحتــه االعتراضيــة - 
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صــدق احلكــم مــن محكمــة اإلســتئناف - ســدد املدعــى عليــه للمدعــى 
ــة . ــه مبوجــب شــيك وبذلــك انتهــت القضي ــغ احملكــوم ب املبل

ــا ...القاضــي يف احملكمــة العامــة  ــدي أن احلمــد هلل وحــده ، وبعــد ، فل
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض برقــم 32360972 وتاريخ1432/08/19هـــ  املقيــدة 
حضــر  1432/08/19هـــ   وتاريــخ   321075501 برقــم  باحملكمــة 
...ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...بالوكالــة عــن ...ســعودي بالســجل 
املدنــي رقــم ...مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
ــا حــق  ــه فيه ــخ 1432/08/08هـــ واملخــول ل ــدة برقــم 41261 وتاري ببري
املطالبــة واملخاصمــة واملدافعــة واملرافعــة وإقامــة الدعــاوى وحتريرهــا 
وقبــول احلكــم واالعتــراض عليــه وطلــب االســتئناف والصلــح  كمــا 
عــن  ...بالوكالــة  رقــم  املدنــي  بالســجل  ...ســعودي  حلضــوره  حضــر 
مــن  الصــادرة  الوكالــة  ...مبوجــب  رقــم  املدنــي  بالســجل  ...ســعودي 
1433/01/26هـــ  وتاريــخ   3349075 برقــم  الدرعيــة  عــدل  كتابــة 
واملخــول لــه فيهــا حــق املدافعــة واملرافعــة واملخاصمــة وحضــور اجللســات 
وســماع الدعــاوى واإلقــرار واإلنــكار وتقــدمي البينــات وطلــب اليمــن 
واالســتئناف والقناعــة باألحــكام وادعــى األول قائــًا )دفــع موكلــي 
ــال مســاهمة يف مخطــط  ــًا وقــدره أربعــة مايــن ري ــه مبلغ للمدعــى علي
االتفــاق  تاريــخ 1427/1/26هـــ مت  ويف  املكرمــة  الواقــع مبكــة   .....
بــن موكلــي واملدعــى عليــه علــى أن يبيــع املدعــى عليــه ملوكلــي البلــك 
ــغ  ــه بالصــك رقــم 4/390/47 مببل رقــم 50 املســجل باســم املدعــى علي
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ــاال حتســب  ــة وواحــد وخمســن ري ــي ألــف وثمامنائ ــة مايــن ومائت ثماني
مــن مســاهمته علــى أن يتــم اإلفــراغ لــه بعــد التصفيــة ومعرفــة مــا لــه ومــا 
عليــه حســب مــا نصــت عليــه الوثيقــة املشــار إليهــا وقــد صفــى املدعــى 
عليــه املســاهمة تصفيــة نهائيــة مبوجــب اإلعــان علــى موقــع مكتــب 
.... بنســبة أربــاح بلغــت 167% هــذه النســبة متثــل نصــف أربــاح مســاهمة 
انــه يســتحق 50% مــن  بــن املدعــى عليــه والعمــاء  العميــل واالتفــاق 
األربــاح باســتثناء موكلــي فــإن االتفــاق بينــه وبــن املدعــى عليــه انــه 
يســتحق مــن األربــاح 65% وبنــاء عليــه فــان أربــاح موكلــي بلغــت ثمانيــة 
مايــن وســتمائة وأربــع وثمانــن ألفــًا وبنــاء علــى االتفــاق املشــار إليــه 
فــان املتبقــي ملوكلــي مبلــغ أربعــة مايــن وأربعمائــة وثــاث وثمانــن ألفًا 
ومائــة وأربعــن ريــاال اطلــب إلــزام املدعى عليه بدفع هــذا املبلغ ملوكلي( 
هكــذا ادعــى وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه وكالــة طلــب مهلــة لإلجابــة 
، ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة وحضــر حلضــوره ... ســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم ...بصفتــه وكيــًا عــن ...ســعودي بالســجل املدنــي 
رقــم ...مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العدل مبحافظــة الدرعية 
برقــم 3349075 وتاريــخ 1433/01/26هـــ واملخــول لــه فيها حق املطالبة 
واملرافعــة واملخاصمــة واإلقــرار واإلنــكار وقبــول احلكــم واالعتــراض 
عليــه واالســتام ثــم ســألت املدعــي وكالــة عــن تفصيــل املبلــغ املطالــب 
بــه فقــال إنــه ميثــل رأس املــال مــع الباقــي مــن األربــاح هكذا قــال وبعرض 
الدعــوى علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال ســوف أجيب يف اجللســة القادمة 
وقــال أطلــب مــن املدعــي وكالــة تســليمي صــورة مــن ســند املســاهمة ، 
ويف جلســة أخــرى حضــر  املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه وكالــة الثانــي  
وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن جوابــه علــى الدعــوى قــال : إن جوابي 
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يتلخــص يف هــذه املذكــرة ثــم أبــرز ورقتــن جــاء فيهــا )نــرد علــى مــا جــاء 
بدعــوى املدعــي أنــه صحيــح مســاهم مــع موكلــي باملبلــغ الــذي ذكــره 
يف دعــواه وهــو )4,000,000( أربعــة مايــن ريــال وصحيــح أنــه اشــترى 
البلــك رقــم 50 وأنــه اتفــق علــى اســتحقاقه 65% أرباحــًا ممــا يتحقــق مــن 
الربــح علــى رأس مالــه  بــداًل مــن 50% وموكلــي ال ميانــع لــه يف ذلــك ونــود 
أن نوضــح لفضيلتكــم أن مــا ذكــره مــن أن األربــاح بلغــت 167% فهــذا 
صحيــح ولكــن هــذه النســبة تســتحق للمســاهم الــذي ســاهم وحصــل 
علــى حصتــه نقــدًا ولــم يحصــل علــى أراضــي مــن املســاهمة وحصــل 
ــف حيــث حصــل  ــاح نقــدًا أمــا حــال املدعــي يختل ــى حصــة مــن األرب عل
علــى جــزء مــن العقــار موضــوع املســاهمة فاألمــر هنــا يختلــف حيــث ال 
يســتحق ســوى حصتــه مــن األربــاح املتفــق عليــه وهــي 65% وهــذا هــو 
املتبــع يف تصفيــة املســاهمة فــكل مــن ســاهم وحصــل علــى جــزء مــن 
مســاهمته عقــار مت احتســاب أرباحــه50% ونرفــق لفضيلتكــم مجموعــة 
مــن املســاهمن وتصفيــة مســاهماته التــي تؤكــد حصولهــم علــي نســبة 
50% فقــط مــن األربــاح أمــا مــن حصــل علــى أربــاح نقــدًا فقــد حصــل 
عليهــا بنســبة أربــاح 167% وهــذا أمــر طبيعــي فهــب أن كل املســاهمن 
تأتــي  أيــن  العقــار فمــن  حصلــوا علــى مقابــل مســاهمتهم أســهم مــن 
األربــاح فاألربــاح تأتــي مــن بيــع العقــار أو جــزء منــه أو تصفيتــه فاملدعــي 
يســتحق أرباحــًا مقدارهــا )2,600,000( التــي متثــل )65%( من مســاهمته 
ومقدارهــا )4,000,000( وبالتالــي يكــون للمدعــي قيمــة مســاهمته 
مــع أرباحهــا مبلغــًا مقــداره )4,000,000 + 2,600,000 = 6,600,000( 
يخصــم منــه قيمــة البلــك رقــم )50( مبلــغ وقــدره )8.200.851( ثمانيــة 
مايــن ومائتــي ألــف وثمامنائــة وواحــد وخمســن ريــااًل ، وبالتالــي يصبــح 
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مســتحقًا للمدعــى عليــه مبلغــًا مقــداره )1.600.851( مليونــًا وســتمائة 
لــدى موكلنــا يف  مانــع  وال   . ريــااًل  وواحــد وخمســن  وثمامنائــة  ألــف 
حــال ســدادها أن يفــرغ لــه األرض موضــوع املســاهمة( فســألت املدعــى 
عليــه وكالــة  هــل اشــترى مــوكل املدعــي األرض بالقيمــة التــي ذكــر 
ــه مــن أن نســبة  ــه إيضــاح  مــا ذكــره يف جواب ــب من ــم طل ــم ث فقــال : نع
الربــح املذكــورة يف الدعــوى ال تشــمل املدعــي فقــال : إن نســبة الربــح 
املذكــورة ال تشــمل املدعــي لكونــه أخــذ نصيبــه عقــارًا وبالتالــي فــإن 
نظــام تلــك املســاهمة ينبنــي علــى أن مــن أخــذ جــزءًا مــن نصيبــه عقــارًا 
فإنــه ال يحســب عليــه بنفــس نســبة الربــح هكــذا قــال فســألته عــن نســبة 
الربــح التــي يســتحقها مــوكل املدعــي  فقــال : إن نســبة الربــح %65 
ــة قــال : إن مــا ذكــره  ــى املدعــي وكال هكــذا قــال وبعــرض ذلــك عل
غيــر صحيــح ومــا ذكــره مــن أن ذلــك هــو نظــام املســاهمة فهــذا غيــر 
صحيــح أيضــًا وموكلــي يســتحق نســبة الربــح أســوة ببقيــة الشــركاء 
وأما النســبة التي ذكر فهي نســبة تقســيم الربح بن املســاهم وصاحب 
املســاهمة هكــذا قــال فســألت املدعــى عليــه وكالــة عمــا ذكــره مــن 
أن ذلــك هــو نظــام املســاهمة هــل كان ذلــك بعلــم مــوكل املدعــي فقــال 
: ســوف أراجــع موكلــي وأجيــب يف اجللســة القادمــة  ، ويف جلســة أخــرى 
حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه وكالــة وبســؤال املدعــى عليــه 
وكالــة عــن جوابــه علــى مــا طلــب منــه يف اجللســة املاضيــة مــن أن االتفــاق 
الــذي ذكــره بخصــوص تقديــر نســبة الربــح كان بعلــم املدعــي فقــال : 
إننــي لــم أمتكــن مــن إحضــار اإلجابــة وســوف أجيــب يف اجللســة القادمــة 
هكــذا قــال ثــم ســألت املدعــي وكالــة عــن قصــده بقولــه يف اجللســة 
املاضيــة إن موكلــه يســتحق نســبة أســوة ببقيــة الشــركاء فقــال : إن 
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األمــر يحتــاج إلــى إيضــاح وهــو أن نســبة أربــاح األرض كاملــة بلغــت 334 
% يســتحق املســاهمون منهــا 167% علــى حســاب أن نصيبهــم هــو %50 
مــن الربــح بينمــا موكلــي يســتحق منهــا 217% علــى حســاب أن نصيبــه 
هــو 65% مــن الربــح حســب االتفــاق الــذي مت بينــه وبــن مــوكل املدعــى 
عليــه وأنــا أقصــد أن موكلــي يســتحق نســبة الربــح مــن إجمالــي األربــاح 
التــي حصلــت يف تلــك املســاهمة ومــا ذكــره املدعــى عليــه وكالــة مــن 
أن نصيــب موكلــي هــو 65% مــن رأس املــال فهــذا غيــر صحيــح إذ أن 
تلــك النســبة هــي نســبة تقاســم األربــاح وليســت نســبة الربــح واملســاهمة 
كمــا ذكــرت قــد ربحــت 334% فكيــف يتــم حســاب نســبة موكلــي 
علــى هــذا النحــو ، هــذا مــا أردت إيضاحــه هكــذا قــال ، وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال : ســوف أرجــع ملوكلــي وأجيــب يف 
اجللســة القادمــة ، ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه وال وكيلــه رغــم تبلــغ الوكيــل باملوعــد يف اجللســة املاضيــة 
ــة الرئيــس رقــم 33/1523906 مــدون  وقــد وردنــا خطــاب بشــرح فضيل
مــن قبــل املدعــى عليــه وكالــة وقــد تضمــن رغبتــه يف تأجيــل املوعــد 
إلــى شــهر رمضــان حملاولــة الصلــح بــن الطرفــن هــذا وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي وكالــة قــال : أنــا ال أوافــق علــى تأجيــل اجللســة وأطلــب 
االســتمرار يف نظرهــا لــذا قــررت إكمــال نظــر الدعــوى غيابيــًا اســتنادًا 
للمــادة )55( مــن نظــام املرافعــات وبعــد التأمــل فيمــا ســبق مــن الدعــوى 
واإلجابــة وحيــث أقــر املدعــى عليــه وكالــة بصحــة مســاهمة مــوكل 
املدعــي مــع موكلــه باملبلــغ املذكــور وأنــه اشــترى األرض املذكــورة 
بالقيمــة املذكــورة وأقــر بصحــة نســبة الربــح التــي يســتحقها العميــل 
يف املســاهمة ودفــع بــأن مــوكل املدعــي ال يســتحق هــذه النســبة نظــرًا 
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الحتســاب تلــك األرض مــن ضمــن أرباحــه وأن االتفــاق جــرى علــى ذلــك 
ولكــون ذلــك خــاف األصــل ومبــا أن املدعــى عليــه قــد تخلــف عــن 
احلضــور يف هــذه اجللســة وهــو بهــذا يعــد عادمــًا للبينــة علــى ذلــك الدفــع 
1- لــذا فقــد ثبــت لــدي مــا يلــي : أن بذمــة مــوكل املدعــى عليــه ملــوكل 
ومائــة  ألفــًا  وســبعن  وتســعة  وأربعمائــة  مايــن  أربعــة  مبلــغ  املدعــي 
وتســعة وأربعــن ريــااًل متثــل املبلــغ الباقــي بذمــة مــوكل املدعــى عليــه مــن 
رأس املــال واألربــاح بعــد حســم قيمــة األرض. 2- رددت دعــوى املدعــي 
فيمــا زاد علــى ذلــك وحكمــت بذلــك وهــذا احلكــم يعــد حضوريــًا بحــق 
املدعــى عليــه وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــرر القناعــة وســوف 
يتــم تبليــغ املدعــى عليــه باحلكــم بواســطة احملضريــن ،  وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1433/08/13هـــ
أحــد  نصيــب  جعــل  متــى   ( املغنــي  اهلل  يف  رحمــه  قدامــة  ابــن  )قــال 
الشــركاء دراهــم معلومــة أو جعــل مــع نصيبــه دراهــم مثــل أن يشــترط 
لنفســه جــزء وعشــرة دراهــم بطلــت الشــركة قــال ابــن املنــذر أجمع كل 
مــن نحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم علــى إبطــال القــراض يعنــي املضاربــة إذا 

شــرط أحدهمــا أو كاهمــا لنفســه دراهــم معلومــة (
قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل ) لــو شــرط يف املضاربــة لــرب 
املال دراهم معينة فإن هذا االتفاق ال يجوز باالتفاق ألن املعاملة مبناها 
علــى العــدل وهــذه املعامــات مــن جنــس املشــاركات واملشــاركة إمنــا 
تكــون لــكل مــن الشــريكن جــزء شــائع يف الثلــث والنصــف فــإذا 
جعــل ألحدهمــا شــيء مقــدر لــم يكــن ذلــك عــداًل بــل كان ظلمــًا ( ا.هـــ 
83/28 وحيــث إن رأس املــال قــدره أربعــة مايــن ريــال وربــح مــوكل 



335

املدعــي هــو 217% وهــو مــا ميثــل 65% مــن إجمالــي الربــح البالــغ %334 
ليكــون إجمالــي الربــح ثمانيــة مايــن وســتمائة وثمانــن ألــف ريــال 
)8680000( ريــال وبإضافــة رأس املــال يكــون إجمالــي املبلــغ اثنــي 
عشــر مليونــًا وســتمائة وثمانــن ألــف ريــال )12680000(ريــال يحســم 
منهــا قيمــة األرض ليكــون الباقــي أربعــة مايــن وأربعمائــة وتســعة 

وســبعن ألفــًا ومائــة وتســعة وأربعــن ريــااًل. 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم االحــد  حضــر املدعــي اصالــة ... ...كما 
حضــر املدعــى عليــه وكالــة ...وســلم املدعــى عليــه للمدعــي أصالــة يف 
ــخ  ــك ...برقــم 2572 و تاري ــى البن مجلــس احلكــم الشــيك املســحوب عل
مايــن  أربعــة  وقــدره  بــه  احملكــوم  املبلــغ  بكامــل  م   2013/5/25
وأربعمائــة وتســعة وســبعون ألفــا ومائــة وتســعة وأربعــون ريــاال  وقــرر 
املدعــي أصالــة باســتامه وحتــى ال يخفــى جــرى احلاقــه و بهــذا تعتبــر 
القضيــة منتهيــة و بــاهلل التوفيــق و صلــى اهلل و ســلم علــى نبينــا محمــد 

حــرر يف 1434/7/16هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة السادســة 
لتمييــز القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض  املســاعد برقــم 
332053967 وتاريــخ 1434/2/18هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
 33377750 برقــم  ...املســجل  الشــيخ/  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
وتاريــخ 1433/8/13هـــ اخلــاص بدعــوى/ ...وكيــا عــن ... ضــد/ ......
وكيــا عــن ...يف مبلــغ مالــي قيمــة مســاهمة علــى النحــو املوضــح يف 
الصــك املتضمــن أنــه ثبــت لــدى فضيلتــه مــا يلــي: 1- أن بذمــة مــوكل 
املدعــى عليــه ملــوكل املدعــي مبلــغ أربعــة مايــن وأربعمائــة وتســعة 
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وســبعن ألفــًا ومائــة وتســعة وأربعــن ريــااًل متثــل املبلــغ الباقــي بذمــة 
ــاح بعــد حســم قيمــة األرض. 2- رد  ــه مــن رأس املــال واألرب املدعــى علي
دعــوى املدعــي فيمــا زاد علــى ذلــك وحكــم بذلــك وهــذا احلكــم يعــد 
حضوريــًا بحــق املدعــى عليــه، وحيــث ســبقت دراســة الصــك وصــورة 
مــا  علــى  وباالطــاع  املعاملــة  وأوراق  االعتراضيــة  والائحــة  ضبطــه 
أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالصــك بنــاء علــى قرارنــا املشــار إليــه 
قررنــا املصادقــة علــى احلكــم بعــد اجلــواب األخيــر .واهلل املوفـــق وصلــى 

ــه وســلم . ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين اهلل عل
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رقم الصك: 3424705 تاريخه : 1434/1/27هـ 
رقم الدعوى : 3372501

رقم قرار  التصديق من محكمة االستئناف: 
34301076 تاريخه: 1434/08/21هـ

عقــار- شــراء أرض بالتقســيط - رهــن الصــك حلــن اســتالم كامــل 
املبلــغ- بيــع العقــار ورهنــه للبائــع- طلــب تســليم املبيــع- الشــرط املنــايف 
ملقصــود العقــد- شــهادة الشــهود وحلــف اليمــن- احلكــم علــى املدعــى 
عليــه بتســليم األرض وعلــى املدعــى رد الثمــن احلــال- تنفيــذ احلكــم .

قولة صلى اهلل عليه وسلم ) املسلمون على شروطهم ( 

ادعــى املدعــى بأنــه اشــتري مــن املدعــى عليــه قطعــة أرض ) ذكــر 
وصفهــا ( باألقســاط تدفــع عــن طريــق شــيكات للمدعــى عليــه علــى 
أن ال يصــرف املدعــى عليــه الشــيك إال يف تاريــخ القســط وعلــى أن يقــوم 
املدعــى بتســديد رســوم البلديــة وعلــى أن يبقــي الصــك مرهونــًا لــدى 
املدعــى عليــه فــا يفــرغ إال حــن اســتام كامــل املبلــغ وعلــى أن يســتلم 
ــم  ــع األرض املذكــورة مــن ســاعة التعاقــد- ل املشــترى ) املدعــى ( املبي
يســلم املدعــى عليــه األرض للمدعــى- طلــب املدعــى إلــزام املدعــى عليــه 
ــه بالدعــوى وذكــر  بتســليم األرض موضــع الدعــوى- أقــر املدعــى علي
بــأن ســبب عــدم تســليمه لــألرض هــو أنــه اشــترط أن تكــون الشــيكات 
مصدقــه وأن تكــون باســم املؤسســة اخلاصــة باملدعــى- أنكــر املدعــى 
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غيــر  وشــهادتهم  شــهود  ثاثــة  عليــه  املدعــى  احضــر  الشــرط-  هــذا 
وجــرى  موصلــه  وشــهادتهم  شــهود  ثاثــة  املدعــى  أحضــر  موصلــة- 
فيــه  وليــس  مضمونــة  ورصــد  البيــع  عقــد  املدعــى  أبــرز  تعديلهــم- 
اشــتراط تصديــق الشــيكات- أقــر املدعــى عليــه بصحــة عقــد البيــع 
املذكــور- طلــب املدعــى عليــه ميــن املدعــى علــى نفــي اشــتراط تصديــق 
تصديــق  اشــتراط  إن  حيــث  اليمــن-  املدعــى  حلــف  الشــيكات- 
املســلمون علــى  املبلــغ وألن  مــن تقســيط  ينــايف املقصــود  الشــيكات 
شــروطهم صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم األرض موضــع 
الدعــوى للمدعــي وإلــزام املدعــى بــأن يســلم للمدعــى عليــه األقســاط 
احلالــة وافهــام املدعــى بــأن لــه مطالبــة املدعــى عليــه بأجــره املثــل مــن 
تاريــخ العقــد إلــى حــن اســتام األرض- اعتــرض املدعــى عليــه علــى 
احلكــم- لوحــظ علــى احلكــم مباحظــات أهمهــا أن اإلفهــام املذكــور 
ال محــل- رجــع القاضــي عــن اإلفهــام املذكــور- صــدق احلكــم مــن 
محكمــة االســتئناف- جــرى تنفيــذ احلكــم ورصــد ذلــك يف ضبــط 

القضيــة

احلمد اهلل وحده والصاة والسام على من ال نبي بعده أما بعد لدي أنا 
...القاضــي املنتــدب باحملكمــة العامــة بالطائــف بنــاء علــى قــرار معالــي 
1433/4/21هـــ  يف   33/9116 رقــم  للقضــاء  األعلــى  املجلــس  رئيــس 
العامــة بالطائــف رقــم  وبنــاء علــى خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة 
33786591 يف 1433/4/26هـــ املتضمــن تكليفــي بالعمــل يف املكتــب 
القضائــي الرابــع يف احملكمــة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن 



339

وتاريــخ  برقــم 3372501  بالطائــف  العامــة  رئيــس احملكمــة  فضيلــة 
وتاريــخ   33189562 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1433/01/29
1433/01/29 هـــ  ويف يــوم  اإلثنــن املوافــق1433/07/07 هـــ  فتحــت 
اجللســة الســاعة 30 : 08  وفيها حضر املدعي أصالة ...ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...و والوكيــل الشــرعي ...ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
عــدل الثانيــة بالطائــف برقــم 4854 بتاريــخ 1433/01/23هـــ  واملخولــة 
لــه حــق املرافعــة واملدافعــة واالقــرار واالنــكار وطلــب االميــان وردهــا 
وطلــب البينــة وتقدميهــا و اجلــرح والتعديــل وطلــب االســتئناف وتقــدمي 
اللوائــح االعتراضيــة وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه أصالــة ... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...ادعــى األول قائــًا لقــد اشــتريت 
مــن هــذا احلاضــر يف املجلــس الشــرعي األرض الواقعــة يف حــي جبــرة 
مبدينــة الطائــف واحملــدودة كالتالــي شــمااًل ...بطــول مائــة وخمســة 
أمتــار وثمانيــة مــن العشــرة وجنوبــًا شــارع بعــرض عشــرين متــرًا بطــول 
مائــة وخمســة أمتــار وســتة مــن العشــرة مــن املتــر وشــرقًا بعــرض واحــد 
وعشــرين متــرًا بطــول أربعــة وســتن متــرًا وأربعــة مــن العشــر مــن املتــر 
ــراً واثنــن  ــار بطــول خمســة وســتن مت ــًا شــارع بعــرض عشــرة أمت وغرب
ــرا  ــة مت ــة ســتة آالف وثمامنائ ــر ومســاحتها اإلجمالي مــن العشــرة مــن املت
مربعــًا ًوعشــرة مــن الســنتمتر املربــع مببلــغ وقــدره مليــون وثاثمائــة 
وخمســون ألــف ريــال تدفــع مقســطة علــى النحــو التالــي دفعــة أولــى 
مائتــن وخمســن ألــف ريــال عبــارة عــن ســيارة مــن نــوع جيــب تايوتــا 
صنــع عــام 2009م احتســبت قيمتــه مائــة وخمســة وأربعــن ألــف ريــال 
وشــيك مســحوب علــى البنــك األهلــي برقــم 3111 يف 1432/12/23هـــ 
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مببلــغ مائــه وخمســة أالف ريــال وباقــي املبلــغ يدفــع علــى أقســاط شــهرية 
نهايــة كل شــهر قيمــة كل قســط خمســن ألــف ريــال تدفــع عــن طريــق 
شــيكات للمدعــى عليــه علــى أن ال يصــرف املدعــى عليــه الشــيك إال يف 
تاريخ القســط نهاية كل شــهر وعلى أن أقوم أنا املدعي بتســديد رســوم 
البلديــة وعلــى أن يبقــى الصــك مرهونــا لــدى املدعــى عليــه فــا يفــرغ لــي 
إال حــن اســتام كامــل املبلــغ وعلــى أن اســتام املبيــع األرض املذكورة 
مــن ســاعة التعاقــد ولــم يســلمني املدعــى عليــه األرض املذكــورة حتــى 
اآلن أطلــب الــزام املدعــى عليــه بتســليمي األرض املذكــورة هكــذا 
ادعــى وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا مــا ذكــره املدعــي 
يف دعــواه كلــه صحيــح جملــة وتفصيــًا مــا عــدا مــا يخــص الشــيكات 
فإنــي اشــترطت أن تكــون الشــيكات باســم املؤسســة اخلاصــة بــه وأن 
تكــون مصدقــة ولــم يســتكمل املدعــي هــذان الشــرطان لــذا لــم أســلمه 
املبيــع حتــى اآلن هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أجــاب قائــًا 
ــي أن يكــون  ــم يشــترط عل ــه ل ــح واملدعــى علي ــه هــو الصحي مــا ذكرت
الشــيك مصدقــا وكذلــك لــم يشــترط أن تكــون الشــيكات باســم 
املؤسســة هكــذا أجــاب فجــرى طلــب البينــة مــن املدعــى عليــه علــى 
مــا ذكــر مــن الشــروط فاســتمهل لذلــك ورفعــت اجللســة وتأجلــت إلــى 
يــوم االثنــن املوافــق: 1433/07/21هـــ، الســاعة الثامنــة وبــاهلل التوفيــق 
وختمــت اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/07/07 هـ
احلمــد اهلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد 
بعمــل  والقائــم  بالطائــف  العامــة  باحملكمــة  ...القاضــي  أنــا  فلــدي 
املكتــب القضائــي الرابــع بنــاء علــى خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة 
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1433/7/20هـــ  يف   331362127 رقــم  املســاعد  بالطائــف  العامــة 
املتضمــن تكليفــي بالعمــل يف القســم القضائــي الرابــع يف احملكمــة 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلتــه برقــم 3372501 وتاريــخ 
وتاريــخ   33189562 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/01/29هـــ 
1433/01/29 هـــ ففــي هــذا اليــوم  االثنــن املوافــق 1433/7/21 هـ ويف 
متــام الســاعة الثامنــة  صباحــا فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر ...ســعودي 
عليــه  املدعــى  يحضــر  ...ولــم  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية 
أصالــة ... وال وكيــل عنــه ولــم يردنــا منــه عــذرًا رغــم علمــه مبوعــد 
اجللســة وعليــه قــررت رفــع اجللســة مــن أجــل إبــاغ املدعــى عليــه باحلضــور 
ورفعــت اجللســة إلــى يــوم اإلثنــن املوافــق 1433/11/8 هـــ يف متام الســاعة 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل ــق وصل ــاهلل التوفي العاشــرة صباحــًا وب

ختمــت اجللســة الســاعة العاشــرة حــرر يف 1433/6/22 هـــ.
العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالطائــف برقــم 3372501 وتاريــخ 1433/10/23 هـــ واملقيــدة 
يف هــذه احملكمــة برقــم 33189562 وتاريــخ 1433/10/23هـــ ففــي 
يــوم اإلثنــن املوافــق 1433/10/23 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الثامنــة 
صباحــا وفيهــا حضــر املدعــى أصالــة ...املذكــورة هويتــه ســابقا وحضــر 
ــى  ــاء عل ــه ســابقا ) وبن ــة ...املذكــورة هويت ــه أصال حلضــوره املدعــى علي
املــادة )166( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية( فقــد مت قــراءة مــا ســبق 
ضبطــه عليهــم فصادقــا عليــه وبســؤال املدعــى عليــه عمــا اســتمهل لــه 
يف اجللســة الســابقة أجــاب قائــا أطلــب إمهالــي إلــى اجللســة القادمــة 
هكــذا أجــاب فأجبتــه لطلبــه  ورفعــت اجللســة وتأجلــت إلــى يــوم الثاثــاء 
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اجللســة  وختمــت  صباحــا  الثامنــة  الســاعة  1433/10/24هـــ  املوافــق 
الســاعة الثامنــة و النصــف وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد حــرر يف 1433/10/23 هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ...القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن الرئيــس برقــم 3372501واملقيــدة 
برقــم 33189562 ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/10/24هـــ يف متــام 
الســاعة الثامنــة صباحــا وفيهــا حضــر الطرفــان وبســؤال املدعــى عليــه 
عمــا اســتمهل ألجلــه فأجــاب بقولــه إننــي أحضرت الشــهود الذين وعدت 
بإحضارهــم وأطلــب ســماع مــا لديهــم مــن شــهادة ثــم حضــر ...ســعودي 
ــم متقاعــد يســكن يف وادي  ــي رقــم ...وهــو معل اجلنســية بالســجل املدن
العــرج ويبلــغ مــن العمــر ســتة وســبعون ســنة وبســؤاله عمــا لديــه مــن 
شــهادة أجــاب بقولــه أشــهد بــاهلل العلــي العظيــم أنــه اتصــل بــي ... وقــال 
ــى اســتراحة  ــا إل ــم ذهبن ــح بــن ...و...ث ــي اذهــب معــي إلــى جلســة الصل ل
...وكان هــذا بعــد البيــع وكان املدعــى عليــه ... حاضــر بينمــا املدعــي 
... لــم يحضــر وأحضــر مندوبــه ...ويف أثنــاء النقــاش قــال ...أن...البائــع 
اشــترط علــى املشــتري ...تصديــق الشــيكات هــذا مــا لــدي مــن شــهادة 
ثــم حضــر ...ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ...وهــو رجــل متســبب 
ليــس لديــه عمــل وصاحــب مكتــب عقــار يســكن يف حــي ...ويبلــغ مــن 
العمــر أربعــون ســنة واملدعــى عليــه صاحــب لــه واملدعــي جــار لــه وبســؤاله 
عمــا لديــه مــن شــهادة أجــاب بقولــه أشــهد بــاهلل العلــي العظيــم أننــي 
كنــت واملدعــي ...واملدعــى عليــه ...يف منــزل املدعــي ...وقت إمضاء البيع 
ومت االتفــاق حســب مــا هــو موضــح يف العقــد دون اشــتراط التصديــق 
للشــيكات وبعــد التوقيــع قلــت ل...  اشــتريت قــال نعــم وقلــت ل...  قبلــت 



343

قــال نعــم ثــم تفرقنــا ومــن الغــد ذهبنــا إلــى االســتراحة الســتامها فطلــب 
منــا إمهالــه إلــى الغــد وبعــد البيــع بأســبوع حضــر إلــى ...يف املكتــب 
الســتام الشــيكات وبعــد اطاعــه عليهــا ردهــا ألنهــا غيــر مصدقــه 
وقــال إننــي اشــترطت التصديــق هــذا مــا لــدي مــن شــهادة ثــم حضــر ... 
ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ...وهــو موظف حكومــي متقاعد 
ويســكن يف حــي وادي ...ويبلــغ مــن العمــر ســتة وثاثــون ســنة وليــس لــه 
عاقــة بأحــد الطرفــن وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة أجــاب بقولــه 
أشــهد بــاهلل العلــي العظيــم أننــي لــم أحضــر املبايعــة بــن الطرفــن وإمنــا 
دخلــت مصلحــًا بينهمــا بعــد البيــع بشــهرين وال علــم لــي عــن اشــتراط 
املدعــى عليــه ...تصديــق الشــيكات هــذا مــا لــدي مــن شــهادة ثــم قــرر 
املدعــي ...أنــه ال يطلــب تزكيــة الشــهود وال يطعــن فيهــم وأن شــهادة 
...و ...ليــس فيهــا مــا يثبــت للمدعــى عليــه شــيء وكلهــا بعــد البيــع و 
أمــا شــهادة ...فهــي يف صاحلــي هكــذا قــرر كمــا قــرر املدعــى عليــه 
أن الشــاهد الثانــي ...يف جلســة الصلــح قــرر بقولــه بعــد أن ســألته ألــم 
اشــترط علــى املدعــي ...أن يســلمني شــيكات مصدقــة قــال بلــى وكان 
هــذا بحضــور الشــاهدين ...و ...هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى الشــاهد 
...قــال غيــر صحيــح أننــي قلــت ذلــك وإمنــا كان االشــتراط لتصديــق 
الشــيكات ال حقــا وليــس يف جلســة البيــع األصليــة وإمنــا كان ذلــك 
بعــد أن حضــر املدعــى عليــه ...لتســلم الشــيكات قــال لــي أنــه اشــترط 
تصديــق الشــيكات هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــى عليــه هــل لديــه 
مزيــد مــن البينــة قــال لــم يحضــر جلســة البيــع ســوى ...وأنــا والشــاهد 
...واكتفــي مبــا قدمــت وبســؤال املدعــي هــل لديــه مــا يضيفــه قــال نعــم 
إن لــدي شــهود وأطلــب إمهالــي إلحضارهــم لــذا رفعــت اجللســة حتــى 
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يــوم األحــد املوافــق 1433/12/26هـــ الســاعة التاســعة صباحــا وختمــت 
اجللســة الســاعة التاســعة صباحــا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. حــرر يف 1433/10/24هـــ .

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ...القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف 
وبناء على املعاملة احملالة لنا من الرئيس برقم 3372501واملقيدة برقم 
33189562 ففــي يــوم االثنــن املوافــق 1433/11/1هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة العاشــرة صباحــا وفيهــا حضــر الطرفــان وبســؤال املدعــي عمــا 
اســتمهل ألجلــه أجــاب بقولــه أننــي أحضــرت الشــاهدين وأطلــب ســماع 
مــا لديهــم ثــم حضــر ...ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ...وعمــره 
أربعــة وثاثــون ســنة ويعمــل يف جــوازات محافظــة الطائــف ويســكن 
يف حــي جبــره وهــو جــار للمدعــي وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة أجــاب 
بقولــه أشــهد بــاهلل العلــي العظيــم أننــي حضــرت إلى مكتــب ...للعقارات 
وكان فيــه ...و... وكانــوا يتفاوضــون علــى البيــع وعندمــا أردت اخلــروج 
اســتوقفني ...وقــال أريــد منــك أن تشــهد علــى املبايعــة وقمــت بســؤال 
...عــن املــراد بيعــه فقــال اســتراحة قلــت لــه كــم مســاحتها قــال ســتة 
أالف وقلــت لــه كــم املبلــغ قــال مليــون وثاثمائــة وخمســون ألــف ريــال 
يســلمها لــي عــن طريــق شــيك مســحوب علــى مصــرف األهلــي مببلــغ 
مائــة وخمســة أالف ريــال ومبلــغ مائــة وخمســة وأربعــون ألــف ريــال قيمــة 
ســيارة جيــب وســلمه ...صــورة الشــيك واالســتمارة ووقــع عليهــا ثــم اتفقــا 
علــى تقســيط بقيــة املبلــغ كل شــهر خمســون ألــف ريــال ولــم يذكــرا 
ــا  ــى ذلــك ســابقا وإمن ــوا قــد اتفقــوا عل ــي هــل هــو شــيك أم نقــد وكان ل
أتــوا للمكتــب للتوثيــق هــذا مــا لــدي مــن شــهادة ثــم حضــر ...ســعودي 
اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ...وعمــره ســبعة وأربعــون ســنة ويعمــل يف 
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قطــاع التعليــم ويســكن حــي ...وهــو مــن جيــران املدعــي وبســؤاله عمــا 
لديــه مــن شــهادة أجــاب بقولــه أشــهد بــاهلل العلــي العظيــم أننــي كنــت 
حاضــرا يف مكتــب ...للعقــارات وقــت توقيــع العقــد وكان الطرفــان قــد 
اتفقــا ســابقا وكنــت حاضــرا عندمــا كان ...يســأل املدعــى عليــه ...عــن 
البيعــة مــا هــي وكــم مســاحتها وكــم قيمتهــا فأفادنــا بأنهــا اســتراحة 
مبســاحة ســتة أالف متــر مربــع بقيمــة إجماليــة قدرهــا مليــون وثاثمائــة 
وخمســون ألــف ريــال علــى أقســاط عبــارة عــن شــيك مســحوب علــى 
ــة وخمســة  ــغ مائ ــال ومبل ــة وخمســة أالف ري ــغ مائ ــي مببل مصــرف األهل
وأربعــون ألــف ريــال قيمــة ســيارة جيــب وباقــي املبلــغ علــى دفعــات شــهرية 
بقيمــة خمســون ألــف ريــال ولــم يتطرقــا للشــيكات وال علــم لــي هــل هــي 
نقــد أم شــيكات مصدقــة أم ال هــذا مــا لــدي مــن شــهادة وبعرض شــهادة 
الشــهود علــى املدعــى عليــه قــال أنــا ال أعرفهــم وأمــا ...فحضــر بعــد مــا 
مت كل شــيء وال علــم لــه بشــيء وأمــا ...فقــد حضــر متأخــر ولــم يحضــر 
اتفاقنــا وأنــا قــد وقعــت يف بيــت ...وليــس يف املكتــب كمــا يقولــون 
ولضيــق الوقــت رفعــت اجللســة إلحضــار املزكــن ودراســة القضيــة حتــى 
يــوم االثنــن املوافــق 1433/11/15هـــ الســاعة العاشــرة صباحــا وختمــت 
اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر صباحــا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. حــرر يف 1433/11/1هـ. 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يوم األحد املوافق 1434/01/04هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة التاســعة صباحــا وفيهــا حضــر الطرفان املدونــة هويتهما 
ســابقا وبســؤال املدعــي عمــا اســتمهل ألجلــه وهــل أحضــر املزكــن 
ــب ســماع شــهادة مــن  ــدة وأطل ــة جدي ــي أحضــرت بين ــه إنن فأجــاب بقول
أحضرت ثم حضر ...ســعودي اجلنســية بالســجل املدني رقم ... ويســكن 
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يف حــي ...وعمــره ســبعه وأربعــون عامــا وهــو عســكري متقاعــد وأخ 
للمدعــي ويعــرف املدعــى عليــه معرفــه ســطحية وليــس بينهمــا عاقــة 
وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة أجــاب بقولــه أشــهد بــاهلل العلــي العظيــم 
أننــي حضــرت إلــى مكتــب ...للعقــارات وقــت توقيــع العقــد وقــد اتفــق 
الطرفــان مســبقا وذكــرا لــي وأنــا اســمع أنهمــا اتفقــا علــى أن تتــم البيعة 
لاســتراحة الواقعــة بجبــره مببلــغ مليــون وثاثمائــة وخمســون ألــف ريــال 
يدفــع منهــا مقدمــا مبلــغ مائتــن وخمســون ألــف ريــال عــن طريــق شــيك 
بقيمــة مائــة وخمســة آالف وســيارة جيــب مقيمــة بقيمــة مائــة وخمســة 
وأربعــون ألــف ريــال وبقيــة املبلــغ مقســط شــهريا بشــيكات قيمــة كل 
شــيك خمســون ألــف ريــال ولــم يشــترطا أن تكــون مصدقــة كمــا أننــي 
أنــا مــن أحضــر مفاتيــح الســيارة للمدعــى عليــه وســلمتها إيــاه واســتلمها 
يف نفــس اليــوم وســافر يف الســيارة إلــى جــدة كمــا قمــت بالتوقيــع علــى 
العقــد كشــاهد هــذا مــا لــدي مــن شــهادة وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه أجــاب بقولــه أننــي ال أطعــن يف الشــاهد غيــر أن مــا ذكــره غيــر 
صحيــح وقــد حضــر بعــد توقيعنــا للعقــد شــخصيا هكــذا أجــاب وبطلــب 
املزكــن مــن املدعــى عليــه أحضــر كل مــن ...ســعودي بالســجل املدنــي 
رقــم ...وبســؤاله عمــا لديــه أجــاب بقولــه إننــي أزكــي الشــاهدين ...و...
لــي وعلــي  وأنهــم عــدول يف أقوالهــم وأقبــل شــهادتهم وهــي مرضيــة 
هكــذا قــرر وقــررت رفــع اجللســة إلحضــار مزكــي آخــر يزكــي بقيــة 
الشــهود ولضبــط ملخــص العقــد املبــرم بينهمــا وحــدد للطرفــن جلســة 
يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/1/27هـــ الســاعة العاشــرة صباحــا وختمــت 
اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/01/04هـــ
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العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالطائــف برقــم 3372501 وتاريــخ 1433/01/29 هـــ  املقيــدة 
يــوم  ففــي  هـــ    1433/01/29 وتاريــخ   33189562 برقــم  باحملكمــة 
الثاثــاء املوافــق1434/01/27 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة 
صباحــا وفيهــا حضــر الطرفــان املدونــة هويتهمــا ســابقا وقــرر املدعــي 
بقولــه أننــي أحضــرت املزكــن جلميــع الشــهود ثــم حضــر ...ســعودي 
بالســجل  اجلنســية  ...ســعودية  حضــر  ...كمــا  رقــم  املدنــي  بالســجل 
املدنــي رقــم ...وقــرروا جميعــا بقولهــم أننــا نعــرف الشــهود ...و...... و...
ونزكيهــم ونقبــل شــهادتهم لنــا وعلينــا وال نعلــم عنهــم إال خيــرا ثــم جــرى 
ســؤال املدعــى عليــه هــل تقبــل ميــن املدعــي علــى عــدم اشــتراط تصديــق 
ــى املدعــي  ــم جــرى عــرض اليمــن عل ــه نعــم ث الشــيكات فأجــاب بقول
فاســتعد ببذلهــا بعــد أن أذنــت لــه واهلل العلــي العظيــم الــذي ال لــه اال هــو 
أننــي اشــتريت األرض الواقعــة يف حــي جبــره مــن املدعــى عليــه بقيمــة 
إجماليــة وقدرهــا مليــون وثاثمائــة خمســون ألــف ريــال تدفــع مائتــن 
وخمســون ألــف ريــال دفعــه أولــى وبقيمــة املبلــغ خمســون ألــف ريــال كل 
شــهر تدفــع يف نهايتــه عــن طريــق شــيكات ولــم نشــترط تصديقهــا واهلل 
العظيــم هكــذا حلــف ثــم جــرى الرجــوع إلــى أوراق املعاملــة فوجــدت 
فيهــا عقــد موقــع مــن قبــل الطرفــن والشــاهد ...والشــاهد ...والشــاهد 
...واملدون على أوراق مكتب ...للعقار برقم 0007 يف 1432/12/23هـ 
املتضمــن بيــع األرض املذكــورة يف حــي ...بقيمــة إجماليــه قدرهــا مليــون 
وثاثمائــة وخمســون ألــف ريــال علــى الطريقة التي ذكرهــا املدعي دون 
اشــتراط تصديــق الشــيكات وبعرضــه عليهمــا  صــادق عليــه الطرفــان 
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أبــرزه املدعــي مــن عقــد املبايعــة  . فبنــاء مــن الدعــوى واإلجابــة وملــا 
ومصادقــة املدعــى عليــه جملــة وتفصيــا  وحيــث ال بينــه للمدعــى عليــه 
موصلــة ملــا دفــع بــه مــن اشــتراط تصديــق الشــيكات وحيــث رضــي 
ــة تشــهد يف جملتهــا  ــه إضافي بيمــن خصمــه فأداهــا وأحضــر معهــا بين
علــى عــدم اشــتراط وتصديــق الشــيكات وحيــث أن اشــتراط تصديــق 
الشــيكات ينــايف املقصــود مــن تقســيط املبلــغ ممــا ال يتصــور الرضــى 
بــه مــن قبــل املشــتري عــادة ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )املســلمون 
علــى شــروطهم( ولذلــك كلــه فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه بتســليم 
بهــا كمــا  ...ومتكينــه مــن االنتفــاع  الواقعــة يف حــي  املدعــي األرض 
أفهمــت املدعــي بــأن عليــه أن يســلم املدعــى عليــه املبلــغ احلــال يف ذمتــه 
وقــدره ســتمائة ألــف ريــال وأفهمتــه بــأن لــه الرجــوع علــى املدعــى عليــه 
للمطالبــة بأجــرة األرض طيلــة الفتــرة املاضيــة وبعرضــه عليهمــا قــرر 
املدعــي قناعتــه باحلكــم وقــرر املدعــى عليــه عــدم قناعتــه فأفهمتــه بــأن 
لــه حــق االعتــراض بطلــب االســتئناف وذلــك خــال ثاثــون يومــا مــن 
تاريــخ اســتامه للحكــم وذلــك بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة  وأن مضــت 
املــدة دون تقدميــة الائحــة ســقط حقــه يف االعتــراض بطلــب االســتئناف 
وأكتســب احلكــم القطعيــة وختمــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصف 
آلــه  صباحــا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/01/27 هـــ
العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالطائــف   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالطائــف برقــم 3372501 وتاريــخ 1433/01/29هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1433/01/29 وتاريــخ   33189562 برقــم  باحملكمــة 
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األحــد املوافــق1434/07/23 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الثانيــة عشــر 
ظهــرا وكان قــد وردنــا قــرار محكمــة االســتئناف برقــم 34240677 
وتاريــخ 1434/6/13هـــ املتضمــن مــا نصــه )احلمــد هلل وحــده والصــاة 
والســام علــى مــن ال نبــي بعــد وبعــد فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة 
الثانيــة مبحكمــة االســتئناف يف منطقــة مكــة املكرمــة  احلقوقيــة 
اإلطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بالطائــف برقــم 34698143 وتاريــخ 1434/4/22هـــ املرفــق بهــا الصــك 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ .... القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف 
 ... ...ضــد  دعــوى  املتضمــن  وتاريــخ 1434/1/27هـــ  برقــم 3424708 
ــة تقــرر اعادتهــا  ــه االعتراضي وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحت
لفضيلتــه ملاحظــة مــا يلــي 1. البيانــات التــي اخــذت ال محــل لهــا وكان 
االولــى االقتصــار علــى رصــد عقــد البيــع ومراجعــة واجــراء املقتضــى 
املدعــي  بدعــوى  جــاء  مــا  علــى  احلكــم  يف  االقتصــار   .2 الشــرعي 
ومراجعــة حكمــه يف االفهــام 3. اســتيفاء تصديــق رئيــس احملكمــة 
علــى الصــك . واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم قاضــي اســتئناف ...ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف 
...ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ...ختمــه وتوقيعه.أ.هـــ( وأجيــب علــى 
ــه  ــى بأن ــة مــن ملحوظــات فأمــا الفقــرة األول ــداه أصحــاب الفضيل مــا اب
ــات اســتظهارا للحــق وقــد جــرى رصــد مضمــون العقــد  مت رصــد البيان
ســابقا وعرضــه عليهمــا وصادقــا عليــه جملــة وتفصيــا كمــا حلــف 
املدعــي علــى عــدم اشــتراط تصديــق الشــيكات بطلــب مــن خصمــه. 
وأمــا الفقــرة الثانيــة فأنــي اقــرر بتراجعــي عمــا قمــت بــه مــن افهــام 
للمدعــي مبطالبــة املدعــى عليــه باألجــرة . أمــا الفقــرة الثالثــة فقــد جــرى 
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إكمــال الــازم مــن حيــث تصديــق فضيلــة رئيــس احملكمــة وأمــرت 
ببعــث املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف لاطــاع علــى االجــراء االخيــر 
واتخــاذ الــازم وختمــت اجللســة يف متــام الســاعة الثانيــة عشــر والنصــف 
ظهــرا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آله وصحبه 

وســلم . حــرر يف  1434/07/23 هـــ
العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالطائــف ففــي يــوم اإلثنــن املوافق1434/10/12هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا وكان قــد وردنــا قــرار محكمــة 
االستئناف برقم 34301076 وتاريخ 1434/8/21هـ واملتضمن املوافقة 
علــى احلكــم الصــادر برقــم 3424705 وتاريــخ 1434/1/27هـــ بعــد 
االجــراء االخيــر قاضــي اســتئناف ...ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ... 
ختمــه وتوقيعــه قاضــي ...ختمــه وتوقيعــه لــذا اكتســب احلكــم القطعيــة 
وأمــرت بالتهميــش بذلــك علــى ســجله حتــى ال يخفــى وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

هـــ  1434/10/12
العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالطائــف ففــي يــوم  اخلميــس املوافــق1435/01/11 هـــ افتتحــت اجللســة 
ــه  ــة عشــرة والنصــف صباحــا  وفيهــا حضــر املدعــى علي الســاعة احلادي
تنفيــذ األحــكام رق  قــد وردنــا خطــاب مديــر شــعبة  أصالــه وكان 
للمدعــي  أنــه مت تســليم األرض  املتضمــن  51/ع يف 1435/01/09هـــ 
وبعــث مبلــغ ســتمائة ألــف ريــال بشــيك مصــدق لصالــح املدعــى عليــه 
حســب منطــوق احلكــم وباإلطــاع علــى املعاملــة وجــد شــيك مطبــوع 
علــى مطبوعــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي برقــم 028544 يف 
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1435/01/08هـــ يتضمــن الدفــع ألمــر ... مبلــغ ســتمائة الــف ريــال جــرى 
علــى صكــه  بالتهميــش  وأمــرت  الشــيك  هــذا  عليــه  املدعــى  تســليم 
وســجله حتــى ال يخفــى وبذلــك تكــون القضيــة منتهيــة يف مــا يتعلــق 
مبنطــوق احلكــم  وختمــت اجللســة الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرا وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1435/01/11 هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ، فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقية الثانية مبحكمة االســتئناف يف 
منطقــة مكــة املكرمــة اإلطــاع علــى املعاملــة الواردة مــن فضيلة رئيس 
احملكمــة العامــة بالطائــف برقــم 34698143  وتاريــخ 1434/7/30هـــ 
ــة الشــيخ ...القاضــي باحملكمــة  املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيل
العامــة بالطائــف برقــم 3424705 وتاريــخ 1434/1/27هـــ ، املتضمــن 
دعــوى ...ضــد ...، وبدراســة الصــك وصورة ضبطــه والئحته االعتراضية 
تقــرر املوافقــة علــى احلكــم بعــد االجــراء االخيــر . واهلل املوفــق وصلــى 

اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 3433023 تاريخه : 1434/2/9هـ رقم 
الدعوى : 3441153

رقم قرار  التصديق من محكمة االستئناف:  
3451488 تاريخه: 1434/3/1هـ

عقــار - شــراء أمــر منحــة أرض - طلــب تســليم وثيقــه املنحــة - بيــع 
املجهــول - بيــع مــا ال ميلــك - احلكــم بــرد املبلــغ املدفــوع وببطــالن بيــع 

أمــر املنحــة .

1- نهي النبي صلى اهلل عليه وسلم عن بيع ما ال ميلك .
2- تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/1970 يف 1423/3/16هـ املشــار 
العلميــة  الدائمــة للبحــوث  اللجنــة  الفتــوى الصــادرة مــن  الــى  فيــه 
واإلفتــاء املتضمنــة عــدم جــواز بيــع األرض املمنوحــة حتــى يســتلمها 

صاحبهــا مــن اجلهــة املختصــة .

ادعــى املدعــى بأنــه اشــترى مــن املدعــى عليــه أمــر منحــه أرض مــن 
األمانــة- وذكــر املدعــى رقــم أمــر املنحــة- كمــا ذكــر املدعــى مبلــغ 
ــم  ــه ال يعل ــه كامــًا- قــرر املدعــى أن ــه ســلمه للمدعــى علي الشــراء وأن
املدعــى  أقــر  موقــع األرض وال حدودهــا وال أطوالهــا وال مســاحتها- 
عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى- قــرر املدعــى عليــه أنــه قبــل ســنتن ذكــر 
للمدعــى أنــه محتــاج لهــذه األرض ألنــه ال يوجــد لديــه بيــت وأنــه مســتعد 
بإرجــاع املبلــغ الــذى اســتلمه للمدعــى- كمــا ذكــر املدعــى عليــه أن 
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ــدًا  ــًا زائ ــب مبلغ ــه يطل ــه شــخصا وقــرر أن ــل شــهرين أرســل ل املدعــى قب
علــى املبلــغ الــذى ســلمه- ابــرز املدعــى عليــه اســتمارة بيانــات قطعــه 
األرض املمنوحــة- حيــث قــرر املدعــى انــه اشــترى أمــر منحــة أرض ال 
يعــرف موقعهــا وال حدودهــا وأطوالهــا وبنــاء علــى فتــوى اللجنــة الدائمــة 
املتضمنــة عــدم جــواز بيــع األرض املمنوحــة قبــل اســتامها لذلــك صــدر 
ــع املذكــور وافهــام  ــرد دعــوى املدعــى واحلكــم ببطــان البي احلكــم ب
املدعــى بأنــه لــه املطالبــة باســترداد املبلــغ الــذى دفعــه- اعتــرض املدعــى 

ــى احلكــم- صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . عل

العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل ــل   وبن بحائ
هـــ    1434/01/24 وتاريــخ   3441153 برقــم  املســاعد  بحائــل  العامــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 34200918 وتاريــخ 1434/01/24 هـــ  ففــي 
ــى الســاعة  ــوم  الســبت املوافــق1434/02/09 هـــ فتحــت اجللســة األول ي
30 : 08  وفيهــا حضــر  ...ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم    ...وادعــى علــى احلاضــر معــه ...ســجل رقــم ...قائــا يف دعــواه عليــه 
إنــه بتاريــخ 1428/9/20هـــ اشــتريت مــن هــذا احلاضــر أمــر منحــة أرض 
صــادر مــن أمانــة منطقــة حائــل لعــام 1418هـــ ورقمهــا 12803 مببلــغ 
ســبعة عشــر ألــف ريــال ســلمتها كاملــة وقــد صــدرت وثيقــة التملــك 
ــي  ــذا فإن ــه الصــك ول ــم يصــدر ل ــة لكــي يقــوم بتســويرها  ث مــن األمان
أطلــب ســؤال املدعــى عليــه والزامــه بتســليمي هــذه الوثيقــة حتــى أقــوم 
بتســوير األرض وإفــراغ األرض باســمي ألنــه ال ميلــك منهــا أي جــزء علمــا 
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أننــي ال أعلــم موقــع األرض وال حدودهــا وال أطوالهــا وال مســاحتها وإمنــا 
اشــتريت ورقــة منحــة أرض فقــط هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه 
أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي أننــي بعــت عليــه رقــم أرض ممنوحــة 
لــي مببلــغ ســبعة عشــر ألــف ريــال اســتلمتها فهــذا صحيــح ولكــن قبــل 
ســنتن رجعــت علــى املدعــي فقلــت يــا... أريــد أن أرجــع لــك حقــك ألنــي 
محتــاج هــذه األرض وال عنــدي بيــت فقــال لــي املدعــي ال أريــد فلوســي 
وال أريــد األرض وقبــل شــهرين أرســل لــي املدعــي أشــخاصا يطلــب بــدل 
الســبعة عشــر ألــف ريــال مبلــغ خمســن ألــف ريــال هــذا مــا حصــل واآلن 
أنــا غيــر مســتعد بإعطائــه وثيقــة األرض ألنــي لــم أملكهــا ومســتعد 
بإعــادة املبلــغ الــذي دفعــه حــاال هــذه إجابتــي  ثــم أبــرز املدعــى عليــه 
اســتمارة بيانــات قطعــة أرض ممنوحــة صــادرة مــن مديــر إدارة املنــح 
بأمانــة منطقــة حائــل رقــم القطعــة 4424 رقــم  املخطــط  202 بنــاء علــى 
قــرار التخصيــص رقــم 463/ح يف 1433/04/20هــــ واخلطــاب موجــة 
إلــى مديــر مكتــب  ... لاستشــارات الهندســية لتســليم األرض للمواطــن 
...ويف أســفل االســتمارة خطــاب مديــر مكتــب ...املتضمــن مت تســليم 
ــغ املســتحق، أمــا أطــوال  املواطــن املذكــور قطعــة ومت اســتحصال املبل
القطعــة ومســاحتها كمــا يلــي شــماال قطعــة رقــم 4422 بطــول 30 م 
وجنوبــا م 9060 بطــول 30م شــرقا شــارع عــرض 15م بطــول 21 م وغربــا 
قطعــة رقــم 4423 بطــول 21 م وإجمالــي مســاحتها 630 م2 هــذا مــا 
ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى  ــاء عل ــات القطعــة . فبن ــه اســتمارة بيان تضمنت
ــة وحيــث إن املدعــي قــد أقــر يف  ــى أوراق املعامل ــة واإلطــاع عل واإلجاب
دعــواه أنــه قــد أشــترى أمــر منحــة علــى أرض ال يعــرف موقعهــا وحدودها 
وأطوالهــا وحيــث إن دعــواه غيــر محــررة والبيــع علــى مجهــول هــذا بيــع  
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باطــل كمــا أن املدعــى عليــه لــم يســتقر ملكــه علــى األرض وقــت 
البيــع واســتنادًا علــى تعميــم معالــي وزيــر العــدل رقــم 13/ت /1970 
يف 1423/03/16 هــــ واملشــار فيــه إلــى الفتــوى الصــادرة مــن اللجنــة 
الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء وتتضمــن : عــدم جــواز بيــع األرض 
املمنوحــة حتــى يســتلمها صاحبهــا مــن اجلهــة املختصــة ومــا حصــل  مــن 
بيــع لهــا قبــل ذلــك فهــو باطــل ولنهيــه صلــى اهلل عليــه وســلم عــن بيــع مــا 
ال ميلــك لذلــك كلــه فقــد رددت دعــوى املدعــي بخصــوص طلــب تســليمه 
وثيقــة املنحــة وحكمــت ببطــان هــذا البيــع وأفهمــت املدعــى بــان لــه 
املطالبــة باســترداد املبلــغ الــذي دفعــه هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت

وطلــب  القناعــة  عــدم  املدعــى  قــرر  الطرفــن  علــى  احلكــم  وبعــرض 
متكينــه مــن تقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه أنــه ســوف 
يتــم تســليمه نســخة مــن احلكــم بعــد التوقيــع إن شــاء اهلل كمــا أفهمتــه 
بــأن مــدة االعتــراض وقدرهــا ثاثــون يومــا ســوف تبــدأ مــن هــذا اليــوم 
ــم  ــه خــال هــذه املــدة وإذا  مضــت هــذه املــدة ول ــه تقــدمي الئحت وأن علي
يتقــدم بائحتــه فتســقط معارضتــه ففهــم ذلــك وأمــا املدعــى عليــه فقــرر 
القناعــة وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/02/09 هــــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة 
األولــى لتدقيــق القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة حائــل 
علــى املعاملــة الــواردة مــن رئيــس احملكمة العامة  بحائل املســاعد  برقم 
34200918 وتاريخ1434/2/20هـــ واملقيــدة لدينــا برقم 34451126 يف 
1434/2/23هـــ املرفــق بهــا الصــك رقــم  3433023 يف 1434/02/9هـــ 
ــة  ــة القاضــي/ ...اخلــاص بدعــوى ...ضــد ...يف ملكي الصــادر مــن فضيل
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عقــار  علــى الصفــة املوضحــة يف الصــك وقــد تضمــن الصــك حكــم 
فضيلتــه  ببطــان هــذا البيــع وأفهــم املدعــي بــأن لــه املطالبــة باســترداد 
والائحــة  ضبطــه  وصــورة  الصــك  بدراســة  و   ، دفعــة  الــذي  املبلــغ 
بــه  االعتراضيــة وأوراق املعاملــة : جــرت املصادقــة علــى مــا حكــم  

ــا محمــد 0 ــى نبين ــى اهلل وســلم عل ــه ، واهلل املوفــق ، وصل فضيلت
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رقم الصك: 3436000 تاريخه :1343/2/12هـ رقم 
الدعوى : 33149668

رقم قرار  التصديق من محكمة 
االستئناف:34269903 تاريخه:1434/07/16هـ

عقــار- بيــع عقــار مبوجــب صــك- إيقــاف الصــك ألن اإلفــراغ كان 
قيــام  للمصلحــة-  الدعــوى  يف  التداخــل  مــزورة-  وكالــة  مبوجــب 
املتداخــل ببيــع العقــار محــل الدعــوى- بطــالن عقــد البيــع لتخلــف 
شــرط التملــك وتســليم املبالــغ قيمــة العقــار ألهلهــا وصــرف النظــر 

عــن أتعــاب احملامــاة .

1- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) التبــع مــا ليــس عنــدك ( رواه بــن 
ماجــه والترمذي

2- قــال يف الشــرح الكبيــر 55/11 الرابــع- أي مــن شــروط انعقــاد البيــع- 
أن يكــون مملــوكًا لــه أي البائــع- أو مــا ذونــا لــه يف بيعــه فــإن بــاع ملــك 

غيــرة بغيــرة اذنــه او اشــتري بعــن مالــه شــيئًا بغيــر اذنــه لــم يصــح (
3- االقرار حجه ملزمة

4- ما بني على باطل أخذ حكمه

ادعــى املدعــى وكالــة بــأن موكلــه اشــتري قطعــة أرض مــن املدعــى 
عليــه مببلــغ مائتــي ألــف ريــال وعندمــا أراد موكلــه التصــرف يف األرض 
بالبيــع أفيــد عــن طريــق كتابــة العــدل بــأن الصــك موقــوف بســبب أن 
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االفــراغ مــن قبــل األمانــة للمالــك األول ثــم للمدعــى عليــه كان مبوجــب 
بتســليم  املدعــى عليــه  الــزام  املدعــى وكالــة  مــزورة- طلــب  وكالــة 
موكلــه كامــل املبلــغ الــذي دفعــه وقــدرة مائتــا الــف ريــال ودفــع اتعــاب 
احملامــاة عشــرين ألــف ريــال- صــادق املدعــى عليه علــى ما جاء يف دعوى 
املدعــي وكالــة ودفــع بــأن شــراءه ثــم بيعــة األرض علــى املدعــى أصالــة 
كان موثقــًا لــدى كتابــة العــدل- جــرى االستفســار عــن ســجل الصــك 
وورد اجلــواب مــن كتابــة العــدل املتضمــن ايقــاف الصــك حيــث إن أصــل 
امللــك منحــة ملواطنــة ومت بيعهــا بوكالــة مــزورة- طلــب الطرفــان إدخــال 
وكيــل البائــع طرفــًا يف الدعــوى - حضــر وكيــل البائــع األول وصــادق 
علــى  الدعــوى  موضــع  األرض  ببيــع  قــام  موكلــه  وأن  الدعــوى  علــى 
املدعــى عليــه مببلــغ مائــة وعشــرين ألــف ريــال واســتلم كامــل الثمــن 
ــم ســلم باقــي الثمــن  ــال ث ــه خمســة االف ري ــه اتعاب نقــدًا واســتلم موكل
لصاحــب األرض الــذي قــام بتوكيــل موكلــة مناولــة لرجــل أرســل مــن 
طرفــة لكــون امللــك الصحيــح التــام مــع االذن مــن املالــك يف التصــرف 
ببيعــة شــرط مــن شــروط البيــع ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم حلكيــم 
بــن حــزام التبــع مــا ليــس عنــدك رواه ابــن ماجــه والترمــذي لــذا صــدر 
احلكــم بإبطــال عقــد املبايعــة األول بــن املتداخــل واملدعــى عليــه وابطال 
عقــد املبايعــة الثانــي بــن املدعــى عليــه واملدعــى والــزام املدعــى عليــه 
بتســليم املدعــى مائتــي ألــف ريــال والــزام املتداخــل أصالــة وكيــل البائــع 
ــال وصــرف النظــر  ــف ري ــة وعشــرين أل ــه مائ األول بتســليم املدعــى علي
عــن طلــب املدعــى وكالــة احلكــم بأتعــاب احملامــاة علــى املدعــى عليــه 
لكــون التصــرف الــذي صــدر منــه ال يلــزم ضمانــًا- وافهــم املتداخــل 
وكالــه بــأن ملوكلــه الرجــوع علــى مــن غــره لطلــب مــا لــزم بدفعــه- 
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وافهــم املدعــى وكالــة بــان ملوكلــه الرجــوع بطلــب اتعــاب احملامــاة ممــن 
فــرط وحتمــل بطــان البيــع- كمــا قــرر القاضــي التهميــش علــى صــك 
صــورة صــك العقــار مبوجــب احلكــم بعــد اكتســابه للقطعيــة- لــم يقنــع 
املدعــى عليــه وال املتداخــل- صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بجــازان   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بجــازان برقــم 33149668 وتاريــخ 1433/02/29هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1433/02/27 وتاريــخ   33381886 برقــم  باحملكمــة 
 :  35 الســاعة  اجللســة  أفتتحــت  هـــ  املوافــق1433/03/15  الثاثــاء 
09  وفيهــا حضــر ... ســعودي اجلنســية مبوجــب  الســجل املدنــي رقــم 
...وكيــًا عــن ...ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...بالوكالــة رقــم 1537 
بتاريــخ 1433/02/01هـــ اجللــد 791 الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
بجــازان املخــول لــه فيهــا املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة واملخاصمــة وإقامة 
الدعــاوي ضــد الغيــر وإنهــاء مــا يلــزم حضــوري يف كل دعــوى تقــام 
مــن املــوكل أو ضــده أمــام أي محكمــة ويف أي جهــة وإنهــاء كافــة 
اإلجــراءات املتعلقــة بذلــك ولــه احلــق يف ســماع الدعــوى والــرد عليهــا 
واإلقــرار واإلنــكار والصلــح وطلــب وقبــول احلكــم ونفيــة واإلعتــراض 
ــة  ــزه واالســتام والتســليم ومراجعــة اجلهــات احلكومي ــب متيي ــه وطل علي
ذات العاقــة بــكل مــا يلــزم والتوقيــع عنــي وكالــه خاصــة فيمــا ذكــر 
وعليه جرى التصديق والتوقيع ولم يحضر حلضوره املدعى عليه وال من 
ينوبــه ولــم يتقــدم بعــذر مقبــول ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة 
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مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابة العدل الثانيــة بجازان رقم 1537 
يف 1433/2/1هـــ واملخــول لــه فيهــا حــق املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة 
واملخاصمــة وإقامــة الدعــاوي ضــد الغيــر وإنهــاء مــا يلــزم يف كل دعــوى 
تقــام أمــام أي محكمــة ويف أي جهــة وإنهــاء كافــة اإلجــراءات املتعلقــة 
بذلــك ولــه احلــق يف ســماع الدعــاوى والــرد عليهــا واإلقــرار واإلنــكار 
والصلــح وطلــب وقبــول احلكــم ونفيــه واإلعتــراض عليــه وطلــب التمييــز 
واإلســتام والتســليم ومراجعــة اجلهــات احلكوميــة ذات العاقــة وطلــب 
تبليــغ املدعــى عليــه مــرة أخــرى فأجبتــه لطلبــه وقــررت رفــع اجللســة ويف 
ــة ...ســعودي  جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه أصال
جلنســية بالســجل املدنــي رقــم ...وجــرى ســؤال املدعــي عــن دعــواه ادعــى 
قائــا : لقــد اشــترى موكلــي قطعــة أرض اململوكــة بالصــك رقــم 29 
وتاريــخ 1430/10/16هـــ مــن املدعــى عليــه مببلــغ مائتــن ألــف ريــال ) 
200000 ريــال ( وعندمــا أراد موكلــي التصــرف يف األرض بالبيــع أفيــد 
عــن طريــق كتابــة العــدل بــأن الصــك موقــوف وذلــك بســبب أن اإلفــراغ 
مــن قبــل األمانــة للمالــك األول ومــن املالــك األول للمدعــى عليــه كانــت 
مبوجــب وكالــة مــزورة ال تخــول حــق القبــول والبيــع وبهــذا يصبــح البيــع 
األول مبنــي علــى باطــل ولــذا أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بتســليم موكلــي 
كامــل املبلــغ الــذي كان ثمنــا لهــذا العقــار وهــو مبلــغ ) 200000 ريــال 
(  كمــا أطلــب إلزامــه بدفــع أتعــاب احملامــاة بقيمــة عشــرين ألــف ريــال 
) 20000 ريــال ( ملوكلــي هكــذا ادعــى وبعــرض ذك علــى علــى املدعــى 
عليــه أجــاب قائــا : مــا ذكــره املدعــي مــن أننــي قــد بعــت علــى موكلــه 
قطعــة األرض املدونــة بياناتهــا أعــاه مببلــغ ) 200000 ريــال ( فصحيــح 
وقــد مت ذلــك موثقــا لــدى كتابــة العــدل األولــى بجــازان ومــا ذكــره 
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املدعــي مــن كــون البيــع الســابق الــذي قمــت بــه كان بيعــا غيــر صحيــح 
فــا علــم لــي بذلــك ألن مبايعتــي األولــى صحيحــة وقــد متــت كذلــك 
موثقــة عــن طريــق كتابــة العــدل األولــى بجــازان هكــذا أجــاب فجــرى 
االطــاع علــى أصــل الصــك الصــادر مــن كتابــة العــدل األولــى بجــازان 
رقــم 29 وتاريــخ 143/10/16هـــ فقــررت الكتابــة إلــى كتابــة العــدل 
األولــى بجــازان لإلفــادة عــن ســريان مفعــول الصــك ومطابقتــه لســجله 
ــا بصــورة مــن  واإلفــادة عــن ســبب إيقــاف التصــرف يف العقــار وتزويدن
ســجل العقــار ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه 
وقــد وردنــا خطــاب رئيــس كتابــة العــدل رقــم331357233  وتاريــخ 
1433/8/11هـــ  املتضمــن ) نعيــد لكــم خطابكــم رقــم 331300391 
يف 1433/7/12هـــ بشــأن االستفســار عــن ســريان الصــك رقــم 29 يف 
16/ 10/ 1430هـ وبالرجوع إلى ســجل الصك تبن لنا أن أصل الصك 
منحــة مــن األمانــة للمواطنــة/ ... بالســجل ...حضــر ...بالســجل ...وكيــًا 
عــن ... بالســجل ...مبوجــب الوكالــة رقــم 1107 يف 1430/10/10هـــ 
وحيــث أنهــا قــد زورت الوكالــة يف اســتخراج املنحــة وذلــك حســب إفــادة 
رئيــس كتابــة العــدل الثانيــة بالريــاض بخطــاب رقــم 331413974 يف 
مــن  هــذا صــورة  برفقــة خطابنــا  ويجــد فضيلتكــم  1433/7/27هـــ 
كامــل معاملــة املنحــة األســاس وبقيــة املرفقــات(أ .هـــ. ثم طلــب الطرفان 
إدخــال البائــع األول يف هــذه الدعــوى ...بالســجل املدنــي ...فأجبتهمــا 
لطلبهمــا وقــررت طلــب حضــوره يف اجللســة القادمــة وقــررت رفــع اجللســة 
إلــى يــوم 1434/2/10هــــ  وكان ختــام هــذه اجللســة عنــد الســاعة  00 
:10  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1433/12/29 هـــ
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هـــ  املوافــق1434/02/10  األحــد  يــوم   ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحت اجللسة الساعة  45 : 10   وفيها حضر املدعي وكالة واملدعى 
عليــه أصالــة واملتداخــل معهــم وكالــة ...ســعودي بالســجل املدنــي رقــم 
1020825269 وكيــا عــن ...بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
الثانيــة  بجــازان رقــم 34151397 وتاريــخ 1434/2/9هـــ واملخــول لــه 
فيهــا حــق املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة وســماع الدعــوى والــرد عليهــا 
ــذ األحــكام وبعــرض مــا  ــة بتنفي ــح واملطالب واإلقــرار واإلنــكار والصل
ســبق ضبطــه علــى املتداخــل وكالــة أجــاب قائــا: مــا ذكــره املدعــي 
ــي ببيــع هــذه  واملدعــى عليــه يف هــذه الدعــوى صحيــح وقــد قــام موكل
القطعــة مــن األرض اململوكــة بالصــك رقــم 29 علــى املدعــى عليــه مببلــغ 
مائــة وعشــرين ألــف ريــال ) 120 ألــف ريــال ( واســتلم كامــل الثمــن 
نقــدا وقــد اســتلم موكلــي أتعابــه بقيمــة خمســة آالف ريــال ) 5000 
ألــف ريــال ( ثــم ســلم باقــي الثمــن لصاحــب األرض الــذي قــام بتوكيــل 
موكلــي مناولــة لرجــل أرســل مــن طرفــه ويف هــذه اجللســة جــرى االطــاع 
علــى صــك االرض رقــم 29 يف 1430/10/16هـــ ونــص احلاجــة منــه ) بأن 
األرض املذكــورة أرض حكوميــة حتــت تصــرف األمانــة وقــد تنازلــت 
عنهــا ...املضافــة بحفيظــة زوجهــا 257483 يف 1415/6/12هـــ ســجل 
...بالســجل  عــن/  ...وكيــا  ...حضر/...بالســجل  وســجلها  الريــاض 
...مبوجــب الوكالــة 1107 يف 1430/10/10هـــ جلــد9 الصــادرة مــن 
عــدل الثانيــة بالريــاض بصفتــه وكيــا عــن / ...بالســجل 111862528 
بالوكالــة 72 يف 1428/4/25هـــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل الطائــف 
املخولــة لــه حــق توكيــل الغيــر واســتام املنحــة بنــاء علــى األمــر الســامي 
الكــرمي رقــم 218/م يف 1425/3/5هـــ ( ثــم همــش علــى ظهــر الصــك 
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) وانتقــل كامــل العقــار املذكــور يف هــذا الصــك إلــى ملــك ...ســعودي 
اجلنســية مبوجــب احلفيظــة رقــم .../جــازان وتاريــخ 1410/4/17هـ ســجل 
...بثمــن قــدره مائــة وأربعــون ألــف ريــال وذلــك مبوجــب مــا ضبــط بعــدد 
203 يف 1430/10/29هـــ صحيفــة 98 مجلــد5/438 لعــام 1430هـــ ثــم 
انتقــل كامــل العقــار املذكــور يف هذا الصك إلى ملك باســم ...ســعودي 
اجلنســية مبوجــب احلفيظــة رقــم .../ جــازان وتاريــخ 1406/11/16هـــ 
ســجل ...بثمــن قــدره مائتــان ألــف ريــال وذلــك مبوجــب مــا ضبــط بعــدد 
107 يف 1431/2/10هـــ ( أ.هـــ صحيفــة 81 مجلــد 2/447 لعــام 1431هـ  
ــة  ــه واملتداخــل وكال ــة واملدعــى علي ــى املدعــي وكال وبعــرض ذلــك عل
صادقــوا علــى صحــة املبايعــة وقــررا املدعــى عليــه واملتداخــل وكالــة بأن 
املبلــغ املــدون علــى ظهــر الصــك غيــر صحيــح والصحيــح أن مبلــغ الشــراء 
األول كان بقيمــة مائــة وعشــرين ألــف ريــال ) 120000 ألــف ريــال ( 
كمــا جــرى االطــاع علــى صــورة خطــاب رئيــس كتابــة العــدل الثانيــة 
بالريــاض رقــم 143473وتاريــخ 1433/7/29هـــ املرفــق صورتــه بخطــاب 
ــه بالبحــث  ــا واملتضمــن ) نفيدكــم أن ــة عــدل جــازان األولــى إلين كتاب
يف ســجات اإلدارة لدينــا تبــن أن الوكالــة املشــار إليهــا أعــاه واملرفــق 
لهــا ســجل صحيــح ضمــن الســجات لدينــا ونســبتها  ليــس  صورتهــا 
إلــى هــذه اإلدارة غيــر صحيــح ( أ.هـــ  ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم 
حلكيــم بــن حــزام ) ال تبيــع مــا ليــس عنــدك ( رواه ابــن ماجــة والترمــذي 
.ولكــون امللــك الصحيــح التــام للمبيــع مــع اإلذن مــن املالــك يف التصــرف 
ببيعــه شــرط مــن شــروط البيــع كمــا نــص عليــه الفقهــاء قــال يف الشــرح 
الكبيــر ) الرابــع ــــ أي مــن شــروط انعقــاد البيــع ــــ أن يكــون مملــوكا 
لــه ــــ أي للبائــع ــــ أو مأذونــا لــه يف بيعــه فــإن بــاع ملــك غيــره بغيــر إذنــه أو 
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اشــترى بعــن مالــه شــيئا بغيــر إذنــه لــم يصــح ( الشــرح الكبيــر ) 55/11 
( وإلقــرار كل طــرف باســتام الثمــن يف املبايعــات واإلقــرار حجة ملزمة 
إذا صــدر مــن صاحــب أهليــة مقبــرة شــرعا ولكــون الوكيــل قــد خــول 

لــه يف وكالتــه حــق ) اإلقــرار ( . )) يتبــع (( 
وألن مــا يبنــى علــى باطــل أخــذ حكمــه وجلميــع مــا تقــدم فقــد ثبــت 
لــدي أن املتداخــل أصالــة ...قــد تصــرف يف بيــع العقــار اململــوك بالصــك 
رقــم 29 وهــو ال ميلكــه ولــم يــأذن لــه مالكــه األصلــي بالتصــرف فيــه 
بالبيــع ، وقــد حكمــت مبــا يلــي : أوال / أبطلــت عقــد املبايعــة األول 
بــن ...ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ...و...ســعودي بالســجل 
ــت  ــا / أبطل ــخ 1430/10/29هـــ .ثاني ــذي انعقــد بتاري ــي رقــم ...وال املدن
عقــد املبايعــة الثانــي بــن ...و ...ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...والــذي 
انعقــد بتاريــخ 1431/2/10هـــ .ثالثــا / ألزمــت املدعــى عليــه ... بتســليم 
املدعــي أصالــة ...مبلغــا وقــدره مائتــي ألــف ريــال ) 200000 ألــف ريــال ( 
حــاال رابعــا / ألزمــت املتداخــل أصالــة ...) وكيــل البائــع األول ( بتســليم 
املدعــى عليــه ...مبلغــا وقــدره مائــة وعشــرين ألــف ريــال ) 120000 ألــف 
ريــال (.خامســا / صرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي وكالــة احلكــم 
بأتعــاب احملامــاة علــى املدعــى عليــه لكــون التصــرف الــذي صــدر منــه 
صحيــح  اليلــزم ضمانــا ، وبذلــك حكمــت ، وبعــرض احلكــم علــى 
أطــراف الدعــوى قنــع بــه املدعــي وكالــة ولــم يقنــع بــه املدعــى عليــه 
ولــم يقنــع بــه املتداخــل وكالــة فأفهمــت املعتــرض منهــم بــأن لــه اســتام 
صــورة مــن صــك احلكــم حــاال وأن لــه مــدة ) 30 يومــا ( لتقــدمي الئحتــه 
يتقــدم خالهــا ســقط حقــه  ولــم  املــدة  انقضــت  فــإن   ، االعتراضيــة 
يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة  كمــا أفهمــت املتداخــل 
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وكالــة بــأن ملوكلــه الرجــوع علــى مــن غــره لطلــب مــا ألــزم بدفعــه 
مبوجــب احلكــم كمــا أفهمــت املدعــي وكالــة بــأن ملوكلــه الرجــوع 
بطلــب أتعــاب احملامــاة ممــن فــرط وحتمــل ببطــان البيــع  كمــا قــررت 
اكتســابه  بعــد  احلكــم  هــذا  العقــار مبوجــب  علــى صــك  التهميــش 
للقطعيــة ، وكان ختــام هــذه اجللســة عنــد الســاعة  30 : 11  وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/02/10 هـــ
ــوم األحــد املوافــق 1434/08/06هـــ ويف  احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي ي
متــام الســاعة  30  : 12 افتتحــت اجللســة وقــد عــادت املعاملــة رفــق خطــاب 
رئيــس محكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير  رقــم 34156474017 يف 
تاريــخ 1434/07/25هـــ مرفقــا بهــا قــرار الدائــرة احلقوقيــة األولــى رقــم 
34269903 يف 1434/07/16هـــ واملتضمــن نــص احلاجــة منــه وبدراســة 
احلكــم وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم مذيــا عليــه 
بتوقيــع قضــاة االســتئناف :... و ... و ...و حتــى ال يخفــى جــرى احلاقــة  
وأمرنــا بالتهميــش وكان ختــام هــذه اجللســة الســاعة  45  : 12 وبــاهلل 
التوفيق ، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد. حرر يف 1434/08/06هـ
احلقوقيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
األولــى مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بجــازان  برقــم 33381886 وتاريــخ 
1434/06/18هـــ، املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ / 
...برقــم 3436000 وتاريــخ 1434/02/12هـــ اخلــاص بدعــوى / ... ضــد 
/ ...يف أرض املتضمــن احلكــم مبــا هــو مــدون بالصــك ومفصــل فيــه. 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
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تقــرر الدائــرة املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى 
ــه وســلم . ــه وصحب ــا محمــد وآل نبين
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رقم الصك: 3458358 تاريخه : 1434/3/9هـ رقم 
الدعوى : 3493307   

رقم قرار  التصديق من محكمة االستئناف: 
35335996 تاريخه: 1435/7/30هـ

عقــار- قطعــة أرض - إفــراغ األب لالبــن قطعــة أرض للحصــول علــى 
الورثــة  الوالــد - مطالبــة  العقــاري - وفــاة  التنميــة  قــرض صنــدوق 
بإعــادة األرض إلــى أمــالك الوالــد ألن البيــع صــوري - فقــدان بينــة 
الدعــوى - عــدم قبــول شــهادة عمــودي النســب بعضهــم لبعــض - املثبــت 
مقـــدم علــى النــايف - صــرف النظــر عــن الدعــوى واخــالء ســبيل املدعــى 

عليهــا .

قــال صاحــب الــزاد ) ال تقبــل شــهادة عمــودي النســب بعضهــم لبعــض 
وال شــهادة أحــد الزوجــن لصاحبــة وتقبــل عليهــم (

قاعدة: املثبت مقدم على النايف

قــام  بــأن والدهــا ميلــك أرضــا ذكــرت وصفهــا وأنــه  ادعــت املدعيــة 
بإفراغهــا ألخيهــا املدعــى عليــه مــن أجــل أن يأخــذ قرضــًا مــن صنــدوق 
التنميــة العقــاري- تــويف والدهــا ولــم يرجــع املدعــى عليــه األرض إلــى 
ملــك والدهمــا- طلبــت املدعيــة إلــزام املدعــى عليــه بإعــادة هــذه األرض 
الــى ملــك والدهمــا- أنكــر املدعــى عليــه مــا ذكرتــه املدعيــة ودفــع بأنه 
اشــتري األرض موضــع الدعــوى مــن والــدة بعشــرة أالف ريــال وســلمها 
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لوالــده مبوجــب صــك املبايعــة- جــرى اإلطــاع علــى صــك املبايعــة وهــو 
مطابــق ملــا ذكــره املدعــى عليــه- قــررت املدعيــة أن هــذا البيــع صــوري- 
جــرى ســؤال املدعيــة البينــة علــى أن البيــع صــوري- قــررت أنــه ال بينــة 
لديهــا وطلبــت ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي ذلــك- حلــف املدعــى عليــه 
اليمــن- صــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعيــة- قدمــت 
املدعيــة الئحــة اعتراضيــة وذكــرت يف الئحتهــا أن لديهــا بينــه علــى 
املدعيــة  وأحضــرت  اجللســة  فتــح  أعيــد  صــوري-  البيــع  بــأن  دفعهــا 
شــاهدين أحدهمــا ابــن أختهــا والثانــي عامــل املزرعــة عنــد والدهمــا 
رحمــة اهلل وشــهدا بــأن البيــع صــوري- قــرر املدعــى عليــه بــأن لديــة 
بينــة تشــهد بــأن البيــع حقيقــي جــرى فيــه تســليم الثمــن وليــس صوريــًا- 
احضــر ثاثــة شــهدوا - جــري تعديــل الشــهود- حيــث إن بينــه املثبــت 
مقدمــه علــى بينــة النــايف قــرر فضيلــة القاضــي اســتمراره علــى حكمــه 
االول- قــررت املدعيــة اســتمراره يف املعارضــة علــى احلكــم -صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...القاضــي يف احملكمــة العامــة بينبــع 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
املقيــدة  1434/02/25هـــ   وتاريــخ   3493307 برقــم  بينبع/املســاعد 
يــوم   ففــي  هـــ    1434/02/25 وتاريــخ   34478714 برقــم  باحملكمــة 
  08 : الســاعة 00  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/03/09  اإلثنــن 
ــي  ــة   ...ســعودية  اجلنســية مبوجــب الســجل املدن وفيهــا حضــرت املدعي
رقم    ...واملعرف بها من قبل أخيها ...ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل 
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املدنــي رقم......وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه ...وقــررت املدعيــة قائلــة 
إن والــدي ميلــك األرض الواقعــة يف شــارع األربعــن خلــف مطعــم ...وقــد 
قــام بإفــراغ هــذه األرض ألخــي ...ألجــل أن يأخــذ قــرض مــن صنــدوق 
التنميــة العقــاري ثــم تــويف والــدي ولــم يرجــع ...األرض إلــى ملــك والــدي 
أطلــب احلكــم عليــه وإلزامــه بإعــادة هــذه األرض إلــى أمــاك والــدي 
هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عمــا ذكرتــه املدعيــة أجــاب قائــا 
األرض  هــذه  أن  والصحيــح  صحيــح  غيــر  املدعيــة  ذكرتــه  مــا  بــأن 
اشــتريتها مــن والــدي مببلــغ عشــرة آالف ريــال وســلمت لوالــدي املبلــغ 
كتابــة  مــن  الصــادر  رقم48يف1397/2/5هـــ  املبايعــة  صــك  مبوجــب 
عــدل ينبــع هكــذا أجــاب فجــرى منــي اإلطــاع علــى الصــك املذكــور 
فوجدتــه طبــق مــا ذكــر املدعــى عليــه وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة قالــت 
مــا ذكــره املدعــى عليــه غيــر صحيــح والبيــع الــذي حصــل بيــع صــوري 
ولــم يســتلم والــدي مبلــغ األرض هكــذا قالــت فســألت املدعيــة هــل 
لديــك بينــة علــى أن البيــع بيعــا صوريــا وأن والــدك لــم يســتلم املبلــغ قالــت 
ال ، وأطلــب ميينــه هكــذا أجابــت وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
حلــف قائــا )واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو عالــم الغيــب والشــهادة 
أن العقــار الواقــع يف شــارع األربعــن ملــك لــي اشــتريته مــن والــدي مببلــغ 
عشــرة آالف ريــال وســلمت املبلــغ كامــا لوالــدي( هكــذا حلــف وبنــاء 
علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة واطاعــي علــى الصــك الصــادر 
مــن كتابــة عــدل ينبــع املذكــور أعــاه ومبــا أن املدعيــة لــم تقــم البينــة 
علــى أن البيــع صــوري وليمــن املدعــى عليــه لــذا فقــد صرفــت النظــر 
عــن دعــوى املدعيــة وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه هــذا مــا ظهــر لــي وبــه 
اعتراضهــا بائحــة  قــررت  املدعيــة  علــى  وبعــرض احلكــم  حكمــت 
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اعتراضيــة فأفهمــت بــأن لهــا مــدة ثاثــن يومــا تبــدأ مــن هــذا اليــوم فــإذا 
مضــت املــدة ولــم تتقــدم بشــيء فــإن احلكــم يكتســب القطعيــة ويســقط 
حقهــا يف االعتــراض فأبــدت فهمهــا لذلــك كمــا جــرى تســليمها صــورة 
مــن صــك احلكــم ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/09 هـــ .
ويف يــوم  األربعــاء املوافــق1434/04/03 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
ــة  ــه وقــد تقدمــت املدعي ــة واملدعــى علي التاســعة وفيهــا حضــرت املدعي
بائحتهــا االعتراضيــة واملكونــة مــن ورقتــن وقــد ذكــرت أن لديهــا 
بينــات لــذا قــررت النظــر فيهــا فســألت املدعية عن بينتهــا فقالت إن لدي 
شــهود يشــهدون علــى أن البيــع صــوري وهمــا ابــن أختــي ...وعامــل مزرعــة 
والــدي ...فســألت الشــاهد ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقم...واملولــود يف1397/2/11هـــ ولــدى ســؤاله عمــا لديــه قــال أشــهد 
ــم  ــي ل ــه يقــول إنن ــة واملدعــى علي ــد املدعي هلل أننــي ســمعت جــدي ... وال
أبــع األرض مــدار الدعــوى علــى ابنــي ...وإمنــا أفرغــت لــه ألجــل اســتخراج 
قــرض مــن الصنــدوق العقــاري ولــم أســتلم منــه أي مبلــغ هكــذا شــهد 
كمــا جــرى ســؤال الشــاهد ...بنجاديشــي اجلنســية مبوجــب رخصــة 
اإلقامــة رقم...والــذي يعمــل حتــت كفالــة والــد املدعيــة واملدعــى عليــه 
عــن شــهادته فأجــاب وهــو يعــرف اللغــة العربيــة جيــدا أننــي أعمــل حتــت 
كفالــة ...مــدة ســبعة عشــر ســنة وقــد ســمعت كفيلــي يقــول إننــي لــم أبع 
علــى ابنــي ...ولــم أســتلم منــه شــيء فيمــا يخــص األرض الواقعــة بشــارع 
األربعــن هكــذا شــهد وبعــرض الشــاهدين وشــهادتهما علــى املدعــى 
عليــه قــال إن شــهادتهم غيــر صحيحــة وأمــا الشــاهد األول فهو ابن أختي 
ويشــهد لوالدتــه وال أقبــل شــهادته وأمــا الشــاهد الثانــي فــا يعــرف شــيئا 
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فطلبــت مــن املدعيــة إحضــار معدلــن للشــاهد ...فأحضــرت كا مــن 
...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم...و... ...ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقم...ولــدى ســؤالهما عمــا لديهمــا مــن شــهادة 
قــاال نشــهد بــاهلل أن الشــاهد ...بنجاديشــي اجلنســية ثقــة عــدل مقبــول 
الشــهادة  كمــا أضافــت املدعيــة قائلــة إن مــن ضمــن الصــك الــذي قدمه 
املدعــى عليــه انتقــال جــزء منــه ألخــي ... وقــد أقــر أخــي ... بشــهادة أخــي 
املدعــى عليــه ...أن األرض مــدار الدعــوى لوالــدي أطلــب اإلطــاع علــى 
اإلقــرار كمــا أطلــب إحضــار شــهود املبايعــة الذيــن شــهدوا لــدى كاتــب 
العــدل كمــا قــرر املدعــى عليــه بــأن لديــه شــهود يشــهدون علــى صحــة 
املبايعــة وأن والــده اســتلم املبلــغ فطلبــت منــه إحضارهــم فوعــد بذلــك 
ولــذا رفعــت اجللســة ويف يــوم  األحــد املوافــق1434/04/07 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 09:30  وفيهــا حضــرت املدعيــة واملدعــى عليــه وقــد 
أحضــر املدعــى عليــه شــهود املبايعــة لــدى كاتــب العــدل وهــم ...ســعودي 
ــود يف 1343/07/01هــــ    ــي رقــم ...واملول اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
ولــدى ســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال ) أشــهد هلل اننــي شــاهدت ... 
وهــو يســلم والــده عشــرة آالف ريــال عنــد كاتــب العــدل وال أعلــم ســببها 
... ســعودي اجلنســية مبوجــب  هكــذا شــهد ( كمــا حضــر الشــاهد 
الســجل املدنــي رقــم ...واملولــود يف 1358/07/01هــــ ويســكن يف حــي 
...ولــدى ســؤاله عمــا لديــه مــن شــهاده قــال ) اشــهد هلل اننــي ســمعت ... 
والــد املتداعــن اقــر عنــد كاتــب العــدل قائــا اننــي بعــت االرض التــي 
بشــارع االربعــن علــى ابنــي ...واننــي اســتلمت مبلــغ عشــرة آالف ريــال 
مبوجــب  اجلنســية  ...ســعودي  الشــاهد  أحضــر  كمــا  شــهد(  هكــذا 
الســجل املدنــي رقــم ...املولــود يف 1375/07/01هـــ ومتقاعــد عــن العمــل 
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ويســكن يف ج/19 ولــدى ســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال ) اشــهد 
هلل اننــي ســمعت والــدي املتداعــن يقــول اننــي بعــت االرض التــي بشــارع 
االربعــن مــدار الدعــوى علــى ابنــي ...مببلــغ عشــرة آالف ريــال واننــي 
اســتلمت املبلــغ كامــا هكــذا شــهد ( وبعــرض الشــهود وشــهادتهم 
وامــا  شــيئا  عنهمــا  نعلــم  ...و...ال  الشــاهدان  امــا  قــال  املدعيــة  علــى 
ــي ...وال نقبــل  شــهادتهما فهــي متناقضــة وامــا الشــاهد ...فهــو زوج أخت
شــهادته  فطلبــت مــن املدعــى عليــه إحضــار معدلــن للشــهود فأحضــر 
...... ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل املدني رقم ...و...ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...ولــدى ســؤاله عمــا لديهمــا قــاال نشــهد 
هلل ان الشــهود ...و...و...ثقــات عــدول مقبولــوا الشــهادة هكــذا شــهد 
وبنــاء علــى مــا ســبق مــن اعتــراض املدعيــة وإحضارهــا شــهود يشــهدون 

بصوريــة البيــع
وكان أحــد الشــهود ابــن اختهــا وإلحضــار املدعــى عليــه شــهود املبايعــة 
التــي متــت عنــد كاتــب العــدل وشــاهدا آخــر وهــو زوج أختــه وألنــه ال 
تقبــل شــهادة عمــودي النســب وتقبــل عليهــم كمــا قــال صاحــب الــزاد ) 
ال تقبــل شــهادة عمــودي النســب بعضهــم لبعــض وال شــهادة أحد الزوجن 
لصاحبــه وتقبــل عليهــم ( والن املثبــت مقــدم علــى الثانــي لــذا لــم يظهر لي 
ســوى مــا حكمــت بــه وبعــرض احلكــم علــى املدعيــة قــررت اعتراضهــا 
بائحــة اعتراضيــه فأفهمتهــا بــأن لهــا مــدة ثاثــن يومــا تبــدأ مــن هــذا 
اليــوم واذا مضــت املــدة ولــم تتقــدم خالهــا بشــيء فأنــه يســقط  حقهــا يف 
طلــب االعتــراض ويكتســب احلكــم القطعيــة كمــا قــرر املدعــى عليــه 
قناعتــه باحلكــم. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/07 هـــ
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ويف يــوم  اإلثنــن املوافــق1434/05/06 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
العاشــرة والنصــف  وقــد قدمــت املدعيــة الئحتهــا االعتراضيــة واملكونــة 
مــن ســت ورقــات ولــم أجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى ماحكمــت بــه، وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/05/06 هـــ .
الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/07/30  األحــد  يــوم   ويف 
احلاديــة عشــر  وفيهــا حضــرت املدعيــة ... برفقــة املعــرف بهــا ...واملدعــى 
عليــه ......وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف ماحظــا عليهــا 
بالقــرار رقــم 34245051 يف 1434/6/19هـــ وهــذا نــص احلاجــة منــه 
)وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر إعادتهــا 
لناظــر القضيــة إلعــادة االطــاع علــى الائحــة االعتراضيــة املقدمــة مــن 
املدعيــة ومناقشــة مــا ورد يف هــذه الائحــة بحضــور الطرفــن مناقشــة 
ــا  ــة أنه ــات وقــد أشــارت املدعي ــة مــن إثب ــدى املدعي دقيقــة وســماع مــا ل
تطالــب باســم ورثــة والدهــا فهــل لديهــا حصــر ورثــة ألبيهــا ووكالــة مــن 
الورثــة أو أن الدعــوى خاصــة بهــا ومحاولــة الصلــح بــن األســر بواســطة 
أهــل اخليــر أن أمكــن واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى بنينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم . أ . هـــ بختــم وتوقيــع رئيس وأعضاء الدائرة احلقوقية 
اخلامســة يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة وجوابــا على 
مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة ســألت املدعيــة هــل هــذه الدعــوى خاصــة 
بــك أم عــن الورثــة فقالــت ال بــل هــي عــن نفســي وعــن بعــض الورثــة وهــم 
والدتــي ...وأخوانــي األشــقاء وهــم ...و... فطلبــت منــه إحضــار حصــر 
إرث والدهــا و وكاالت عــن الورثــة فوعــدت بذلــك فســألت املتداعيــن 
هــل ترغبــان بالصلــح فرفضــا ذلــك وملناقشــة الائحــة وإحضــار املدعيــة 
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حلصــر الورثــة و الــوكاالت عــن الورثــة رفعــت اجللســة، ويف يــوم  األربعــاء 
املوافــق1434/08/03 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر  وفيهــا 
حضــرت املدعيــة ...واملعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا ...وقــد أحضــرت صــك 
حصــر الورثــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 3351256 وتاريــخ 
1433/1/29هـــ واملتضمــن وفــاة ... يف 1433/1/12هـــ وانحصــار ورثتــه 
ــه  ــه مــن زوجت ــه ...ويف أوالده منهــا ...و... ويف أوالده املرزوقــن ل يف زوجت
ــه وهــم ... و... و... و... و... و... كمــا جــرى االطــاع علــى  ...واملتوفــاة قبل
وكالــة املدعيــة عــن أختهــا .... وأخيهــا ... مبوجــب الوكالــة الصادرة من 
ــع برقــم 34975681 يف 1434/7/22هـــ كمــا جــرى  ــة عــدل ينب كتاب
االطــاع علــى وكالــة املدعيــة عــن والدتهــا ...مبوجــب الوكالــة رقــم 
34975808 يف 1434/7/22هـــ واملخــول لهــا يف جميــع الــوكاالت حــق 
الصلــح والتنــازل واإلبــراء واإلقــرار واملدافعــة واملرافعــة وســماع الدعــاوى 
والــرد عليهــا وقبــول األحــكام وجوابــا علــى املاحظــة األولــى فإنــه قــد 
جــرى اطاعــي علــى الائحــة االعتراضيــة ســابقا ولــم أجــد فيهــا ما يؤثر 
علــى مــا حكمــت بــه وآمــل مــن أصحــاب الفضيلــة حفظهــم اهلل حتديــد 
املؤثــر يف الائحــة حتــى تتــم مناقشــته هــذا مــا لــزم اجلــواب عنــه وقــررت 
بعــث املعاملــة حملكمــة االســتئناف، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/08/03 هـــ .
احلمــد هلل وحــده ، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد : ـ نحــن 
قضــاَة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة اخلامســة يف محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى مّنــا االطــاُع علــى هــذا احلكــم الصــادر 
املســجل  بينبــع  العامــة  باحملكمــة  ...القاضــي  الشــيخ/  فضيلــة  مــن 
بعــدد 3458358 وتاريــخ 1434/03/09هـــ املتضمــن دعــوى/ ... ضــد/ 
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...احملكــوم فيـــه مبــا دون باطــن الصــك ، وبدراســة احلكــم وصـــورة 
ضبطـــه والئحتــه االعتراضيــة تقـــرر باألكثريــة املوافقـــة علـــى احلكــم 
بعــد اإليضــاح األخيــر. وبــاهلل التوفيــق وصلـــى اهلل علـــى نبينــا محمــد 

وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم ،،،،،،،،،
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: 3417544 تاريُخه: 1434/1/20هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32391074

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف :  
34201758 تاريخه: 1434/4/30هـ

عقــار- شــراء قطعــة أرض - انطبــاق صكــن علــى عقار واحــد ) ازدواجية 
الصكــوك ( - االستفســار عــن الصكــوك وتسلســلها- احلكــم بإلغاء أحد 

الصكــن الســبقية الصك األخر

قولــة النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم حلكيــم بــن حــزام رضــي اهلل عنــه 
التبــع ماليــس عنــك

ادعــى املدعــى بــأن مــن اجلــاري يف ملكــة قطعــة أرض ذكــر وصفهــا 
وأبــرز صــك متلكــه لهــا ، وتبــن أن بيــد املدعــى عليــه صــكا آخــر علــى 
ذات األرض- طلــب املدعــى احلكــم بالغــاء صــك املدعــى عليــه- صــادق 
املدعــى عليــه وكالــه علــى ماجــاء يف الدعــوى ودفــع بــأن موكلــه ميلــك 
األرض محــل النــزاع مبوجــب صــك صــادر مــن كتابــة العــدل- وقــرر 
عــدم موافقتــه علــى طلــب املدعــي بالغــاء صــك موكلــه- جــرت عــده 
مكاتبــات واستفســارات لكتابــة العــدل لبيــان تسلســل الصكــوك وما 
بنيــت عليــه- بعــد ورود اجلــواب علــى االستفســارات املطلوبــة تبــن أن 
احــد املواطنــن بــاع األرض محــل الدعــوى مرتــن ولكــون البيــع الثانــي 
باطــل لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم حلكيــم بن حــزام ال تبع ماليس 
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عنــدك- وهــذه الطريــق هــي التــي وصــل امللــك فيهــا للمدعــى عليــه لــذا 
صــدر احلكــم بعــدم اســتحقاق املدعــى عليــه لقطعــه األرض محــل النزاع 
وقــرر القاضــي التهميــش علــى صــك املدعــى عليــه بااللغــاء كمــا ثبــت 
صحــة متلــك املدعــى لقطعــة االرض محــل النــزاع- قــرر املدعــى عليــه 

عــدم القناعــة- صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف  

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة وبنــاء علــى املعاملــة 
احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيس احملكمة العامة مبحافظة جدة/املســاعد 
برقــم 32391074 وتاريــخ 1432/09/03 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 
...ســعودي  املدعــي   حضــر  هـــ   1432/09/03 وتاريــخ   321144324
...ســعودي  ...وحضــر حلضــوره  رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب 
ــة رقــم  ــي رقــم ...عــن ...مبوجــب الوكال اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
3987 يف 1433/01/12هـــ فادعــى قائــا يف دعــواه إن مــن اجلــاري يف 
ملكــي وحتــت تصــريف قطعــة األرض رقــم 203 / أ مــن املخطــط رقــم 
245/ب/1401هـ لعام 1401هـ الواقع يف حي ... مبحافظة جدة املسجلة 
بالصــك رقــم ... يف 1404/09/06هـــ الصــادر مــن كتابــة العــدل األولــى 
مبحافظــة جــدة  يحدهــا مــن الشــرق القطعــة  رقــم 202 بطــول خمســة 
ــرا بطــول  ــرا ومــن الشــمال شــارع عــرض خمســة عشــر مت وعشــرين مت
خمســة وعشــرين متــرا ومــن اجلنــوب القطعــة رقــم 208 بطــول خمســة 
وعشــرين متــرا ومــن الغــرب القطعــة رقــم 204 بطــول خمســة وعشــرين 
متــرا وقــد اشــتريتها مــن املدعــو ...بتاريــخ 1432/03/04هـــ ثــم  تبــن لــي 
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أن بيــد املدعــى عليــه صــكا صــادرا من كتابــة العدل  على ذات األرض 
أطلــب احلكــم  بإلغــاء صــك املدعــى عليــه هــذه دعواي  وبعــرض الدعوى 
علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه كلــه صحيــح جملــة 
وتفصيــا ولكــن موكلــي ميلــك األرض محــل النــزاع ذاتهــا املوصوفــة يف 
دعــوى املدعــي مبوجــب الصــك رقــم .... يف 1432/07/02هـــ الصــادر من 
كتابــة العــدل األولــى مبحافظــة جــدة  وأمــا طلــب املدعــي إلغــاء الصــك 
فــا نوافــق عليــه هكــذا أجــاب فجــرى االطــاع علــى صكــي امللكيــة 
التــي أبرزهــا الطرفــان فوجــد أنهــا كمــا ذكــر الطرفــان فقــررت بعــث 
الصكــن  الــى كتابــة العــدل األولــى مبحافظــة جــدة لتزويدنــا بصــورة 
ضوئيــة مــن ســجلهما ومــا عليهمــا مــن تهميشــات  واالفــادة عــن تسلســلها 
اخللفــي مفصــا ويف جلســة اخــرى  حضــر الطرفــان وقــد كانــت جــرت 
الكتابــة لفضيلــة رئيــس كتابــة العــدل األولــى مبحافظــة جــدة لتزويدنا 
بصــورة ضوئيــة مــن ســجل الصكــن ومــا عليهمــا من تهميشــات مبوجب 
خطابنــا رقــم 33137022 يف 1433/01/19هـــ فوردنــا خطــاب فضيلتــه 
رقــم 33207836 يف 1433/02/29هـــ ونــص احلاجــة منــه ) أنــه بالرجــوع 
لســجل الصــك رقــم 5948 يف 1404/09/06هـــ جلــد 3/119/ت ظهــر 
أنــه يشــتمل علــى القطعــة رقــم 203/أ ضمــن املخطــط املعتمــد باللوحــة 
رقــم 245/ب/1401 وهــو متلــك الســيد ...وعلــى ســجله عــدة شــروحات 
وهــي : 1- شــرح بانتقــال ملكيــة كامــل احملــدود جلهــة / ... بتاريــخ 
1428/03/15هـــ 2- شــرح بانتقــال ملكيــة احملــدود جلهــة / ...بتاريــخ 
جلهــة  احملــدود  كامــل  ملكيــة  بانتقــال  شــرح   -3 1432/03/04هـــ 
لســجل  )وبالرجــوع  فيــه  إلــى ماجــاء   ) بتاريــخ 1432/04/16هـــ   ...  /
أنــه  ظهــر  5/46/ت  جلــد  1425/10/29هـــ  يف   2508 رقــم  الصــك 
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باللوحــة  املعتمــد  املخطــط  رقــم 203/أ ضمــن  القطعــة  يشــتمل علــى 
ــة  ــى ســجله شــرح بانتقــال ملكي ــك ...وعل رقــم 245/ب/1401 وهــو متل
كامــل احملــدود جلهــة / ...الســيد بتاريــخ 1425/11/29هـــ ثــم انتقــل 
جلهــة ...بالصــك اآللــي رقــم 320205004789 وتاريــخ 1432/07/02هـــ 
ــة رئيــس كتابــة العــدل  وأن هــذا الصــك محجــوز مبوجــب شــرح فضيل
األولــى مبحافظــة جــدة رقــم 37130 يف 1432/07/03هـــ املتضمــن فيــه 
يوقــف صــك احلاســب حلــن رفــع االزدواجيــة (  كمــا وجــد برفــق خطــاب 
فضيلتــه إفــادة مــن مســاعد مديــر الســجات ونصهــا )فضيلــة رئيــس 

كتابــة العــدل األولــى مبحافظــة جــدة ســلمه اهلل .
رقــم  الصــك  بشــأن  وبعــد:  وبركاتــه  اهلل  ورحمــة  عليكــم  الســام 
5948 جلــد 2/119/ت يف 1404/09/06هـــ والــذي يتضمــن القطعــة 
رقــم 203/أ عليــه ازدواجيــة بالصــك رقــم 2508 يف 1425/10/29هـــ 
يف   320505004789 رقــم  آلــي  صــك  صــدر  الــذي  5/46/ت  جلــد 
1432/07/02هـــ عليــه نفيــد فضيلتكــم بــأن ســبب االزدواجيــة هــو 
أن القطعــة  203/أ مســتنده هــو الصــك رقــم 107 يف 1404/03/16هـــ 
ولكــن اثبــت علــى ســجل الصــك رقــم 106 يف 1404/03/16هـ مخطط 
3/3 صحيفــة 37 ومت تــدارك ذلــك مــن قبــل اللجنــة الســابقة ... و... و...
ونقلــه إلــى مســتنده الصحيــح 107 مخطــط 3/5 صحيفــة 7 دون ذكــر 
جلــد  رقــم 2058 يف 1425/10/29هـــ  الصــك  أمــا بخصــوص  تاريــخ 
5/46/ت  فيســتند علــى الصــك رقــم 85 يف 1425/06/23هـــ جلــد 1 
/13 ومهمــش عليــه بذلــك علمــا بــأن الصــك رقــم 85 عليــه شــرح مــن 
قبــل الشــيخ ...يتضمــن األتــي / بنــاء علــى قــرار اللجنــة رقــم 245 يف 
1431/06/02هـــ فقــد جــرى أخــذ إقــرار البائــع واملشــتري باطــن هــذا 
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الصــك علــى العــدول عــن بيــع القطــع املتبقيــة باطــن الصــك نظــرا ألنهــا 
ســبق وأن أفرغــت مــن الســابق وأن هــذا البيــع وقــع يف غيــر محلــه وذلــك 
يف   13/148 جلــد   30،31،  29 رقــم  األوراق  صحيفــة  دون  حســبما 
1432/02/15هـــ انتهــى وعلــى ســجل الصــك رقــم 85 صــور مــن قــرار 
اللجنــة 249 يف 1431/06/10هـــ القطعــة 203 ليســت مــن ضمنهــا علمــا 
بــأن القطعــة 203/أ ضمــن الصــك رقــم 85 ومهمــش علــى مســتنده مــن 
قبــل الشــيخ ...علــى املخطــط 3/5 صحيفــة 8 ومت علــى ســجل  مســتنده 
1075 مخطــط 4/1/ث صحيفــة 188 شــرح مــن قبــل الشــيخ ...بالعــدول 
عــن بيــع القطــع ومــن ضمنهــا القطعــة رقــم 283 بنــاء علــى قــرار اللجنــة 
 131،130،129 باإلقــرار  مــادون  وحســب  1431/06/02هـــ  245 يف 
جلــد 13/148 يف 1432/02/15هـــ هــذا مــا لدينــا مــن واقــع الســجات 
طرفنــا هــذا وقــد مت وضــع صــورة مــن خطابنــا هــذا علــى ســجل الصــك 
بعــدم  يلــزم  مــن  تعميــد  ونأمــل  رواس 34 صحيفــة 19  امللحــق   5948
التصــرف للصــك اآللــي 320505004789 يف 1432/07/02هـــ حتــى 
يتــم معاجلــة موضــوع االزدواجيــة لاطــاع والتوجيــه( كمــا وجــد مــن 
ضمــن املرفقــات صــورة مــن قــرار جلنــة دراســة الصكــوك رقــم 242 قــي 
1431/06/01هـــ وبعــد االطــاع عليهــا وجــد ان القطعــة محــل النــزاع 
رقــم 203 مــن اجلــزء أ غيــر موافقــة ملســتندها ومبــا أنــه لــم يتبــن مــن هــذا 
اخلطــاب هــل مســتند هذيــن الصكــن واحــد أم ال فقــد جــرى منــا إعــادة 
مخاطبــة فضيلــة رئيــس كتابــة العــدل األولــى مبحافظــة جــدة لإلفــادة 
1433/04/05هـــ  يف    33317869 رقــم  خطابنــا  مبوجــب  ذلــك  عــن 
فوردنــا خطــاب فضيلتــه رقــم 33681695 يف 1433/04/21هـــ ونــص 
االستفســار  املــراد  القطعــة  أن  نفيــد فضيلتكــم  )عليــه  منــه  احلاجــة 
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عنهــا هــي القطعــة رقــم 203/أ والتــي ضمــن املخطــط املعتمــد باللوحــة 
وتاريــخ   107 رقــم  الصــك  ضمــن  مــن  وهــي  245/ب/1401هـــ  رقــم 
رقــم 203/أ صــدر عليهــا  القطعــة  أن  1404/03/16هـــ جلــد 3/1 ، 
رقــم 5948 جلــد 3/119/ت  الصــك  يلــي: 1-  صكــن وهــي كمــا 
وتاريخ1404/09/06هـــ مــن كاتــب العــدل الســابق بهــذه اإلدارة الشــيخ 
/ ...، وهــو الصــك األقــدم إال أنهــا لــم تهمــش علــى مســتندها الصحيــح 
وهــو الصــك رقــم 107 وإمنــا همشــت عــن طريــق اخلطــأ بالصــك رقــم 106 
ــد 3/1 وتاريــخ 1404/03/16هـــ وقــد مت تــدارك اخلطــأ عــن طريــق  جل
تهميــش  ونقــل  اخلطــأ  بتصحيــح  اللجنــة  اإلدارة فقامــت  بهــذه  اللجنــة 
 107 رقــم  الصــك  ســجل  إلــى   106 رقــم  الصــك  ســجل  مــن  القطعــة 
ــد 3/119/ت قــد  علمــا أن الصــك رقــم 5948 يف 1404/09/06هـــ جل
ــه األيــدي بالبيــع والشــراء حتــى اســتقر يف ملــك ...وذلــك بتاريــخ  تداولت
1432/04/16هـــ وال زال يف ملــك ...حتــى تاريخــه. 2- الصــك رقــم 85 
وتاريــخ 1425/06/32هـــ جلــد 13/1 الصــادر مــن كاتــب العــدل بهــذه 
اإلدارة  الشــيخ ...ويشــتمل علــى عــدة قطــع مــن ضمنهــا القطعــة رقــم 
203/ا وقــد تداولتهــا األيــدي بالبيــع والشــراء  حتــى اســتقرت القطعــة 
يف ملــك ....بالصــك اآللــي رقــم 320505004789 يف 1432/07/02هـــ 
رقــم 2508 يف  الصــك  يعتمــد علــى  املدعــى عليــه  الصــك  أن  ( ومبــا 
1425/10/29هـــ الــذي يعتمــد على الصك رقم 85 يف 1425/06/23هـ 
ومبــا انــه لــم يتبــن مــن خطابــات كتابــة العــدل التسلســل اخللفــي للصــك 
رقــم 85 يف 1425/06/23هـــ لــذا فقــد قــررت مخاطبــة كتابــة العــدل 
لإلفــادة عــن ذلــك ويف جلســة اخــرى حضــر الطرفــان وقــد كانــت جــرت 
الكتابــة لفضيلــة رئيــس كتابــة العــدل األولــى مبحافظــة جــدة لتوضيــح 
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التسلسل اخللفي للصك رقم 85 يف 1425/06/23هـ مع تزويدنا بصورة 
ضوئيــة مــن ســجله ومــا عليــه مــن تهميشــات وذلــك مبوجــب خطابنــا رقــم 
331221442 يف 1433/07/26هـــ فوردنــا خطابهــم رقــم 331513548 
يف 1433/08/19هـــ ونــص احلاجــة منــه ) وإن التسلســل اخللفــي للصــك 
مــن  الصــادر  الصــك  هــو   13/1 جلــد  1425/06/23هـــ  يف   85 رقــم 
جلــد  1400/08/10هـــ  يف   27 برقــم  الكبــرى  الشــرعية  احملكمــة 
5/1 ونرفــق لفضيلتكــم صــورة ضوئيــة مــن ســجل الصــك رقــم 85 يف 
1425/06/23هـــ جلــد 13/1 وكذلــك صــورة ضوئيــة مــن ســجل صــك 
املخطــط رقــم 107 وتاريــخ 1404/03/16هـــ ومــا عليهــا مــن تهميشــات 
وشــروحات باالنتقــال وكذلــك صــورة ضوئيــة مــن ســجل الصــك رقــم 
151 وتاريــخ 1401/04/25هـــ وصــورة ضوئيــة مــن ســجل الصــك رقــم 
141 يف 1401/03/12هـــ وصــورة ضوئيــة مــن ســجل الصــك رقــم 142 
يف 1401/03/11هـــ وكذلــك صــورة ضوئيــة مــن تهميــش القطعــة رقــم 
203/أ باخلطــأ علــى ســجل الصــك رقــم 106  وأيضــا صــورة ضوئيــة مــن 
تهميــش القطعــة رقــم 203/أ علــى ســجل الصــك الصحيــح رقــم 107 بعد 
تعديــل اخلطــأ مــن قبــل اللجنــة كمــا نفيــد فضيلتكــم أن الصكــن 
رقــم 5948 يف 3/119/ت والصــك رقــم 2508 يف 1425/10/29ه جلــد 
5/46/ت والذيــن يشــتمان علــى القطعــة رقــم 203/أ مســتندها واحــد 
وهــو الصــك رقــم 107(فجــرى االطــاع علــى الصــور الضوئيــة لســجات 
الصكــوك املشــار إليهــا يف اخلطــاب ونــص احلاجــة منــه أعــاه فتبــن 
اآلتــي : أن القطعــة محــل النــزاع وهــي ذات الرقــم 203/أ مــن املخطــط 
املعتمــد باللوحــة رقــم 245/ب/1401هـــ املســجلة بالصــك رقــم 107 يف 
1404/03/16هـــ قــد انتقلــت من جهــة ...إلى جهة ...يف 1404/03/16هـ 



383

جلهــة  1404/09/06ه  بتاريــخ  بيعــت   -1 مرتــان  وأفرغــت  بيعــت  ثــم 
...وصــدر بهــا صــك مســتقل برقــم 5948 يف 1404/09/06هـــ ثــم انتقلــت 
بتاريــخ 1428/03/15هـــ جلهــة ...، ثــم انتقلــت بتاريــخ 1432/02/04هـــ 
جلهــة ... ، ثــم انتقلــت أخيــرا بتاريــخ 1432/04/16هـــ جلهــة املدعــي .... 
2- بيعــت بتاريــخ 1425/06/23هـــ مــع مجموعــة قطــع مــن املخطــط 
نفســه جلهــة ... وصــدر لهــا وللقطــع التــي بيعــت معهــا صــك برقــم 85 يف 
1425/06/23هـ ثم انتقلت بتاريخ 1425/10/29هـ إلى جهة ... وصدر 
النــزاع صــك مســتقل برقــم 2508 يف 1425/10/29ه  للقطعــة محــل 
ثــم انتقلــت بتاريــخ 1425/11/29هـــ جلهــة ...ثــم انتقلــت أخيــرا بتاريــخ 
1432/07/02هـــ إلــى جهــة املدعــى عليــه ...وصــدر لهــذه القطعــة محــل 
ــزاع صــك آلــي برقــم 320205004789 يف 1432/07/02هـــ ) وهــو  الن
ــام  ــة هــو قي ــه (  كمــا تبــن أن ســبب االزدواجي ــد املدعــى علي ــذي بي ال
األول  البيــع  مت  عندمــا  وأنــه   ، مرتــن  القطعــة  هــذه  ...ببيــع  املدعــو 
جلهــة ...لــم يهمــش علــى املســتند الصحيــح للقطعــة محــل النــزاع وهــو 
الصــك رقــم 107 يف 1404/03/16هـــ وإمنــا همــش خطــأ علــى ســجل 
الصــك رقــم ... يف 1404/03/16هـــ مــن قبــل كتابــة العــدل ولــم يتــم 
تــدارك ذلــك إال بقــرار اللجنــة املختصــة بفحــص الصكــوك رقــم ... يف 
1431/06/02هـــ  كمــا أن ممــا يؤيــد ذلــك أن القطــع املباعــة مــن ...على 
....يف الصــك رقــم 85 يف 1425/06/23هـــ - وعددهــا إحــدى عشــرة 
قطعــة - لــم ُيفــرغ منهــا ســوى قطعتــان : إحداهمــا القطعــة محــل النــزاع 
، وأنــه مت التهميــش علــى ســجل هــذا الصــك بتاريــخ 1432/02/15هـــ 
بأنــه ) مت أخــذ إقــرار البائــع ... واملشــتري ...علــى العــدول عــن بيــع القطــع 
املتبقيــة نظــرا ألنهــا ســبق وأن أفرغــت مــن الســابق وأن هــذا البيــع قــد 
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وقــع يف غيــر محلــه (أ.هـــ فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
العــدل األولــى  وبعــد االطــاع علــى خطابــات فضيلــة رئيــس كتابــة 
مبحافظــة جــدة املرصــودة أعــاه وبعــد االطــاع علــى الصــور الضوئيــة 
لســجات الصكــوك املشــار أليهــا أعــاه كلهــا ومتعنهــا ودراســتها وملــا 
كان املدعــو ...قــد بــاع قطعــة األرض محــل النــزاع علــى املدعــو ...بتاريــخ 
1404/09/06هـــ ثــم تناقلــت األيــدي هــذا البيــع حتــى وصــل إلــى املدعــي 
...ثــم باعهــا املدعــو ...مــرة أخــرى علــى املدعــو ...بتاريــخ 1425/06/23هـ 
ثــم تناقلــت األيــدي هــذا البيــع حتــى وصــل إلــى املدعــى عليــه ...ونظــرا 
لكــون البيــع الثانــي بيــع باطــل لكــون املدعــو ... قــد بــاع علــى املدعــو 
...مــاال ميلــك وقــد قــال احلبيــب صلــى اهلل عليــه وســلم حلكيــم بــن حــزام 
رضــي اهلل عنــه ) ال تبــع مــا ليــس عنــدك ( لــذا كلــه فقــد ثبــت لــدي 
مبوجــب  اجلنســية  ...ســعودي  أصالــة  عليــه  املدعــى  اســتحقاق  عــدم 
الســجل املدنــي رقــم ...لقطعــة األرض محــل النــزاع وقــررت التهميــش 
علــى صكــه ذي الرقــم 320205004789 يف 1432/07/02هـــ الصــادر 
مــن كتابــة العــدل األولــى مبحافظــة جــدة باإللغــاء كمــا ثبــت لــدي 
صحــة متلــك املدعــي ...لقطعــة األرض محــل النــزاع ومبــا تقــدم حكمــت 
وأفهمــت املدعــى عليــه وكالــة بــأن ملوكلــه الرجــوع علــى مــن باعــه يف 
املطالبــة بالثمــن وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر عــدم القناعــة 
وطلــب التمييــز فأجيــب لطلبــه وجــرى إفهامــه بتعليمــات االعتــراض 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/01/19هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلدي أنا 
...القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة والقائــم بعمــل فضيلــة 
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القاضــي ... أثنــاء تواجــده يف الــدورة التدريبيــة ففــي يــوم الثاثــاء املوافــق 
1434/03/17هـــ افتتحــت اجللســة بالائحــة االعتراضيــة املكونــة مــن 
ــع  صفحتــن املقيــدة برقــم 34/410226 يف 1434/02/18هـــ وقــد اطل
عليهــا القاضــي ...وشــرح عليهــا بأنــه لــم يجــد بهــا مايؤثــر علــى ماحكــم 
بــه فقــررت بعــث املعاملــة حملكمــة االســتئناف حســب النظــام وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/03/17هـــ.
ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
ــن املوافــق 1434/05/27هـــ افتتحــت اجللســة بعــد أن عــادت  ــوم االثن ي
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا القــرار رقــم 34201758 
وتاريــخ 1434/04/30هـــ ونــص احلاجــة منــه )وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقة علــى احلكم واهلل املوفق( 
قاضــي اســتئناف ...ختــم وتوقيــع قاضــي اســتئناف ...ختــم وتوقيــع رئيــس 
الدائــرة ...ختــم وتوقيــع عليــه فقــد أمــرت بإثباتــه علــى ضبطــه وســجله 
حتــى ال يخفــى وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/05/27هـــ
احلمد هلل ، والصاة والسام على رسول اهلل ، وبعد : ـ فقـد جـرى مّنا 
نحـــن رئيس وأعضاء الدائـــرة احلقوقيـــة الثالثة يف محكمـــة االستئناف 
مبنطقــة مكـــة املكرمـــة االطــاُع علـــى هـــذا احلكــم الصـــادر مــن 
ــلة الشــيخ ...القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة املســجل  فضيـ
بعــدد 3417544 وتاريــخ 1434/1/20هــــ املتضمــن دعــوى ... ضــد ...يف 

أرض احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه.
تقــــــــــررت  االعتراضيــة  وبــدراســـة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه 
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املــــوافقــــــــة علــى احلكــم وبــاهلل تعالــى التوفيــق .
وســـلم  وصحبـــه  آلـــه  وعلـــى  محمـــد  نبيـــنا  علـــى  اهلل  وصلـــى 

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
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: 261568 تاريُخه: 1434/7/8هـ  َرْقُم  كِّ َرْقُم الصَّ
الدعوى: 33126862

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف :  
341747031 تاريخه: 1434/11/6هـ

عقــار- شــراء بيــت مرهــون- فــك الرهــن مبوجــب مخالصــة مــع املرهون 
لــه- تخلــف املدعــى عليــه البائــع وعــدم معرفــة عنوانــه- طلــب املدعــى 
خدماتــه-  وإيقــاف  واجلريــدة  الرســمية  اجلهــات  طريــق  عــن  عليــه 
القضــاء بالشــاهد واليمــن - احلكــم بثبــوت أن البيــت محــل الدعــوى 

ملــك للمدعــي - املدعــي عليــه الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر .  

مــا يف صحيــح مســلم مــن حديــث ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا أن النبي 
صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى بشــاهد ومين

ادعــى املدعــى وكالــة بــأن موكلــه اشــترى مــن املدعــى عليــه بيتــًا ) 
ذكــر وصفــة ومســتندا التملــك( بثمــن ذكــر قــدره وانــه جــرى تســليمه 
الصــك  البيــت يف 1409/1/14هـــ - كان  كامــًا واســتلم موكلــه 
مرهونــًا لشــركة أرامكــو ثــم جــرى فــك الرهــن عنــه مبوجــب الصــك 
الصــادر مــن احملكمــة العامــة بالدمــام وذكــر رقمــه وتاريخــه- لــم 
يفــرغ املدعــى عليــه البيــت واختفــي عــن األنظــار وال يعــرف لــه محــل 
إقامــة- طلــب املدعــى وكالــة إفــراغ العقــار محــل الدعــوى ملوكلــه- 
جــرى االطــاع علــى الصــك املذكــور ورصــد مضمــون الصــك - جــرى 
ســاري  وهــو  الدعــوى  موضــع  البيــت  صــك  ســجل  عــن  االستفســار 
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املفعــول- جــرى الكتابــة للجهــة املعنيــة للبحــث والتحــري عــن املدعــى 
عليــه وإيقــاف خدماتــه واإلعــان يف اجلريــدة- جــرى االطــاع علــى عقــد 
البيــع ورصــد مضمونــة- حضــر أحد شــهود العقد وشــهد بصحته- جرى 
تعديــل الشــاهد- حلــف املدعــى أصالــة اليمــن تكملــة لبينتــه- أبــرز 
املدعــى ســندات قبــض الثمــن وأرفقــت صــورة مصدقــه منهــا باملعاملــة- 
بنــاء علــى ماجــاء يف الدعــوى والشــاهد املعــدل واليمــن املكملــة وعقــد 
املبايعــة وملــا يف صحيــح مســلم مــن حديــث ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا 
أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى بشــاهد وميــن لــذا فقــد صــدر 
احلكــم بثبــوت أن البيــت محــل الدعــوى املذكــور ملــك للمدعــي انتقلــت 
ملكيتــه إليــه مبوجــب املبايعــة املذكــورة والغائــب علــى حجتــه متــى 

حضــر- صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف 

العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالدمــام   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالدمــام برقــم 33126862 وتاريــخ 1433/02/20 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1433/02/20 وتاريــخ   33331989 برقــم  باحملكمــة 
األحــد املوافــق1434/03/15 هـــ حضــر ... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
اجلنســية  ...ســعودي   عــن   الشــرعي  ...الوكيــل  رقــم  املدنــي  الســجل 
مــن  الصــادرة  الوكالــة  ...مبوجــب  رقــم     املدنــي  الســجل  مبوجــب 
كتابــة عــدل الدمــام الثانيــة برقــم 15363 يف 1431/3/17هـــ وادعــى 
علــى الغائــب عــن مجلــس احلكــم ...قائــا يف دعــواه عليــه إن موكلــي 
قــد اشــترى مــن املدعــى عليــه البيــت الواقــع علــى قطعــة األرض رقــم 
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222/د مــن مخطــط 71 بالدمــام اململــوك لــه بالصــك رقــم 1/904ش يف 
1395/9/9هـــ الصــادر مــن كتابــة عــدل الدمــام بثمــن قــدره أربعمائــة 
يف  البيــت  موكلــي  واســتلم  كامــا  الثمــن  اســتلم  وقــد  ريــال  ألــف 
1409/1/14هـــ ومنــذ هــذا التاريــخ وهــو ســاكن فيــه وقــد كان الصك 
مرهونــا لشــركة أرامكــو ثــم جــرى فــك الرهــن عنــه مبوجــب مخالصــة 
احملكمــة  مــن  الصــادر  احلكــم  مبوجــب  والشــركة  موكلــي  بــن 
العامــة بالدمــام برقــم 3/72 يف 1427/4/23هـــ إال أن املدعــى عليــه 
لــم يقــم بإفــراغ العقــار ملوكلــي وقــد اختفــى املدعــى عليــه ولــم نعــرف 
لــه محــل إقامــة وقــد خاطــب قاضــي األحســاء اجلهــات الرســمية ولــم 
يتوصــل إلــى محــل إقامتــه لــذا فإننــي أطلــب إفــراغ العقــار محــل الدعــوى 
ملوكلــي هــذه دعــواي ثــم جــرى رفــع اجللســة لدراســة املعاملــة ومخاطبــة 
حضــر  أخــرى  جلســة  ويف  ذلــك  األمــر  اقتضــى  إن  الرســمية  اجلهــات 
املدعــي وكالــة وقــد جــرى الرجــوع إلــى املعاملــة فوجــدت علــى اللفــة 
رقــم 9 و 10 الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي الشــيخ ...مــن هــذه 
احملكمــة بالرقــم املشــار إليــه بعاليــه املتعلــق بدعــوى شــركة ...ضــد 
املدعــي أصالــة ...وممــا جــاء يف الصــك أن املدعــى عليــه ...اقتــرض مــن 
الشــركة بصفتــه أحــد موظفيهــا وبنــى البيــت محــل الدعــوى وأنــه رهــن 
البيــت لصالــح الشــركة ثــم باعــه علــى املدعــي هنــا قبــل ســداد القــرض 
وأن ...مســافر خــارج اململكــة منــذ مــدة طويلــة ويقــال أنــه هاجــر وتــرك 
البلــد بالكليــة وال يعــرف مــكان جهتــه وانتهــت القضيــة باصطــاح 
الطرفــن علــى أن يدفــع املدعــى عليــه للشــركة املدعيــة مائــة وخمســن 
ــى اللفــة  ألــف ريــال ويكــون مخالصــة نهائيــة بينهمــا كمــا وجــدت عل
رقــم 1481 يف  املدنيــة يف األحســاء  رقــم 24 خطــاب مديــر األحــوال 
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1432/12/25هـــ ويتضمــن أن عنــوان املدعــى عليــه بالنظــام طرفهــم 
ــى اللفــة رقــم 32 خطــاب رئيــس  الدمــام حــي النخيــل كمــا وجــدت عل
كتابــة العــدل األولــى بالدمــام رقــم 12133 يف 1433/1/4هـــ ويتضمــن 
أن صــك العقــار محــل الدعــوى ســاري املفعــول ملالكــه ... كمــا وجــدت 
علــى اللفــة رقــم 38 خطــاب مديــر جــوازات محافظــة األحســاء رقــم 294 
يف 1433/1/19هـــ ويتضمــن أنــه باالستفســار عــن ســفرات املذكــور لــم 
يتضــح أي معلومــات حيــث إن ســجل احلــدود غيــر موجــود لهــذا الشــخص 
خطــاب   41 رقــم  اللفــة  علــى  وجــدت  كمــا  املرفــق  البرنــت  حســب 
مديــر شــعبة ســجن األحســاء رقــم 2/11/927/9 يف 1433/1/18هـــ 
ويتضمــن أن املدعــى عليــه غيــر نزيــل لديهــم وكنــت قــد خاطبــت مديــر 
شــرطة الدمــام للبحــث عــن املذكــور والتعميــم عليــه وهــل هــو ســجن 
1433/3/17هـــ  يف   2/5118/7/5/21 رقــم  خطابــه  فوردنــي  لديهــم 
ويتضمــن أن املذكــور غيــر ســجن لديهــم كمــا أنــه جــرت مخاطبــة 
أمــارة املنطقــة الشــرقية للبحــث عــن املذكــور وإيقــاف خدماتــه فتــم 
إيقافهــا مبوجــب خطــاب مديــر شــرطة الدمــام رقــم12812/7/5/21 
ــه  ــى تاريخــه كمــا أن ــه حت ــم يراجــع املدعــى علي يف 1433/7/26هـــ ول
قــد مت اإلعــان يف جريــدة ...يف عددهــا رقــم 20034 الصــادر يف يــوم 
الثاثــاء 1433/1/18هـــ مــن قبــل محكمــة األحســاء ولــم يراجــع أحــد 
ومــا جــاء خبــر عــن املدعــى عليــه لــذا فقــد طلبــت البينــة مــن املدعــي 
للخدمــات   ... مكتــب  مــن  صــادر  مبايعــة  عقــد  فأبــرز  دعــواه  علــى 
العقاريــة ويتضمــن مايلــي : جنــس املبــاع : بيــت مكــون مــن دور واحــد 
مقــام علــى األرض رقــم 222/ب يف 71 اســم املالــك : ... اســم املشــتري 
: ...ومقــدار القيمــة : أربعمائــة ألــف ريــال. حــدود املبــاع : شــرقا القطعــة 
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رقــم 224 شــماال القطعــة رقــم 221 غربــا شــارع 15م جنوبــا ممــر نافــذ 
8م مبوجــب الصــك رقــم 33 وتاريــخ 1406/6/3هـــ الصــادر مــن كتابــة 
ــغ الباقــي ثاثمائــة ألــف ريــال وأول  عــدل الدمــام كمــا تضمــن أن املبل
قســط يف تاريــخ 1409/2/2هـــ انتهــى املقصــود منــه شــاهد ...شــاهد ... 
املشــتري البائــع وبســؤال املدعــي وكالــة عــن شــهوده قــال إن أحدهمــا 
تــويف رحمــه اهلل والثانــي ...الزال موجــودا وأطلــب رفــع اجللســة إلحضــاره 
ويف جلســة أخــرى  حضــر املدعــي وكالــة واملدعــي أصالــة ...ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وأحضــرا معهمــا للشــهادة ... 
ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ...وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة  
قــال أشــهد أن املدعــي ...اشــترى البيــت املذكــور يف الدعــوى يف حــي 
71 بالدمــام ملالكــه ...وكان ذلــك يف تاريــخ 1409/01/14هـــ مببلــغ 
أربعمائــة ألــف ريــال  وقــد كتبــت املبايعــة بينهمــا يف مكتبــي العقــاري 
بيــدي بهــذا أشــهد وعليــه أوقــع كمــا أحضــر املدعــي معدلــن لشــاهده 
وهمــا كل مــن ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...و...
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وباستشــهادهما شــهدا 
بثقــة وعدالــة الشــاهد كمــا أبــرز املدعــي ســندات قبــض باملبالــغ التــي 
دفعهــا للمدعــى عليــه جــرى إرفــاق صــور منهــا مصدقــة باملعاملــة لذا فقد 
قــررت أخــذ ميــن املدعــي أصالــة مــع بينتــه وبعــرض اليمــن عليــه اســتعد 
ــي اشــتريت  ــب والشــهادة أنن ــم الغي ــم عال ــا واهلل العظي ــف قائ ــا وحل به
البيــت محــل الدعــوى مــن املدعــى عليــه ...بأربعمائــة ألــف ريــال ودفعتهــا 
لــه واهلل العظيــم هكــذا حلــف وكان قــد وردنــي كذلــك خطــاب 
مديــر شــرطة الدمــام رقــم 2/11600/7/5/21 يف 1434/06/19هـــ 
املتضمــن أنــه بالبحــث يف ســجات الســجناء املودعــن شــعبة إصاحيــة 
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الدمــام لــم يعثــر علــى املذكــور ضمــن الســجناء حســب كتابهــم املرفــق 
ــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي  ــاء عل رقــم 1547 يف 1434/5/6هـــ فبن
وبنــاء علــى شــهادة  الشــاهد املعــدل شــرعا املذكــورة بعاليــه ومــا جــاء يف 
عقــد املبايعــة املشــار إليــه وملــا يف صحيــح مســلم مــن حديــث ابــن عبــاس 
رضــي اهلل عنهمــا أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى بشــاهد وميــن 
وألن املدعــي حلــف علــى صفــة مــا ذكــر بعاليــه فبنــاء علــى كل مــا 
تقــدم فقــد ثبــت لــدي أن البيــت محــل الدعــوى املذكــورة حــدوده بعاليــه 
املبايعــة املذكــورة  إليــه مبوجــب  انتقلــت ملكيتــه   ... للمدعــي  ملــك 
بعاليــه وبذلــك حكمــت والغائــب علــى حجتــه متــى حضــر وســيجري 
بعــث املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيقهــا كاملتبــع  وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1434/07/04 هـــ
املوافــق1434/11/13 هـــ  يــوم اخلميــس  وبعــد ففــي  احلمــد هلل وحــده 
افتتحــت اجللســة بنــاء علــى  عــودة املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
وبرفقهــا  1434/11/6هـــ  يف   341747031 برقــم  الشــرقية  باملنطقــة 
قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة دائــرة األحــوال الشــخصية الثانيــة رقــم 
34350285 يف 1434/11/4هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/11/13 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة دائـــرة األحــوال 
الشــخصية الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى 
وتاريــخ  34/1747031/ش2  برقــم  احملكمــة  لــدى  املقيــدة  املعاملــة 
1434/7/18هـــ والــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبدينــة 
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الدمــام برقــم 33/331989 وتاريــخ 1434/7/16هـــ املرفــق بهــا الصــك 
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي بهــا الشــيخ/ ...املســجل برقــم 34261568 
إفــراغ  قضيــة  ...يف  ...ضــد/  بدعــوى/  اخلــاص  1434/7/8هـــ  وتاريــخ 
عقــار وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه  وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
حكــم فضيلتــه واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبه 

وســلم حــرر يف 1434/11/4هـــ
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: 33255495  تاريُخه: 1433/5/18هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 28505

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف :  
34193593 تاريخه: 1434/4/21هـ

عقــار- شــراء فيــال و قطعــة أرض - إفــراغ صــوري - شــراء غيــر املواطــن 
لعقــار وتســجيله باســم مواطــن- طلــب املقاصــة القضائيــة- احلكــم 

بإفــراغ العقــار للمســتثمر غيــر مواطــن  

املادة األولى من نظام متلك غير السعودي للعقار واستثماره

ادعــى املدعــى وكالــة علــى املدعــى عليهــم بــأن موكلــه اشــتري عقاريــن 
متاصقــن ودفــع ثمنهمــا وســجلهما باســم مــورث املدعــى عليهــم كــون 
األجنبــي وقــت تاريــخ الشــراء ال يحــق لــه متلــك العقــار وأن العقاريــن 
املذكــوران حتــت يــد موكلــه - أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف دعــوى 
املدعــى وذكــر املدعــى عليــه وكالــة بــأن العقاريــن املذكوريــن ملــك 
خــاص ملــورث موكليــه وأنــه جعــل للمدعــى أصالــة حــق الســكن فقــط 
ألنــه كان شــريكًا ملــورث موكليــه وأنــه قبــل ســبع ســنوات تقريبــًا 
قــام موكلــوه بشــراء حصــة املدعــى أصالــة مــن الشــركة وترتــب عليهــا 
ضريبــة دخــل مت تســليمها ملصلحــة الــزكاة- طلــب املدعــى عليــه وكالــة 
ألــزام املدعــى أصالــة بتســليم مبلــغ الضريبــة ملوكليــه- قــرر املدعــى 
وكالــه أن الصحيــح مــا جــاء يف دعــواه ومســألة الضريبــة ال عاقــة لهــا 
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العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة  رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ    1430/06/13 وتاريــخ   28505 برقــم  بالريــاض  العامــة 
باحملكمــة برقــم 3089594 وتاريــخ 1430/06/13 هـــ و يف يــوم االحــد 
الســجل  ... ســعودي اجلنســية مبوجــب   املوافــق 1432/9/7هـــ حضــر 

بهــذه الدعــوى وللمدعــى عليــه وكالــة إقامــه دعــوى مســتقل بهــا- أبــرز 
املدعــى وكالــة أقــرارًا خطيــًا منســوبًا ملــورث املدعــى عليهــم يتضمــن  أن 
العقاريــن موضــع الدعــوى ملــك للمدعــى- كمــا أبــرز عقــد تنــازل صــادر 
مــن وكيــل املدعــى عليهــم يتضمن تنازلهم عــن العقارين موضع الدعوى 
حيــث ســبق أن اشــتراهما املدعــى مــن مالــه اخلــاص- بعــرض هذيــن 
االقراريــن علــى املدعــي عليــه وكالــة صــادق عليــه- جــرت الكتابــة 
للهيئــة العامــة لاســتثمار لإلفــادة عــن املوافقــة لتملــك املدعــى للعقاريــن 
املذكوريــن- وردت اإلجابــة بأنــه ال مانــع اســتخدام املنــزل املقــام عليــه 
كســكن خــاص لصاحــب املصنــع ) املدعــى( صــدر احلكــم بإثبــات أن 
كامــل العقاريــن موضــع الدعــوى ومــا أقيــم عليهمــا مــن بنــاء هــو ملــك 
خــاص للمدعــى أصالــة- لــم يقتنــع املدعــى عليهــم وكالــة- لوحــظ علــى 
احلكــم مــن محكمــة االســتئناف مباحظــات أهمهــا االستفســار عــن 
ســريان مفعــول الصــك وأن يكــون إثبــات التملــك باســم املصنــع - جــرى 
االستفســار عــن ســريان مفعــول الصــك- رجــع القاضــي عــن حكمــة 
وثبــت لديــه متلــك املصنــع للعقاريــن املوصوفــن يف الدعــوى- صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف
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املدني رقم  ... ورخصة محاماة رقم )26/143( وتاريخ  1426/9/12هـ  
الوكيــل الشــرعي عــن املدعــي ...  مبوجــب الوكالــة الشــرعية الصــادرة 
وتاريــخ  رقــم 211244000844  بالريــاض  الثانيــة  العــدل  مــن كتابــة 
1430/6/6هـــ وحضــر حلضــوره ... الوكيــل الشــرعي عــن ... ســعودي 
كتابــة  مــن  الصــادرة  الوكالــة  مبوجــب   ... رقــم  املدنــي  بالســجل 
عــدل جــدة الثانيــة برقــم 18809 يف 1428/2/27هـــ  جلــد 5747 و...  
... و  املذكــور وكل املدعــي باألصالــة عــن نفســه وبالوكالــة  عــن 
...  و...  و... و...  و...  أوالد ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن بيــروت 
ــا مــن اجلهــات  برقــم 1424/145هـــ يف 1424/6/29هـــ واملصــادق عليه
املختصــة وادعــى االول قائــا لقــد اشــترى موكلــي فيــا بحــي ... بتاريــخ 
1413/5/30هـــ  واملقامــة  علــى قطعــة االرض رقــم 83 باملخطــط رقــم 
1371 مببلــغ وقــدره مليونــا ريـــــال مــن مالكهــا ... كمــا اشــترى قطعــة 
االرض املجــاورة للقطعــة املذكــورة رقــم 82  باملخطــط املشــار إليــه  
مببلــغ وقــدره  مليــون ومئــة ألــف ريــال مــن مالكتهــا ...  وقــد مت افــراغ 
القطعتــن املشــار إليهمــا باســم مــورث موكلــي املدعــى عليــه ... وذلــك 

نظــرا لكــون موكلــي أجنبــي اجلنســية
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االفــراغ  فتــم  العقــار  متلــك  يحــق لألجنبــي  املذكــور ال  التاريــخ   ويف 
العقــار  موكلــي  اســتلم  وقــد  عليــه  املدعــى  موكلــي  ملــورث  صوريــا 
أن  وحيــث  فيــه  وســاكن  يديــه  حتــت  زال  ومــا  حينــه  يف  املذكــور 
ــب اثبــات شــراء  ــذا فإننــي أطل ــك االجنبــي ل ــز متل التعليمــات أخيــرا جتي
وافــراغ  بنــاء  مــن  عليهــا  اقيــم  ومــا  املذكورتــن  لارضــن  موكلــي 
ــة أجــاب  ــه وكال ــي هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى علي االرضــن ملوكل
قائــا انــه  بالرجــوع إلــى املســتندات التــي وجــدت بحــوزة موكلينــي 
أقــدم هــذا الــرد1- اإلقــرار املــؤرخ يف 1413/05/30هـــ والصــادر مــن 
مــورث موكلينــي أشــار فيــه صراحــة إلــى أن الفيــا مــكان االدعــاء 
ــه  حيــث  ــأن الشــراء قــد مت مــن أمــوال الشــركة كســكن خــاص ب ب
كان املدعــي شــريكًا بهــا إلــى حــن تخارجــه )مرفــق رقــم 1(  وهــي 
الوثيقــة الشــرعية التــي تثبــت كيفيــة إمتــام الشــراء . 2-عقــد التنــازل 
عــن الفيــا املــؤرخ يف 1425/02/23هـــ مــن وكيــل ورثــة املرحــوم ... - 
لــم تتــم اإلشــارة فيــه إلــى ســند الشــراء الصــادر مــن الشــركة. 3-مت 
إنهــاء الشــركة مبوجــب نظــام الشــركات بعــد وفــاة مــورث موكلينــي 
وقامــت الشــركة بســداد كافــة االلتزامــات املاليــة التــي ترتبــت علــى 
التخــارج باســم جميــع الشــركاء عنــد إنهــاء هــذه الشــراكة واملدعــي 
ــا .  ــي عليه ــات الت ــة للشــركة واملطالب ــب املالي ــم بكافــة اجلوان ــى عل عل
4-الشــركة قامــت بســداد مبلــغ ) 1.865.584 ( فقــط مليــون وثمامنائــة 
ملصلحــة  ريــال   وثمانــون  وأربعــة  وخمســمائة  ألــف  وســتون  وخمســة 
الــزكاة والدخــل مبوجــب أمــر التحصيــل 248692 إبــراء لذمتــه مــن 
أمــوال الشــركة املســتحقة ملصلحــة الــزكاة والدخــل كضريبــة علــى 
الشــريك األجنبــي . 5-املدعــي لــم يقــر بهــذه القيمــة املتعلقــة بالــزكاة 
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والتــي مت احتســابها مــن قبــل املصلحــة )مرفــق رقــم 2 ( . 6-علــى املدعــي 
ــة التــي تثبــت ســداده لقيمــة الفيــا مــن أموالــه اخلاصــة لــذا  تقــدمي البين
فاننــي اطلــب عمــل مقاصــة قضائيــة اســتنادًا إلــى نــص املــادة  الثمانــون 
ــة املدعــي بســداد  يف فقرتهــا ) أ( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ملطالب
مبلــغ وقــدره  ) 1.865.584 ( فقــط مليــون وثمامنائــة وخمســة وســتون 
ملصلحــة  عنــه  ســدادها  مت  ريــال  وثمانــون  وأربعــة  وخمســمائة  ألــف 
الشــريك  عــن  التــي ســددتها كضريبــة  للشــركة  والدخــل  الــزكاة 
األجنبــي . هكــذا اجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال ان 
مــا ذكــره املدعــى عليــه يف اجابتــه دعــوى ال عاقــة لهــا باملنــزل املدعــى 
بــه وانــا ال اقــر مــا ذكــره وال انكــره وعليــه ان يتقــدم بدعــوى مســتقلة 
فبــاب الشــرع مفتــوح فجــرى افهامــه بــان عليــه االجابــة علــى مــا ذكــره 
املدعــى عليــه باجابــة ماقيــه فقــال ان جميــع مــا ذكــره املدعــى عليــه 
يف اجابتــه غيــر صحيــح والصحيــح مــا ذكرتــه يف دعــواي وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال الصحيــح مــا ذكرتــه وعندمــا مت 
شــراء حصــة مــوكل املدعــي يف الشــركة بقــي العقــار املذكــور معلقــا 
وقــد وافــق موكلــي علــى تســليم العقــار ملــوكل املدعــي اذا مت تصفيــة 
مــا بذمتــه مــن التزامــات ماليــة للدولــة وســداد االلتزامــات مــن قبــل 
الشــركة املذكــورة اعــاه وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال مــا 
ذكــره املدعــى عليــه غيــر صحيــح وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة هــل 
لديــه بينــة علــى صحــة مــا ذكــره يف اجابتــه فقــال نعــم وســوف احضرهــا 
يف اجللســة القادمــة ويف يــوم الثاثــاء املوافــق1433/05/18 هـــ  لــدي 
ــا ... القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض افتتحــت اجللســة وفيهــا  أن
حضــر الطرفــان وبتــاوة مــا مت ضبطــه عليهمــا صادقــا عليــه وحيــث 
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لــم تتضــح لــي اجابــة املدعــى عليــه وكالــة لــذا طلبــت منــه اإلجابــة عــن 
ــة يف دعــواه  ــة فقــال إن مــا ذكــره املدعــي وكال دعــوى املدعــي وكال
مــن العقاريــن الفلــة واألرض اللذيــن ذكــر موقعهمــا صحيــح وهما باســم 
مــورث موكلــي ومــا ذكــره أنهمــا ملــك ملوكلــه وكتبهــا باســم مــورث 
موكلــي ألنــه أجنبــي وال يحــق لــه التلمــك غيــر صحيــح والصحيــح أنهــا 
ملــك ملــورث موكلــي خالــص وإمنــا جعــل للمدعــي أصالــة حــق الســكن 
فيهــا فقــط ألنــه كان شــريكا ملــورث موكلــي يف شــركة ... وقبــل 
ســبع ســنوات تقريبــا قــام موكلــي بشــراء حصتــه مــن الشــركة وترتــب 
عليــه ضريبــة دخــل مت تســليمها ملصلحــة الــزكاه والدخــل مببلــغ قــدره 
ــون  ــة وثمان ــة وأربع ــة وخمــس وســتون ألــف وخمــس مئ ــون وثمــان مئ ملي
ريــال نطلــب الزامــه بتســليم هــذا املبلــغ ملوكلــي هكــذا أجــاب وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال الصحيــح مــا ذكرتــه مــن متلــك موكلــي 
للعقاريــن املذكوريــن مــن مالــه اخلــاص ولــدي البينــة وأمــا ماذكــره مــن 
دفــع ضريبــة الدخــل فهــذه دعــوى مســتقلة ال عاقــة لهــا بدعــواي هكذا 
قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال ال مانــع لــدي مــن 
اقامــة دعــوى مســتقلة يف مطالبتــه مببلــغ ضريبــة الدخــل واســأله البينــة 
علــى دعــواه وبطلــب البينــة مــن املدعــي وكالــة ابــرز أصــل ورقــة مؤرخــه 
الفلــة  أن صكــي   ... يوضــح  اقــرار  نصهــا  وهــذا  يف 1413/5/30هـــ 
الواقعــة بحــي ... والتــي مت شــراؤها مــن ... مببلــغ ثاثــة مايــن ريــال ومت 
افراغهــا لــدى كاتــب عــدل الريــاض بســجات األرقــام التاليــة 4/673 
مــن 95 جلــد وتاريــخ 1402/4/29هـــ و 3/455/ تاريــخ 1401/4/26هـــ 
أن هــذه الفلــة املقامــة علــى هاتــن القطعتــن همــا ملــك خــاص لــألخ ...  
ــا شــريكا يف شــركة ... مت شــراؤها  أردنــي اجلنســية حيــث يعمــل معن



400

لســكنه اخلــاص باســمنا حتــى يتــم احلصــول علــى اجــازة التملــك لــه 
مــن قبــل اجلهــات املختصــة وخوفــا مــن مفاجــأت احليــاة فإننــي اقــرر أن 
هذيــن الصكــن ملــك خالــص لــه وقــد تعهــد الرجــل بانهــاء اجــراءات 
معاملتــه مــن الداخليــة كمــا نصــت بذلــك األنظمــة كتبتــه بخــط يــدي 
وأنــا بكامــل قــواي العقليــة والبدنيــة واهلل علــى مــا أقــول شــهيد ... 
ــازل  ــرز اصــل عقــد تن وتوقيعــه مــؤرخ يف 1413/5/30هـــ ا.هـــ كمــا أب
علــى مطبوعــات مصنــع ... النتــاج الظــروف والبطاقــات الباســتيكية 
هــذا نصــه ) بعــون اهلل تعالــى يف هــذا اليــوم الثاثــاء املوافــق 2/23/ 
1425هـــ مت االتفــاق بــن كل مــن االطــراف التاليــة الطــرف االول ورثــة 
ــخ  املرحــوم ... ســعودي اجلنســية مبوجــب حفيظــة النفــوس رقــم ... وتاري
1384/10/14هـــ وميثلهــم الســيد ... ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة 
االحــوال املدنيــة رقــم ... وتاريــخ 1417/1/21هـــ وكيــا عــن الورثــة 

مبوجــب الوكالــة رقــم 1424/145بتاريــخ 1424/6/29هـــ واملرفــق 
صــورة منــه الطــرف الثانــي الســيد ... اردنــي اجلنســية مبوجــب جــواز 
ســفر رقــم ... وتاريــخ 2003/2/18 واقامــة رقــم 2007214196 صــادرة 
مــن الريــاض بتاريــخ 1423/7/13هـــ علــى ان يتنــازل الطــرف االول عــن 
ملكيــة الفيــا القائمــة علــى مخطــط ... رقــم 1371 بتاريــخ 1400هـــ يف 
القطعتــن رقــم 83،82 والتــي يحدهمــا مــن الغــرب القطعتــن 85،84 
ومــن اجلنــوب شــارع 15ومــن الشــرق شــارع 15 ومــن الشــمال قطعــة رقــم 
التنــازل ســبق وان اشــتراه  اليــه يف هــذا  العقــار املشــار  81 حيــث ان 
الســيد ... مــن مالــه اخلــاص يف حيــاة املرحــوم ...  وعلــى هــذا مت االتفــاق 
وان اهلل خيــر الشــاهدين الطــرف االول املتنــازل ورثــة املرحــوم ... وينــوب 
عنهــم ... مبوجــب صــك الوكالــة توقيعــه الطــرف الثانــي املتنــازل لــه 
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ــع ... توقيعــه وختمــه شــاهد اول ... توقيعــه شــاهد  ... املســتثمر يف مصن
ثانــي ... توقيعــه (  ا.هـــ وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال 
يــده فعــا  االقــرار اخلطــي االول صــادر مــن مــورث موكلــي وبخــط 
ــات ان  ــب اثب ــه ولكــن اطل ــراض علي ــدي اعت ــع توقيعــه وليــس ل والتوقي
مبلــغ العقاريــن ســلم ملــورث موكلــي وقــدره ثاثــة مايــن ريــال وامــا 
 ... اقــرار التنــازل الــذي ذكــره صحيــح ايضــا وصــادر مــن موكلــي 
اصالــة عــن نفســه وبوكالتــه عــن بقيــة الورثــة وهــو مخــول يف وكالتــه 
بالتنــازل ولكــن كتــب هــذا التنــازل بنــاء علــى الورقــة االولــى وال زلــت 
اطلــب اثبــات تســليم مبلــغ العقاريــن مــن قبــل املدعــي اصالــة هكــذا 
لاســتثمار  العامــة  الهيئــة  حملافــظ  الكتابــة  ســبق  وقــد  هــذا  قــرر 
لافــادة عــن موافقتــه علــى متلــك املدعــي اصالــة للعقاريــن املذكوريــن 
جــواب  فــورد  1432/3/13هـــ  وتاريــخ   32/196953 رقــم  باخلطــاب 
وكيــل احملافــظ والرئيــس التنفيــذي للعمليــات للخطــاب رقــم 23888 
وتاريــخ 1432/4/23هـــ املتضمــن بانــه ال مانــع لــدى الهيئــة العامــة مــن 
اســتثمار مــن متلــك مصنــع ...  للعقــار لغــرض اســتخدام املنــزل املقــام 
ــى مــا تقــدم  ــاء عل ــع ... ا.هـــ فبن عليــه كســكن خــاص لصاحــب املصن
مــن الدعــوى واالجابــة املتضمنــة انــكار املدعــى عليــه وكالــة لدعــوى 
املدعــي وكالــة مــن ان موكلــه متلــك العقاريــن املذكوريــن يف الدعــوى 
ــة باالقــرار اخلطــي الصــادر مــن  مــن مالــه اخلــاص واثبــت املدعــي وكال
ــة املرصــود نصــه بعاليــه واملتضمــن اقــراره  مــورث املدعــى عليهــم اصال
ــة وكذلــك مــا  ــان العقاريــن املذكوريــن ملــك خالــص للمدعــي اصال ب
ــة ســبق وان  ــان املدعــي اصال ــة واقــراره ب ــازل وكيــل الورث ابــرزه مــن تن
ــاة مورثهــم وهــو  ــه اخلــاص يف حي اشــترى العقاريــن املذكوريــن مــن مال
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مخــول بالتنــازل وصــادق علــى ذلــك املدعــى عليــه وكالــة وقــد جــرى 
االطــاع علــى وكالتــه املذكــور رقمهــا وتاريخهــا ووجدتهــا تخولــه 
املدافعــة واملرافعــة والتنــازل واالقــرار وملوافقــة اجلهــة املصــدرة لترخيــص 
املدعــي اصالــة وهــي الهيئــة العامــة لاســتثمار لتملكــه باســم املصنــع 
ــر الســعودين  ــى املــادة االولــى مــن نظــام متلــك غي ــاء عل ــه و بن ــوك ل اململ
للعقــار واســتثماره لــذا فقــد ثبــت لــدي ان كامــل العقاريــن املوصوفــن 
للدعــوى ومــا اقيــم عليهمــا مــن بنــاء هــو ملــك خــاص باملدعــي اصالــة 
وبذلــك حكمــت وســيهمش علــى صــك امللكيــة بذلــك بعــد اكتســاب 
احلكــم الصفــة القطعيــة والتأكــد مــن ســريان مفعــول الصكــن مــن 
اجلهــة املصــدرة لــه وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي وكالــة 
القناعــة واملدعــى عليــه عدمهــا وطلــب االســتئناف واجيــب لطلبــه وافهــم 
بــان لــه مــدة االعتــراض ثاثــن يومــا ابتــداء مــن اليــوم ويســقط حقــه يف 
االعتــراض بعــد انتهــاء املــدة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وســلم . حــرر يف  1433/05/18 هـــ ــه وصحب ــى آل محمــد وعل
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم اإلثنن املوافق1434/01/26 هـ افتتحت 
اجللســة بنــاء علــى مــا وردنــا مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 331405806 
وتاريــخ 1433/7/26هـــ شــرحا على خطاب رئيس محكمة االســتئناف 
رقــم 1176538 وتاريــخ 1433/7/22هـــ وبرفقهــا  قــرار الدائــرة االولــى 
املســجل برقــم 33326610 وتاريــخ 1433/7/5هـــ واملتضمــن مــا نصــه 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة واوراق املعاملــة 
لوحــظ مــا يلــي اوال لــم يطلــب مــن املدعــى عليــه وكالــة حصــر ورثــة 
مــورث موكلــه وشــركاه ويــدون مضمونــه ويرفــق صــورة طبــق االصــل 
منــه باملعاملــة ثانيــا لــم يستفســر عــن ســريان مفعــول صكــوك التملــك 
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وهــل هــي صاحلــة لاعتمــاد عليهــا يف االفــراغ ام ال ثالثــا حكــم فضيلتــه 
بثبــوت متلــك املدعــي للعقاريــن املوصوفــن يف الدعــوى ومــا حكــم بــه ال 
ــات  ــة العامــة لاســتثمار مــن ان يكــون اثب يتفــق مــع مــا ورده مــن الهيئ
التملــك باســم مصنــع ... فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا ذكــر واكمــال 
مــا يلــزم نحــوه واهلل املوفــق ا.هـــ وعليــه فقــد حضــر الطرفــان يف هــذه 
اجللســة وبطلــب صــك حصــر الورثــة مــن املدعــى عليــه وكالــة ابــرز 
الصــك الصــادر مــن 29/123 وتاريــخ 1422/7/20هـــ وانحصــار ورثتــه 
يف زوجتــه ... واوالده ...  و...  و...  و...  و...  و...  ومرفــق صــورة مصدقــة 
منــه يف املعاملــة وبالنســبة للماحظــة الثانيــة فقــد جــرى االستفســار 
عــن ســريان مفعــول الصــك رقــم 4/673 1402/4/29هـــ فوردنــا جــواب 
ــة العــدل االولــى برقــم 331748535 وتاريــخ 1433/10/17هــــ و  كتاب
باالستفســار عــن الصــك رقــم 3/455 يف 1401/4/26هـــ وردنــا جــواب 
1433/10/17هـــ  وتاريــخ   331748570 رقــم  االولــى  العــدل  كتابــة 
ووجدتهمــا انهمــا ال يــزاالن ســاريا املفعــول وبالنســبة للماحظــة الثالثــة 
فلوجاهــة مــا ذكــره اصحــاب الفضيلــة فقــد رجعــت عــن حكمــي بــان 
العقاريــن املوصوفــن يف الدعــوى ملــك للمدعــي اصالــة وثبــت لــدي متلــك 
مصنــع ... للعقاريــن املوصوفــن يف الدعــوى وبذلــك حكمــت وبعرضــه 
علــى الطرفــن قنــع بــه املدعــي وكالــة وامــا املدعــى عليــه وكالــة فــا 
ــه مــع  ــى اعتراضــه وامــرت باحلــاق ذلــك بالصــك وســجله واعادت زال عل
كامل اوراق املعاملة حملكمة االستئناف  وباهلل التوفيق ، وصلى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/01/26 هـ

احلمــد هلل وحــده وبعــدويف يــوم االثنــن املوافــق 1434/4/1هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعه 2،30 وقــد وردنــا خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة 
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العامــه املســاعد برقــم 34547760 وتاريــخ 1434/3/3هـــ شــرحا علــى 
خطــاب فضيلــة رئيــس محكمــة االســتئناف املســاعد رقــم 34278175 
وتاريــخ 1434/2/30هـــ املرفــق بــه قــرار الدائــرة احلقوقيــة االولــى رقــم 
مــا  علــى  وباالطــاع   ( املتضمــن  1434/2/24هـــ  وتاريــخ   3445567
أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بذيــل الصــك وصــورة ضبطــه بنــاء 
علــى قرارنــا رقــم 33326610 وتاريــخ 1433/7/5هـــ يلحــظ أن فضيلتــه 
لــم يــدون مضمــون وكالتــي املدعــي واملدعــى عليــه وهــل تخوالنهمــا 
الســير يف الدعــوى واإلقــرار كمــا لوحــظ أن فضيلتــه قــال يف حيثيــات 
احلكــم ) وقــد جــرى اإلطــاع علــى وكالتــه املذكــور رقمهــا وتاريخهــا 
ووجدتهــا تخولــه املدافعــه واملرافعــه والتنــازل واإلقــرار ( ولــم يذكــر 
صراحــة الوكالــة املشــار إليهــا والبــد مــن ذلــك كمــا لوحــظ أن فضيلته 
لــم يــدون مضمــون الوكالــة رقــم 1424/145 وتاريــخ 1424/6/29هـــ 
فلماحظــة ماذكــر وإحلــاق مايتــم بالضبــط والصــك وســجله وإعــادة 
املعاملــة . واهلل املوفــق ( ا.هـــ  وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بأنــه جــرى 
إطاعــي علــى وكالــة املدعــي والتــي حتمــل الرقــم 21124400844 
وتاريــخ 1430/6/6هـــ تخولــه املطالبــة واملرافعــة واملخاصمــة وإقامــة 
والصلــح كمــا جــرى  واإلنــكار  االقــرار  ولــه حــق   ... الدعــوى ضــد 
إطاعــي علــى وكالــة املدعى عليه رقــم 18809 وتاريخ 1428/2/27هـ 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجــده الــذي وكلــه ... أصالــة عــن 
نفســه وبوكالــة عــن ... وأوالدهــا كل مــن ...  و...  و... و...  و...  أوالد 
يف  1424/145هـــ  برقــم  بيــروت  مــن  الصــادرة  الوكالــة  مبوجــب   ...
ــة واملدافعــة واملخاصمــة  ــه فيهــا حــق املطالب 1424/6/29هـــ واملخــول ل
والصلــح والتنــازل واإلقــرار واإلنــكار وأمــا مــا مضمونــه الوكالــة رقــم 
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1424/145هـــ فهــو ماذكــر يف نــص الوكالــة الســابقه لــذا فلــم يظهــر 
لــي مايؤثــر علــى ماحكمــت بــه وأمــرت باحلــاق ذلــك يف الصــك وســجله 
وإعادتــه إلــى محكمــة االســتئناف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/01 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم اإلثنــن املوافق1434/05/27هـــ افتتحت 
اجللســة بنــاء علــى مــا وردنــا مــن فضيلة الرئيس برقــم 34944208 وتاريخ 
1434/5/11هـ شــرحا على خطاب فضيلة رئيس محكمة االســتئناف 
رقــم 34547760 وتاريــخ 1434/4/6هـــ وبرفقــه قــرار الدائــرة احلقوقيــة 
االولــى املســجل برقــم 34193593 وتاريــخ 1434/4/21هـــ املتضمــن 
» وباالطــاع علــى مــا اجــاب بــه فضيلتــه علــى قرارنــا رقــم 3445567 
وتاريــخ 1434/2/24هـــ تقــرر الدائــرة مــا يلــي اوال املوافقــة علــى رجوعــه 
يوجــب  مــا  يظهــر  لــم  ثانيــا  1433/5/18هـــ  يف  املــؤرخ  حكمــه  عــن 
النقــض بعــد االجــراء االخيــر بتاريــخ 1434/1/26هـــ » قاضــي اســتئناف 
... ختمــه وتوقيعــه قاضــي االســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة 
... ختمــه وتوقيعــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/27 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتدقيق 
القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض على املعاملــة الواردة 
  34547760 برقــم  بالريــاض  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن 
ــة الشــيخ  ــخ 1434/4/6هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيل وتاري
/ ... برقــم 33255495  وتاريخ1433/5/18هـــ واخلــاص بدعــوى /  ... 
وكالــة ضــد / ... وكالــة بشــأن مطالبــة املدعــي إثبــات شــراء موكليــه 
لألرضيــن املذكورتــن  بالصــك واملتضمــن حكــم فضيلتــه إثبــات أن 
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كامــل العقاريــن املوصوفــن بالدعــوى ومــا أقيــم عليهمــا مــن بنــاء هــو 
ملــك خــاص باملدعــي أصالــة وبذلــك حكــم وباإلطــاع علــى مــا أجــاب 
بــه فضيلتــه علــى قرارنــا رقــم 3445567 وتاريــخ 1434/2/24هـــ تقــرر 
الدائــرة مــا يلــي: أواًل: املوافقــة علــى رجوعــه عــن حكمــه املــؤرخ يف 
اإلجــراء  بعــد  النقــض  يوجــب  مــا  يظهــر  لــم  ثانيــًا:   . 1433/5/18هـــ 

األخيــر بتاريــخ 1434/1/26هـــ .
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رقم الصك :34208586 تاريخه :1434/05/07ه 
رقم الدعوى :33325715

رقم قرار  التصديق من محكمة 
االستئناف:34254308 تاريخه:1434/06/28هـ

عقــار - طلــب إثبــات متلــك - بيــع مــا ال ميلــك - بيــع املجهــول - 
جهالــة موقــع األرض - حكــم بــرد دعــوى .

قوله صلى اهلل عليه وسلم )) التبع ما ليس عندك ((

دعــوى املدعــي وكالــة ضــد املدعــى عليــه أن املدعــي أصالــة قــد اشــترى 
مــن املدعــى عليــه أرضــًا موصوفــة يف نــص القضيــة مببلــغ وقــدره ســتون 
ألــف ريــال وبعــد قبضــه جــزء مــن الثمــن تبــن أن القطعــة متداخلــة مــع 
أمــاك الغيــر فتــم اســتبدالها مــع قطعــة أخــرى وطلــب املدعــى وكالــة 
إثبــات متلــك موكلــه لــألرض البديلــة وســوف يكمــل باقــي الثمــن - 
أجــاب املدعــى عليــه أن دعــوى املدعــي وكالــة غيــر صحيحــة - قــرر 
املدعــي وكالــة أن موكلــه لــم يكــن يعلــم موقــع األرض البديلــة - 
ــة قــد  ــأن املدعــي أصال ــة قــرر ب ــأن املدعــي وكال ــة ب قــرر ناظــر القضي
اشــترى أرضــًا منزوعــة ليســت يف ملــك املدعــى عليــه وقــد قصــد أرضــًا 
غيــر معلومــة ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )) التبــع مــا ليــس عنــدك 
ــع  ــة بطــان بي ــدى ناظــر القضي ــع املجهــول فقــد ثبــت ل ــه عــن بي (( ونهي
األرض محــل الدعــوى ورد دعــوى املدعــي - قــرر املدعــي وكالــة عــدم 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........القاضــي يف احملكمــة العامــة 
حضــر  املوافق1433/06/24هـــ  الثاثــاء  يــوم   ففــي  املنــورة  باملدينــة 
 / عــن  الوكيــل  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   /
برقــم  الثانيــة  املدينــة  عــدل  مــن كتابــة  الصــادرة  الوكالــة  مبوجــب 
32743 /7776 يف 1433/5/9هـــ وادعــى علــى احلاضــر معــه / ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم قائــًا يف دعــواه إن موكلــي قــد 
اشــترى قطعــة أرض  رقــم ........مــن مخطــط ........ بثمــن قــدره ســتون 
ألــف ريــال مــن املدعــى عليــه وبعــد دفعــه جلــزء مــن الثمــن وقــدره اثنــان 
وخمســون ألــف ريــال تبــن أن القطعــة املشــار إليهــا متداخلــة مــع أمــاك 
للغيــر فتــم اســتبدالها مــن قبــل األمانــة بالقطعــة رقــم ........مــن مخطــط 
........لــذا أطلــب منكــم احلكــم بإثبــات موكلــي لــألرض املذكــورة 
علمــًا أن موكلــي مســتعد بدفــع الباقــي مــن الثمــن وقــدره ثمانيــة آالف 
ريــال هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن الدعــوى أجــاب قائــًا مــا 
ــح أن أخ مــوكل املدعــي حضــر  ــح والصحي ــر صحي ذكــره املدعــي غي
إلــي وطلــب منــي شــراء األرض ذات الرقــم ........مــن ........لصالــح إخوانــه 
القصــر وذلــك لكونهــم بحاجــة إلــى أرض فقلــت لــه أنــه يوجــد أرض 
........وال زالــت حتــت اإلجــراء وأرغــب يف  لــي يف مخطــط  مخصصــة 
ــه يرغــب يف شــراء  ــى إخوانــك القصــر وبعــد ذلــك تبــن لــي أن بيعهــا عل
األرض ألخيــه املدعــي أصالــة وملــا علمــت بذلــك أبلغتهــم بفســخي للبيــع 

القناعــة - صــدر قــرار محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة باملوافقــة 
علــى احلكــم.
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وعــدم إمتامــه علمــًا أن قطعــة األرض املدعــى بهــا صــدر لهــا صــك رقــم 
األولــى يف  العــدل  مــن كتابــة  1433/5/11هـــ  340106006940 يف 
املدينــة املنــورة باســم هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أفــاد 
قائــًا مــا ذكــره املدعــى عليــه غيــر صحيــح هكــذا أجــاب ثــم أبــرز 
املدعــى عليــه الصــك املشــار إليــه للقطعــة املدعــى بهــا فوجــدت فيــه مــا 
نصــه » فــإن قطعــة األرض رقــم ........مــن املخطــط رقــم 1 /ف /1411 
الواقــع يف حــي ......../ب مبدينــة املدينــة املنــورة  وحدودهــا وأطوالهــا 
ــى غــرب 12  ــي : شــمااًل مواقــف ســيارات بطــول : مــن شــرق إل كالتال
م اثنــي عشــر متــرًا ثــم مبيــل خفيــف إلــى القبلــة 17.32 م  ســبعة عشــر 
متــرًا واثنــان وثاثــون ســنتمترًا ، وجنوبــًا: شــارع بعــرض 30 م بطــول : 
27 ســبعة وعشــرون متــرًا ، وشــرقًا : القطعــة رقــم 217 بطــول : 27.27 
القطعــة   : وغربــًا  ســنتمترًا  وعشــرون  وســبعة  متــرًا  وعشــرون  ســبعة 
ــرًا وســتة وأربعــون ســنتمترًا  ــة عشــر مت رقــم 219 بطــول : 18.46 ثماني
وثمانيــة  مربعــًا  متــرًا  وســتون  وتســعة  ســتمائة   669.28  : ومســاحتها 
األمــر  علــى  إفراغهــا  يف  واملســتند  فقــط  مربعــًا  ســنتمترًا  وعشــرون 
الســامي ........يف 1386/5/8هـــ . وبنــاًء علــى قــرار التخصيــص الصــادر 
مــن أمــارة مدينــة املدينــة املنــورة رقــم 26872 يف 1433/3/15هـــ املبلــغ 
بخطــاب أمانــة مدينــة املدينــة املنــورة رقــم ........يف 1433/4/18هـــ قــد 
أصبحــت يف ملــك / ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم وعليــه 
جــرى التصديــق » أ .هـــ وبعرضــه علــى املدعــي أجــاب قائــًا مــا جــاء يف 
الصــك صحيــح ولكــن  املذكــور قــد باعهــا علــى املدعــى عليــه هكــذا 
أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا مــا ذكــره املدعــي 
غيــر صحيــح واألرض التــزال ولــم يبعهــا علــي هكــذا أجــاب ولــذا فقــد 
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قــررت إدخــال املذكــور لســماع مــا لديــه ورفعــت اجللســة ويف جلســة 
أخــرى لــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة القائــم 
بأعمــال املكتــب القضائــي اخلامــس حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى 
ــم موقــع األرض  ــك يعل ــة هــل كان موكل ــه فســألت املدعــي وكال علي
التــي ستســتبدل بهــا األرض املنزوعــة والتــي مت الشــراء مــن أجلهــا قــال 
ال لــم يكــن يعلــم مكانهــا وإمنــا كان يعلــم أن األرض التــي اشــتراها 
منزوعــة لوقوعهــا يف ملــك شــخص آخــر وســيعوض عنهــا بقطعــة أخــرى 
وطلــب موكلــي هــو أن تفــرغ األرض اجلديــدة باســمه واشــترى موكلــي 
ــة ثمنهــا بســبب أنهــا منزوعــة فبنــاء علــى مــا تقــدم  األرض املنزوعــة لقل
مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــي وكالــة قــد ذكــر بــأن موكلــه 
اشــترى أرضــًا منزوعــة ليســت يف ملــك املدعــى عليــه وقصــده أرضــًا 
غيــر معلومــة ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم »ال تبــع مــا ليــس عنــدك« 
ونهيــه عــن بيــع املجهــول لذلــك كلــه فقــد ثبــت لــدي أن البيــع محــل 
الدعــوى بيــع باطــل ومبوجبــه فقــد رددت دعــوى املدعــي وكالــة وأخليــت 
ســبيل املدعــى عليــه وبــه حكمــت وبعرضــه علــى الطرفــن قنــع بــه 
ــة فأفهــم مبقتضــى تعليمــات  املدعــى عليــه ولــم يقنــع بــه املدعــي وكال
االســتئناف، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 

حــرر يف 1434/5/5هـــ.
بعــده وبعــد ،  نبــي  مــن ال  احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى 
فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة القائــم بأعمــال 
املكتــب القضائــي اخلامــس ، يف يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/8/9هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة الواحــدة وخمــس وأربعــون دقيقــة ظهــرًا فقــد 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف يف مكــة املكرمــة باخلطــاب 
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رقــم ) 33/884087 ( يف 1434/7/2هـــ ، وقيــدت بأســاس احملكمــة 
برقــم  ) 33/884087 ( يف 1434/7/8هـــ ، مرفقــًا بهــا اإلعــام الصادر 
مــن فضيلــة ناظــر القضيــة برقــم  ) 34208586 ( يف 1434/5/7هـــ ، 
مظهــرًا بالقــرار الصــادر مــن الدائرة احلقوقية األولى برقم ) 34254308 
( يف 1434/6/28هـــ ، واملتضمــن مــا نــص احلاجــة منه مايلي/ » بدراســة 
احلكــم ، وصــورة ضبطــه ، والائحــة االعتراضية ، تقررت باألكثرية 
املوافقــة علــى احلكــم ، وبــاهلل تعالــى التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/8/9هـــ
 

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : 
األولــى  احلقوقيــة  بالدائــرة  االســتئناف  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة املكلــف  الــواردة مــن فضيل
برقــم 33884087 وتاريــخ 1434/6/18هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ ........القاضــي باحملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة 
واملســجل بعــدد 34208586 وتاريــخ 1434/5/7هــــ واملتضمــن دعــوى/ 

ضــد/ واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه .
تقــرر  االعتراضيــة  والائحــة  ضبطــه  وصــورة  احلكــم  وبدراســة 
ــا  ــة املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق. وصلــى اهلل علــى نبين باألكثري

وســلم ،،، آلــه وصحبــه  وعلــى  محمــد 
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رقم الصك: 33330892 تاريخه : 1433/7/7هـ 
رقم الدعوى : 333676

رقم قرار  التصديق من محكمة 
االستئناف:34221029 تاريخه:1434/05/25هـ

عقــار - شــراء منحــة أرض مبوجــب تذكــره مراجعــة - عــدم وجــود 
منحــة - بيــع املعــدوم - بيــع مــا ال ميلــك - أوامــر املنــح ليســت مــن 
احلقــوق املعنويــة املجــردة التــي يجيــز بعــض احلنفيــة بيعهــا - بطــالن 

البيــع ورد الثمــن . 

حديــث حكيــم بــن حــزام أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال ) التبــع 
مــا ليــس عنــدك (

ادعــى املدعــى أنــه اشــترى مــن املدعــى عليــه أمــر منحــة أرض مبوجــب 
تذكــره مراجعــة مبوجــب العقــد املبــرم وأنــه ســلم املدعــى عليــه الثمــن- 
وأن املدعــى عليــه وعــد بإعطــاء األمــر الســامي بعــد شــهر مــن تاريــخ 
العقــد- حيــث مضــى علــى العقــد قرابــة الســنتن لــذا طلــب املدعــى إلزام 
املدعــى عليــه بإعــادة املبلــغ الــذى اســتلمه منــه- قــرر املدعــى عليــه بأنــه 
حضــر لــه شــخص أخــر واســمي نفســه باســم املدعــى واشــترى منــه أمــر 
املنحــة وأنــه لــم يتــم حتديــد مــده معينــة لتســليم أمــر املنحــة- قــرر املدعــى 
عليــه أنــه غيــر مســتعد بإعــادة املبلــغ ألن البيــع مت- قــرر املدعــى أنــه 
هــو الــذى اشــترى بنفســه والشــخص املذكــور صديقــه- مت االطــاع 
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علــى عقــد البيــع ورصــد مضمونــه- صــادق الطرفــان علــى أن أمــر املنحــة 
لــم يصــدر بعــد-  نهــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم عــن بيــع مــاال ميلــك 
وبيــع أوامــر املنــح مــن هــذا القبيــل لــذا صــدر احلكــم ببطــان عقــد 
البيــع املذكــور والــزام املدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعــى املبلــغ املدعــى 
بــه- اعتــرض املدعــى عليــه علــى احلكــم- صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي القائــم بعمــل املكتــب 
الســادس عشــر يف احملكمــة العامــة بالطائــف   وبنــاء علــى املعاملــة 
احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيس احملكمة العامــة بالطائف/املكلف برقم 
333676 وتاريــخ 1433/01/01 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 338478 
وتاريــخ 1433/01/01 هـــ  ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1433/03/29 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 06 : 10  وفيهــا حضــر  ... ســعودي  اجلنســية 
املدعــى  وكيــل  حلضــوره  وحضــر   ... رقــم   املدنــي  الســجل  مبوجــب 
عليــه ... ســجل مدنــي ... وأبــرز وكالتــه الصــادرة مــن كتابــة عــدل 
الثانيــة بالطائــف برقــم 16615يف 1433/03/20هـــ وادعــى قائــا لقــد 
اشــتريت منــه منحــة أرض مبوجــب تذكــرة مراجعــة رقــم القيــد 16523 
وتاريــخ 1431/03/10هـــ ومبوجــب العقــد املبــرم بيننــا رقــم 54 حيــث 
أوعدنــي بإعطائــي األمــر الســامي الكــرمي بعــد شــهر مــن تاريــخ العقــد 
1431/08/28هـــ ولــم يــويف مبــا أوعدنــي هــذه دعــواي وأبــرز صــورة 
مــن عقــد املبايعــة متضمنــا توقيــع البائــع ... وتوقيــع املشــتري ... وأبــرز 
صــورة مــن تذكــرة مراجعــة طلــب أرض ســكنية باســم ... وبعــرض 
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الدعــوى علــي وكيــل املدعــى عليــه أجــاب قائــا أنــا ال أعــرف ... وقــد 
جاءنــي رجــل يدعــى ... وقــال أن ... يريــد شــراء منحــة أرض تخصنــي يف 
الديــوان امللكــي وقــد قمنــا ببيعــة وكتابــة ورقــة مبايعــة وأعطانــا ســبعة 
وثاثــن ألــف وخمســمائة ريــال وغيــر مســتعد بإعــادة املبلــغ لــه ألن البيــع 
مت وال أريــد فســخه ولــم نعــده بوقــت محــدد لتســليمه األرض هكــذا 
أجــاب وعليــه رفعــت القضيــة للتأمــل وحــدد بهــا موعــد يــوم اإلثنــن 
بتاريــخ 1433/05/24هـــ  الســاعة العاشــرة صباحــا واهلل املوفــق  وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم  حــرر 

يف  1433/03/29 هـــ
العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  1433/01/01هـــ  وتاريــخ   333676 برقــم  بالطائــف  العامــة 
باحملكمــة برقــم 338478 وتاريــخ 1433/01/01هـــ ففــي يــوم اإلثنــن 
املوافق1433/05/24هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 29 : 10 وفيهــا حضــر 
اجلنســية  ســعودي   ... وكيلــه  عليــه  املدعــى  والــد  وحضــر  الطرفــان 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
اجللــد  1433/03/20هـــ  وتاريــخ   16615 رقــم  الثانيــة  الطائــف  عــدل 
5674 وقــال املدعــي لقــد وعدنــي املدعــى عليــه مبــا ذكــرت قبــل العقــد 
و... صديقــي وأخبرنــي عــن املنحــة لكنــه لــم يشــتري عنــي بــل أنــا الــذي 
اشــتريت بنفســي فقــال املدعــى عليــه لــم أعــده مبــا ذكــر والعقــد مت 
قبــل قرابــة ســنتن فلمــاذا ســكت طــوال هــذه املــدة واملنحــة ال زالــت 
يف الســرا بالديــوان وبالرجــوع للعقــد املشــار إليــه وجــدت عبــارة نصهــا 
البيعــة ورقــة منحــة وعلــى البائــع تســوية الوكالــة وبســؤال الطرفــن 
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عــن معنــى هــذا قــال املدعــي معناهــا أن املدعــى عليــه البائــع يحضــر 
لــي األمــر الســامي ويعطينــي وكالــة ملتابعــة املنحــة فقــال املدعــى عليــه 
بــل معناهــا أنــي اعطيــه وكالــة ملتابعــة املنحــة والتــي هــي املبيــع وأمــا 
إحضــار األمــر الســامي فــا يلزمنــي والعقــد صريــح وقــد رضــي بــه 
وبســؤال املدعــي عــن بينتــه علــى أن املدعــى عليــه وعــده مبــا ذكــر قبــل 
العقــد وأنــه التــزم لــه بإحضــار األمــر الســامي قــال بينتــي شــهود العقــد 
وســأحضرهم اجللســة القادمــة فرفعــت اجللســة لذلــك وتأجلــت إلــى يــوم 
وبــاهلل  والنصــف  التاســعة  الســاعة  املوافــق 1433/07/07هـــ  االثنــن 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1433/05/24هـــ
العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  1433/01/01هـــ  وتاريــخ   333676 برقــم  بالطائــف  العامــة 
باحملكمــة برقــم 338478 وتاريــخ 1433/01/01هـــ  ففــي يــوم االثنــن 
املوافق1433/07/07هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 9:30 وفيهــا حضــر 
... ســعودي اجلنســية مبوجــب  املدعــي وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه 
الســجل املدنــي رقــم ... وحضــر والــد املدعــى عليــه ووكيلــه وقال املدعي 
لــم أمتكــن مــن إحضــار بينتــي ألنهــم مــن جماعتــه ويخشــون القطيعــة إن 
شــهدوا فلذلــك امتنعــوا وليــس لــدي بينــة أخــرى وال أقبــل ميــن املدعــي 
وهنــاك دعــوى مماثلــه مــن أخــي ضــد املدعــى عليــه لــدى القاضــي ... 
ــرز صــورة الصــك الصــادر  ــم أب ــه ث ــى املدعــى علي ــا عل وقــد حكــم فيه
مــن القاضــي ... ألخيــه ضــد املدعــى عليــه فــإذا هــو برقــم 33312643 
وتاريــخ 1433/06/23هـــ ويتضمــن احلكــم غيابيــا ضــد املدعــى عليــه 
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بإعــادة املبلــغ للمدعــي وجــاء يف الدعــوى أنــه باعــه منحــه فتبــن بــأن 
الورقــة ورقــة مراجعــة للديــوان وليســت منحــه وبســؤال الطرفــن عــن 
املبيــع أفــادا بأنــه مجــرد ورقــة منحــه لــم حتصــل بعــد وعليه فبنــاء على ما 
تقــدم مــن الدعــوى املتضمنــة مصادقــة املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي 
ــى الصفــة املدعــى بهــا وإنــكاره االشــتراط احملــدد للمــدة  باملبايعــة عل
ــم حتصــل  ــة وألن املنحــة ل ــي بواقعــة مماثل ــا جــاء يف احلكــم القضائ ومل
بعــد فــإن بيعهــا مــن قبيــل بيــع املعــدوم كالســمك يف املــاء والطيــر يف 
الهــواء مــع عــدم القــدرة علــى تســليمها وعــدم متــام ملــك البائــع لهــا وقــد 
نهــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم حكيــم بــن حــزام رضــي اهلل عنــه عــن 
ذلــك وقــال )ال تبــع مــا ليــس عنــدك( وليســت مــن قبيــل احلقــوق املعنويــة 
املجــردة التــي يجيــز بعــض احلنفيــة بيعهــا ألن احلــق غيــر معلــوم وال ثابــت 
فيهــا فهــي مــن قبيــل الغــرر وحصولهــا غيــر متيقــن وقــد نهــى النبــي صلــى 
اهلل عليــه وســلم عــن بيــع املعــدوم والغــرر ونهــى اهلل ســبحانه وتعالــى قبــل 
ذلــك عــن أكل املــال بالباطــل وعليــه فقــد حكمــت ببطــان هــذا البيــع 
وألزمــت املدعــى عليــه بــأن يــرد للمدعــي الثمــن املدعــى بــه وقــدره ســبعة 
وثاثــون ألــف وخمســمائة ريــال وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن لــم 
يقنــع بــه املدعــي عليــه وطلــب االســتئناف وأســتعد بتقــدمي الئحــة فأجيــب 
لطلبــه وســلم صــورة مــن احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال ثاثــن 
يومــا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1433/07/07هـــ
العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
اجللســة  افتتحــت  املوافق1433/08/11هـــ  األحــد  يــوم  ويف  بالطائــف 
  ... مــن  املقدمــة  االعتراضيــة  الائحــة  وردتنــا  وقــد   11 : الســاعة 00 
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واملقيــدة برقــم 331444174 وتاريــخ 1433/07/30هـــ واملكونــة مــن 
ورقــة واحــده وباإلطــاع عليهــا لــم أجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت 
بــه وللبيــان جــرى رصــده وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/08/11 هـــ
العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالطائــف   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ   وتاريــخ 1433/01/01  برقــم 333676  بالطائــف  العامــة 
يــوم   ففــي  هـــ    1433/01/01 وتاريــخ   338478 برقــم  باحملكمــة 
احلاديــة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/09/02  األربعــاء 
عشــر وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 
رقــم  قــرار  معهــا  املرفــق  1434/5/19هـــ  وتاريــخ   34297383 برقــم 
34221029 وتاريــخ 1434/5/25هـــ املــدون علــى ظهــر الصــك املتضمــن 
» املوافقــة علــى احلكــم » وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/09/02 هـــ
احلمــد هلل وحــده، والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد:ـ فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاَة الدائــرة احلقوقيــة الســابعة مبحكمــة االســتئناف 
مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  االطــاع  املكرمــة  مكــة  منطقــة  يف 
احملكمــة العامــة بالطائــف برقــم 34297383 وتاريــخ 1434/05/12هـــ 
املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ... القاضــي باحملكمــة 
العامــة بالطائــف املســجل برقــم 33330892 وتاريــخ 1433/07/07هـــ 
املتضمــن دعــوى ... ضــد ... ، وبدراســة الصــك وصـــورة ضبطـــه والئحتــه 

اإلعتراضيــة تقـــررت املوافقـــة علـــى احلكــم واهلل املوفــق.
وصلـى اهلل علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم،،،،،
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: 34187682 تاريُخه: 1434/4/14ه  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33336901

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف :  
34273196 تاريخه: 1434/7/19هـ

عقــار - بيــع - اخــالء عقــار بعــد البيــع - ســداد اجــره فتــرة البقــاء 
بعــد االفــراغ ودفــع اجــره محامــاة ] طلبــان عارضــان[ - وجــوب الوفــاء 
بالعقــود - احلكــم بإخــالء العقــار - تأجيــل النظــر يف طلــب عــارض 

حتــى توفــر مســوغات البــت فيــه .

ِذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد( َها اَلّ 1. قوله تعالى )َيا َأُيّ
2. املادة )81( من نظام املرافعات الشرعية

عليــه  املدعــى  ضــد  الشــركات  إحــدى  عــن  وكالــة  املدعــي  ادعــى 
وكالــة أن الشــركة موكلتــه قــد اشــترت عقــارًا مــن املدعــى عليــه 
مبينــًا موقعــه وصفتــه بالدعــوى بثمــن وقــدره ثمامنائــة ألــف ريــال اســتلمها 
بالعقــار وطالــب  زال ســاكنًا  مــا  املدعــى عليــه  أن  إال  املدعــى عليــه 
ــة بإلــزام املدعــى عليــه بإخــاء العقــار وأجــرة املثــل مــدة  املدعــي وكال
املدعــى عليــه  أجــاب  بأجــرة احملامــاة -  وإلزامــه  املدعــى عليــه  بقــاء 
باإلنــكار وقــرر أن الــذي اشــترى العقــار شــخص آخــر وان املدعــى عليــه 
أصالــة اشــترط أن يبقــى يف الــدور األرضــي مــدة ســنتن - اطلــع ناظــر 
القضيــة علــى صــك العقــار فوجــد انــه مت التهميــش  علــى صــك امللكيــة 
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بانتقــال ملكيــة العقــار للشــركة املدعيــة مقابــل ثمامنائــة ألــف ريــال - 
ِذيــَن آَمُنــوا َأْوُفــوا ِباْلُعُقــود(  َهــا اَلّ قــرر ناظــر القضيــة ولقولــه تعالــى )َيــا َأُيّ
ولعــدم ثبــوت شــرط ينــايف ذلــك فقــد صــدر احلكــم بإخــاء املدعــى 
عليــه أصالــة للعقــار وتأجيــل النظــر يف الطلبــات العارضــة حلــن توفــر 
مســوغات البــت فيهــا - قــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة - صــدر قــرار 

محكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير باملوافقــة 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 بنجــران وبن
العامــة بنجــران برقــم 33336901 وتاريــخ 1433/05/16هـــ  املقيــدة 
حضــر  هـــ   1433/05/16 وتاريــخ   33916339 برقــم  باحملكمــة 
ســعودي اجلنســية مبوجــب  الســجل املدنــي رقــم الوكيــل الشــرعي عــن 
1433/03/26هـــ  ........وتاريــخ  رقــم  الوكالــة  ........مبوجــب  شــركة 
والتــي تخولــه حــق التقاضــي أمــام جميــع جهــات التقاضــي وجميــع جلــان 
التســوية والهيئــات القضائيــة والقانونيــة ولــه احلــق يف إقامــة الدعــاوى 
وتقــدمي البينــات واملرافعــة واملدافعــة واملخاصمــة وغيــر ذلــك  وحضــر 
حلضــوره املدعــى عليــه وكالــة ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم بصفتــه وكيــًا عــن املدعــى عليــه ابنــه... مبوجــب صــك الوكالــة 
ــخ  ــة بشــرق الريــاض برقــم ........وتاري ــة العــدل الثاني الصــادر مــن كتاب
1434/04/07هـــ والتــي تخولــه حــق املطالبــة وإقامــة الدعــاوى واملرافعــة 
والــرد عليهــا واإلقــرار واإلنــكار وغيــر  الدعــاوى  واملدافعــة وســماع 
ــي اشــترت  ــك فادعــى املدعــي قائــا يف دعــواه أن الشــركة موكلت ذل
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مــن املدعــى عليــه أصالــة منــزاًل يقــع يف حــي ........ذي الصــك رقــم ........
وتاريــخ 1395/02/06هـــ والبالــغ مســاحتها ســبعمائة وخمســة وثاثــون 
متــرًا مربعــًا وحدودهــا كمــا يلــي : شــمااًل بطــول ثاثــن متــرًا يليهــا 
األرض رقــم 149 وجنوبــًا بطــول ثاثــن متــرًا يليهــا الشــارع رقــم 88 
بعــرض 15 م  وشــرقا بطــول أربعــة وعشــرين متــرًا وخمســن ســم يليهــا 
األرض رقــم 152 وغربــًا بطــول أربعــة وعشــرين متــرًا وخمســن ســم 
يليهــا األرض رقــم 148 للمدعــو / ... ومت اإلفــراغ للشــركة موكلتــي 
يف 1432/11/17هـــ مقابــل مبلــغ وقــدره ثمامنائــة ألــف ريــال ســعودي 
اســتلمها املدعــى عليــه مبوجــب شــيك صــادر مــن مصــرف ... والزال 
املدعــى عليــه يف املنــزل ولــم يخــرج منــه حتــى هــذا التاريــخ أطلــب إلــزام 
املدعــى عليــه بإخــاء العقــار وإلزامــه بدفــع أجــرة املثــل عــن الفتــرة التــي 
يــده بعــد اإلفــراغ وإلزامــه بدفــع أجــرة احملامــاة  كان العقــار حتــت 
ــًة  ــه وكال ــى املدعــى علي هــذه دعــواي وبعــرض مــا جــاء يف الدعــوى عل
أجــاب قائــًا مــا ذكــره املدعــي وكالــة مــن أن موكلــي بــاع املنــزل 
املذكــور علــى شــركة ... غيــر صحيــح وإمنــا الصحيــح أنــه باعــه علــى 
شــخص يدعــى مببلــغ وقــدره تســعمائة وخمســون ألــف ريــال ســعودي 
اســتلم موكلــي مــن مبلغــًا وقــدره مائــة وخمســون ألــف ريــال واســتلم 
ريــال ســعودي وقــد  ألــف  البنــك مبلغــًا وقــدره ثمامنائــة  مــن  موكلــي 
اشــترط عليــه أن يبقــى يف املنــزل مــدة ســنتن يف الــدور األرضــي أمــا 
الــدور العلــوي فقــد اســتلمه وقــام بتأجيــره هــذه إجابتــي وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي وكالــة مــا ذكــر املدعــى عليــه وكالــًة غيــر صحيــح 
والصحيــح مــا ذكرتــه أنــا فاملشــتري هــي موكلتــي وليــس للشــخص 
املذكــور أي صفــة يف البيــع هكــذا أجــاب و بســؤاله البينــة علــى مــا 
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ذكــر أبــرز صــك العقــار املذكــور بعاليــه وقــد قمــت ســابقًا بالكتابــة 
ملصــدره كتابــة عــدل منطقــة ... لاستفســار عــن ســريان مفعولــه وذلــك 
برقــم 34750289 وتاريــخ 1434/03/25هـــ فوردنــا اجلــواب منهــم برقــم 
34792132 وتاريــخ 1434/04/01هـــ  املقيــد لدينــا باحملكمــة برقــم 
34811508 وتاريــخ 1434/04/02هـــ املتضمــن مطابقــة الصــك لســجله 
وباإلطــاع علــى أصــل الصــك وجدتــه تضمــن انتقــال ملكيــة العقــار 
لصالــح شــركة ........يف 1432/11/17هـــ مبقابــل مبلــغ وقــدره ثمامنائــة 
ألــف ريــال ســعودي وبســؤال املدعــي وكالــة عــن عاقتــه بالشــركة 
املوكلــة أجــاب قائــًا أنــي موظــف لديهــم أتقاضــى راتبــًا ثابتــًا هكــذا 
أجــاب وبســؤاله عــن طلبــه األصلــي يف الدعــوى أجــاب قائــًا إخــاء 
املدعــى عليــه أصالــًة مــن العقــار فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه أصالــة لــدى كاتــب العــدل ببيــع العقــار 
علــى الشــركة املدعيــة مقابــل مبلــغ وقــدره ثمامنائــة ألــف ريــال ســعودي 
ولكــون إخــاء العقــار مــن مقتضيــات عقــد البيــع ولعــدم ثبــوت شــرط 
ينــايف ذلــك ولقولــه تعالــى : ) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود ( 
وللمــادة احلاديــة والثمانــن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وملــا تقــدم كله 
ــة العقــار املذكــور وقــررت  ــه أصال فقــد حكمــت بإخــاء املدعــى علي
تأجيــل النظــر يف الطلبــات العارضــة األخــرى حلــن توفــر مســوغات البــت 
ــى الطرفــن قــررا عــدم  ــا مبــا تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم عل فيه
قناعتهمــا باحلكــم وطلبــا اســتئناف احلكــم لــدى محكمــة االســتئناف 
وجــرى إفهامهمــا باســتام نســخة احلكــم يف هــذا اليــوم وأن عليهمــا 
أن يتقدمــا بالائحــة االعتراضيــة خــال ثاثــن يومــًا تبــدأ مــن هــذا 
اليــوم وأنــه إذا انقضــت املــدة ولــم يتقــدم أحدهمــا بائحتــه فــإن حقــه يف 



422

االعتــراض يســقط وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 
ــه وســلم حــرر يف 1434/04/14هـــ . ــه وصحب ــى آل وعل

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد 
فلــدي أنــا القاضــي باحملكمــة العامــة بنجــران والقائــم بعمــل املكتــب 
االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  فقــد  الســادس  القضائــي 
مبنطقــة عســير برقــم 341251409 وتاريــخ 1434/07/26هـــ برفقهــا 
القــرار الصــادر مــن الدائــرة احلقوقيــة الثالثــة برقــم 34273196 وتاريــخ 
1434/07/19هـــ ونــص احلاجــة منــه : ) وبدراســة الصــك وصــورة ضبطه 
يوجــب  مــا  يظهــر  لــم  املعاملــة  وأوراق  االعتراضيتــن  واملذكرتــن 
االعتــراض لــذا قررنــا املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . قاضــي اســتئناف ختمــه 
وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ختمــه وتوقيعــه 
( وحتــى ال يخفــى جــرى حتريــره وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/08/28 هـــ . ــى آل محمــد وعل
احلقوقيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
الثالثــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بنجــران برقــم 331943923 وتاريــخ 
1434/5/13هـــ اخلاصــة بدعــوى/ وكالــة ضــد/ وكالــة بشــأن إخــاء 
عقــار املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ برقــم 34187682 
وتاريــخ 1433/4/14هـــ املتضمــن حكــم فضيلته مبا هو مدون ومفصل 
االعتراضيتــن  واملذكرتــن  ضبطــه  وصــورة  الصــك  وبدراســة  فيــه 
وأوراق املعاملــة لــم يظهــر مــا يوجــب االعتــراض لــذا قررنــا املوافقــة علــى 
احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم .
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رقم الصك:33359710 تاريخه: 1433/7/28هـ 
رقم الدعوى: 156780615  

رقم قرار  التصديق من محكمة االستئناف: 
34177916 تاريخه: 1434/4/2هـ

عقــار - تداخــل عقــارات- قيــام طــريف اخلصومة بشــراء العقــار من باقي 
الورثــة وتقســيم امللكيــة والنســبة املشــاعة بينهمــا- قيــام املدعيــة ببنــاء 
بعــض اإلنشــاءات- االختــالف حــول النســبة املشــاعة- تكييــف الدعــوى 
دائــر بــن كونــه وعــدًا أو بيعــًا معلقــًا علــى شــرط مجهــول- الوعــد غيــر 
ملــزم والبيــع املعلــق علــى شــرط مجهــول غيــر صحيــح- شــرط بحــث 

الواقعــة أن تكــون منتجــة- رد الدعــوى واخــالء ســبيل املدعــى عليهــا .

الشــروط  مــن  الثالــث  )النــوع   )402/7( القنــاع  كشــاف  يف  جــاء   .1
كقولــه  عليــه  البيــع  يعلــق  شــرطًا  البائــع  يشــترط  أن   : الفاســدة 
بعتــك إن جئتنــي بكــذا أو بعتــك إن رضــي فــالن وكــذا تعليــق الشــراء 
كقبلــت إن جــاء زيــد ونحــوه فــال يصــح البيــع ألن مقتضــى البيــع نقــل 

امللــك حــال التبايــع والشــرط هنــا مينعــه(  .
2. جــاء يف املجمــوع للنــووي ص28 )وال يجــوز تعليــق البيــع علــى شــرط 
مســتقبل كمجــيء الشــهر وقــدوم احلــاج ألنــه بيــع غــرض مــن غيــر 

حاجــة فلــم يجــز (.
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قامــت املدعيــة واملدعــى عليهــا بشــراء عقــار مــن باقــي الورثــة كان 
مملــوكًا لوالدهمــا، قامــا بتقســيم ذلــك العقــار فيمــا بينهمــا واتفقــا 
علــى حتديــد النســبة املشــاعة، كمــا اتفقــا علــى أنــه يف حالــة قيــام 
املدعيــة ببنــاء إنشــاءات جديــدة يتــم تعديــل النســبة املشــاعة لتكــون 
مناصفــة فيمــا بينهمــا، األظهــر يف تكييــف مقتضــى هــذه الدعــوى 
دائــر بــن كونــه وعــدًا أو بيعــًا معلقــًا علــى شــرط مجهــول واألول غيــر 
ملــزم والثانــي غيــر صحيــح عنــد اجلمهــور، وألن شــرط بحــث الواقعــة أن 
تكــون منتجــة، وملــا كانــت هــذه الواقعــة غيــر منتجــة عنــد بحثهــا فقــد 
حكمــت احملكمــة بعــدم اســتحقاق املدعيــة ملــا تدعيــه ورد دعواهــا   

صادقــت محكمــة اإلســتئناف علــى احلكــم .

العامــة  باحملكمــة  .....القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن فضيلــة الرئيــس 
وتاريــخ  برقــم 3169016  بأســاس احملكمــة  واملقيــدة  برقــم 15678 
1431/7/3هـــ ويف يــوم األربعــاء 1433/3/2هـــ حضــرت ..... بالســجل 
املدنــي رقــم .....واملعــرف بهــا مــن .....بالســجل املدنــي رقــم .....وحضــر 
حلضورهمــا ..... بالســجل املدنــي رقــم .....وكيــا عــن .....مبوجــب صــك 
الوكالــة الصــادر مــن كتابــة عــدل الثانيــة مبكــة املكرمــة برقــم 
22393 وتاريــخ 1426/6/5هـــ واملخــول لــه فيهــا حــق املدافعــة واملرافعــة 
وســماع الدعــاوي وتقــدمي البينــات وقبــول احلكــم واالعتــراض عليــه 
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وادعــت األولــى قائلــة : لقــد كان مــن اجلــاري يف ملــك والــدي رحمــه 
ــة بالضفــة الغربيــة  ــة بالعزيزي ــاء الكائن اهلل كامــل العمــارة أرضــا وبن
تقســيم أربعــة القطعــة رقــم 403 يف املخطــط رقــم 32/21/1 ومســاحتها 
شــرقا وغربــا عشــرون متــرا وشــماال وجنوبــا خمســة وعشــرون متــرا 
ويحدهــا شــرقا شــارع عرضــه عشــرة أمتــار وغربــا شــارع عرضــه ســتة 
أمتــار وشــماال القطعــة رقــم 404 وجنوبــا القطعــة رقــم 402 ومســاحتها 
اإلجماليــة خمســمائة متــر مربــع  واملشــتملة حينهــا علــى بــدروم ودوريــن 
مبنافعهــا  غــرف  أربــع  شــقة  وكل  شــقتن  دور  كل  يف  متكــرر 
الشــرعية وشــقة يف الــدور الثالــث مكونــة مــن أربــع غــرف مبنافعهــا 
الشــرعية واململوكــة لــه مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة عــدل 
برقــم 4/122/161 وتاريــخ 1409/4/17هـــ وبعــد أن تــويف والــدي .....
وانحصر ارثه يف ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....قمت أنا 
وشــقيقتي املدعــى عليهــا بشــراء نصيــب البقيــة مبليــون ريــال بعــد أن قــام 
الورثــة بتقســيم العقــار جلزئــن اجلــزء األول البدروم والــدوران املتكرران 
يف كل دور شــقتان وأمــا اجلــزء اآلخــر فهــو الــدور الثالــث املكــون مــن 
شــقة بأربــع غــرف مبنافعهــا مــع الســطح اشــتريت الثانــي ودفعــت مائــة 
وخمســن ألــف ريــال للورثــة والباقــي دفعتــه شــقيقتي مقابــل اجلــزء األول 
ــو رغبــت اضافــة أدوار  ــى أن يكــون لــي احلــق بالتصــرف يف الــدور ل عل
أو شــقق أخــرى وأن يكــون مدخــل العمــارة للجميــع وأمــا حصــص املــاء 
والصــرف الصحــي فعلــي الربــع والباقــي عليهــا إال إن أضفــت شــقة يف 
الــدور الثالــث فيكــون علــي الثلــث والثلثــان عليهــا وإن أنشــأت دورا 
رابعــا فعلــي النصــف والنصــف اآلخــر عليهــا وملــا قمنــا بإجــراء اإلفــراغ 
لــدى كتابــة العــدل اتفقــت وإياهــا علــى أن النســبة املشــاعة يف األرض 
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خمســة وثمانــن يف املائــة لهــا وخمســة عشــر يف املائــة لــي ، علــى  أنــي إن 
أجريــت أي إضافــة يف املبنــى فتعــدل النســبة املشــاعة يف األرض أي أنــي 
أن أكملــت الــدور الثالــث وأضفــت الرابــع فتكــون النســبة مناصفــة 
بيننــا ثــم قمــت بإكمــال الــدور الثالــث وإنشــاء الــدور الرابــع وأكملــت 
فــوق الرابــع مبيتــات وكنــت يف يــوم األحــد 1429/6/10هـــ اتفقــت معها 
علــى أن احلــوش ملــك .....واحلــوش اجلانبــي علــى ميــن الداخــل إلــى العمــارة 
ممــر مشــترك للجميــع وال يحــق اســتخدامه الشــخصي إال بعــد الرجــوع 
إلــى املالــك ..... واألســطح ملكــي ويجــوز ل.....االســتفادة مــن ســطح 
املبيتــات فقــط ملنافــع املــاء وأجهــزة االســتقبال واملصعــد يتــم التنســيق 
ــى وضــع بــاب بالــدور األول فقــط مــن قبــل .....و املبانــي حســب  ــاء عل بن
املتفــق عليــه البــدروم والــدور األرضــي والــدور األول ملــك ل..... والــدور 
الثانــي والــدور الثالــث والســطح واملبيتــات يكــون لــي وأمــا األرض تبقــى 
النســبة مبــا يحكــم بــه القضــاء لــذا فقــد أقمــت دعواي لديكــم للفصل 
لــي  يف النســبة املشــاعة مــن األرض وأطلــب تعديلهــا إلــى أن يكــون 
النصــف مشــاعا مــن األرض والنصــف اآلخــر لهــا هــذه دعــواي وبعرضــه 
علــى وكيــل املدعــى عليهــا قــال مــا ذكرتــه املدعيــة كلــه صحيــح إال 
قولهــا بأنهــا اشــترطت أنهــا إن أضافــت أدوارا فتعــدل احلصــص علــى 
ــة قبــل البيــع فهــذا غيــر  وفــق األنقــاض وأن القســمة حصلــت بــن الورث
صحيــح والصحيــح أن القســمة حصلــت بعــد الشــراء مشــاعا بــن الورثــة 
ــى  ــي اشــترت )85%( مــن األرض توافــق عل ــي الت وهــل يعقــل أن موكلت
الســماح لهــا باالرتفــاع علــى قــدر مــا تشــاء وكلمــا ارتفعــت ينقــص حقهــا 
جبــرا لــذا فــإن موكلتــي تطلــب رد دعواهــا وبعرضــه علــى املدعيــة قالــت 
الصحيــح مــا ادعيــت بــه ولــم تــأت بذكــر لــألرض علــى انفــراد وعبارتهــا 
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التــي قالتهــا لــي إن اضفــت مبانــي فلــك نصــف العمــارة أ.هـــ فقــرر وكيل 
املدعــى عليهــا قائــا: مــا ذكرتــه مــن هــذه العبــارة ال علــم لي بهــا وأما ما 
ذكرتــه مــن األرض لــم يكــن لهــا ذكــر فصحيــح وموكلتــي تتمســك 
مبــا صــرح بــه يف الصــك أ.هـــ ثــم حضــرت املدعيــة أصالــة وحضــرت 
.....وقــد  رقــم  املدنــي  الســجل  ..... وحتمــل  عليهــا   املدعــى  حلضورهــا 
وردنــا االستفســار عــن صــك امللكيــة مــن كتابــة عــدل برقــم 1/1928 
وتاريــخ 1433/3/14هـــ ومضمونــه أن صــورة الصــك رقــم 4/122/161 
يف 1409/4/17هـــ مطابقــة لســجلها وســارية املفعــول حتــى تاريخــه أ.هـــ  
فســألتهما إن كان لديهمــا مــا يضيفانــه فأجابــا بالنفــي عليــه وبعــد 
قفــل بــاب املرافعــة وبعــد تأمــل الدعــوى واإلجابــة وألن املدعيــة تطلــب يف 
دعواهــا إنفــاذ مقتضــى مــا تدعيــه مــن اتفــاق بينهــا وبــن املدعــى عليهــا 
ــًا  ــه نصيب ــادة قــدر األنقــاض فإنهــا تســتحق مقابل بأنهــا متــى قامــت بزي
مشــاعًا مــن األرض وأنهــا قامــت بزيــادة قــدره وتطلــب مقابلــه إفــراغ جــزء 
مشــاع مــن األرض وألن األظهــر يف تكييــف مقتضــى دعــوى املدعيــة 
دائــر بــن كونــه وعــدًا أو بيعــًا معلقــًا علــى شــرط مجهــول أمــا األول 
فغيــر ملــزم علــى قــول اجلماهيــر وأمــا اآلخــر فغيــر صحيــح علــى قــول 
اجلمهــور قــال يف كشــاف القنــاع )النــوع الثالــث مــن الشــروط الفاســدة 
: أن يشــترط البائــع شــرطًا يعلــق البيــع عليــه كقولــه بعتــك إن جئتنــي 
بكــذا أو بعتــك إن رضــي فــان وكــذا تعليــق الشــراء كقبلــت إن جــاء 
زيــد ونحــوه فــا يصــح البيــع ألن مقتضــى البيــع نقــل امللــك حــال التبايــع 
والشــرط هنــا مينعــه( كتــاب البيــع )402/7( وقــال يف املجمــوع للنــووي 
»وال يجــوز تعليــق البيــع علــى شــرط مســتقبل كمجــيء الشــهر وقــدوم 
احلــاج ألنــه بيــع غــرض مــن غيــر حاجــة فلــم يجــز » كتــاب بيــوع ص 28 
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عليــه وألن مــن شــرط بحــث الواقعــة أن تكــون منتجــة وألن دعواهــا وإن 
ثبتــت غيــر صحيحــة وال يلــزم املدعــى عليهــا شــيئًا مبقتضاهــا هــذا مــن 
جهــة ومــن جهــة أخــرى فــإن املدعيــة أقــرت بــأن املدعــى عليهــا لــم تتفــق 
معهــا علــى األرض علــى انفــراد بــل إقرارهــا كان مجمــًا واردًا علــى 
العمــارة عليــه فيكــون محتمــًا لألنقــاض فقــط دون األرض وهــو مــا 
ال تنكــره املدعــى  عليهــا وبــن األرض واألنقــاض جميعــًا ممــا يضعــف 
ــم يظهــر لــي  ــذا وملــا تقــدم فل ــام هــذا االحتمــال ل ــة مــع قي دعــوى املدعي
اســتحقاق املدعيــة ملــا تدعيــه ورددت دعواهــا وأخليــت ســبيل املدعــى 
عليهــا مــن هــذه املطالبــة وبــه حكمــت وجــرى النطــق بــه يف يــوم الســبت 
ــا القناعــة وأمــا  1433/7/26هـــ وبعرضــه عليهمــا قــررت املدعــى عليه
املدعيــة فعدمهــا وطلبــت متكينهــا مــن االعتــراض فأفهمتهــا مبراجعــة 
احملكمــة يــوم االثنــن القــادم لهــا مــن بعــده ثاثــون يومــًا تقــدم خالهــا 
االعتــراض  يف  حقهــا  يســقط  تفعــل  لــم  فــإن  االعتراضيــة  الئحتهــا 
ويكتســب احلكــم الصفــة القطعيــة ،وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
فتــح  1433/12/27هـــ   االثنــن  اليــوم  هــذا  ويف  وحــده  هلل  احلمــد 
ضبــط القضيــة وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف برقــم 
332125702 وتاريــخ 1433/12/1هـــ وبرفقهــا قــرار الدائــرة احلقوقيــة 
الثانيــة رقــم 33469714 وتاريــخ 1433/11/29هـــ ونــص احلاجــة منــه 
»وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر إعادتهــا 
لفضيلتــه إلرفــاق صــورة مصدقــة مــن ســجل الصــك رقــم 5/100/629 
يف 1430/10/17هـ وما عليها من تهميشات«أ.هـ  عليه أجيب أصحاب 
الفضيلــة وفقهــم اهلل بأنــه ال يوجــد للصــك ســجل لكونــه انهــاء وهــو يف 
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نظــام احلاســب ال ســجل لــه لــذا جــرى إرفــاق صــورة مصدقــه مــن ضبطــه 
،وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .

ــاء 1434/2/12هـــ  فتــح ضبــط  احلمــد هلل وحــده ويف هــذا اليــوم الثاث
القضيــة وقــد وردتنــا املعاملة من محكمة االســتئناف برقم 34105994 
وتاريــخ 1434/1/26هـــ وبرفقهــا قــرار الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة رقــم 
3417343 وتاريــخ 1434/1/20هـــ ونــص احلاجــة منــه »وبدراســة الصــك 
ــة تقــرر إعادتهــا لفضيلتــه إلجــراء  ــه االعتراضي وصــورة ضبطــه والئحت
املقتضــى الشــرعي حيــال دعــوى املدعيــة وذلــك لســماع بينتهــا إن كان 
لهــا بينــة أو حتليــف املدعــى عليهــا »أ.هـــ  عليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة 
بأنــي أشــرت ملوجــب ... بحــث هــذه الواقعــة وهــو تكييفهــا بأنهــا دائــرة 
بــن كونهــا عقــدا معلقــا علــى شــرط أو وعــدا وكاهمــا غيــر ملزمــن 
وأن مــن شــرط بحــث الواقعــة القضائيــة أن تكــون منتجــة وهــو غيــر 
متحقــق يف هــذه الدعــوى كمــا قــررت ذلــك مفصــا يف تســبيب احلكــم 
لــذا فلــم يظهــر موجــب إلجــراء ذلــك والرجــوع عــن احلكــم وأمــرت 
بإحلاقــه علــى الصــك  وســجله وإعادتــه حملكمــة االســتئناف وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ، فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة اإلطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 34230600 وتاريــخ 
..... الشــيخ  مــن فضيلــة  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/2/25هـــ 
القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 33359710 وتاريــخ 
الصــك  وبدراســة   ،..... .....ضــد  دعــوى  املتضمــن   ، 1433/7/28هـــ 
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ــى  ــة املوافقــة عل ــة تقــرر باألكثري ــه اإلعتراضي وصــورة ضبطــه والئحت
احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 33433302 تاريخه : 1433/10/22هـ 
رقم الدعوى : 333670

رقم قرار  التصديق من محكمة 
االستئناف:34201062 تاريخه:1434/04/29هـ

عقــار - شــراء منحــة أرض - الوعــد باإلفــراغ - بيــع مــا ال ميلــك - 
احلكــم بإعــادة املبلــغ وفســخ عقــد البيــع.

نهي النبي صلى اهلل عليه وسلم عن بيع ما ال ميلك .

ادعــى املدعــى بأنــه اشــتري مــن املدعــى عليــه أمــر منحــة أرض وأنــه ســلم 
الثمــن للمدعــى عليــه- طلــب املدعــى إلــزام املدعــى عليــه بإفــراغ األرض 
لــه- أقــر املدعــى عليــه وكالــة مبــا جــاء يف دعــوى املدعــى وقــرر املدعــى 
عليــه وكالــة بــأن أوراق اعتمــاد املنحــة مازالــت لــدى اجلهــات املختصــة 
ومتــى مــا اســتلم موكلــه األوراق فإنــه مســتعد باإلفــراغ للمدعــى- قــرر 
ــب املدعــى  ــا أي رقــم وطل ــم يجــد له ــة ول ــه ســأل عــن املعامل املدعــى بأن
إلــزام املدعــى عليــه بإعــادة املبلــغ الــذي اســتلمه منــه- حيــث أن املدعــى 
عليــه بــاع مــاال ميلــك لــذ صــدر احلكــم بالــزام املدعــى عليــه بإعــادة املبلــغ 
املدعــى بــه للمدعــى- اعتــرض املدعــى عليــه علــى احلكــم- لوحــظ علــى 
احلكــم مــن محكمــة االســتئناف بأنــه البــد مــن فســخ العقــد البيــع ثــم 
احلكــم بإعــادة املبلــغ- اضــاف القاضــي احلكــم بفســخ عقــد البيــع 

وبطانــه- صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  1433/03/29هـــ   وتاريــخ   333670 برقــم  بالطائــف  العامــة 
باحملكمــة برقــم 338426 وتاريــخ 1433/01/01هـــ ففــي يــوم األربعــاء 
وفيهــا    10 : الســاعة 34  اجللســة  افتتحــت  املوافــق 1433/06/18هـــ 
حضــر ... ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... وحضــر 
... بصفتــه  ... ســعودي اجلنســية حســب الســجل املدنــي رقــم  حلضــوره 
وكيــا عــن ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الطائــف 
قــال  دعــواه  عــن  املدعــي  وبســؤال  1433/3/28هـــ  يف   18350 رقــم 
اشــتريت مــن املدعــى عليــه هــذا احلاضــر منحــة أرض مبوجــب عقــد 
شــهر  بعــد  الكــرمي  الســامي  األمــر  بإعطائــي  وأوعدنــي  بيننــا  مبــرم 
مــن تاريــخ العقــد 1431/8/28هـــ ولــم يــويف مبــا أوعدنــي اطلــب الزامــه 
ــه أجــاب  ــى املدعــى علي بإفــراغ هــذه األرض هــذه دعــواي وبعرضهــا عل
لــذا رفعــت  قائــا اطلــب مهلــة لإلجابــة علــى هــذه الدعــوى مفصــًا 
اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وجــري ســؤال املدعــى عليــه 
هــل أحضــر إجابــة علــى مــا جــاء يف دعــوى املدعــي فقــال نعــم كل مــا 
جــاء يف دعــوى املدعــي كلــه صحيــح جملــة وتفصيــا وموكلــي قــد بــاع 
هــذه األرض بقيمــة ســبعة وثاثــن ألــف وخمســمائة ريــال علــى املدعــي  
العتمادهــا  امللكــي  الديــوان  يف  موجــوده  مازالــت  اعتمادهــا  وأوراق 
ومتــي مــا أســتلم أوراقهــا فهــو مســتعد بإفراغهــا للمدعــي هكــذا أجــاب 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال مــا جــاء يف أجابتــه مــن أن أوراق األرض 
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مازالــت يف الديــوان امللكــي فهــذا غيــر  صحيــح فأنــا ســئلت عنهــا ولــم 
ــه مــن  ــه أصال ــب إعــادة مــا اســتلمه املدعــى علي أجــد لهــا أي رقــم وأطل
مبالــغ البالــغ ســبعة وثاثــن ألــف وخمســمائة ريــال وبنــاء علــى الدعــوي 
واإلجابــة وحيــث أن املدعــى عليــه قــد بــاع علــى املدعــي مــا ال ميلــك وقــد 
نهــي نبينــا محمــد عليــه الصــاة والســام بيــع املســلم ألخيــه املســلم مــاال 
ميلــك فلجميــع مــا ســبق فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه ...بــأن يرجــع 
للمدعــي ...املبلــغ املســلم لــه البالــغ ســبعة وثاثــن ألــف وخمســمائة ريــال 
ــه قــرر عــدم  ــه وكال ــى املدعــى علي ــه حكمــت وبعــرض احلكــم عل وب
القناعــة بهــذا احلكــم وطلــب رفعهــا إلــى محكمــة اإلســتئناف بتقــدمي 
مــن هــذا احلكــم يف هــذا  الئحــة اعتراضيــة وجــري تســليمه صــوره 
اليــوم وجــري إفهامــه بــأن لــه ثاثــن يــوم تبــدأ مــن هــذا اليــوم وتنتهــي يف 
1433/11/21هـــ ويف حــال عــدم تقدميــه الائحــة يف التاريــخ املذكــور 
أعــاه يســقط حقــه يف االعتــراض ويكتســب هــذا احلكــم الصفــة 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل عل ــق ، وصل ــاهلل التوفي ــك  وب ــة ففهــم ذل القطعي

ــه وســلم . حــرر يف  1433/10/21 هـــ ــه وصحب ــى آل وعل
ــة مــن محكمــة االســتئناف  ــا املعامل احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد وردتن
برقــم 34390235 يف 1434/02/17هـــ وبرفقهــا قــرار املاحظــة رقــم 
وصــورة  احلكــم  وبدراســة  املتضمــن  1434/01/26هـــ  3422764 يف 
حاكمهــا  لفضيلــة  إعادتهــا  تقــررت  االعتراضيــة  والئحتــه  ضبطــه 
لكونــه حكــم بــرد املبلــغ ولــم يحكــم بفســخ البيــع فعلــى فضيلتــه 
تضمــن حكمــه بفســخ البيــع أ.هـــ عليــه فأجيــب عمــا ذكــره أصحــاب 
الفضيلــة بأنــي أضيــف إلــى مــا حكمــت احلكــم بفســخ البيــع ليكــون 
احلكــم كالتالــي : وبنــاء علــى الدعــوى واإلجابــة وحيــث أن املدعــى 
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عليــه قــد بــاع علــى املدعــي مــا ال ميلــك وقــد نهــى نبينــا محمــد عليــه 
الصــاة والســام بيــع املســلم ألخيــه املســلم مــا ال ميلــك فلجميــع مــا ســبق 
فقــد حكمــت بفســخ البيــع وبطانــه وإلــزام املدعــى عليــه ...بــأن يرجــع 
للمدعــي ...املبلــغ املســلم لــه البالــغ ســبعة وثاثــن ألــف وخمســمائة ريــال 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف  1434/04/01هـــ .
ــة مــن محكمــة االســتئناف  ــا املعامل احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد وردتن
وبرفقهــا الصــك رقــم 33433302 يف 1433/10/22هـــ  املظهــر عليــه 
1434/04/29هـــ  يف   34201062 رقــم  االســتئناف  محكمــة  قــرار 
املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر وبــاهلل التوفيــق 
يف   حــرر  وســلم  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 

. هـــ   1434/05/20

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى احلكــم الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ ... القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف واملســجل بعــدد 
...ضــد/  دعــوى/  واملتضمــن  هــــ   1433/10/22 وتاريــخ   33433302

...واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه .
تقــررت  االعتراضيــة  والائحــة  ضبطــه  وصــورة  احلكــم  وبدراســة 
املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق. وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ،،،
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رقم الصك:342935 تاريخه:1434/1/5هـ 
رقم الدعوى:33476125

رقم قرار  التصديق من محكمة االستئناف: 
3443904 تاريخه: 1434/2/23هـ

الســاقط  املدعــي يف حكــم  بــه  تنــازل  مــا   - أراضــي  تداخــل   -  عقــار 
قســم  عــن طريــق  األرض  التداخــل يف  تقديــر   - يعــود  ال  والســاقط 
اخلبــراء - ال يحــل مــال امــرئ مســلم أال بطيــب نفــس منــه - احلكــم 

بــرد دعــوى املدعــي وإخــالء ســبيل املدعــى عليــه .

1. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )ال يحــل مــال امــرئ مســلم إال بطيــب 
نفــس منــه(.

2. القاعدة الفقهية: الساقط ال يعود .

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه بأنــه ميلــك قطعــة االرض اململوكــة 
بالصــك الصــادر مــن كتابــة عــدل املدينــة املنــورة ويحدهــا قبلــة املربــع 
رقــم واحــد وســبعون واململــوك للمدعــى عليــه وقــد دخــل علــى أرضــه 
خمســة  وطولــه  احلــد  بطــول  ســنتمتر  وثاثــون  وثاثــة  متــر  بعــرض 
وعشــرون متــرًا  ويطلــب رفــع يــده عنــه هكــذا ادعــى - أجــاب املدعــى 
عليــه بعــدم املصادقــة علــى الدعــوى - جــرى الكتابــة لقســم اخلبــراء 
صــك  أن  املتضمــن  جوابهــم  فــورد  املوقــع  علــى  الصكــوك  لتطبيــق 
املدعــي يتداخــل مــع صــك املدعــى عليــه وأن املدعــي قــد تنــازل عــن 
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي  
.........القاضــي يف احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة  وبنــاء علــى املعاملــة 
احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامة باملدينة املنورة/املســاعد 
برقــم 33476125 وتاريــخ 1433/07/20 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 
331362501 وتاريــخ 1433/07/20 هـــ    ففــي  يــوم االحــد املوافــق 
1433/8/25هـ حضر ......... ســعودي بالســجل املدني رقم .........وادعى 
علــى احلاضــر معــه .........ســعودي بالســجل املدنــي رقــم .........قائــًا اننــي 
املــك قطعــة االرض املقامــة بهــا عمــارة والواقعــة خــارج بــاب العنبريــة 

هــذا اجلــزء املتداخــل وذلــك حســب رخصــة االنشــاء املرفقــة صورتهــا - 
صــادق املدعــي علــى تنازلــه عــن التداخــل محــل الدعــوى لــدى املكتــب 
الهندســي ودفــع بأنــه وقــع مكرهــًا لتتــم إجــراءات اســتخراج رخصــة 
العمــارة - قــرر املدعــي يف جلســة أخــرى بــأن املدعــى عليــه قــد رفــع 
يــده عمــا هــو داخــل يف رخصتــه وال يطالبــه بخصوصــه بشــيء ويطالبــه 
مبــا تنــازل عنــه مكرهــا لــدى املكتــب الهندســي - ومبــا أن املدعــي 
قــد أقــر أنــه تنــازل عمــا يطالــب بــه وذكــر إكراهــا إن ثبــت فهــو ال 
يؤثــر علــى تنازلــه والســاقط ال يعــود وبتنازلــه فقــد دخــل املتنــازل يف ملــك 
غيــره وال يحــل مــال امــرئ مســلم إال بطيــب نفــس منــه  ومبــا أن املدعــى 
عليــه قــد رفــع يــده عمــا تداخــل يف ملــك املدعــي ممــا ســبق اإلشــارة 
إليــه- ملــا تقــدم احلكــم بــرد دعــوى املدعــي - قنــع املدعــى عليــه باحلكــم 
احلقوقيــة  الدائــرة  مــن  احلكــم  صــدق   - بائحــة  املدعــي  واعتــرض 

الســابعة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة.
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باملدينــة املنــورة واململوكــة بالصــك رقــم 2/144 يف 1396/8/12هـــ 
والصــادر مــن كتابــة عــدل املدينــة املنــورة وهــي القطعــة رقــم تســعة 
وســتون مــن مخطــط .........ويحدهــا قبلــة  املربــع رقــم واحــد وســبعون 
واململــوك للمدعــى عليــه وقــد دخــل علــى ارضــي بعــرض متــر وثاثــة 
وثاثــون ســنتمتر بطــول احلــد وطولــه خمســة وعشــرون متــرًا اطلــب رفــع  
يــده عنــه  هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب قائــًا ماذكــره 
املدعــي غيــر صحيــح وابــرز صــك متلكــه الصــادر مــن كتابــة العــدل 
االولــى باملدينــة املنــورة برقــم740107007537 يف 1432/8/8هـــ  املثبت 
متلكــه للقطعــة  رقــم واحــد وســبعون ويحــده مــن جهــة الشــمال القطعــة  
رقــم تســعة وســتون ثــم رفعــت اجللســة للكشــف عن ســجات الصكوك 
املذكــورة والكتابــة لقســم اخلبــراء لتطبيقهــا ويف جلســة اخــرى حضــر 
ــراء  رقــم  ــا خطــاب رئيــس قســم اخلب ــه وقــد وردن املدعــي  واملدعــى علي
33/1362501 يف  1433/9/23هـــ    مرفقــًا بــه تقريــر القســم ونــص 
)) إشــارة  لشــرحكم 33/1362501 يف 1433/9/2هـــ  احلاجــة منــه 
علــى خطــاب فضيلــة الشــيخ .........علــى املعاملــة املتعلقــة بدعــوى .........
ضــد .........بشــأن  تداخــل صكــوك وطلــب فضيلتــه الوقــوف علــى املوقع 
وتطبيــق صــك املدعــي رقــم 2/244 يف 1396/8/12هـــ وصــك املدعــى 
عليــه رقــم 740107007537 يف 1432/8/8هـــ املرفقــة صورهمــا علــى 
علــى  الطرفــن  مــع  بالوقــوف  بأنــه  نفيدكــم  لــذا  واإلفــادة  الطبيعــة 
ان  لنــا  تبــن  الطبيعــة  علــى  الصكــن  وبتطبيــق  وباملشــاهدة  املوقــع 
صــك املدعــي يتداخــل مــع صــك املدعــى عليــه حيــث يوجــد أثــر جــدار 
ــه وقــد جتــاوز صــك املدعــي ويظهــر ان املدعــي قــد  قــدمي للمدعــى علي
تنــازل عــن هــذا اجلــزء املتداخــل وذلــك حســب رخصــة االنشــاء املرفقــة 
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صورتهــا حيــث ان ذرعــة احلديــن الشــرقي والغربــي جهــة التداخــل تقــل 
عــن ذرعــة الصــك مقــدار التداخــل علمــًا بــأن املنطقــة عشــوائية ومت 
تنظيمهــا مــن قبــل األمانــة لــذا نــرى احالتهــا لألمانــة للتأكــد مــن ذلــك 
(( أ.هـــ   عضــو قســم اخلبــراء .... توقيعــه ومســاح احملكمــة .... توقيعــه 
ــي تنازلــت عــن التداخــل  ــح انن ــى املدعــي قــال الصحي وبعــرض ذلــك عل
محــل الدعــوى وذلــك لــدى مكتــب ... الهندســي الــذي قــام مبتابعــة 
اســتخراج الرخصــة  ووقعــت مكرهــًا لكــي تتــم إجــراءات  معاملــة 
الرخصــة ألننــي لــو لــم اوقــع لتوقفــت الرخصــة لعمارتــي املكونــة  مــن 
ــه  اربعــة ادوار مــدة الترافــع امــام احملكمــة لتحريــر صكــي وذلــك في
خســارة لــي ففضلــت أنــي أوقــع ثــم أطالــب بحقــي مســتقبا  ويف جلســة 
اخــرى حضــر املدعــي واملدعــى عليــه وقــال املدعــي بأنــي تنازلــت لــدى 
املكتــب الهندســي مبــا زاد عــن رخصــة البنــاء واملدعــى عليــه قــد دخــل 
يف ملكــي مبــا يف رخصتــي بعــرض يتــراوح مــن ســبعة ســنتمتر مــن جهــة 
الشــارع الــى ثاثــن ســنتمتر بشــكل مثلــث وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه قــال انــا دخلــت عليــه بســبعة ســنتمتر وال مانــع مــن التراجــع عنهــا 
ــًك ويف جلســة  ــا رفــع اجللســة لذل ــح بينهمــا فطلب ــة الصل ــم جــرى مداول ث
أخــرى حضــر املدعــي واملدعــى عليــه وقــد وردنــا خطــاب رئيــس كتابــة 
العــدل األولــى باملدينــة املنــورة برقــم 331623157 يف 1433/09/04هـــ 
اخلــاص بالصــك رقــم 2/144 يف 1396/08/12هـــ العائــد للمدعــي ، 
بالصــك  اخلــاص  1433/08/28هـــ  يف   331623191 رقــم  وخطابــه 
عليــه  باملدعــى  واخلــاص  رقــم 740107007537 يف 1432/08/08هـــ 
واملتضمنــان أن الصكــن ســاريا املفعــول ثــم قــال املدعــي بــأن املدعــى 
عليــه  قــد رفــع يــده عمــا هــو داخــل يف رخصتــي وال أطالبــه بخصوصــه 
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بشــيء وأطالبه مبا تنازلت عنه مكرها لدى املكتب الهندســي وســبق 
أن ذكرتــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــي 
قــد أقــر أنــه تنــازل عمــا يطالــب بــه وذكــر إكراهــا إن ثبــت فهــو ال 
يؤثــر علــى تنازلــه والســاقط ال يعــود وبتنازلــه فقــد دخــل املتنــازل يف ملــك 
غيــره وال يحــل مــال امــرئ مســلم إال بطيــب نفــس منــه  ومبــا أن املدعــى 
عليــه قــد رفــع يــده عمــا تداخــل يف ملــك املدعــي ممــا ســبق اإلشــارة إليــه  
لذلــك كلــه فقــد رددت دعــوى املدعــي وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه وبــه 
ــه  ــع ب ــم يقن ــه ول ــه املدعــى علي ــع ب ــى الطرفــن قن حكمــت وبعرضــه عل
املدعــي فأفهــم مبقتضــى تعليمــات االســتئناف وبــاهلل التوفيــق وصلــى 

اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن .
احلمــد هلل وحــده، والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد:ـ فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاَة الدائــرة احلقوقيــة الســابعة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
ــخ  ــورة برقــم 33/1362501 وتاري ــة املن رئيــس احملكمــة العامــة باملدين
1434/02/16هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ......... 
القاضــي باحملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة املســجل برقــم .........وتاريــخ 
1434/01/05هـــ املتضمــن دعــوى ......... ضــد .........، وبدراســة الصــك 
ــة علـــى احلكــم.  ــررت املوافقـ ــه والئحتــه االعتراضيــة تقـ ــورة ضبطـ وصـ

واهلل املوفــق وصلـــى اهلل علـــى نبينــا محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم.
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تعليقيــًا - عــدم اكتســاب صــك حجــة االســتحكام القطعيــة إال بعــد 
تصديــق محكمــة اإلســتئناف يف حالــة وجــود اعتــراض - التثبــت مــن 

صحــة الصكــوك مــن اجلهــات الرســمية . 

1. املادة 2/83 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية .
2. املــادة الرابعــة واخلمســون بعــد املائتــن مــن نظــام املرافعات الشــرعية 

والئحتــه التنفيذية .

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه بأنــه اعتــدى علــى أرضــه ويطلــب 
رفــع يــده عــن األرض - حيــث قــام املدعــى عليــه بتعقيــم معظــم أرض 
قــام  وأنــه  باإلنــكار  عليــه  املدعــى  أجــاب   - عليهــا  معتديــًا  املدعــي 
بتعقيــم األرض التــي حتــت يــده واململوكــة لــه مبوجــب صــك شــرعي 
وقــد آلــت لــه عــن طريــق الشــراء - أجــاب املدعــي بــأن األرض قــد آلــت 
لــه باألحيــاء مبوجــب حجــة االحــكام الصــادرة مــن احملكمــة - باطــاع 
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ناظــر القضيــة علــى صــك ملكيــة املدعــي وجــد أنــه ُصــرف النظــر عــن 
معارضــة البلديــة ولــم يرفــع لاســتئناف وهــذا اإلجــراء إجــراء ناقــص 
غيــر مكتمــل لإلجــراءات النظاميــة وال يكتســب فيــه احلكــم القطعية 
وذلــك وفقــًا ملــا جــاء يف املــادة الرابعــة واخلمســن بعــد املائتــن مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية والئحتهــا التنفيذيــة - لــذا وبنــاًء علــى املــادة الثالثــة 
والثمانــن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ونصهــا )إذا رأت احملكمــة 
تعليــق حكمهــا يف موضــوع الدعــوى علــى الفصــل يف مســألة أخــرى 
ســبب  زوال  ومبجــرد  الدعــوى  بوقــف  فتأمــر  احلكــم  عليهــا  يتوقــف 
التوقــف يكــون للخصــوم طلــب الســير يف الدعوى(ا.هـــ والائحــة الثانية 
مــن ذات املــادة ونصهــا)إذا أمــر القاضــي بوقــف الدعــوى حســب هــذه 
املــادة أو رفــض طلــب اخلصــوم فيصــدر قــرارًا بذلــك ويعامــل مــن لــم يقنــع 
مبوجــب تعليمــات التمييــز(-  احلكــم بإيقــاف الدعــوى حلــن اســتكمال 
املدعــي أصالــة اإلجــراءات النظاميــة وتصديــق متلكــه مــن محكمــة 
االســتئناف - اعتــرض املدعــي علــى احلكــم بائحــة - صــدق احلكــم 

مــن محكمــة اإلســتئناف .

العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بينبــع  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
 1433/06/17 وتاريــخ   33408392 برقــم  املســاعد  بينبــع/  العامــة 
هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 331139502 وتاريــخ 1433/06/17 هـــ  
ففــي يــوم  األحــد املوافــق1433/08/25 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
30 : 11  وفيهــا حضــر ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
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رقــم ... بصفتــه وكيــًا عــن ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
عــدل محافظــة أملــج  2/5 وتاريــخ 1433/06/18هـــ والتــي تخولــه حــق 
برقــم 1960  ينبــع  الواقعــة يف  واملدافعــة  بخصــوص األرض  املرافعــة 
اليمــن  وحضــور اجللســات وقبــول احلكــم واالعتــراض عليــه وطلــب 
ــة وحضــر حلضــوره ... ســعودي  ــراء والقبــض وإقامــة البين ــازل واالب والتن
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... بصفتــه وكيــًا عــن ... مبوجــب 
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة جده برقم 
18439 وتاريــخ 1431/02/26هـــ والتــي تخولــه حــق املرافعــة واملدافعــة 
وســماع البينــات واجلــرح والتعديــل واإلقــرار واإلنــكار والصلــح والتنــازل 
والقناعــة باحلكــم ورفضــه وادعــى املدعــي وكالــة قائــًا يف دعــواه إن 
مــن اجلــاري يف ملــك موكلــي األرض الواقعــة يف )....( بالكيلــو الســابع 
ــر  ــع ومســاحتها)75,000( خمســة وســبعون ألــف مت شــرق محافظــة ينب
ويحدهــا مــن الشــمال .... بطــول )500( خمســمائة متــر ومــن اجلنــوب .... 
ــة  ــر ومــن الشــرق ..... بطــول )300( ثاثمائ بطــول )500( خمســمائة مت
متــر ومــن الغــرب ملــك ألحــد األشــخاص بطــول)300( ثاثمائــة متــر 
وهــي آيلــة إلــى موكلــي باإلحيــاء الشــرعي مبوجــب الصــك الصــادر 
مــن محكمــة ينبــع مــن القاضــي بهــا الشــيخ ... رئيــس احملكمــة آن 
ذاك برقــم 296 وتاريــخ 1400/06/04هـــ وقــد قــام املدعــى عليــه أصالــة 
باالعتــداء علــى معظــم أرض موكلــي آنفــة الذكــر وعقمهــا أطلــب رفــع 
يــد املدعــى عليــه أصالــة عــن اجلــزء املتداخــل مــع أرض موكلــي و مــا 
أقامــه عليهــا مــن عقــوم وعــدم التعــرض مللــك موكلــي مســتقبًا هكــذا 
وكالــة  عليــه  املدعــى  علــى  وكالــة  املدعــي  دعــوى  وبعــرض  ادعــى 
أجــاب بقولــه مــا جــاء يف دعــوى املدعــي وكالــة غيــر صحيــح وموكلــي 
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لــم يعقــم غيــر أرضــه التــي حتــت يــده واململوكــة لــه مبوجــب الصــك 
وتاريــخ   3/4/839 برقــم  ينبــع  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادر  الشــرعي 
 )1,200( بطــول  األســفلت  اجلنــوب  مــن  واحملــدودة  1410/05/04هـــ 
ألــف ومئتــا متــر وشــرقًا مزرعــة ... بطــول )1,500( ألــف وخمســمائة 
متــر وشــمااًل ...  بطــول )1,200( ألــف ومئتــا متــر وغربــًا ملــك ... بطــول 
)1,500( ألــف وخمســمائة متــر وهــي آيلــة إلــى موكلــي بالشــراء مــن 
... مبوجــب التهميــش املظهــر علــى الصــك هكــذا أجــاب ثــم ســألت 
املدعــي وكالــة عــن صــك متلــك موكلــه لــألرض املدعــى بهــا فأبــرز 
الصــك املذكــور بعاليــه  وباالطــاع عليــه وجدتــه كمــا ذكــر املدعــي 
وكالــة وســألت املدعــى عليــه وكالــة عــن صــك متلــك موكلــه لــألرض 
التــي دفــع بتملكهــا فأبــرز الصــك املذكــور بعاليــه وباالطــاع عليــه 
وجدتــه كمــا ذكــر املدعــى عليــه وكالــة ثــم أمــرت بالكشــف علــى 
كا الصكــن بإرســالهما إلــى مصدريهمــا ويف جلســة أخــرى لــدي 
أنــا ... القاضــي باحملكمــة العامــة بينبــع والقائــم بعمــل الشــيخ ... ففــي 
هــذا اليــوم الثاثــاء املوافــق 1433/10/10هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
ــه  ــل املدعــى علي ــل املدعــي ووكي التاســعة صباحــا وفيهــا حضــر وكي
وقــد وردنــا خطــاب كاتــب العدل رقــم 33/7/5/68 يف 1433/9/23هـ 
مــن كاتــب  الصــادر  رقــم 3/4/839 يف 1410/5/4هـــ  الصــك  بــأن 
العــدل ... ســاري املفعــول واملفــرغ  ... ثــم طلبــت مــن املدعــي توضيــح اجلــزء 
املعتــدى عليــه ووضــع كروكــي لــه وبيــان أطوالــه وحــدوده ويف جلســة 
أخــرى لــدي أنــا .... حضــر الطرفــان وجــرى ســؤال املدعــي وكالــة هــل 
أحضــر املطلــوب منــه يف اجللســة املاضيــة فأجــاب بقولــه إننــي لــم أســتطع 
إحضــار املطلــوب وأطلــب مهلــة جللســة قادمــة فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه 
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بــأن املطلــوب منــه جــزء ال يتجــزأ مــن دعــواه فــإن لــم يحضــره يف اجللســة 
القادمــة فأعتبــره غيــر محــرر لدعــواه ويصــرف النظــر عــن طلبــه ففهــم 
ذلــك وقــد ســبق الكتابــة لرئيــس قســم الســجات باحملكمــة باخلطــاب 
ذي الرقــم 331613801 وتاريخ1433/08/27هـــ لإلفــادة عــن ســريان 
مفعــول الصــك رقــم 514 وتاريــخ 1400/05/03هـــ مــن عدمهــا فوردنــا 
خطابهــم ذي الرقــم 331613801 وتاريــخ 1433/08/27هـــ املتضمــن 
الصــك  أن  تبــن  لدينــا  اإلدارة  ســجات  بالبحــث يف  أنــه  »نفيدكــم 
ملكيــة  صــك  علــى  اطاعــي  جــرى  ثــم  فقط(ا.هـــ  لســجله  مطابــق 
مــوكل املدعــي الصــادر مــن احملكمــة العامــة بينبــع برقــم 514 وتاريــخ 
1400/06/04هـــ املتضمــن ثبــوت متلــك .... لكافــة املزرعــة املذكــورة 
واحملــدودة واملوضحــة مســاحتها بعاليــه ثبوتــًا صحيحــًا شــرعيًا وصــرف 
النظــر عــن معارضــة البلديــة ا.هـــ ومبــا أن صــك حجــة االســتحكام 
عــن  النظــر  وقــد صــرف  البلديــة  مــن  عليــه  معتــرض  آنفــًا  املذكــور 
لتصديقــه  االســتئناف  إلــى محكمــة  احلكــم  يرفــع  ولــم  معارضتهــا 
ــة وال  ــر مكتمــل لإلجــراءات النظامي وهــذا اإلجــراء إجــراء ناقــص غي
يكتســب فيــه احلكــم القطعيــة وذلــك وفقــًا ملــا جــاء يف املــادة الرابعــة 
والئحتهــا  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن  املائتــن  بعــد  واخلمســن 
التنفيذيــة لــذا وبنــاًء علــى املــادة الثالثــة والثمانــن مــن نظــام املرافعــات 
موضــوع  يف  حكمهــا  تعليــق  احملكمــة  رأت  »إذا  ونصهــا  الشــرعية 
ــى الفصــل يف مســألة أخــرى يتوقــف عليهــا احلكــم فتأمــر  الدعــوى عل
بوقــف الدعــوى ومبجــرد زوال ســبب التوقــف يكــون للخصــوم طلــب 
الســير يف الدعوى(ا.هـــ والائحــة الثانيــة مــن ذات املــادة ونصهــا)إذا أمــر 
القاضــي بوقــف الدعــوى حســب هــذه املــادة أو رفــض طلــب اخلصــوم 
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فيصــدر قــرارًا بذلــك ويعامــل مــن لــم يقنع مبوجــب تعليمــات التمييز(ا.هـ 
فقــد قــررت إيقــاف الدعــوى حلــن اســتكمال املدعــي أصالــة اإلجــراءات 
النظاميــة وتصديــق متلكــه مــن محكمــة االســتئناف وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــي وكالــة قــرر عــدم قناعتــه بــه وطلــب االســتئناف مســتعدًا بتقــدمي 
الئحــة اعتراضيــة  فأجبتــه لطلبــه وأفهمتــه بــأن عليــه مراجعــة احملكمــة 
ــه  ــم تقــدمي الئحت ــام الســتام نســخة مــن القــرار ومــن ث خــال عشــرة أي
االعتراضيــة خــال ثاثــن يومــًا مــن تاريــخ االســتام ففهــم ذلــك وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1433/11/28 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى احلكــم الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ ... باحملكمــة العامــة بينبــع واملســجل بعــدد 33479865 
وتاريــخ 1433/12/27 هــــ واملتضمــن دعــوى/ ... ضــد/ ... واحملكــوم 
فيــه مبــا دون باطنــه وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 34169935 تاريخه : 1434/3/23هـ 
رقم الدعوى : 32540968

رقم قرار  التصديق من محكمة 
االستئناف:34297874 تاريخه:1434/08/15هـ

عقــار- شــراء عقــار باألقســاط- مماطلــة املدعــى عليــه يف ســداد املبلــغ 
املتبقــي- النــص يف عقــد البيــع أنــه يف حالــة تأخــر القســط أكثــر مــن 
ثالثــة أشــهر فــإن البيــع يعتبــر الغيــا وتكــون األقســاط املدفوعــة مقابــل 
اإليجــار- صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــى واخــالء ســبيل املدعــى عليــه 

مــن هــذه الدعــوى 

1- قول النبي صلى اهلل عليه وسلم ) املسلمون على شروطهم (
2- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) البينــة علــى املدعــي واليمــن 

علــى مــن أنكــر(
3- قــال البهوتــي رحمــة اهلل يف كشــاف القنــاع )وإن قــال البائــع ان 
بعتــك تنقدنــي الثمــن الــى ثالثــة أيــام أو إلــى مــدة معلومــة أقــل مــن 
ذلــك أو أكثــر وإال فــال بيــع بيننــا صــح البيــع وهــو قــول عمــر كشــرط 
اخليــار ويفســخ البيــع إن لــم يفعــل أي إن لــم ينقــده املشــترى الثمــن يف 

املــدة(
4- املادة 55 من نظام املرافعات الشرعية
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حضــر املدعــي وكالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه ووردت إفــادة رئيــس 
املركــز بعــدم جتــاوب املدعــى عليــه لــذا قــرر القاضــي الســير يف نظــر 
الدعــوى غيابيــًا بنــاء علــى املــادة 55 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية- 
ادعــى املدعــى وكالــة بــأن موكلــه اشــترى مــن املدعــى عليــه العقــار 
اململــوك لــه ) ذكــر موقــع العقــار ومســتند التملــك ( مببلــغ قــدره مائــه 
أقســاط  علــى  14320/4/1هـــ،  بتاريــخ  وذلــك  ريــال  ألــف  وتســعون 
ــال وتبقــي خمســون ألــف  ــه مائــه وأربعــن ألــف ري شــهرية- دفــع موكل
ريــاال- أصبــح املدعــى عليــه مياطلــه يف اســتام املبلــغ املتبقــي- طلــب 
املدعــى وكالــة إلــزام املدعــى عليــه بإفــراغ العقــار ملوكلــه واســتام 
باقــي القيمــة- حضــر املدعــى عليــه وكالــه وصــادق علــى الدعــوى ودفــع 
بــأن املدعــى هــو مــن ماطــل يف ســداد األقســاط يف حينهــا بدايــة مــن 
القســط الــذي حــل بتاريــخ 1425/11/30هـــ ومــا بعــده- تضمــن العقــد 
ــة أشــهر فــان البيــع  شــرطًا أنــه يف حــال تأخــر القســط أكثــر مــن ثاث
شــهري  إيجــار  مقابــل  دفعــت  التــي  األقســاط  وتكــون  الغيــًا  يعتبــر 
لكــون املدعــى ســاكن يف العقــار منــذ ذلــك التاريــخ- طلــب املدعــى 
عليــه وكالــه فســخ عقــد البيــع وبطانــه وإلغائــه وإلــزام املدعــى بدفــع 
اإليجــار الواجــب عليــه مــن تاريــخ 1425/11/30هـــ- أجــاب املدعــى 
ــر  ــة يعتب ــأن الشــرط املذكــور وان مت ذكــره يف العقــد إال أن ــه ب وكال
شــرطًا فاســدًا ألنــه يحــول البيــع الــذي مت صحيحــًا إلــى إيجــار فيبطــل 
الشــرط ويصــح البيــع- قــرر املدعــى أصالــة أن آخــر قســط دفعــه بتاريــخ 
1425/10/30هـــ وحصلــت لــه ظــروف وتأخــر يف دفــع قســطن ورفــض 
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البائــع أخــذ املبلــغ بعــد ذلــك- جــرى إفهــام املدعــى أصالــة بــأن لــه ميــن 
املدعــى عليــه علــى امتناعــه عــن اخــذ املبلــغ احلــال يف وقتــه احملــدد فقــال 
ال أرض بيمينــه- لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )املســلمون علــى شــروطهم 
( وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )البينــة علــى املدعــى واليمــن علــى مــن 
أنكــر( فقــدر صــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــى وأخلــى 
ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى وأفهــم املدعــى بــأن له ميــن املدعى 
عليــه متــى مــاراد كمــا أفهــم املدعــى عليــه بــأن لــه مطالبــة املدعــي 
بأجــره العقــار بدعــوى مســتقلة بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة- لــم 
يقنــع املدعــى باحلكــم- لوحــظ علــى احلكــم مــن محكمــة االســتئناف 
مباحظــات أهمهــا أنــه ينبغــي بحــث مســألة أثــر ذلــك الشــرط يف صحــة 
عقــد البيــع- أجــاب القاضــي بــأن اشــتراط البائــع علــى املشــتري بأنــه اذا 
لــم يســلمه ثمــن البيــع يف مــدة محــدودة وإال فــا بيــع بينهمــا اشــتراط 
صحيــح ونقــل عــن البهوتــي رحمــة اهلل كامــًا يف ذلــك- صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : 
وبنــاًء  املكرمــة  العامــة مبكــة  ...القاضــي يف احملكمــة  أنــا  فلــدي 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال علــى املعامل
املكرمة برقم 32540968 وتاريخ 1432/11/19هـ املقيدة باحملكمة 
األربعــاء  يــوم  ففــي  1432/11/19هـــ  وتاريــخ   321477680 برقــم 
1433/2/10هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة صباحــًا للنظــر يف 
الســجل  اجلنســية مبوجــب  ...ســعودي  وفيهــا حضــر   ... ...ضــد  دعــوى 
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املدنــي رقــم ...بالوكالــة عــن ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ...مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة مبكــة 
ــة  املكرمــة برقــم 32899 يف 1432/11/17هـــ واملخــول لــه يف الوكال
حــق إقامــة وســماع عمــوم الدعــاوي واملطالبــات املقامــة منــه أو ضــده ويف 
املرافعــة واملدافعــة ومراجعــة الدوائــر احلكوميــة واحملاكــم الشــرعية 
وحضــور اجللســات وتقــدمي البينــات وســماع احلكــم وقبولــه والقناعــة بــه 
مــن عدمهــا ويف اجلــرح والتعديــل ... الــخ ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن 
ميثلــه بوكالــة شــرعية وقــد وردنــا مــن رئيــس مركــز جعرانــة اخلطــاب 
رقــم 201/8/1 يف 1433/1/1هـــ املتضمــن بــأن املدعــى عليــه ...غيــر 
متجــاوب حســب إقــرار منــدوب املركــز املرفــق وباالطــاع علــى إقــرار 
املنــدوب وجــد أنــه يتضمــن بــأن املدعــى عليــه اســتعد باملراجعــة ولــم 
يراجــع وهــذا يــدل علــى عــدم جتاوبــه وكان ذلــك بعــد تكــرار إباغــه 
للمــرة الثالثــة أ-هـــ ومرفــق ذلــك يف املعاملــة وحيــث األمــر مــا ذكــر 
ولعــدم جتــاوب املدعــى عليــه لــذا فقــد قــررت النظــر يف القضيــة ضــده 
غيابيــًا حســب املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
ولوائحهــا التنفيذيــة وبســؤال املدعــي وكالــة عــن دعــواه ادعــى قائــًا :- 
إن موكلــي قــد اشــترى مــن املدعــى عليــه العقــار اململــوك لــه والواقــع يف 
اجلعرانــة مبكــة املكرمــة مبوجــب الصــك الصــادر برقــم 1/203/62 
يف 1414/1/9هـــ وال أعلــم مصــدره مببلــغ وقــدره مائــة وتســعون ألــف 
ريــال وذلــك بتاريــخ 1420/4/1هـــ علــى أقســاط شــهرية بواقــع ألفــن 
وخمســمائة ريــال ملــدة ســنة ثــم ألفــي ريــال شــهريًا حتــى نهايــة املبلــغ وقــد 
دفــع للمدعــى عليــه مبلغــًا وقــدره مائــة وأربعــون ألــف ريــال وتبقــى يف ذمــة 
موكلــي لــه خمســون ألــف ريــال وقــد أصبــح مياطــل يف اســتام املبلــغ 
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وموكلــي مســتعد بدفــع املبلــغ املتبقــي لــه كامــًا أطلــب إلــزام املدعــى 
عليــه بإفــراغ العقــار لــي واســتام باقــي قيمتــه هــذه دعــواي ولطلــب 
حضــور املدعــى عليــه وإلحضــار املدعــي وكالــة بيناتــه علــى صحــة 
دعــواه وحلضــور املدعــي أصالــة ثــم إنــه يف يــوم االثنــن 1433/4/26هـــ 
حضــر  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  صباحــًا  والنصــف  التاســعة  الســاعة 
املدعــي وكالــة واملدعــي أصالــة ......ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدني رقم ...وحضر حلضورهما ...ا... ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل 
املدنــي رقــم ...بالوكالــة عــن ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدني 
رقــم ...مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة مبكــة 
املكرمــة برقــم 7792 يف 1433/2/23هـــ جلــد 5134 واملخــول لــه يف 
الوكالــة حــق مراجعــة الدوائــر احلكوميــة القضائيــة واإلداريــة وحضور 
وســماع  وتعديلهــا  البينــات  وإحضــار  واملدافعــة  واملرافعــة  اجللســات 
دعــوى  وبعــرض  ...الــخ  واالعتــراض  اليمــن   وطلــب حتليــف  الشــهود 
ــة  ــة أجــاب قائــًا: أطلــب مهل ــة علــى املدعــى عليــه وكال املدعــي وكال
للرجــوع ملوكلــي وســؤاله وأجيــب يف اجللســة القادمــة فأجبتــه لطلبــه 
ــوم االثنــن 1433/6/23هـــ الســاعة  ــه يف ي ــم إن ورفعــت اجللســة لذلــك ث
احلاديــة عشــرة والنصــف صباحــًا افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
وكالــة واملدعــى عليــه وكالــة وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة اإلجابــة 
ــة أجــاب قائــًا: مــا ذكــره املدعــي وكالــة  علــى دعــوى املدعــي وكال
يف دعــواه مــن كــون موكلــه اشــترى مــن موكلــي العقــار اململــوك لــه 
والواقــع يف اجلعرانــه يف مكــة املكرمــة مبوجــب الصــك الصــادر برقــم 
1/203/62 يف 1414/1/9هـــ مببلــغ وقــدره مائــة وتســعون ألــف ريــال 
بتاريــخ 1420/4/10هـــ علــى أقســاط شــهرية بواقــع ألفــن وخمســمائة 
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ريــال ملــدة ســنة ثــم ألفــي ريــال شــهريًا حتــى نهايــة املبلــغ وأن موكلــي قــد 
اســتلم منــه حتــى اآلن مبلغــًا وقــدره مائــة وأربعــون ألــف ريــال فهــذا كلــه 
صحيــح ولكــن املدعــي أصبــح بعــد ذلــك مياطــل يف ســداد األقســاط 
ــخ 1425/11/30هـــ ومــا  ــذي حــل بتاري ــة مــن القســط ال يف حينهــا بداي
بعــده وقــد تضمــن العقــد شــرطًا وهــو أنــه يف حالــة تأخــر القســط أكثــر 
مــن ثاثــة أشــهر فــإن البيــع يعتبــر الغيــًا وتكــون األقســاط التــي دفعــت 
ذلــك  منــذ  العقــار  ســاكنًا يف  وذلــك لكونــه  شــهري  إيجــار  مقابــل 
ــًا لــذا  التاريــخ وحتــى اآلن والصــك األساســي يف حوزتــي وباســمي حالي
فــإن موكلــي يطلــب احلكــم بفســخ عقــد البيــع وبطانــه وإلغائــه وإلــزام 
املدعــى عليــه بدفــع اإليجــار الواجــب عليــه مــن تاريــخ 1425/11/30هـــ 

وحتــى اآلن بواقــع ألفــن ريــال شــهريًا هكــذا أجــاب وقــرر
الســاعة  االثنــن 1433/4/26هـــ  يــوم  ففــي  وبعــد،  وحــده  احلمــد هلل 
املدعــي  حضــر  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  صباحــًا  والنصــف  التاســعة 
وكالــة واملدعــي أصالــة ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ...وحضــر حلضورهمــا ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدني 
رقــم ...بالوكالــة عــن ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
...مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابة العــدل الثانية مبكة املكرمة 
برقــم 7792 يف 1433/2/23هـــ جلــد 5134 واملخــول لــه يف الوكالــة 
حــق مراجعــة الدوائــر احلكوميــة القضائيــة واإلداريــة وحضــور اجللســات 
واملرافعــة واملدافعــة وإحضــار البينــات وتعديلهــا وســماع الشــهود وطلــب 
...الــخ وبعــرض دعــوى املدعــي وكالــة  حتليــف اليمــن  واالعتــراض 
علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب قائــًا: أطلــب مهلــة للرجــوع ملوكلــي 
وســؤاله وأجيــب يف اجللســة القادمــة فأجبتــه لطلبــه ورفعــت اجللســة لذلك 
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إلــى يــوم االثنــن 1433/6/23هـــ الســاعة احلاديــة عشــرة صباحــًا، وباهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 

يف 1433/4/26هـــ
احلمــد هلل وحــده، وبعــد، ففــي يــوم االثنــن 1433/6/23هـــ الســاعة 
احلاديــة عشــرة والنصــف صباحــًا افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
وكالــة واملدعــى عليــه وكالــة وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة اإلجابــة 
ــة أجــاب قائــًا: مــا ذكــره املدعــي وكالــة  علــى دعــوى املدعــي وكال
يف دعــواه مــن كــون موكلــه اشــترى مــن موكلــي العقــار اململــوك لــه 
والواقــع يف اجلعرانــه يف مكــة املكرمــة مبوجــب الصــك الصــادر برقــم 
1/203/62 يف 1414/1/9هـــ مببلــغ وقــدره مائــة وتســعون ألــف ريــال 
بتاريــخ 1420/4/10هـــ علــى أقســاط شــهرية بواقــع ألفــن وخمســمائة 
ريــال ملــدة ســنة ثــم ألفــي ريــال شــهريًا حتــى نهايــة املبلــغ وأن موكلــي قــد 
اســتلم منــه حتــى اآلن مبلغــًا وقــدره مائــة وأربعــون ألــف ريــال فهــذا كلــه 
صحيــح ولكــن املدعــي أصبــح بعــد ذلــك مياطــل يف ســداد األقســاط 
ــخ 1425/11/30هـــ ومــا  ــذي حــل بتاري ــة مــن القســط ال يف حينهــا بداي
بعــده وقــد تضمــن العقــد شــرطًا وهــو أنــه يف حالــة تأخــر القســط أكثــر 
مــن ثاثــة أشــهر فــإن البيــع يعتبــر الغيــًا وتكــون األقســاط التــي دفعــت 
ذلــك  منــذ  العقــار  ســاكنًا يف  وذلــك لكونــه  شــهري  إيجــار  مقابــل 
ــًا لــذا  التاريــخ وحتــى اآلن والصــك األساســي يف حوزتــي وباســمي حالي
فــإن موكلــي يطلــب احلكــم بفســخ عقــد البيــع وبطانــه وإلغائــه وإلــزام 
املدعــى عليــه بدفــع اإليجــار الواجــب عليــه مــن تاريــخ 1425/11/30هـــ 
وحتــى اآلن بواقــع ألفــن ريــال شــهريًا هكــذا أجــاب وقــرر وبعــرض 
ــة للرجــوع ملوكلــي وســؤاله  ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال أطلــب مهل
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وأجيــب يف اجللســة القادمــة فأجبتــه لطلبــه ورفعــت اجللســة لذلــك إلــى 
يــوم الثاثــاء 1433/9/12هـــ الســاعة احلاديــة عشــرة صباحــًا ، وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 

يف 1433/6/23هـــ
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال أطلــب مهلــة للرجــوع ملوكلــي 
وســؤاله وأجيــب يف اجللســة القادمــة فأجبتــه لطلبــه ثم إنــه يف يوم الثاثاء 
1433/9/12هـــ الســاعة احلاديــة عشــرة صباحــا افتتحــت اجللســة وفيهــا 
حضــر املدعــي وكالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه بوكالــة 
شــرعية وكان قــد قــدم املدعــى عليــه وكالــة اعتــذرا عــن حضــور هــذه 
اجللســة لعــدم تواجــده يف مكــة وبســؤال املدعــي وكالــة عمــا وعــد بــه 
ــة  ــه وكال ــة املدعــى علي ــى إجاب ــة مــن إحضــار رده عل يف اجللســة املاضي
يف  ومــؤرخ  اآللــي  باحلاســب  ومطبــوع  ورقتــن  مــن  مكونــا  ردا  أبــرز 
1433/9/11هـــ وهــذا نصــه : » تقــدم املدعــى عليــه مبذكــرة دفــع مــن 
خالهــا بــأن العقــد هــو شــريعة املتعاقديــن وبــأن العقــد احلاكــم للعاقــة 
العقديــة بــن الطرفــن حــوى علــى شــرط يقول بأن العقد يعتبر مفســوخا 
والغيــا وال يعمــل بــه ويكــون البيــت املبــاع مؤجــرا علــى املشــتري يف حالة 
عــدم التــزام املشــتري بدفــع ثمــن املنــزل خــال ثاثــة أشــهر.) الــــرد ( أوال 
: املدعــى عليــه ارتكــن علــى شــرط فاســخ لــم يتحقــق فالبيــع صحيــح 
حيــث اســتوفى كافــة شــروطه الشــرعية الازمــة إلجنــازه مــن إيجــاب 
وقبــول وتراضــي بــن البائــع واملشــتري ووقــع البيــع علــى مــا يجــوز بيعــة 
شــرعا وال توجــد شــائبة تشــوب البيــع. ثانيــا : املشــتري هــو مــن جلــأ إلــى 
القضــاء الشــرعي إلجبــار البائــع علــى إكمــال العقــد وال توجــد قرينــة 
تثبــت أن املدعــي امتنــع عــن تســليم باقــي ثمــن البيــت حيــث قــام بســداد 



454

مبلــغ مائــة وأربعــون ألــف ريــال مــن إجمالــي ثمــن األرض والبائــع هــو مــن 
ــى القضــاء الشــرعي هــو  ــا : مــن جلــأ إل ــغ. ثالث رفــض اســتام باقــي املبل
املشــتري وليــس البائــع ومــن ثــم فــا ميكــن للبائــع أن يطلــب االعتــداد  
بالتأخــر عــن إكمــال باقــي ثمــن املنــزل ألنــه لــو كان حريصــا علــى 
ذلــك لــكان هــو مــن بــدر باللجــوء للقضــاء الشــرعي طالبــًا إعمــال ذلــك 
الشــرط ولكــن مــن جلــأ للقضــاء هــو املشــتري طالبــا إلــزام البائــع بعــدم 
املماطلــة يف اســتام باقــي قيمــة املنــزل وإلــزام املالــك باإلفــراغ الشــرعي 
للمنــزل مــع ماحظــة أن مــا قــام بــه موكلــي مــن صيانة وبنــاء تقدر مبائة 
ــى اهلل عليــه وســلَّم: )) امْلُْســِلُموَن  وخمســن ألــف ريــال. رابعــا : قوُلــه صلَّ
َم َحــَااًل (( ، وقــوُل  َعَلــى ُشــُروِطِهْم، ِإال َشــْرًطا َأَحــلَّ َحَراًمــا، َأْو َحــرَّ
ــروِط ((.  فهــذا يــدلُّ  عمــَر رِضــي اهلُل عنــه: )) َمقاِطــُع احلقــوِق عنــَد الشُّ
ــُة ولــزوُم الوفــاِء بهــا، مــا لــم ُتخاِلــِف  حَّ ــروِط الصِّ علــى أن األصــَل يف الشُّ
ــريعَة والشــرط الــذي يحتــج بــه املدعــى عليــه البائــع هــو شــرط فاســد  الشَّ
كونــه يحــول البيــع الــذي مت صحيحــا إلــى إيجــار فيبطل الشــرط ويصح 
البيــع. لــذا وبنــاء علــى كل مــا تقــدم نلتمــس احلكــم بإلــزام البائــع 
باإلفــراغ  ريــال وإلزامــه  ألــف  الثمــن وقــدرة خمســون  باقــي  باســتام 
الشــرعي للمنــزل« مقدمــه املدعــي وكالــة وحلضــور املدعــى عليــه أو 
وكيلــه فقــد رفعــت اجللســة ثــم إنــه يف يــوم الثاثــاء 1433/12/28هـــ 
الســاعة العاشــرة صباحــًا افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة 
واملدعــي أصالــة واملدعــى عليــه وكالــة واملدعــى عليــه أصالــة ...ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وقــد جــرى منــي االطــاع علــى 
عقــد املبايعــة املبــرم بــن الطرفــن برقــم 54 يف 1420/4/10هـــ مطبــوع 
علــى ورق تابــع ملكتــب ...للخدمــات العقاريــة فوجــد يتضمــن بيــع املدعــى 
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عليــه ... علــى املدعــي ...عقــاره الواقــع يف اجلعرانــة اململــوك لــه مبوجــب 
الصــك رقــم 1/203/62 يف 1414/1/9هـــ مببلــغ وقــدره مائــة وتســعون 
ألــف ريــال علــى أقســاط شــهرية بواقــع ألفــن وخمســمائة ريــال شــهريًا 
ــغ كامــًا وقــد  ــة املبل ملــدة ســنة والباقــي ألفــن ريــال شــهريًا حتــى نهاي
تضمــن العقــد شــرطان همــا: 1- عــدم اإلفــراغ إال بعــد التســديد 2- إذا 
تأخــر القســط أكثــر مــن ثاثــة أشــهر فيعتبــر البيــع الغيــًا واألقســاط 
التــي دفعــت مقابــل إيجــار شــهري ويف آخــرة توقيــع البائــع وبصمــة إبهــام 
املعاملــة  منــه يف  مرفــق صــورة  ...و...أ.هـــ  مــن  وشــهادة كل  املشــتري 
ــة قــال العقــد صحيــح وقــد بصمــت  ــى املدعــي أصال وبعــرض العقــد عل
عليــه هكــذا قــرر وبســؤاله هــل أنــت حاليــًا ســاكن يف العقــار؟ فقــال 
قــرر وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن  نعــم ســاكن فيــه هكــذا 
ــة  ــه وهــو صــادر مــن كتاب ــرز صــورة من صــك العقــار محــل الدعــوى أب
العــدل األولــى مبكــة املكرمــة برقــم 1/203/62 يف 1414/1/9هـــ 
فوجــد يتضمــن متلــك ... للعقــار املوصــوف باطنــه والواقــع يف اجلعرانــة 
ــة وبســؤال املدعــي متــى  شــرق مســجد ... ومرفــق صــورة منــه يف املعامل
آخــر قســط قمــت بدفعــه للمدعــى عليــه؟ فقــال أخــر قســط هــو بتاريــخ 
1425/10/30هـــ ومــا بعــده لــم يتــم دفعــه هكــذا قــرر وبســؤاله عــن 
ســبب عــدم دفعــه باقــي األقســاط التــي حلــت؟ فقــال حصــل لــي ظــرف 
وتأخــرت يف دفــع بعــض األقســاط وعنــد ذهابــي لدفعهــا رفــض املدعــى 
عليــه ذلــك هكــذا قــرر وبســؤاله كــم األقســاط التــي قمــت بالتأخــر 
يف دفعهــا يف حينهــا؟ فقــال شــهران فقــط ورفــض البائــع أخــذ املبلــغ بعــد 

ذلــك هكــذا قــرر
احلمد هلل وحده وبعد ففي يوم الثاثاء1434/3/17هـ الســاعة العاشــرة 
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والنصــف صباحــًا افتتحــت اجللســة وفيها حضر املدعــي وكالة واملدعي 
أصالــة واملدعــى عليــه وكالــة واملدعــى عليــه أصالــة فجــرت محاولــة 
الصلــح بــن الطرفــن فلــم يصطلحــا وكان قــد جــرت الكتابــة منــي 
لرئيــس كتابــة العــدل األولــى مبكــة املكرمــة باخلطــاب رقــم 341355 
يف 1434/1/3هـــ مــن أجــل االستفســار عــن الصــك رقــم 1/203/62 يف 
1414/1/9هـ فوردنا اجلواب برقم 345104 يف 1434/1/19هـ مفاده : 
بأن صورة الصك رقم 1/203/62 يف 1414/1/19هـ مطابقة لســجلها 
وســارية املفعــول حتــى تاريخــه أ.هـــ عنــد ذلــك أفهمــت املدعــي أصالــة بأن 
لــه ميــن املدعــى عليــه علــى امتناعــه عــن أخــذ املبلــغ احلــال يف وقته احملدد 
فقــال : ال أرضــى بيمينــه فجــرى ســؤال الطرفــن هــل لديكمــا مــا 
تريــدان إضافتــه ؟ فقــاال : ليــس لدينــا ســوى مــا قدمنــاه ونطلــب الفصــل 
ــة  ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاء عل ــة هكــذا قــررا فبن يف القضي
وبعــد دراســة القضيــة وتأملهــا وبعــد االطــاع علــى العقــد املبــرم بــن 
الطرفــن برقــم 54 يف 1420/4/10هـــ واملتضمــن شــرط بأنــه إذا تأخــر 
ــي  ــًا واألقســاط الت ــع الغي ــر البي ــة أشــهر فيعتب ــر مــن ثاث القســط أكث
دفعــت مقابــل إيجــار شــهري ونظــرا ملصادقــة الطرفــن عليــه وإلقــرار 
املدعــي بتأخــره عــن ســداد بعــض األقســاط يف وقتهــا احملــدد ولقــول 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : » املســلمون علــى شــروطهم » ومبــا أنــه ال 
بينــة للمدعــي علــى امتنــاع املدعــى عليــه علــى اســتام بعــض األقســاط 
يف وقتهــا احملــدد ولــم يــرض بيمــن املدعــى عليــه ولقــول النبــي صلــى 
اهلل عليــه وســلم : » البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر » 
لذلــك كلــه فقــد صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي وأخليــت ســبيل 
املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى وبذلــك حكمــت وأفهمــت املدعــي بــأن 
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لــه ميــن املدعــى عليــه متــى مــا أراد كمــا أفهمــت املدعــى عليــه بــأن لــه 
مطالبــة املدعــي بأجــرة العقــار بدعــوى مســتقلة بعــد اكتســاب احلكــم 
القطعيــة، وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة 
فجــرى  اعتراضيــة  بائحــة  االســتئناف  وطلــب  عدمهــا  واملدعــي  بــه 
إفهامــه بــأن عليــه التقــدم للمحكمــة يــوم األحــد القــادم 1434/3/22هـــ 
الســتام نســخة مــن صــك احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال ثاثــن 
يومــا مــن التاريــخ املذكــور وإذا لــم يتقــدم بذلــك خــال املــدة املذكــورة 
فسيســقط حقــه بطلــب االســتئناف وسيكتســب احلكــم القطعيــة، 
آلــه وصحبــه  نبينــا محمــد وعلــى  التوفيــق، وصلــى اهلل علــى  وبــاهلل 

وســلم. حــرر يف 1434/3/17هـــ  .
احلمــد هلل وحــده، وبعــد : ففــي يــوم األحــد 1434/7/16هـــ افتتحــت 
اجللســة وكان قــد جــرى منــي بعــث املعاملــة حملكمة االســتئناف مبكة 
املكرمــة باخلطــاب رقــم  321477680 يف 1434/5/21هـــ فعــادت إلــي 
بخطــاب فضيلــة رئيــس محكمــة االســتئناف مبكة املكرمــة املكلف 
رقــم 321477680 يف 1434/6/20هـــ وبرفقــه قــرار الدائــرة احلقوقيــة 
الثانيــة مبحكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة برقــم 34243845 يف 
1434/6/18هـــ املتضمــن بعــد املقدمــة مــا نصــه : » وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه تقــرر باألكثريــة إعادتهــا لفضيلتــه ملاحظــة مــا يلــي 
:- 1- بحــث مســألة أثــر ذلــك الشــرط يف صحــة عقــد البيــع 2- املدعــي 
ذكــر بأنــه لــم يتأخــر إال عــن شــهرين فــا بــد مــن عــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه وأخــذ إجابتــه علــى ذلــك 3- حكــم فضيلتــه يحتــاج إلــى 
تأمــل وإعــادة نظــر لترجــح جانــب املدعــي نظــرًا الرتفــاع أســعار العقارات 
يف الوقــت الراهــن ارتفاعــًا فاحشــًا قــد يجعــل بعــض البائعــن يســعون 
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إلبطــال البيــع وفســخه طمعــًا يف املــال وعلــى فضيلتــه أخــذ هــذا اجلانــب 
بعــن االعتبــار 4- املدعــى عليــه ذكــر يف دفعــه أن العقد يتضمن شــرطًا 
وهــو أنــه يف حالــة تأخــر القســط أكثــر مــن ثاثــة أشــهر فــإن البيــع يعتبر 
الغيــا فــإن املتعــن علــى مصــدر الصــك مطالبــة املدعــى عليــه بصحــة مــا 
ــه ويف حــال  ــة أقســاط وســماع بينت ــه مــن تأخــر املدعــي عــن ثاث دفــع ب
عــدم وجــود البينــة يفهــم بــأن لــه ميــن املدعــي علــى نفــي مــا دفــع بــه. 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
،،،  قاضي اســتئناف ...توقيعه وختمه الشــخصي  قاضي اســتئناف ... 
توقيعــه وختمــه الشــخصي رئيــس الدائــرة  ...توقيعــه وختمــه الشــخصي 
موافــق علــى احلكــم » وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة وفقنــي اهلل 
ــم النافــع والعمــل الصالــح مبــا يلــي : أوال : اشــتراط البائــع  وإياهــم للعل
علــى املشــتري بأنــه يف حالــة إذا لــم يســلمه ثمــن املبيــع يف مــدة محــددة 
وإال فــا بيــع بينهمــا اشــتراط صحيــح وقــد نــص علــى ذلــك العلمــاء 
رحمهــم اهلل قــال البهوتــي رحمــه اهلل يف كشــاف القنــاع مــا نصــه : 
ــى مــدة  ــام أو إل ــة أي ــى ثاث ــي الثمــن إل ــع إن بعتــك تنقدن » وإن قــال البائ
معلومــة أقــل مــن ذلــك أو أكثــر وإال فــا بيــع بيننــا صــح البيــع وهــو 
قــول عمــر كشــرط اخليــار وينفســخ البيــع إن لــم يفعــل أي إن لــم ينقــده 
املشــتري الثمــن يف املــدة » ثانيــا : مفهــوم مــن كام املدعــى عليــه يف 
إجابتــه علــى الدعــوى ومــا بعدهــا مــن أن املشــتري الــذي هــو املدعــي قــد 
ــة  ــة أشــهر ولذلــك جــرى طلــب البين تأخــر عــن الســداد أكثــر مــن ثاث
منــه علــى ذلــك ثالثــا : جــرى منــي ســابقا طلــب البينــة مــن املدعــى عليــه 
علــى أن املدعــي قــد تأخــر عــن ســداد ثاثــة أقســاط وجــرى رصــد بينتــه 
يف ضبــط القضيــة يف الصفحــة رقــم ) 3 ( لذلــك وبعــد اإلجابــة لــم يظهــر 
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لــي ســوى مــا أجريتــه وحكمــت بــه، وأمــرت بإحلــاق ذلــك يف صكــه 
املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  حملكمــة  املعاملــة  وإعــادة  وســجله، 
إلكمــال الزمهــا، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/7/16هـــ
مبكــة  االســتئناف  مبحكمــة  الثانيــة  احلقوقيــة  الدائــرة  تظهيــرات 
املكرمــة احلمــد هلل وحــده وبعــد ، فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 
 ... الشــيخ  فضيلــة  مــن  الصــادر  1434/3/23هـــ  وتاريــخ   34169935
القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة وأصدرنــا القــرار رقــم 
باألكثريــة  املوافقــة  املتضمــن  1434/8/15هـــ  وتاريــخ   34297874
علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر ، قاضــي اســتئناف ... توقيعــه ختمــه 
الشــخصي قاضــي اســتئناف ... توقيعــه ختمــه الشــخصي رئيــس الدائــرة 
...توقيعــه ختمــه الشــخصي ولــه وجهــة نظــر أهـــ وحتــى ال يخفــى جــرى 
بيانــه ، وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه صحبــه 

وســلم حــرر يف 1434/9/13هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ، فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة اإلطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 321477680 وتاريــخ 
الشــيخ  فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/7/25هـــ 
 34169935 برقــم  املكرمــة  مبكــة  العامــة  باحملكمــة  ...القاضــي 
وتاريــخ 1434/3/23هـــ ، املتضمــن دعــوى ... ضــد ...، وبدراســة الصــك 
ــى  ــة املوافقــة عل ــة تقــرر باألكثري ــه االعتراضي وصــورة ضبطــه والئحت
احلكــم بعــد االجــراء االخيــر . واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك: 34172977 تاريخه : 1434/3/28هـ 
رقم الدعوى : 32142390

رقم قرار  التصديق من محكمة 
االستئناف:34277832 تاريخه:1434/07/24هـ

عقــار- شــراء أرض زراعيــة علــى دفعــات- اإلتفــاق علــى الغــاء عقــد 
املبايعــة وإعــادة ثمــن األرض- قيــام املدعــى عليــه بســداد جــزء مــن 
املبلــغ- املطالبــة بســداد باقــي املبلــغ- إقــرار املدعــى عليــه بإلغــاء املبايعة 
شــفهيا- القضــاء بالشــاهد واليمــن- إلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ 

املدعــى بــه أصالــة .

1- مــا قــرره أكثــر أهــل العلــم مــن ثبــوت املــال ملدعيــه بشــاهد وميــن 
الســبعة واحلنابلــة  الراشــدين األربعــة والفقهــاء  وهــو رأي اخللفــاء 

ومالــك والشــافعي املغنــي 130/14 .
2- ملــا رواه ســهيل عــن أبيــه عــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه قــال قضــى 
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم باليمــن مــع الشــاهد الواحــد. رواه 

ســعيد بــن منصــور يف ســننه .

ادعــى املدعــى وكالــة بــأن موكلــه اتفــق مــع املدعــى عليــه علــى شــراء 
أرض زراعيــة )ذكــر وصفهــا( مببلــغ ذكــر قــدره ســلم موكلــه اجلــزء 
األكبــر مــن املبلــغ علــى دفعــات- ثــم اتفقــا علــى إلغــاء املبايعــة وإعــادة 
املبلــغ املســمى- بنــاء عليــه ســدد املدعــى عليــه جــزءًا مــن املبلــغ وتقبــى يف 
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ذمتــه جــزءًا آخــر )ذكــر مقــداره( طلــب املدعــي وكالــه إلــزام املدعــى 
بالبيــع  عليــه  املدعــى  أقــر  املتبقــي-  املبلــغ  ملوكلــه  يدفــع  بــأن  عليــه 
وأنكــر مقــدار املبلــغ املســتلم وانكــر الغــاء املبايعــة شــفهيًا- احضــر 
املدعــى شــاهدين ورصــدت شــهادتهما- جــرى تعديــل الشــاهد األول ألن 
شــهادته موصلــه- حلــف املدعــي أصالــة اليمــن تكملــه لبينتــه- كمــا 
أبــرز املدعــي خمــس ورقــات رصــد مضمونهــا- كمــا رصــد مضمــون 
جــواب مؤسســة النقــد- لقضــاء النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم بالشــاهد 
مــع اليمــن وهــو قــول أكثــر الفقهــاء لــذا صــدر احلكــم علــى املدعــى 
عليــه بــأن يدفــع للمدعــى أصالــة املبلــغ املدعــى بــه- لــم يقنــع املدعــى 

ــه باحلكــم- صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . علي

احلمــد هلل وحــده وبعــد ، فلــدي أنــا ...القاضــي يف احملكمــة العاّمــة 
فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  القطيــف  مبحافظــة 
 32142390 برقــم  القطيــف  مبحافظــة  العاَمــة  احملكمــة  رئيــس 
ــخ  ــدة باحملكمــة برقــم 32447278 وتاري ــخ 1432/4/25هـــ املقي وتاري
1432/4/25هـــ  ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1432/12/20هـــ افتتحــت 
...ســعودي  حضــر  وفيهــا  صباحــًا   عشــرة  احلاديــة  الســاعة  اجللســة 
الشــرعي  الوكيــل  ...بصفتــه  رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب 
...مبوجــب  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ... عــن 
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة بالدمــام برقــم 52171 يف 
1431/11/2هـــ  وادعــى علــى احلاضــر معــه ...ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ...قائــًا يف دعــواه : لقــد اتفــق موكلــي مــع املدعــى 
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عليــه هــذا احلاضــر بــأن يشــتري منــه األرض الزراعيــة املســماة ... الواقعــة 
ــال وكان  ــا ألــف ري ــغ قــدره مائت بســيحة اجلريعــة التابعــة لســيهات مببل
ذلــك بتاريــخ 1428/8/3هـــ وقــد ســلم موكلــي للمدعــى عليــه مبلغــًا 
ــه يف شــهر  ــم إن ــى دفعــات ث ــال عل ــون ألــف ري ــة وخمســة وثمان قــدره مائ
إلغــاء  مــع املدعــى عليــه علــى  اتفــق موكلــي  لعــام 1431هـــ  رمضــان 
املبايعــة وإعــادة املائــة وخمســة وثمانــن ألــف ريــال ملوكلــي وبنــاءً  علــى 
ذلــك ســدد املدعــى عليــه ملوكلــي اثنــن وخمســن ألــف ريــال وتبقــى 
يف ذمتــه مائــة وثاثــة وثاثــن ألــف ريــال لــم يســددها ملوكلــي حتــى 
اآلن لــذا أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بــأن يدفــع ملوكلــي مبلغــًا قــدره 
مائــة وثاثــة وثاثــون ألــف ريــال هــذه دعــواي ، وباســتجواب املدعــى 
عليــه أجــاب بقولــه : مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه مــن أننــي 
بعــت علــى موكلــه األرض الزراعيــة املوصوفــة يف الدعــوى مببلــغ مائتــي 
ألــف ريــال فهــذا صحيــح وأمــا مــا ذكــره مــن أن موكلــه ســلم لــي مائــة 
وخمســة وثمانــن ألــف مــن القيمــة أو أننــا اتفقنــا علــى إلغــاء املبايعــة 
فهــذا كلــه غيــر صحيــح هــذا مــا أجــاب بــه ، وبطلــب البينــة مــن املدعــي 
ــة علــى مــا ذكــره مــن إلغــاء املبايعــة املذكــورة قــال : نعــم لــدي  وكال
البينــة وســوف أحضرهــا يف اجللســة القادمــة ، ثــم إنــه يف جلســة أخــرى 
حضــر املدعــي أصالــة ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
...وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ...، وبســؤال املدعــي عمــا وعــد بــه 
وكيلــه مــن بينــة أحضــر للشــهادة وأدائهــا ...ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ...وبســؤاله عمــا لديــه شــهد بقولــه : أشــهد بــاهلل 
العظيــم بأنــه قبــل أربــع أو خمــس ســنوات تقريبــًا اشــترى املدعــي ...هــذا 
احلاضــر مــن املدعــى عليــه ...هــذا احلاضــر معنــا أرض زراعيــة تقــع غــرب 
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ســيهات مببلــغ قــدره مائتــا ألــف ريــال حيــث كنــت قــد حضــرت عقــد 
املبايعــة ثــم ألغيــت املبايعــة يف عــام 1431هـــ يف اجتمــاع حضــره املتبايعــان 
وأنــا معهــم علــى أن تبقــى األرض ل...وأن يســترجع ...مــا دفعــه مــن مبالــغ 
ــى إلغــاء املبايعــة  ــه ...هــذا احلاضــر وهــو يوافــق عل وســمعت املدعــى علي
وإعــادة املبالــغ ثــم تفرقــوا علــى ذلــك بعــد التراضــي عليــه ، هــذا مــا 
لــدي وأشــهد عليــه ، هــذا مــا شــهد بــه ، وبعــرض الشــاهد ومــا شــهد بــه 
علــى املدعــى عليــه قــال : أمــا الشــاهد فــا أعرفــه وأمــا مــا شــهد بــه مــن 
إلغــاء املبايعــة أو أنــي اســتلمت مــن املدعــي أي مبالــغ فهــذا غيــر صحيــح 
هــذا مــا قــرره ، ومبناقشــته تلفــظ أثنــاء كامــه قائــًا : إن الشــاهد لــم 
يحضــر اجتمــاع إلغــاء املبايعــة واإللغــاء كان شــفهيًا ولــم يتــم حتريــر 
شــيء بذلــك ، هــذا مــا قالــه ، ثــم بإعــادة الــكام عليــه بأنــك قلــت إنــه 
حصــل االتفــاق الشــفهي علــى اإللغــاء ولكنــه لــم يحــرر ، قــال : ال لــم 
يحصــل اتفــاق علــى اإللغــاء ، هــذا مــا قــرره ، وقــد الحظــت شــيئًا مــن 
االضطــراب يف كام املدعــى عليــه ، ثــم إنــه يف جلســة أخــرى حضــر 
املدعــي أصالــة ... واملدعــى عليــه ...، وبســؤال املدعــي هــل لديــك زيــادة 
بينــة علــى دعــواك قــال : نعــم لــدي بينــة وســوف أحضرهــا يف اجللســة 

القادمــة،
اجلنســية  ...ســعودي  أصالــة  املدعــي  أخــرى حضــر  إنــه يف جلســة  ثــم 
 ،... عليــه  املدعــى  حلضــوره  ...وحضــر  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
وبســؤال املدعــي عمــا وعــد بــه مــن زيــادة بينــة أحضــر للشــهادة وأدائهــا 
...  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وبســؤاله عمــا لديــه 
شــهد بقولــه : أشــهد بــاهلل العظيــم بأنــه قبــل مــدة ال أتذكــر مقدارهــا 
بالضبــط ولكــن أظنهــا أكثــر مــن ســنة ونصــف تقريبــًا حضــر عنــدي 
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املدعــي ...واملدعــى عليــه ...هذيــن احلاضريــن وســمعتهما يتحــاوران فيمــا 
بينهمــا عــن مبايعــة علــى أرض ، ثــم قــام املدعــي ...هــذا احلاضــر بتســليم 
املدعــى عليــه ...هــذا احلاضــر مبلغــَاً نقديــًا قــدره خمســة عشــر ألــف ريــال 
يف ذلــك املجلــس حيــث قمــت بعــده ولكنــي ال أدري هــي مقابــل مــاذا ، 
التــي متــت بينهمــا ، هــذا  لــدي أي شــهادة بخصــوص املبايعــة  وليــس 
مالــدي مــن شــهادة وليــس لــدي زيــادة تفاصيــل ، وبســؤال املدعــي هــل 
لديــك زيــادة بينــة ، قــال : نعــم وســوف أحضرهــا يف اجللســة القادمــة ، 
ثــم إنــه يف جلســة أخــرى حضــر ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ...بصفتــه الوكيــل عــن ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ...مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الدمــام 
الثانيــة برقــم 52171 يف 1431/11/2هـــ ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال 
مــن ينــوب عنــه رغــم تبلغــه لشــخصه مبوعــد هــذه اجللســة حســب مــا هــو 
مبــن يف محضــر ضبــط اجللســة الســابقة ، وعليــه فقــد قــررت إكمــال 
نظــر الدعــوى غيابيــًا وبســؤال املدعــي وكالــة عمــا وعــد بــه موكلــه مــن 
زيــادة بينــة أبــرز صــورًا خلمــس ورقــات ، األولــى تتضمــن مــا يلــي نصــه : 
اتفــق كل مــن / ...حامــل بطاقــة احــوال رقــم ...طــرف أول مــع ...طــرف 
ثانــي بطاقــة أحــوال رقــم ...علــى ان يقــوم الطــرف األول باســتخراج صــك 
لــألرض الزراعيــة وإفــراغ األرض للطــرف الثانــي خــال ثاثــة أشــهر مــن 
تاريــخ اليــوم 1431/2/22هـــ وهــذا املســتند يلغــي كافــة املكاتبــات 
التــي ســبقت هــذا االتفــاق وقــد اســتلم الطــرف األول مبلغــًا قــدره )118( 
األول  الطــرف  اســتلم  اليــوم  هــذا  ويف  األرض  قيمــة  مــن  ريــال  الــف 
)15000( ريــال وبهــذا يكــون الطــرف األول قــد اســتلم )133( ألــف 
ريــال مــن قيمــة األرض البالغــة )200000( ريــال ويتعهــد الطــرف األول 
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بإفــراغ الصــك يف املوعــد املذكــور ويتعهــد الطــرف الثانــي بســداد باقــي 
قيمــة األرض البالغــة )67000( ريــال عنــد إفــراغ الصــك وبخافــه  يحــق 
للطــرف الثانــي املطالبــة باملبلــغ املدفــوع وهــو )133( ألــف ريــال يف حالــة 
لــم يتــم إصــدار وإفــراغ الصــك طــرف أول/ ...بطاقــة ...توقيعــه طــرف 
ثانــي/ ......توقيعــه شــاهد أول/ ...بطاقــة أحــوال / ...توقيعــه شــاهد ثانــي 
/ ...توقيعــه أهـــ والورقــة الثانيــة تتضمــن مــا يلــي نصــه : لقــد اســتلمت من 
الســيد ...احملتــرم مبلغــًا وقــدره عشــرة آال ف ريــال دفعــة مــن ثمــن أرض 
زراعيــة بســيحة اجلريعــة التابعــة للبــاد ســيهات واملســماة ... وســبقت 
املذكــور  قبــل  مــن  األرض  شــراء  علــى  عربــون  دفعــة  الدفعــة  هــذه  
مقدارهــا عشــرة آالف ريــال نقــدًا فيكــون مجمــوع املســتلم من املشــتري 
عشــرون ألــف ريــال وللبيــان أعطــي هــذا الســند . 1428/8/3هـــ املســتلم 
...توقيعــه .أهـــ . والورقــة الثالثــة تتضمــن مــا يلــي نصــه : بيــان اســتام 
عربــون مــن قيمــة قطعــة نخــل يف ســيحة اجلريعــة بســيهات . نعــم أنــا ...قــد 
اســتلمت مــن الســيد / ...مبلــغ قــدره عشــرة آالف ريــال نقــدًا عربــون مــن 
أصــل مائتــن ألــف ريــال قيمــة قطعــة نخــل زراعيــة تقــع بســيحة اجلريعــة 
التابعــة للبــاد ســيهات املســماة ... يحدهــا شــمااًل نخــل ... ...وغربــًا نخــل 
...وجنوبــًا النخــل املســمى ......... يفصــل بينهمــا طريــق يتجــه غربــًا ويتبــع 
املشــتري  مــع  اتفقــت  وقــد  ...و...و....  عــوارض  وشــرقًا  املذكــورة   ...
املذكــور علــى أن أســتخرج لــه صــك بالنخــل املذكــور حــال اســتكمال 
دفعــه الثمــن وقــدره مائــة وتســعون ألــف ريــال وكذلــك تســليمه قطعــة 
النخــل املبــن بعاليــه بعــد ســنة واحــدة مــن تاريــخ هــذه الورقــة واهلل ولــي 
التوفيــق وهــو خيــر الشــاهدين وحــرر يف 1428/8/25هـــ املشــتري ومــا 
نســب لــي صحيــح  ...توقيعــه  البائــع / ...توقيعــه . أهـــ . والورقــة الرابعــة 
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تتضمــن مــا يلــي نصــه : ســند اســتام  قــد مت أســتام مبلــغ قــدره مائــة 
وخمســة وســتون الــف ريــال مــن املكــرم / ...وذلــك مــن قيمــة األرض 
املســماة ... الواقعــة بســيهات ســيحة اجلريعــة املباعــة عليــه مببلــغ مائتــي 
ريــال )200000( ريــال مبــا لــألرض مــن حــد وعــد وتابــع والحــق ولبيــان 
مــا مت وذكــر أعــاه مت التوقيــع . 1429/2/21هـــ البائــع / ...توقيعه . أهـ 
. والورقــة اخلامســة عبــارة عــن صــورة منــوذج إصــدار شــيك مصــريف مــن 
بنــك الريــاض وباالطــاع عليهــا وجدتهــا تتضمــن قيــام ...بإصــدار شــيك 
مصــريف برقــم 2860732 وتاريــخ 2008/1/9م ألمــر املســتفيد ...مببلــغ 
ــه يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي  ــم إن ــال أهـــ . ث ــون ألــف ري قــدره ثمان
وكالــة ...وحضــر حلضــوره املدعــي أصالــة ... ، وبعــرض األوراق اخلمــس 
املشــار إليهــا يف اجللســة الســابقة علــى املدعــى عليــه قــال : األوراق األربــع 
األولــى حــررت صحيحــة والتوقيــع املــدون فيهــا هــو توقيعــي ولكــن 
ــي أعطيــت مــوكل  ــذه حيــث إن ــم تنفي ــم يت ــى هــي اتفــاق ل الورقــة األول
املدعــي خمســن ألــف ريــال ليقــوم باســتخراج صــك حجــة اســتحكام 
لــألرض محــل النــزاع ولكنــه لــم يقــم بذلــك ، وقــد تضمنــت الورقــة 
األولــى أنهــا تلغــي كل مــا ســبقها مــن أوراق واألوراق التــي قبلهــا توجــد 
أصولهــا لــدي أنــا شــخصيًا وأمــا الورقــة اخلامســة الصــادرة مــن بنــك ...
فإنهــا غيــر صحيحــة ولــم يصلنــي مــن مــوكل املدعــي املبلــغ املشــار إليــه 
ــة وأبــرز أصــل الورقــة  فيهــا ، هــذا مــا قــرره ، ثــم تقــدم املدعــي وكال
األولــى وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه صــادق عليهــا وقــال : الــذي لــدي 
هــو أصــول األوراق الثانيــة والثالثــة والرابعــة فقــط ، وبســؤال املدعــي 
وكالــة هــل لديــك زيــادة بينــة علــى دعــواك قــال : ليــس لــدي بينــة غيــر 
مــا ذكــرت ، هــذا مــا قــرره ، وعنــد وصــول القضيــة لهــذا احلــد رفعــت 
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اجللســة للكتابــة ملؤسســة النقــد لاستفســار عــن صحــة الورقــة اخلامســة 
وهــل اســتلم املدعــى عليــه املبلــغ املذكــور فيهــا  ، ثــم إنــه يف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي وكالــة ...واملدعــى عليــه ...، وكانــت قــد جــرت 
منــا الكتابــة ملؤسســة النقــد العربــي الســعودي يف الدمــام بخطابنــا رقــم 
هــل  عليــه  املدعــى  عــن  لإلفــادة  وتاريــخ 1433/4/18هـــ   33733534
برقــم  القطيــف  ...فــرع  بنــك  علــى  املســحوب  الشــيك  قيمــة  اســتلم 
2860732 يف 2008/1/9م فوردنــا منهــم اجلــواب رقــم 22/4032 ش 
إفــادة  نــود   : نصــه  مــا  املتضمــن  1433/6/14هـــ  وتاريــخ   2143/
ســعادتكم بــأن املؤسســة قامــت مبخاطبــة بنــك الريــاض بخصــوص 
قيمــة  أنــه مت خصــم  ومفادهــا  البنــك  إجابــة  وتلقــت  أعــاه  املوضــوع 
...بتاريــخ  باملدعــو  واخلــاص   )...( رقــم  اجلــاري  احلســاب  مــن  الشــيك 
2008/1/13م لصالــح ...ومت تقدميــه إلــى غرفــة مقاصــة الدمــام عــن 
طريــق البنــك الســعودي البريطانــي ) مرفــق نســخة الشــيك بعــد الصــرف 
( وبنــاء عليــه قامــت املؤسســة مبخاطبــة البنــك الســعودي البريطانــي 
إيداعــه يف  الشــيك مت  بــأن  البنــك  وأفــاد  املوضــوع  نفــس  بخصــوص 
حســاب املســتفيد ...رقم )...( بتاريخ 2008/1/12م أهـ. ثم إنه يف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي وكالــة ...واملدعــى عليــه ...، وبســؤال املدعــي 
وكالــة ميــن موكلــه علــى صحــة دعــواه ؛ قــال : إن موكلــي مســتعد 
بــأداء اليمــن علــى صحــة دعــواه ، ثــم إنــه يف جلســة أخــرى حضر املدعي 
أصالــة ... واملدعــى عليــه أصالــة ...، وقــرر املدعــي قائــًا : إن صحــة 
املبلــغ الــذي ســلمته للمدعــى عليــه مــن قيمــة املبيــع هــو مائــة وثاثــة 
وثمانــون ألــف ريــال وبعــد االتفــاق علــى إلغــاء املبايعــة أرجــع لــي املدعــى 
عليــه خمســن ألــف ريــال وتبقــى يف ذمتــه بعــد ذلــك املبلــغ املدعــى بــه 
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وقــدره مائــة وثاثــة وثاثــون ألــف ريــال وهــو مــا أطالبــه بــه ، هــذا مــا 
مــن  املدعــي كا  ...أحضــر  املدعــي  تعديــل شــاهد  وبطلــب   ، قــرره 
...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...و ...ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وبســؤالهما شــهدا بثقــة وعدالــة الشــاهد 
... وأنــه مرضــي الشــهادة ، وبطلــب اليمــن مــن املدعــي علــى صحة دعواه 
اســتعد بأدائهــا ثــم حلــف قائــًا : أقســم بــاهلل العظيــم أننــي أنــا املدعــي 
...واملدعــى عليــه ...... قــد اتفقنــا وتراضينــا علــى إلغــاء املبايعــة التــي متــت 
بيننــا علــى األرض الزراعيــة املســماة .... الواقعــة بســيحة اجلريعــة املشــار 
إليهــا يف الدعــوى وعلــى أن يعيــد لــي املدعــى عليــه مائــة وثاثــة وثمانــن 
ألــف ريــال ، وأن املدعــى عليــه لــم يســدد لــي مــن هــذا املبلــغ الــذي اتفقنــا 
علــى ارجاعــه ســوى خمســن ألــف ريــال وأنــه قــد تبقــى لــي يف ذمــة 
ــم يســدده  ــال ل ــون ألــف ري ــة وثاث ــة وثاث ــًا قــدره مائ ــه مبلغ املدعــى علي
حتــى اآلن ، واهلل العظيــم أهـــ . فبنــاء علــى ما تقدم من الدعوى واإلجابة  
ونظــرًا ملــا ورد يف شــهادة الشــاهد ...املعــدل التعديــل الشــرعي والتــي 
تضمنــت الشــهادة علــى اتفــاق املتداعيــن علــى إلغــاء املبايعــة وســماع 
الشــاهد للمدعــى عليــه وهــو يوافــق علــى إلغــاء املبايعــة وإعــادة املبلــغ 
للمدعــي ، وملــا قــرره املدعــى عليــه بعــد الشــهادة مــن أن الشــاهد لــم 
يحضــر اجتمــاع إلغــاء املبايعــة وأن اإللغــاء كان شــفهيًا ، وألن يف ذلــك 
إقــرار منــه بحصــول اإللغــاء للمبايعــة ، وملــا ورد يف االوراق والســندات  
التــي قدمهــا املدعــي وصــادق املدعــى عليــه علــى صحتهــا وملــا ورد يف 
جــواب مؤسســة النقــد عــن الورقــة اخلامســة وملــا قــرره املدعــي أخيــرًا ، 
وألن املدعــي قــد أدى اليمــن كمــا طلبــت منــه وملــا قــرره أكثــر أهــل 
العلــم مــن ثبــوت املــال ملدعيــه بشــاهد وميــن وهــو رأي اخللفــاء الراشــدين 
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األربعة والفقهاء الســبعة واحلنابلة ومالك والشــافعي . املغني )130/14( 
ــه قــال : قضــى  ملــا رواه ســهيل عــن أبيــه عــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عن
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم باليمــن مــع الشــاهد الواحــد . رواه 
ســعيد بــن منصــور يف ســننه واألئمــة مــن أهــل الســن واملســانيد . لذلــك 
كلــه فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه ...بــأن يدفــع للمدعــي ...مبلغــًا 
قــدره مائــة وثاثــة وثاثــون ألــف ريــال ، وبعــرض احلكــم علــى املدعــى 
عليــه قــرر عــدم القناعــة فأفهمتــه بــأن عليــه مراجعتنــا يــوم الســبت 
لتقــدمي  احلكــم  صــك  مــن  نســخة  الســتام  1434/3/28هـــ  املوافــق 
ــم  ــخ موعــد االســتام إن ل ــه خــال ثاثــن يومــًا مــن تاري اعتراضــه علي
يقــدم اعتراضــه خالهــا يســقط حقــه يف االعتــراض ويكتســب احلكــم 
القطعيــة . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آله وصحبه وســلم حرر يف 1434/3/25هـ . تظهيرات الدائرة احلقوقية 
األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية ، احلمــد هلل وحــده 
وتاريــخ   34172977 رقــم  الصــك  هــذا  علــى  اطلعنــا  فقــد   : وبعــد 
ــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / ... 1434/3/28هـــ الصــادر مــن فضيل
1434/7/24هـــ  وتاريــخ  أ  ق1/   /34277832 رقــم  القــرار  واصدرنــا 
املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم ، قاضــي اســتئناف ... . ختمــه وتوقيعــه 
.... ختمــه  الدائــرة  رئيــس   . .... ختمــه وتوقيعــه  د.  اســتئناف  . قاضــي 
وتوقيعــه ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وسلم . حرر يف 1434/8/9هـ .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى رســولنا محمــد وآلــه وصحبــه 
أمــا بعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة األولــى يف 
مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة 
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فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة القطيــف برقــم 32447278 
وتاريــخ 1434/5/11هـــ واملقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 341183778 
فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/5/14هـــ  وتاريــخ 
وتاريــخ  برقــم 34172977  املســّجل   ... الشــيخ/  باحملكمــة  القاضــي 
1434/3/28هـــ اخلــاص بدعــوى/ ...ضــد/ ...يف قضيــة حقوقيــة وقــد 
تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا 
املصادقــة علــى احلكــم ، ولبيانــه حــرر يف 1434/7/24هـــ ، واهلل ولــي 

التوفيــق .
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رقم الصك : 34174457 تاريخه :1434/3/29هـ    
رقم الدعوى : 3453926

رقم قرار  التصديق من محكمة 
االستئناف:34242731 تاريخه:1434/06/17هـ

عقــار- بيــع بيــت - ادعــاء الغــن يف البيــع - املطالبــة بإعــادة البيــت 
مقابــل رد الثمــن - البيعــان باخليــار مالــم يتفرقــا - صــرف النظــر عــن 

دعــوى الغــن . 

قوله صلى اهلل عليه وسلم ) البيعان باخليار مالم يتفرقا (

ادعــى املدعــى بأنــه بــاع بيتــه علــى املدعــى عليــه قبــل أربــع ســنوات تقريبــًا 
بثمــن قــدره ســتمائة الــف ريــال اســتلمها- قرر املدعى أنــه ال يعرف أثمان 
العقــار وعندمــا رغــب بشــراء بيــت لــم يجــد إال مبــا يزيــد علــى مليــون 
ريــال- طلــب املدعــى إلــزام املدعــى عليــه بإعــادة البيــت لــه واســتعداده 
بإعــادة الثمــن للمدعــى عليــه- أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى 
وأن شــراءه لهــذا البيــت كان قبــل خمــس ســنوات وهــو ســعر املثــل يف 
وقتــه وأن املدعــى عــرض البيــت عــن طريــق مكتــب عقــار وقــد باعــه 
املدعــى بثمــن أقــل مــن الثمــن الذي اشــتراه بــه إال أن املشــتري األول ألغى 
الشــراء- صــادق املدعــى علــى أن البيــت مت عرضــه عــن طريــق مكتــب 
عقــار وتقــدم لشــرائه عــدة أشــخاص واشــتراه شــخص بنفــس الثمــن ثــم 
تراجــع عــن الشــراء ثــم اشــتراه املدعــى عليــه بالثمــن املذكــور- حيــث 



472

أن تغيــر االســعار يف الوقــت احلاضــر ليــس مســوغًا للمدعــى يف املطالبــة 
بإلغــاء البيــع وألن عقــد البيــع عقــد الزم ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم 
) البيعــان باخليــار مالــم يتفرقــا ( لــذا صــدر احلكــم بــرد دعــوى املدعــى 
جتــاه املدعــى عليــه- اعتــرض املدعــى علــى احلكــم- صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف

العاّمــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
باألحســاء حضــر املدعــي  ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
ــي  ــه ... ســعودي مبوجــب الســجل املدن رقــم ...كمــا حضــر املدعــى علي
رقــم ...وقــال املدعــي يف حتريــر دعــواه إننــي قــد بعــت علــى املدعــى عليــه 
هــذا احلاضــر بيتــي الواقــع يف حــي ...باملبــرز باألحســاء والصــادر فيــه 
الصــك رقــم 2/1193 يف 1403/8/13هـــ مــن كتابــة عدل املبرز وكان 
البيــع قبــل أربــع ســنوات تقريبــا بثمــن وقــدره ســتمائة ألف ريال اســتلمتها 
كاملــة مــن املدعــى عليــه وأنــا ال أعــرف أثمــان العقــارات وعندمــا رغبت 
اآلن شــراء بيــت لــم أجــد إال مبــا يزيــد علــى مليــون ريــال لــذا فإنــي أطلــب 
إلــزام املدعــى عليــه بإعــادة هــذا البيــت لــي وال مانــع لــدي مــن إعــادة 
الثمــن لــه هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره 
محــل  البيــت  املدعــي  مــن  اشــتريت  فقــد  صحيــح  دعــواه  يف  املدعــي 
ــل خمــس ســنوات  ــذي ذكــر ولكــن ذلــك كان قب الدعــوى بالثمــن ال
وســلمته الثمــن وهــذا ثمنــه يف الســوق يف ذلــك الوقــت وقــد عرضــه 
املدعــي لــدى مكتــب ... باملبــرز كمــا أنــي أضيــف أن املدعــي قــد باعــه 
بأقــل مــن هــذا الثمــن علــى شــخص قبلــي ومت إلغــاء البيــع واشــتريته أنــا 
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بالثمــن املذكــور واملدعــي مســتأجر منــي هــذا البيــت وال زال يســكن 
ذلــك علــى  وبعــرض  أجــاب  لــه هكــذا  إعادتــه  أوافــق علــى  فيــه وال 
املدعــي قــال صحيــح أننــي عرضــت البيــت محــل الدعــوى لــدى مكتــب 
... وتقــدم لشــرائه عــدة أشــخاص ثــم اشــتراه شــخص يدعــى ...مببلــغ 
ســتمائة ألــف ريــال ثــم تراجــع واشــتراه بعــد ذلــك املدعــى عليــه هكــذا 
أجــاب وأبــرز املدعــى عليــه صــك البيــت محــل الدعــوى املذكــور رقمــه 
ــه  ــى املدعــى علي ــه إل ــه بانتقــال ملكيت ــه مت التهميــش علي وتاريخــه وفي
بتاريــخ 1433/3/23هـــ  وقــال املدعــى عليــه إن البيــت محــل الدعــوى 
كان مرهــون لصالــح صنــدوق التنميــة العقــاري وبعــد فــك الرهــن مت 
اإلفــراغ لــي مــن قبــل املدعــى عليــه وهــذا هــو الــذي أخــر عمليــة اإلفــراغ 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث قــرر املدعــي أنــه 
ــه  ــه وأن ــع ســنوات واســتلم ثمن ــة أرب ــاع البيــت محــل الدعــوى قبــل قراب ب
ــه مــن عــدة أشــخاص  ــدة علي ــب عقــاري ومتــت املزاي ــدى مكت عرضــه ل
وأنــه مت شــرائه مــن قبــل شــخص آخــر قبــل املدعــى عليــه بالثمــن نفســه 
ــر األســعار يف الوقــت احلاضــر ليــس  املذكــور يف الدعــوى ومبــا أن تغي
مســوغًا للمدعــي يف املطالبــة بإلغــاء البيــع ومبــا أن البيــع ملــزم للطرفــن 
ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) البيعــان باخليــار مــا لــم يتفرقــا ( لــذا فلــم 
يثبــت لــدي حــق للمدعــي فيمــا يطالــب بــه ورددت دعــواه جتــاه املدعــى 
عليــه وبذلــك حكمــت وبعرضــه عليهمــا قــرر املدعــى عليــه قناعتــه 
باحلكــم فيمــا قــرر املدعــي عــدم قناعتــه باحلكــم وأفهمتــه باملراجعــة 
يف يــوم الســبت املوافــق 1434/3/28هـــ الســتام نســخه احلكــم وتقــدمي 
االعتــراض عليــه خــال ثاثــن يومــا وإال ســقط حقــه يف االعتــراض 
واكتســب احلكــم القطعيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 



474

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/23 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم األحــد 1434/6/25هـــ  وقــد وردتنــا 
ــا القــرار  ــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية وبرفقه املعامل
أ  برقــم 34242731 / ق 1 /  الدائــرة احلقوقيــة األولــى  مــن  الصــادر 
وتاريــخ 1434/6/17هـــ املتضمــن أنــه بدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم 
لــذا جــرى إحلاقــه   وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم 0
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى رســولنا محمــد وآلــه وصحبــه 
يف  األولــى  احلقوقيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد   ... بعــد  أمــا 
مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامة مبحافظة األحســاء برقــم 34/267263 
 341156999 برقــم  احملكمــة  لــدى  واملقيــدة  1434/5/6هـــ  وتاريــخ 
فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/5/11هـــ  وتاريــخ 
وتاريــخ   34174457 برقــم  ...املســجل  الشــيخ/  باحملكمــة  القاضــي 
1434/3/29هـــ اخلــاص بدعــوى/ ...ضــد/ ...يف قضيــة حقوقيــة وقــد 
تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قّررنــا 
املصادقــة علــى احلكــم ، ولبيانــه حــرر يف 1434/6/14هـــ ، واهلل ولــي 

التوفيــق .
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رقم الصك: 34185173 تاريخه : 1434/04/10هـ  
رقم الدعوى : 32397739

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف 
:341914127 تاريخه: 1434/09/09هـ 

عقــار- شــراء قطعــة أرض بــدون صــك- طلــب فســخ عقــد البيــع ورد 
مبلــغ الشــراء وتكاليــف البنــاء لظهــور مالــك لــأرض غيــر البائــع 
املدعــى عليــه - عــدم انعقــاد البيــع - شــرط صحــة البيــع متــام الـــملك 
- املفــرط أولــى باخلســارة - إلــزام املدعــى عليــه بــرد املبلغ الذي اســتلمه 

مــن املدعــى وصــرف النظــر عــن باقــي الطلبــات -.

1- قــول النبــي صلــي اهلل عليــه وســلم ) علــى اليــد مــا أخــذت حتــى 
تؤديــه (

2- قاعدة املفرط أولى باخلسارة
3- من شرط صحة البيع ثبوت ملك البائع للعن املباعة

ادعــى املدعــى بأنــه اشــترى قطعــه أرض بــدون صــك مــن املدعــى عليــه 
وســلم ثمنهــا للمدعــى عليــه وقــام بتســويرها ثــم ظهــر لــألرض مالــك 
آخــر وهــو ابــن عــم املدعــى عليــه- طلــب املدعــى إلــزام املدعــى عليــه 
بإعــادة الثمــن وتكاليــف التســوية والتســوير- أقــر املدعــى عليــه بالبيــع 
واســتام الثمــن املذكــور وأمــا التســوية والتســوير فقــرر أنــه ال يعلــم 
عــن ذلــك كمــا قــرر املدعــى عليــه أن األرض تخصــه وال تخــص ابــن 
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العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالطائــف   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
وتاريــخ 1432/09/07  برقــم 32397739  بالطائف/املســاعد  العامــة 
هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 321159884 وتاريــخ 1432/09/07 هـــ  
ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1432/10/30 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
املدنــي  الســجل  ...ســعودي اجلنســية مبوجــب  : 09  وفيهــا حضــر   25
رقــم ...و حضــر حلضــوره ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ...وكيــًا عــن املدعــى عليــه ...مبوجــب الوكالــة رقــم 1096 يف 
1433/1/4هـــ املتضمنــة حقــه يف حضــور اجللســات واملدافعــة واملرافعــة 
وبســؤال  أ0هـــ  والتنــازل  والصلــح  األميــان  وطلــب  واإلنــكار  واإلقــرار 
املدعــي عمــا لديــه قــال لقــد اشــتريت قطعــة أرض بالرميــدة القطعــة 

عمــه املذكــور وأنــه مســتعد باملدافعــة عــن املدعــى جتــاه مــن يعترضــه- 
حضــر شــيخ القبيلــة وقــرر أن األرض تخــص ابــن عــم املدعــى عليــه وال 
تخــص املدعــى عليــه- قــرر املدعــى عليــه وكالــه بــأن شــيخ القبيلــة 
خصــم ملوكلــه- حيــث مــن شــرط صحــة البيــع ثبــوت ملــك البائــع للعــن 
املباعــة ولــم يتحقــق هــذا الشــرط وملعرفــه املدعــى بــأن األرض املشــتراة 
بــدون صــك لــذا صــدر احلكــم بعــدم انعقــاد البيــع لفــوات شــرط صحتــه 
والــزام املدعــى عليــه أصالــه بدفــع املبلــغ الــذى اســتلمه للمدعــى وصــرف 
النظــر عــن باقــي طلبــات املدعــى لدخولــه يف هــذا العقــد علــى بينــه 
واملفــرط أولــى باخلســارة- اقتنــع املدعــى باحلكــم ولــم يقتنــع املدعــى 

عليــه- صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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رقــم ج 565 بــدون صــك مــن املدعــى عليــه أصالــة ...مببلــغ وقــدره أربعــة 
مــا  وقــد كلفتنــي  وتســويتها  بتســويرها  وقمــت  ريــال  ألــف  وثاثــون 
يقــارب خمســة وعشــرون ألــف ريــال ولــم أتقــدم باســتحكام ثــم ظهــر أن 
لــألرض مالــك آخــر غيــر املدعــى عليــه البائــع وهــو ابــن عمــه ...لــذا أطلب 
ــغ قــدره تســعة وخمســون  ــه بإرجــاع مبل ــزام املدعــى علي ــع وإل فســخ البي
ألــف ريــال لــي وبطلــب اجلــواب مــن املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره 
املدعــي يف دعــواه مــن الشــراء وقيمتــه وتســوية األرض فهــذا صحيــح 
وقــد مضــى علــى ذلــك ســنه دون معــارض ثــم حصلــت معارضــة ابــن عــم 
موكلــي ...مدعيــا أن هــذه األرض مــن نصيبــه لــذا أطلــب إدخــال شــيخ 
القبيلــة ...و...لســماع مــا لديهــم هــذه إجابتــي ثــم أنــه يف يــوم األربعــاء 
املوافــق1434/02/20 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة لــدي أنــا 
املكتــب  بعمــل  والقائــم  بالطائــف  العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي 
القضائــي الرابــع عشــر وفيهــا حضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
وال مــن ميثلــه بوكالــة شــرعية كمــا حضــر ...ســعودي اجلنســية ســجله 
املدنــي رقــم ...وبســؤاله عمــا لديــه قــال ان القطعــة رقــم 565 ج الواقعــة 
يف الرميــدة تعــود ملكيتهــا إلــى ... وليســت ل...هــذه إجابتــي ثــم أبــرز 
البيــان اخلــاص ب...والبيــان اخلــاص ب......جــرى إرفاقهمــا باملعاملــة ثــم 
أنــه يف يــوم  األربعــاء املوافــق1434/04/10 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
التاســعة لــدي أنــا ...مســاعد رئيــس احملكمــة العامــة بالطائــف والقائــم 
بعمــل املكتــب القضائــي الرابــع عشــر وفيهــا حضــر املدعــي وحضــر 
...وكيــا  ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  حلضــوره 
مــن  الصــادرة  1434/1/10هـــ  يف   3429608 رقــم  ...بالوكالــة  عــن 
كتابــة العــدل الثانيــة بالطائــف واملتضمنــة حقــه يف ســماع الدعــاوي 
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والــرد عليهــا واملرافعــة واملدافعــة واإلقــرار واإلنــكار وقبــول األحــكام 
ونفيهــا أ.هـــ  وبعــرض مــا جــاء يف إفــادة شــيخ القبيلــة احلاضــر يف اجللســة 
املاضيــة علــى الطرفــن قــال املدعــي هــذا هــو الواقــع وأنــا مقتنــع مبــا 
جــاء بإفادتــه أمــا املدعــى عليــه وكالــة فأجــاب بقولــه إن شــيخ القبيلــة 
خصــم ملوكلــي وال أرضــى مبــا ذكــر واملدعــي إذا جــاء مــن يخاصمــه يف 
األرض فنحــن ندفــع عنــه هــذه إجابتــي ثــم ســألت املدعــى عليــه وكالــة 
هــل موكلــك ميلــك هــذه األرض بصــك شــرعي مســتكمل اإلجــراءات 
النظاميــة فأجــاب بقولــه ال بــل املنطقــة معروفــة بأنهــا مــن أمــاك .... 
القدميــة واألرض بيــد املدعــي وقــد ســورها وهــي حتــت تصرفــه هكــذا 
إلــزام املدعــى عليــه أصالــة  ثــم أضــاف املدعــي بقولــه أطلــب  أجــاب 
بدفــع مبلغــا قــدره ) 66040( ســت وســتون ألفــا وأربعــون ريــال عبــارة 
ــا  عمــا يلــي شــراء أرض أربعــة وثاثــون ألــف ريــال وحتويــش األرض اثن
عشــر ألفــا وخمســمائة ريــال وتكســير حصــى خمســة عشــر ألــف ريــال 
ومشــتروات متناثــرة ألــف وأربعــون ريــاال وبــاب عــدد 2 للحــوش ثاثــة 
آالف ريــال ومصاريــف شــيوالت خمســمائة ريــال واملجمــوع ســتة وســتون 
ألفــا وأربعــون ريــاال لــذا أطلــب فســخ البيــع وإلزامــه بجميــع التكاليــف 
هــذا تصحيــح دعــواي وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال األرض 
بيــده وســورها وال نــدري عــن التكاليــف التــي تكبدهــا ســوى قيمــة 
الشــراء أربعــة وثاثــون ألــف ريــال اســتلمها موكلــي هــذه إجابتــي وبعــد 
ســماع الدعــوى واإلجابــة وألن مــن شــرط صحــة البيــع ثبــوت ملــك البائــع 
للعــن املباعــة ولــم يتحقــق هــذا الثبــوت يف هــذه الدعــوى وملعرفــة املدعــي 
بــأن األرض التــي اشــتراها بــدون صــك ولعمــوم قولــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم ) علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه ( جلميــع مــا تقــدم فقــد ثبــت 
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لــدي عــدم انعقــاد هــذا البيــع لفــوات شــرط صحتــه وألزمــت املدعــى 
عليــه أصالــة بدفــع مبلــغ قــدره أربعــة وثاثــون ألــف ريــال التــي اســتلمها 
باقــي طلبــات املدعــي لدخولــه يف  النظــر عــن  مــن املدعــي وصرفــت 
هــذا العقــد علــى بينــة واملفــرط أولــى باخلســارة وبعرضــه علــى الطرفــن 
قــرر املدعــي القناعــة بــه وقــرر املدعــى عليــه وكالــة عــدم القناعــة بــه 
فأفهمتــه باملراجعــة يــوم األحــد 1434/4/14هـــ الســتام نســخة مــن 
احلكــم إلبــداء اعتراضــه عليــه خــال ثاثــن يومــا مــن تاريــخ اســتامه 
نســخة احلكــم فــإن مضــت املــدة دون تقــدمي الائحــة االعتراضيــة ســقط 
حقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة وذلــك اســتنادا للمــواد 
رقــم 176 و 178 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة ففهم 
ذلــك وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم حــرر يف 1434/4/10هـــ الســاعة العاشــرة .
ثــم إنــه يف يــوم اخلميــس 1434/9/17هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الثانيــة 
االســتئناف  مــن محكمــة  املعاملــة  وردتنــا  ...وفيهــا  أنــا  لــدي  عشــر  
بخطــاب رئيــس محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة املكلــف برقــم 
احلقوقيــة  الدائــرة  قــرار  بــه  مرفقــًا  1434/9/9هـــ  يف   341914127
الثالثــة رقــم 34306014 يف 1434/8/25هـــ املــدون علــى ظهــر الصــك 
واملتضمــن ) وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة 
تقــررت باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم (أ.هـــ وأمــرت بإحلاقــه بصكــه 
وســجله وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبه 

وســلم . حــرر يف 1434/9/17 هـــ .
احلمد هلل ، والصاة والسام على رسول اهلل ، وبعد : ـ فقـد جـرى مّنا 
نحـــن رئيس وأعضاء الدائـــرة احلقوقيـــة الثالثة يف محكمـــة االستئناف 
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مبنطقة مكـــة املكرمـــة االطاُع علـــى هـذا الصك الصـادر من فضيـلة 
ــخ ... مســاعد رئيــس احملكمــة العامــة بالطائــف واملســجل بعــدد  الشيـ
34185173 وتــاريـــخ 1434/4/10هــــ املتضمــن دعــوى ...ضــد ...... يف 

مبلــغ مالــي احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه.
تقــــــــــرر  االعتراضيــة  والئحتــه  ضبطـــه  وصـــورة  احلكـــم  وبــدراســـة 
باألكثريــة املــــوافقــــــــة علــى احلكــم .وبــاهلل تعالــى التوفيــق .وصلـــى اهلل 

ــلم ،،،،،،،،،،،،،، ــه وسـ ــه وصحبـ ــى آلـ ــد وعلـ ــنا محمـ ــى نبيـ علـ
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رقم الصك :34262424 تاريخه :1434/07/09هـ 
رقم الدعوى :34259555

رقم قرار  التصديق من محكمة 
االستئناف:34385604 تاريخه: 1434/12/24هـ

إثبــات ملكيــة عقــار - رهــن - إفــراغ صــوري - عــدم قبــول شــهادة عمــودي 
بانتقــال ملكيــة  البعــض وقبولهــا عليهــم - حكــم  النســب لبعضهــم 
الورثــة  إقــرار  الشــهود-  تعديــل  القصــر-  حقــوق  يف  التثبــت  عقــار- 

بالصوريــة - قضــاء بانتقــال امللكيــة.

1. قــال ابــن قدامــه رحمــه اهلل يف املغنــى ) وإن كان اإلقــرار مــن اثنــن 
مــن الورثــة عدلــن مثــل أن يخلــف ثالثــة بنــن فيقــر اثنــان منهــم 
بالديــن ويشــهدا بــه فــان شــهادتهم تقبــل ويثبــت باقــي الديــن يف حــق 

املنكــر وبهــذا كلــه قــال احلســن والشــعبي والشــافعي وابــن املنــذر(
2. قــال صاحــب زاد املســتقنع ) ال تقبــل شــهادة عمــودي النســب وال 

شــهادة احــد الزوجــن لصاحبــه وتقبــل عليهــم (

ووالــده  أخيــه  زوجــة  ومــن ضمنهــم  أخيــه  ورثــة  املدعــي ضــد  دعــوى 
والزوجــة أصالــة عــن نفســها ووكيلــة ووليــه علــى أوالدهــا ومضمــون 
الدعــوى انــه طلــب منــه مــورث املدعــى عليهــم أخــوه يف حياتــه أن يشــتري 
لــه ارضــًا يف املدينــة املنــورة وســلم لــه مبلــغ مليــون ريــال وطلــب مــورث 
ــم  املدعــى عليهــم أن يفــرغ املدعــي ملــورث املدعــى عليهــم صــك عقــار ث
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ــع  ــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بينب ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
رئيــس  بعمــل  القائــم  فضيلــة   مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء 
احملكمــة العامــة بينبــع برقــم 34259555 وتاريــخ 1434/06/06 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 341366056 وتاريــخ 1434/06/06 هـــ  ففــي 
يــوم  األحــد املوافــق1434/06/11 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 11  

ذكــر موقعــه وأوصافــه يف نــص الضبــط وذلــك حتــى يتم إنهــاء إجراءات 
شــراء عقــاره يف املدينــة وقــد مت شــراء األرض ملــورث املدعــى عليهــم 
إال انــه تــويف قبــل إعــادة األرض للمدعــي ونقلهــا باســمه وطلــب املدعــي 
عليهمــا  املدعــى  أجــاب   - باســمه  ونقلهــا  لــه  األرض  بإعــادة  احلكــم 
باملصادقــة علــى الدعــوى جملــة وتفصيــًا - مت االستفســار عــن ســريان 
مفعــول الصــك و مصــدره فتمــت اإلجابــة انــه ســاري املفعــول - صــدر 
ــة العقــار للمدعــي - مت رفــع احلكــم حملكمــة  احلكــم بانتقــال ملكي
االســتئناف لتدقيقــه لوجــود قصــار يف القضيــة - وردت املعاملــة مــن 
محكمــة االســتئناف باملاحظــة  بــان إقــرار املدعــى عليهمــا ال يكفــي 
بــل البــد مــن إثبــات دعــواه واإلقــرار يلــزم البالغــن فقــط - أجــاب ناظــر 
القضيــة بــان اإلقــرار يف حــق البالغــن يعتبــر إقــرارًا يف حقهــم وشــهادة يف 
حــق غيرهــم كمــا نــص عليــه ابــن قدامــه يف املغنــى وغيــره - صــدر قــرار 
محكمــة االســتئناف باملاحظــة بأنــه البــد مــن لفــظ الشــهادة وشــهادة 
األب ال تقبــل البنــه وشــهادة الزوجــة غيــر كافيــة - احضــر املدعــي 
شــاهدين مت تعديلهمــا شــرعًا ولــم يظهــر لناظــر القضيــة خــاف مــا 
حكــم بــه - صــدر قــرار محكمــة االســتئناف باملصادقــة علــى احلكــم.
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وفيهــا حضــر/ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم حلضــوره 
املدعــى عليهــا / ســعودية اجلنســية مبوجب الســجل املدنــي رقم واملعروف 
بهــا مــن قبــل ابنهــا ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم أصالــة 
أوالد مبوجــب  و/   و/  وهــم/   أوالدهــا  عــن  وبالوكالــة  نفســها  عــن 
ــة رقــم ........وتاريخ1434/4/27هـــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل  الوكال
ينبــع واملخــول لهــا فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة وســماع الدعــاوى والــرد 
عليهــا واإلقــرار واإلنــكار وطلــب اليمــن وردهــا واالمتنــاع عنــه وإحضار 
البينــات والشــهود والطعــن فيهــا واإلجابــة واجلــرح والتعديــل وبالواليــة 
علــى ابنتهــا ........مبوجــب صــك الواليــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة 
برقم........وتاريخ 1434/4/9هـ واملدعى عليه ....... باكستاني اجلنسية 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم واملدعــى عليهــم هــم ورثــة املتوفــى مبوجــب 
ــة رقم34183141وتاريخ1434/4/9هـــ الصــادر مــن  صــك حصــر الورث
هــذه احملكمــة وقــرر املدعــي قائــا إن مــورث املدعــى عليهــم أخــي قــد 
أعطانــي مبلــغ مليــون ريــال ألجــل أن أشــتري لــه أرض يف املدينــة املنــورة 
وطلــب منــي أن أرهنــه الصــك اململــوك لــي والصــادر مــن كتابــة عــدل 
املدينــة املنــورة برقــم 156وتاريخ1371/3/26هـــ وقــد اشــتريت لــه أرض 
مبخطــط ........قبــل وفاتــه وســلمته صــك األرض ولــم يقــم بإعــادة الصــك 
لــي ونقلــه إلــى ملكــي  أطلــب نقــل الصــك باســمي هــذه دعــواي وبســؤال 
املدعــى عليهــم عمــا ذكــره املدعــي أجابــت بــأن مــا ذكــره املدعــي 
صحيــح جملــة وتفصيــا  وقــد اســتلمنا صــك األرض التــي باســم مورثنــا 
وال مانــع لدينــا مــن نقــل الصــك رقــم ........وتاريخ1371/3/26هـــ  باســم 
ــويف بواســطة مترجــم احملكمــة ........ ــد املت املدعــي، كمــا أجــاب وال
ــة وتفصيــا وال مانــع لدينــا  قائــا بــأن مــا ذكــره املدعــي صحيــح جمل
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مــن نقــل العقــار باســم املدعــي هكــذا أجــاب ولاستفســار عــن ســريان 
الصــك املذكــور بعاليــه رفعــت اجللســة وحــدد لهــم موعــد يف يــوم الســبت 
املوافق1434/7/15هـــ الســاعة العاشــرة، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/11 

هـ .
ــع    ــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بينب ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
رئيــس  بعمــل  القائــم  فضيلــة   مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء 
احملكمــة العامــة بينبــع برقــم 34259555 وتاريــخ 1434/06/06 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 341366056 وتاريــخ 1434/06/06 هـــ  ففــي 
يــوم  األحــد املوافــق1434/06/11 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 11  
وفيهــا حضــر / ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم وحضــر 
حلضــوره املدعــى عليهــا ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
واملعــرف بهــا مــن قبــل ابنهــا ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم أصالــة عــن نفســها وبالوكالــة عــن أوالدهــا وهــم مبوجــب الوكالــة 
رقــم 34519606 وتاريــخ 1434/4/27هـــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل 
الدعــاوى  وســماع  واملدافعــة  املرافعــة  حــق  فيهــا  لهــا  واملخــول  ينبــع 
والــرد عليهــا واإلقــرار واإلنــكار وطلــب اليمــن وردهــا واالمتنــاع عنــه 
وإحضــار البينــات والشــهود والطعــن فيهــا واإلجابــة واجلــرح والتعديــل 
وبالواليــة علــى ابنتهــا ........ مبوجــب صــك الواليــة الصــادر مــن هــذه 
عليــه  واملدعــى  1434/4/9هـــ  وتاريــخ  برقــم34183382  احملكمــة 
واملدعــى عليهــم  رقــم  اإلقامــة  اجلنســية مبوجــب رخصــة  باكســتاني 
هــم ورثــة املتوفــى مبوجــب صــك حصــر الورثــة رقــم34183141 وتاريــخ 
إن  قائــا  املدعــي  وقــرر  مــن هــذه احملكمــة  الصــادر  1434/4/9هـــ 
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مــورث املدعــى عليهــم أخــي ........ وقــد أعطانــي مبلــغ مليــون ريــال ألجــل 
أن أشــتري لــه أرض يف املدينــة املنــورة وطلــب منــي أن أرهنــه الصــك 
........ برقــم  املنــورة  املدينــة  عــدل  مــن كتابــة  والصــادر  لــي  اململــوك 
وتاريخ1371/3/26هـــ وقــد اشــتريت لــه أرض مبخطــط ........قبــل وفاته 
ــى ملكــي   ــه إل ــي ونقل ــم يقــم بإعــادة الصــك ل وســلمته صــك األرض ول
ــب نقــل الصــك باســمي هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليهــم عمــا  أطل
ذكــره املدعــي أجابــت بــأن مــا ذكــره املدعــي صحيــح جملــة وتفصيــا  
وقــد اســتلمنا صــك األرض التــي باســم مورثنــا وال مانــع لدينــا مــن نقــل 
الصــك رقــم ........وتاريخ1371/3/26هـــ  باســم املدعــي، كمــا أجــاب 
والــد املتــويف بواســطة مترجــم احملكمــة قائــا بــأن مــا ذكــره املدعــي 
صحيــح جملــة وتفصيــا وال مانــع لدينــا مــن نقــل العقــار باســم املدعــي 
هكــذا أجــاب ولاستفســار عــن ســريان الصــك املذكــور بعاليــه رفعــت 
اجللســة، ويف يــوم  الســبت املوافــق1434/07/08 هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة   العاشــرة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي واملدعــى عليهــم وقــد 
ســبق لــي مخاطبــة كتابــة عــدل املدينــة املنــورة لاستفســار عــن ســريان 
الصــك بكتابــي رقم341427599يف1434/6/13هـــ فوردنــي جوابهــم 
مطابــق  الصــك  أن  واملتضمــن  برقم341427599يف1434/6/25هـــ 
لســجله وســاري املفعــول وبنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة 
وإقــرار املدعــى عليهــم بصحــة مــا ذكــره املدعــي وعــدم ممانعتهــم مــن 
نقــل الصــك إلــى اســم املدعــي لــذا فقد حكمــت بانتقــال ملكية الصك 
رقــم )156( وتاريــخ 1371/3/26هـــ مــن ملــك مــورث املدعــى عليهــم إلــى 
ملــك املدعــي هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى 
املدعــى عليهــم قــرروا عــدم اعتراضهــم وقــررت رفــع املعاملــة حملكمــة 
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االســتئناف، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/08 هـــ .

ويف يــوم  األربعــاء املوافــق1434/10/07 هـــ  فتحــت اجللســة الســاعة 
احلاديــة عشــر والنصــف وفيهــا عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
ماحظــا عليهــا بالقــرار رقــم 34295407 وتاريــخ 1434/8/13هـــ وهــذا 
نص احلاجة منه ) وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر إعادتها لفضيلة 
حاكمهــا ملاحظــة أنــه ال يكفــي إقــرار املدعــى عليهــم يف حــق القاصــر 
بــل البــد مــن مطالبــة املدعــي بإثبــات دعــواه واإلقــرار يلــزم البالغــن فقــط 
فعلــى فضيلتــه إجــراء الــازم نحــو مــا ذكــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ( أ.هـــ قاضــي اســتئناف 
ــه  ــى مــا ذكــر أعــاه ول ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف د. موافــق عل
إضافــة ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ختمــه وتوقيعــه، وجوابــا علــى مــا 
ذكــره أصحــاب الفضيلــة حفظهــم اهلل فــإن إقــرار املدعــى عليهــم يعتبــر 
إقــرارا يف حقهــم وشــهادة يف حــق غيرهــم قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل يف 
املغنــي ) وإن كان اإلقــرار مــن اثنــن مــن الورثــة عدلــن مثــل أن يخلــف 
ــه فــإن شــهادتهم تقبــل  ــة بنــن فيقــر اثنــان منهــم بالديــن ويشــهدا ب ثاث
ويثبــت باقــي الديــن يف حــق املنكــر وبهــذا كلــه قــال احلســن والشــعبي 
والشــافعي وابــن املنــذر ( وقــال صاحــب زاد املســتقنع ) ال تقبــل شــهادة 
عمــودي النســب وال شــهادة أحــد الزوجــن لصاحبــه وتقبــل عليهــم(، 
هــذا مــا لــزم اجلــواب عنــه، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/10/07 هـــ .
ويف يــوم  اإلثنــن املوافــق1434/12/02 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
احلاديــة عشــر  وفيهــا حضــر املدعــي وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
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االستئناف ماحظا عليه بالقرار رقم 34344453 يف 1434/10/29هـ 
وهــذا نــص احلاجــة منــه ) وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر إعادتهــا 
لفضيلتــه حاكمهــا ملاحظــة مــا يلــي مــا أجــاب بــه فضيلتــه غيــر مقنــع 
فإقــرار باقــي الورثــة لــم يقــع بلفــظ الشــهادة وأن مــن أقــر لــدى فضيلتــه 
مــن الورثــة هــم والــد املدعــي وزوجــة املتوفــى فلــو شــهدا للمدعــي بلفــظ 
الشــهادة ملــا قبلــت شــهادة والــده ألن شــهادة عمــودي النســب ال تقبــل يف 
حــق املشــهود لــه وتقبــل عليــه كمــا هــو يف نــص ابــن قدامــه الــذي ذكــره 
فضيلتــه وأمــا شــهادة زوجــة املتوفــى فلــم تكــن بينــة كاملــة وال بــد مــن 
ــاط يف  ــا والقصــار يجــب االحتي ــة وتثبــت عدالته اكتمــال نصــاب البين
حقهــم فعلــى فضيلتــه ماحظــة ذلــك واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم( قاضــي اســتئناف ختمــه وتوقيعــه 
قاضــي اســتئناف ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ختمــه وتوقيعــه د. أ.هـــ  
ــى مــا ذكــر ســابقا فقــال  ــة عل ــادة بين ، فســألت املدعــي هــل لديــك زي
نعــم إننــي أحضــرت كا مــن الشــاهد / ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم املولــود يف 1386/2/10هـــ والــذي يعمــل موظــف يف 
وزارة الصحــة ولــدى ســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد هلل أننــي 
ســمعت ........رحمــه اهلل قبــل وفاتــه يقــول إن بيــع العمــارة الواقعــة يف 
........الــذي حصــل بينــي وبــن أخــي صــوري وال حقيقــة لــه هكــذا شــهد 
كمــا حضــر الشــاهد / ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
واملولــود يف 1383/2/10هـــ والــذي يعمــل يف شــركة ........ولــدى ســؤاله 
عمــا لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد هلل إننــي ســمعت قبــل وفاتــه يقــول إن 
البيــت الواقــع يف ........والــذي مــدون بإســمي ملــك ألخــي وليــس ملــك لــي 
هكــذا شــهد فطلبــت مــن املدعــي إحضــار معدلــن فأحضــر كا مــن 
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/ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم و / ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ولــدى ســؤالهما عمــا لديهمــا قــاال نشــهد 
هلل بــأن الشــاهدين ثقتــان عــدالن مقبــوال الشــهادة هكــذا شــهدا وبنــاء 
علــى مــا ســبق لــم يظهــر لــي ســوى مــا حكمــت بــه وقــررت بعــث املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/12/02 هـــ
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده -  وبعــد فقــد جــرى 
منــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانية لألحوال الشــخصية واألوقاف والوصايا 
والقصار وبيوت املال مبحكمة االســتئناف  يف منطقة مكة املكرمة 
االطــاع علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/  القاضــي باحملكمــة 
العامــة بينبــع برقــم 34262424 وتاريــخ 1434/7/9هـــ املتضمــن دعوى/ 
ضــد/ ورثــة يف ملكيــة عقــار وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم بعــد االجــراء االخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم ،،،،،،،
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رقم الصك: 34269799 تاريخه :1434/7/16هـ 
رقم الدعوى : 347574

رقم قرار  التصديق من محكمة 
االستئناف:34314737 تاريخه:1434/09/08هـ

عقــار- شــراء أرض بــدون صــك- تخلــف املدعــى عليــه عــن احلضــور 
رغــم تبليغــه- اإلتفــاق علــى تطبيــق منحــة ســامية بنســب- مطالبــة 
املدعــى بإفــراغ نصيبــه مــن األرض بصــك- عــدم معرفــة املدعــى لرقــم 
أو تاريــخ الصــك- اخلصــم يف دعــوى العــن هــو مــن كانــت العــن حتت 

يــده- صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــى وإخــالء ســبيل املدعــى عليــه.

اخلصــم يف الدعــوى هــو ذو اليــد كمــا جــاء يف املوســوعة الفقهيــة 
والقاعــدة يف ذلــك أن مــن ادعــى علــى انســان شــيئًا فــإن كان املدعــى 
عليــه لــو أقــر يصــح إقــراره ويترتــب عليــه حكــم فإنــه يكــون بإنــكاره 
خصمــًا يف الدعــوى ويصــح توجيههــا إليــه أمــا اذا كان ال يترتــب علــى 
إقــراره حكــم لــم يكــن خصمــًا بإنــكاره وبنــاء عليــه حدد الفقهــاء اخلصم 

يف دعــاوى العــن بأنــه مــن كانــت العــن حتــت يــده

حضــر املدعــى ولــم يحظــر املدعــى عليــه مــع تبلغــه- أذنــت احملكمــة 
بســماع الدعــوى فادعــى املدعــى بأنــه اشــترى أرضــًا من أحد األشــخاص 
وذكــر موقعهــا وحدودهــا وأطوالهــا ومســاحتها وأن هــذا الشــراء بــدون 
صــك- قــرر املدعــى بأنــه اتفــق مــع املدعــى عليــه علــى أن يقــوم املدعــى 
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة وبنــاء علــى املعاملــة 
احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة برقــم 
347574 وتاريــخ 1434/01/05هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 3434186 
وتاريــخ 1434/01/05هـــ حضــر ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقم...ولــم يحضــر املدعــى عليــه ... وال مــن ينــوب عنــه وقــد تبلــغ 
... قائــا أن مــن اجلــاري يف ملكــي األرض الواقعــة  باملوعــد فادعــى 
خلــف ...... بحــي ..... مبحافظــة جــدة ويحدهــا مــن الشــرق شــارع عرضــه 
ثاثــون متــرا بطــول مائتــن وخمســة وثاثــن متــرا وأربعــن ســنتمترا 
ومــن الشــمال شــارع عرضــه خمســة وثاثــون متــرا بطــول مائتــن وثاثن 

عليــه بتطبيــق منحــه ســامية علــى هــذه األرض ويكــون لــه ولصاحــب 
 %  40 الباقيــة  والنســبة  للوســطاء   %  20 و  األرض  مــن   %  40 املنحــة 
للمدعــى قــام املدعــى عليــه بتطبيــق املنحــة ألحــد األشــخاص- طلــب 
املدعــى إلــزام املدعــى عليــه بــأن يفــرغ لــه نصيبــه مــن األرض 40 %- 
ــه  ــه  فذكــر أن جــرى ســؤال املدعــى عــن الصــك الــذي يريــد احلكــم ل
ال يعلــم رقمــه وال تاريخــه وأنــه باســم شــخص غيــر املدعــى عليــه- ملــا 
تقــرر مــن أن اخلصــم يف الدعــوى هــو ذو اليــد وهــو مــن يصــح إقــراره والن 
العــن موضــع الدعــوى ليســت حتــت يــد املدعــى عليــه لــذا صــدر احلكــم 
بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــى وإفهــام املدعــى بأنــه لــه إقامــة دعــواه 
علــى مــن بيــده العــن- اعتــرض املدعــى علــى احلكــم- صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف
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متــرا وســبعن ســنتمترا ومــن اجلنــوب شــارع عرضــه ثاثــون متــرا ثــم 
وأربعــن  متــرا  وثاثــن  وخمســة  مائتــن  بطــول  العيســائي  مخطــط 
ســنتمترا ومــن الغــرب شــارع عرضــه خمســة عشــر متــرا ثــم مخطــط 
زهــرة الوزيريــة بطــول مائتــن وعشــرة أمتــار وخمســة وســبعن ســنتمترا 
ومســاحتها العامــة تســعة وأربعــون ألفــا ومائتــان وواحــد وثمانــون متــرا 
مربعــا وثاثمائــة وثمانــون ســنتمترا مربعــا وقــد اشــتريتها مــن ... وليــس 
لهــا صــك مببلــغ وقــدره خمســة مايــن ريــال ثــم اتفقــت مــع املدعــى عليــه 
علــى ان يقــوم بتطبيــق منحــة ســامية علــى األرض ويكــون لــه ولصاحــب 
ــه  ــي وبين املنحــة نســبة مــن األرض وقدرهــا 40% ويكــون للوســطاء بين
نســبة وقدرهــا 20% ويكــون لــي النســبة الباقيــة مــن األرض وقدرهــا 
40 % وقــد قــام املدعــى عليــه بتطبيــق منحــة ســامية تعــود ...علــى كامــل 
... وعندمــا طالبــت املدعــى عليــه  باســم  األرض ومت اســتخراج صــك 
بإفــراغ األرض لــي ماطلنــي لــذا أطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بإفراغ 
نصيبــي مــن األرض وقــدره 40 % هــذه دعــواي فجــرى ســؤال املدعــي عــن 
الصــك الــذي يريــد اإلفــراغ لــه منــه فقال إنني ال أعــرف رقمه وال تاريخه 
ولكنــه باســم ...هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى ومــا 
قــرره املدعــي مــن أن الصــك الــذي يريــد احلكــم لــه علــى املدعــى عليــه 
باالفــراغ منــه مســجل باســم ...وملــا تقــرر مــن أن اخلصــم يف الدعوى هو ذو 
اليــد جــاء يف املوســوعة الفقهيــة ) والقاعــدة يف ذلــك : أن مــن ادعــى علــى 
إنســان شــيًئا ، فــإن كان املدعــى عليــه لــو أقــر يصــح إقــراره ، ويترتــب 
عليــه حكــم ، فإنــه يكــون بإنــكاره خصًمــا يف الدعــوى ، وتصــح 
بتوجيههــا إليــه . أمــا إذا كان ال يترتــب علــى إقــراره حكــم لــم يكــن 
خصًمــا بإنــكاره ، وبنــاًء علــى هــذه القاعــدة حــدد الفقهــاء اخلصــم يف 
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مختلــف أنــواع الدعــاوى : أ - ففــي دعــاوى العــن يكــون اخلصــم مــن 
كانــت هــذه العــن يف يــده . وذلــك ألن أي شــخص ليســت العــن املدعــاة 
يف يــده ليــس لــه أن يقربهــا ، واحلائــز لهــا هــو الــذي ميلــك أن يقربهــا 
، فهــو إذن اخلصــم يف دعواهــا  ( لــذا كلــه فقــد صرفــت النظــر عــن 
دعــوى املدعــي وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه منــه وبــه حكمــت وأفهمــت 
املدعــي بــأن لــه إقامــة الدعــوى علــى مــن بيــده العــن إن أراد وبعــرض 
احلكــم علــى املدعــي قــرر عــدم القناعــة وطلــب التمييــز فأجيــب لطلبــه 
وجــرى إفهامــه بتعليمــات اإلعتــراض وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/15 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ويف 
عــادت  وقــد  اجللســة  افتتحــت  هـــ   1434/10/25 املوافــق  األحــد  يــوم 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا القــرار رقــم 34314737 يف 
1434/09/08هـــ ونــص احلاجــة منــه : )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والئحتــه االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم ( قاضــي 
اســتئناف ... ختــم وتوقيــع قاضــي اســتئناف ...- لــي وجهــة نظــر - ختــم 
ذلــك علــى  بإثبــات  ...ختــم وتوقيــع ، وأمــرت  الدائــرة  وتوقيــع رئيــس 
ضبطــه وســجله حتــى ال يخفــى ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

ــه وســلم . حــرر يف  1434/10/25 هـــ ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ، فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة اإلطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
وتاريــخ  برقــم 34/34186  جــده  العامــة مبحافظــة  رئيــس احملكمــة 
 ... الشــيخ  فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/8/17هـــ 
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القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة جــده برقــم 34269799 وتاريــخ 
1434/7/16هـــ ، املتضمــن دعــوى ... ضــد ... ، وبدراســة الصك وصورة 
ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم . 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم.
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رقم الصك:34291856 تاريخه :1434/8/8هـ رقم 
الدعوى :3450976

رقم قرار  التصديق من محكمة 
االستئناف:34328035 تاريخه:1434/10/12هـ

عقــار- هبــه- إفــراغ العقــار للشــريك مــن أجــل االســتفادة مــن قــرض 
صنــدوق التنميــة العقــاري- الهبــة املشــروطة- املطالبــة بإعــادة األرض 
املتنــازل عنهــا- عــدم وجــود بّينــة موصلــة للمدعــي علــى دعــواه- احلكــم 
بــرد دعــوى املدعــي وإخــالء ســبيل املدعــى عليــه منهــا وإفهــام املدعــي 

بــأن لــه ميــن املدعــى عليــه متــى طلبهــا. 

قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) البينــة علــى املدعــى واليمــن علــى مــن 
أنكــر (

ادعــى املدعــى بــأن املدعــى عليــه أخــوه كان شــريكا لــه يف قطعه أرض 
مبوجــب صــك وذكــر حدودهــا وأطوالهــا ومســاحتها- طلــب املدعــى 
مــن أخيــه املدعــى عليــه أن يتنــازل لــه عــن نصيبــه وأثبــت أن التنــازل 
هبــه حتــي يتمكــن مــن احلصــول علــى قــرض الصنــدوق العقــاري ثــم 
يقومــا ببنــاء العمــارة- قــام املدعــى بالتنــازل ألخيــه املدعــى عليــه وأفــرغ 
نصيبــه وهمــش بذلــك علــى صــورة امللــك بأنــه انتقــل نصيــب املدعــى 
بالهبــة لشــريكه ) املدعــى عليــه ( وذلــك هبــه بــدون مقابــل- وافــق 
صنــدوق التنميــة العقــاري علــى القــرض- طلــب املدعــى مــن املدعــى 
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عليــه البــدء يف البنــاء ورفــض ذلــك املدعــى عليــه وقــام باالســتياء علــى 
األرض  نصــف  بإعــادة  لــه  احلكــم  املدعــى  طلــب  والقــرض-  األرض 
موضــع الدعــوى- أقــر املدعــى عليــه بالشــراكة كمــا أقــر بالهبــة وأنهــا 
غيــر مشــروطة وأنكــر االتفــاق املذكــور فيمــا يخــص صنــدوق التنميــة 
العقــاري- بســؤال املدعــى عــن بينتــه قــرر أنــه ال بينــه لديــه وأن االتفــاق 
بنــاء علــى اإلخــوة- يف جلســة أخــرى أحضــر املدعــي شــاهدًا ويعمــل يف 
مكتب عقار وشــهد بأن األرض موضع الدعوى اشــتراها املدعى وقال 
ســوف أشــرك أخــي ) املدعــى عليــه ( يف العقــار- قــرر املدعــى عليــه بــأن 
الشــهادة غيــر صحيحــة وأن الــذي اشــترى األرض هــو والدهمــا- جــرى 
الرجــوع الــى صــك األرض وهــو مطابــق ملــا ذكــر والهبــة بــدون مقابــل- 
جــرى إفهــام املدعــى بــأن لــه ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه ألن 
الشــاهد الــذي أحضــره شــهادته غيــر موصلــه- قــرر املدعــى أنــه اليطلــب 
ميــن املدعــى عليــه- صــدر احلكــم بــرد دعــوى املدعــى جتــاه املدعــى عليه 
واخــاء ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى وجــرى افهــام املدعــى 
ــه متــي طلبهــا- صــدق احلكــم مــن محكمــة  ــه ميــن املدعــى علي ــأن ل ب

االســتئناف 

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...القاضــي املتــدرب لــدى فضيلة الشــيخ  
...القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض واملكلــف مــن قبلــه بنظــر 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل ــة وبن القضي
العامــة بالرياض/املســاعد برقــم 3450976 وتاريــخ 1434/01/28 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 34252702 وتاريــخ 1434/01/28 هـــ  ففــي 
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ــاء املوافــق1434/06/06 هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر  ــوم  الثاث ي
املدعــي ...ويحمــل الســجل املدنــي رقــم ...كمــا حضــر املدعــى عليــه 
...ويحمــل الســجل املدنــي رقــم ...وادعــى األول قائــا : إن املدعــى عليــه 
كان شــريكا لــي يف قطعــة أرض مملوكــة لنــا مشــاركة بالنصــف 
مبوجــب الصــك رقــم 1/566 وتاريــخ 1400/04/02هـــ  والواقعــة يف 
شــرق حــي ...بطريــق خريــص بالريــاض مبوجــب املخطــط رقــم 1932 
لعــام 1397هـــ وحــدوده وأطوالــه : شــماال قطعــة رقــم 1213 بطــول ســتة 
وعشــرون متــرا ، وجنوبــا شــارع عــرض خمســة عشــر متــرا بطــول ســتة 
وعشــرون مترا ، وشــرقا القطعة رقم 1218 بطول ثاثون مترا ، وغربا 
القطعــة رقــم 1220 بطــول ثاثــون متــرا ، ومجمــوع مســاحتها ســبعمائة 
وثمانــون متــر مربــع ، مبوجــب الصــك الشــرعي الصــادر مــن كتابــة 
العــدل األولــى بالريــاض  برقــم 7/267 وتاريــخ 96/06/22هـــ  ورغبــة 
منــي يف التقــدمي علــى الصنــدوق العقــاري فقــط طلبت مــن أخي أن أتنازل 
لــه عــن نصيبــي وأثبــت أن التنــازل هبــة حتــى أمتكــن مــن احلصــول علــى 
القــرض مــن الدولــة ونقــوم ببنــاء العمــارة وفعــا قمــت بالتنــازل وأفــرغ 
ذلــك كمــا هــو مهمــش  يف الصــك أعــاه وفيــه : » أنــه انتقــل نصيــب ...... 
ممــا هــو مملــوك بهــذا الصــك بالهبــة لشــريكه ...يف 1409/02/07هـــ 
وذلــك هبــة بــدون مقابــل »  وبعــد أن وافــق الصنــدوق علــى القــرض طلبــت 
منــه البــدء يف البنــاء ورفــض ذلــك ويرغــب يف االســتياء علــى األرض 
والقــرض بــدون وجــه حــق ، أطلــب احلكــم لــي بإعــادة نصــف األرض 
موضــوع الدعــوى هــذه دعــواي ، وبعــرض دعــوى املدعــي علــى املدعــى 
عليــه قــال : مــا ذكــره املدعــي مــن أنــه شــريك لــي يف قطعــة األرض 
املوصوفــة أعــاه فهــو صحيــح ، ولكنــه وهبهــا لــي هبــة ، وغيــر صحيــح 
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مــا ذكــر أنــه مت االتفــاق فيمــا يخــص الصنــدوق العقــاري هكــذا أجــاب 
، وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال : بــل الصحيــح مــا ذكرتــه ســابقا 
مــن االتفــاق ، وبســؤاله عــن بينتــه قــال: ليــس لــدي أي بينــة ، إمنــا كان 
االتفــاق بنــاء علــى األخــوة هكــذا أجــاب  ، ثــم جــرى منــا طلــب صــك 
وقــال   ، لــألرض  صــكا  منهمــا  واحــد  كل  فأبــرز  األرض  ملكيــة 
املدعــى عليــه بــأن الصــك الــذي معــه هــو بــدل مفقــود  ، وســوف يجــري 
منــا بعثهمــا لكتابــة العــدل مــن أجــل االستفســار حيــال ســريان مفعولــه 
ــخ  ــال الصــك األول ويف جلســة أخــرى بتاري ــازم حي ــك إجــراء ال وكذل
1434/08/08 هـــ حضــر املدعــي واملدعــى عليــه احلاضــران يف اجللســة 
الســابقة ، وقــد وردنــا كتــاب رئيــس كتابــة العــدل برقــم 341423668 
إلــى  الرجــوع  بعــد   «  : نصــه  مــا  واملتضمــن  وتاريــخ 1434/06/28هـــ 
ســجل الصــك رقــم 1/566 تبــن أنــه محجــوز حســب النمــوذج اآللــي 
املرفــق وبنــاء علــى اخلطــاب الصــادر مــن قبلكــم برقــم 34/505367 
يف 1434/02/27هـــ لوجــود دعــوى » أ.هـــــ ، وقــد ســبق منــا اإلطــاع 
علــى صــك العقــار فوجــد مطابقــا ملــا وصــف يف الدعــوى ، وجــرى ســؤال 
املدعــي هــل لديــه زيــادة بينــة ؟ فقــال: لــدي بينــة ، وأحضــر معــه للشــهادة 
...ويحمــل الســجل املدنــي رقــم ...، وقــال : أنــا مــن مواليــد عــام 1363هـــ 
، وأســكن يف حــي اخلليــج يف الريــاض ، وأعمــل يف مكتــب عقــار ، 
ــة باخلصمــن ، وبســؤاله عــن شــهادته ، قــال :  ــة أو قراب وليــس لــي صل
» أشــهد بــأن األرض املتنــازع عليهــا واملوصوفــة يف العقــد قــد اشــتراها 
منــي ...وقــال ســوف اشــرك أخــي ... يف العقــار » هكــذا شــهد ، وبســؤال 
املدعــي عليــه عــن الشــاهد ومــا جــاء يف شــهادته ، قــال : ال أطعــن يف 
ــذي  ــل ال ــح ، ب الشــهاد  بشــيء ولكــن مــا جــاء يف الشــهادة غيــر صحي
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اشــترى العقــار هــو الوالــد هكــذا أجــاب . كمــا جــرى ســؤال املدعــى 
عليــه مــا ســبب الهبــة ؟ فقــال : ال يوجــد ســبب ، بــل هــو مــن وهبهــا لــي 
بــدون مــا أطلــب منــه  هكــذا أجــاب . فجــرى إفهــام املدعــي  بــأن لــه 
ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه بــأن العقــار املوصــوف يف الدعــوى 
واململــوك بالصــك  رقــم 1/566 وتاريــخ 1400/04/02هـــ  الصــادر مــن 
كتابــة العــدل األولــى بالريــاض هــو ملــك للمدعــى عليــه ولــم تكــن 

الهبــة منــك مشــروطة بــأي شــرط  فقــال: ال أطلــب ميينــه
هكــذا قــرر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ، وألن األصــل 
يف الصكــوك الصحــة والســامة علــى ظاهرهــا ،  وألن املدعــي يدعــي 
بصوريــة هبتــه العقــار  اململــوك بالصــك  ذي الرقــم  1/566 وتاريــخ 
1400/04/02هـــ  الصــادر مــن كتابــة العــدل األولــى بالرياض  للمدعى 
عليــه وإنــكار املدعــى عليــه ذلــك ومبــا أن املدعــي قــرر بأنــه ال بينــة 
لديــه ســوى الشــاهد ، ولكــون بينتــه غيــر موصلــة  ، ولرفــض املدعــي 
ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي دعــواه ولقولــه صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم 
: »البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر« ،لذلــك كلــه فقــد 
رددت دعــوى املدعــي جتــاه املدعــى عليــه بشــأن هــذه الدعــوى وأخليــت 
ســبيله منهــا وبــه حكمــت ، وأفهمــت املدعــي بــأن لــه ميــن املدعــى 
عليــه متــى طلبهــا وبعــد إعانــه قنــع بــه املدعــى عليــه ولــم يقنــع بــه 
املدعــي واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأفهمتــه بــأن عليــه مراجعــة 
احملكمــة يــوم االثنــن  1434/08/15هــــ الســتام نســخة مــن احلكــم 
وأن لــه ثاثــن يومــُا تبــدأ مــن تاريــخ موعــد اســتام نســخة احلكــم يقــدم 
الئحتــه االعتراضيــة خالهــا وأنــه إذا مضــت املــدة ولــم يقــدم خالهــا 
الائحــة فيســقط حقــه  يف االعتــراض ويكتســب احلكــم القطيعــة، 
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وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
. حــرر يف  1434/08/08 هـــ

احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  األحــد املوافــق  1434/10/25 هـــ 
....... القاضــي باحملكمــة العامــة بالريــاض ونظــرا النتهــاء  لــدي أنــا 
قــد  ......... لدينــا فقــد افتتحــت اجللســة هــذا و  الشــيخ  فتــرة مازمــة 
وردتنــا املعاملــة مــن رئيــس محكمــة االســتئناف بكتابــه ذي الرقــم 
342126177 يف 1434/10/18  هـــ  املرفــق بــه القــرار الصــادر  مــن 
هـــ   1434/10/12 يف   34328035 برقــم   الثانيــة   احلقوقيــة  الدائــرة 
ــة مــا يوجــب املاحظــة وجــرى قفــل  ــم يظهــر لألكثري ــه ل واملتضمــن أن
اجللســة ، واهلل املوفــق، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن حــرر يف  1434/10/25 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتمييــز 
القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض على املعاملــة الواردة 

مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالرياض
برقــم 342126177 وتاريــخ 1434/09/5هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي الشــيخ  /...املســجل برقــم 34291856 وتاريــخ 
...وبدارســة الصــك وصــورة  1434/08/8هـــ اخلــاص بدعوى/...ضــد/ 
يوجــب  مــا  لألكثريــة  يظهــر  لــم  املعاملــة  وأوراق  والائحــة  ضبطــه 
املاحظــة . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم .
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رقم الصك: 34314925 تاريخه : 1434/9/8هـ 
رقم الدعوى : 32453097

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34349149 تاريخه: 1434/11/4هـ 

عقــار- أرض زراعيــة مثبــت ملكيتهــا باإلعــالم الصــادر مــن احملكمــة 
منطقــة  أمانــة  اعتــراض  التمييــز-  محكمــة  مــن  واملصــدق  العامــة 
املدينــة املنــورة علــى اإلعــالم الســابق- املطالبــة برفــع يــد املدعــى عــن 
فيهــا-  للتصــرف  املختــص  إلــى  وتســليمها  الدعــوى  محــل  األرض 
ســقوط دعــوى اجلهــة املدعيــة، وردهــا، وإخــالء ســبيل املدعــى عليــه مــن 

هــذه الدعــوى .

1- مــا جــاء يف فتــاوى ســماحة مفتــي الديــار الســعودية الشــيخ محمــد 
بــن إبراهيــم )139/8( )مــن أحيــاء أرضــًا أحيــاء شــرعيًا وثبــت متلكــه 
لهــا فــال يضــر بعــد ذلــك صيرورتهــا مواتــا مــادام يعــرف مالكهــا فهــي 

مــوات لغــة ال شــرعًا (
2- قاعدة االجتهاد ال ينقض مبثله

ــه أرضــا  ــأن للمدعــى علي ــورة ب ــة املن ــة منطقــة املدين ــدوب أمان ادعــى من
مــن محكمــة  الصــادر  األعــام  لهــا مبوجــب  متلكــه  مثبــت  زراعيــة 
محافظــة احلناكيــة ) التابعــة ملنطقــة املدينــة املنــورة ( وذكــر رقمــه 
وتاريخــه وأنــه مت تصديقــه مــن محكمــة التمييــز- قــرر املدعــى وكالــة 
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بــأن موكلتــه األمانــة غيــر قانعــه بهــذا اإلعــام ألســباب منهــا أنــه ورد 
يف األعــام أن املوقــع يحتــوي علــى نخــل وأثــل وبئــر ارتوازيــة وثاثــة آبــار 
عاديــة ومعقمــة مــن جميــع اجلهــات بســلك شــائك وبهــا خزانــات بينمــا 
يف احلقيقــة ال يوجــد شــيء ممــا ذكــر ســوى أثــار جــذوع نخــل فقــط 
ــار ال يوجــد فيهــا مــاء وكــوم طــن يدعــى  ــة أمت ــر قدميــة بعمــق ثاث وبئ
املدعــى عليــه أنهــا منــازل قدميــة كمــا يوجــد بئريــن وهــذا األحيــاء ال 
ميكــن أن يغطــى املســاحة الكبيــرة الــواردة يف األعــام كمــا أن املوقــع 
خــارج النطــاق العمرانــي- وعليــه فــإن األعــام املذكــور صــدر مخالفــًا 
لــدى احملكمــة  باعتــراض  تقدمــت  موكلتــه  وأن  الســامية  لألوامــر 
وذكــرت األوامــر الســامية التــي متنــع التملــك اال أن القاضــي صــرف 
النظــر عــن املعارضــة وصــدق احلكــم مــن مرجعــه- طلب املدعــى وكالة 
احلكــم علــى املدعــى عليــه برفــع يــده عــن هــذ األرض محــل الدعــوى 
وإلغــاء األعــام املذكــور وتســليم األرض ألمانــة منطقــة املدينــة املنــورة 
ــه بصحــة مــا  ــه بحكــم االختصــاص- أجــاب املدعــى علي للتصــرف في
جــاء يف الدعــوى وأنكــر أن األحيــاء ال ميكــن أن يغطي املســاحة الواردة 
يف االعــام وذكــر بــأن احيــاء األرض قبــل صــدور جميــع أومــر املنــع 
حســب مــا يتضــح مــن صــورة األعــام وأن املوقــع داخــل النطــاق العمراني 
حســب مــا يتضــح مــن املصــور اجلــوي- جــرى االستفســار عــن صــك حجــة 
صــك  أن  مبــا  املفعــول-  وســاري  لســجله  مطابــق  وهــو  االســتحكام 
حجــة االســتحكام محــل الدعــوى مســتكمل لإلجــراءات الشــرعية 
والنظاميــة وأن دعــوى اجلهــة املدعيــة برمتهــا هــي بعينهــا مــا ســبق أن 
تقدمــت بــه مــن اعتــراض عنــد اســتخراج صــك حجــه االســتحكام- 
وألن مــن أحيــا أرضــا أحيــاء شــرعيًا وثبــت متلكــه فــا يضــر بعــد ذلــك 



502

صيرورتهــا مواتــًا- وألن االجتهــاد ال ينقــض مبثلــه- لــذا صــدر احلكــم 
بســقوط دعــوى اجلهــة املدعيــة وردهــا وإخــاء ســبيل املدعــى عليــه مــن 
هــذه الدعــوى- اعتــرض املدعــى وكالــة- صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف .

ــا بعــد:  ــام علــى مــن ال نبــيَّ بعــده ... أمَّ ــاة و السَّ احلمــد هلل وحــده، و الصَّ
رة، القائــم  امــة يف املدينــة املنــوَّ فلــديَّ أنــا ... القاضــي باحملكمــة العَّ
ــيخ ...، القاضــي يف احملكمــة نفســها. حضــر املواطــن  بعمــل فضيلــة الشَّ
ــجلِّ املدنيِّ رقم )...(، بصفِتِه مكلًَّفا  ِة مبوجب السِّ ...، ُســعوديُّ اجلنســيَّ
رة«، مبوجــب اخلطــاب رقــم )76831( يف  مــن »أمانــة منطقــة املدينــة املنــوَّ
1433/12/26هـ، واملقيَّد بأساس هذه احملكمة برقم )332270947( 
عــى علــى احلاضــر معــه املواطــن/ ...، ُســعوديِّ  يف 1433/12/28هـــ، وادَّ
ــجلِّ املدنــيِّ رقــم )...(. قائــًا يف دعــواه: إنَّ لــدى  ِة مبوجــب السِّ اجلنســيَّ
ــًة، ُمثبتًا متلُّكــه لها، مبوجب  ـــ أرًضا زراعيَّ ـــ هــذا احلاضــرـ  عــى عليــهـ  املدَّ
ــة رقــم )103(  ــة مبحافظــة احلناكيَّ ــادر مــن احملكمــة العامَّ اإلعــام الصَّ
ق مــن محكمــة التَّمِييــز بالقــرار رقــم  يف 1408/11/29هـــ، و املصــدَّ
بهــذا  قانعــٍة  غيــر  لتــي  موكِّ و  1410/05/01هـــ،  )10/2/1609( يف 
ـــ أنَّ املوقــع  ـــ املذكــورـ  اًل: ورد يف اإلعــامـ  اليــة، أوَّ اإلعــام؛ لألســباب التَّ
ــٍة، و ثاثــة آبــاٍر عاديــٍة، و  يحتــوي علــى نخــٍل، و أثــٍل، و بئــٍر ارتوازيَّ
مــٍة مــن جميــع اجلهــات، و محاطــٍة بســلٍك شــائٍك، و بــه ثــاث )3(  معقَّ
ا ُذِكَر،  ـــ ال يوجد شــيٌء ممَّ ـــ يف احلقيقــةـ  ــاـ  انــات مــاء، بينمــا هــو حالّيً خزَّ
بئــٍر قدميــٍة بعمــق ثاثــة )3( أمتــاٍر  آثــار جــذوع نخــٍل فقــط، و  ســوى 
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هــا  عــى عليــه أنَّ عــي املدَّ تقريًبــا، و ال يوجــد فيهــا مــاٌء، و كــوم طــٍن يدَّ
كانــت منــازل قدميــًة، كمــا يوجــد بئريــن، و هــذا اإلحيــاء ال ميكــن أن 
متــٍر   )610,000( آالف  و عشــرة  ســتمائٍة  إلــى  تصــل  مســاحًة  ــي  يغطِّ
رقــم  ــامي  السَّ لألمــر  ُمخالًفــا  صــدر  احُلكــم  فــإنَّ  بذلــك  و  ــٍع،  مربَّ
ــن: »بأنــه ال يجــوز إخــراج  )1950/م( يف 1404/06/13هـــ، و املتضمِّ
صكــوٍك إالَّ علــى مــا متَّ إحيــاؤه فقــط مــن األراضــي«. ثانًيــا: ســبق 
ــة االســتحكام علــى األرض ــــ محــلُّ  لتــي املعارضــة علــى طلــب حجَّ ملوكِّ
عــوى ــــ مبوجــب اخلطــاب رقــم )5910/3481( يف 1401/11/22هـــ،  الدَّ
ــه يجــب  تــي متنــع التَّملُّــك، و أنَّ ــامية الَّ ــن: اإلشــارة إلــى األوامــر السَّ املتضمِّ
األخــذ بهــا بعــن االعتبــار، و لكــنَّ فضيلــة القاضــي لــم ينظــر إلــى ذلــك 
ــار، و صــرف النَّظــر عــن املعارضــة، و صــدق احُلكــم مــن  بعــن االعتب
ــد علــى معارضتهــا حيــال  ـــ مــا زالــت تؤكِّ ـــ األمانــةـ  لتــيـ  مرجعــه، و موكِّ
العمرانــي  النِّطــاق  خــارج  املوقــع  أنَّ  ثالًثــا:  بالتَّملُّــك.  احُلكــم  صــدور 
ر علــى األمانــة  ويــدرة إالَّ جــزءًا بســيطًا منــه؛ و بذلــك يتعــذَّ حملافظــة الصُّ
لتــي ــــ األمانــة ــــ  حتقيــق الطلــب ــــ املذكــور ــــ، باإلضافــة إلــى أن موكِّ
ــا: أنَّ  ــك. رابًع عــى عليــه بإثبــات التَّملُّ ــادر للمدَّ غيــر قانعــٍة باحلكــم الصَّ
مســاحة املوقــع تصــل إلــى ســتِّمائٍة و عشــرة آالٍف و مائتــن و خمســن 
ــع )610,250/28(،  ًعــا و ثمانيــًة و عشــرين باملائــة مــن املتر املربَّ متــًرا مربَّ
اســعة؛ و بذلك  ي تلك املســاحات الشَّ و أنَّ اإلحياء ــ املشــار إليها ــ ال ُتغطِّ
يف   )19774( رقــم  ــامي  السَّ لألمــر  ُمخالًفــا  صــدر  احُلكــم  فــإنَّ 
1402/08/17هـــ، امُلبلَّــغ بالتَّعميــم رقم )5/269( يف 1402/10/18هـ، 
»أنَّ  ــن:  املتضمِّ رقــم )1492( يف 1404/05/13هـــ،  ــامي  السَّ األمــر  و 
علــى احملكمــة عــدم إصــدار أي صكــوٍك علــى األراضــي البيضــاء 
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ــامي«، كمــا أنَّ  مبســاحاٍت شاســعٍة إالَّ بعــد االســتئذان مــن املقــام السَّ
؛ و بنــاًء علــى ذلــك  القصــد مــن ذلــك هــو املتاجــرة، و التَّكســب املــاديُّ
ــذي جتــب طاعتــه، و  ــا ألوامــر ولــيِّ األمــر الَّ فــإن احُلكــم صــدر مخالًف
عليــه  و  األمــر،  ولــي  مبخالفــة  أمثالــه  و  عــي  للمدَّ تشــجيًعا  ُيعتبــر 
ــــ تطلــب ســؤاله عــن هــذه  رة  ــــ أمانــة منطقــة املدينــة املنــوَّ لتــي  فموكِّ
عــوى ــــ  عــوى، و احُلكــم عليــه برفــع يــده عــن هــذه األرض ــــ محــلِّ الدَّ الدَّ
ـ أمانة منطقة  لتيـ  ـ و تســليمه ملوكِّ ـــ املذكــورـ  و احُلكــم بإلغــاء اإلعــامـ 
ف فيــه بحكــم االختصــاص، هــذه دعــواي. و  رة ــــ؛ لتتصــرَّ املدينــة املنــوَّ
عــوى، أجــاب بقولــه: مــا ذكــره  عــى عليــه عــن هــذا الدَّ بســؤال املدَّ
عــي وكالــًة يف دعــواه منــه مــا هــو صحيــٌح، و منــه مــا هــو غيــر  املدَّ
ــًة  راعيَّ ــه لــديَّ األرض الزِّ حيــح: فهــو مــا ذكــره مــن أنَّ ــا الصَّ صحيــٍح، فأمَّ
ــرت  هــا قــد تغيَّ املثبــت متلُّكــي لهــا مبوجــب اإلعــام ــــ املشــار إليــه ــــ، و أنَّ
ــا ُذكــر  عــن مــا هــو مذكــوٌر يف اإلعــام، إذ ال يوجــد بهــا اآلن شــيٌء ممَّ
بئــٍر قدميــٍة بعمــق ثاثــة )3( أمتــاٍر  آثــار جــذوع نخــٍل فقــط، و  ســوى 
تقريًبــا، و ال يوجــد فيهــا مــاٌء، و يوجــد فيهــا كــوم طــٍن، و بئريــن، و 
ــة  املعارضــة علــى طلــب حجَّ رة  املنــوَّ ــه ســبق ألمانــة منطقــة املدينــة  أنَّ
عــوى ــــ مبوجــب اخلطــاب ــــ املشــار  االســتحكام علــى األرض ــــ محــلُّ الدَّ
ـــ و أنَّ فضيلــة القاضــي لــم ينظــر إلــى ذلــك بعــن االعتبــار، و صرف  إليــهـ 
حيح  ا غيــر الصَّ النَّظــر عــن املعارضــة، و صــدق احُلكــم مــن مرجعــه. و أمَّ
عــي وكالــًة، مــن أنَّ هــذا اإلحيــاء ال ميكــن أن  فهــو: مــا ذكــره املدَّ
متــر   )610,000( آالف  و عشــرة  ســتِّمائٍة  إلــى  تصــل  مســاحة  ــي  يغطِّ
رقــم  ــامي  السَّ لألمــر  ُمخالًفــا  صــدر  احُلكــم  فــإنَّ  بذلــك  و  ــٍع،  مربَّ
ــن: »بأنــه ال يجــوز إخــراج  )1950/م( يف 1404/06/13هـــ، و املتضمِّ
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صكــوٍك إالَّ علــى مــا متَّ إحيــاؤه فقــط مــن األراضــي«. وأنَّ املوقــع خــارج 
ويــدرة« إالَّ جــزءًا بســيًطا منــه؛ و بذلــك  النِّطــاق العمرانــي حملافظــة »الصُّ
حيح هــو: أنَّ هذا  ـــ. و الصَّ ـــ املذكــورـ  ر علــى األمانــة حتقيــق الطلَّــبـ  يتعــذَّ
ــي مســاحة تصــل إلــى ســتِّمائٍة و عشــرة آالف )610,000(  ــاء يغطِّ اإلحي
ــرعيِّ رقــم )103( يف  ــٍع، و قــد امتلكتهــا مبوجــب اإلعــام الشَّ متــر مربَّ
رقــم  بالقــرار  التَّمييــز  محكمــة  مــن  ــز  وُميِّ 1408/11/29هـــ، 
عــام  مــن  إحيائهــا  ثبــوت  بعــد  1410/05/01هـــ،  يف   )10/2/1609(
ــع ــــ حْســب مــا يتضــح مــن  ــع أوامــر املن )1382هـــ(، و قبــل صــدور جمي
ــة إلــى أمانــٍة بعشــرين )20(  ل البلديَّ صــورة اإلعــام املرفــق ــــ، و قبــل حتــوُّ
ل  ــامية الَّتــي حتججــت بهــا األمانــة صــدر أوَّ ســنٍة، كمــا أنَّ األوامــر السَّ
واحـــد منهــا برقــم )19774( يف 1402/08/17هـــ، بعــد ثبــوت اإلحيــاء و 
املوقــع داخــل  وأنَّ  مــن واحــد و عشــرين )21( ســنًة.  التَّملــك ألكثــر 
تقــع  هــا  إنَّ حيــث  ويــدرة« كامــًا،  »الصُّ العمرانــيِّ حملافظــة  النِّطــاق 
تــي تقــع شــرًقا و غرًبــا و شــمااًل و جنوًبــا،- طاتهــا الَّ بكاملهــا بــن مخطَّ
ر علــى األمانــة  ر اجلــويِّ -، و بذلــك ال يتعــذَّ حْســب مــا يتَّضــح مــن املصــوَّ
ــل  لــب ــــ املذكــور ــــ، هــذا جوابــي. و بعــرض ذلــك علــى ممثِّ حتقيــق الطَّ
ــا  ــٍل عمَّ عيــة، أجــاب بقولــه: أطلــب مهلــًة؛ إلعــداد جــواٍب مفصَّ اجلهــة املدَّ
. و يف جلســٍة ُأخــرى لــديَّ أنــا  عــى عليــه، هــذا مــا لــديَّ جــاء يف جــواب املدَّ
رة. حضــر املتداعيــان  ــة يف املدينــة املنــوَّ ...، القاضــي باحملكمــة العامَّ
عيــة، هــل أحضــر مــا  ــل اجلهــة املدَّ أصالــًة و وكالــًة، فجــرى ســؤال ممثِّ
عــى  ــا جــاء يف جــواب املدَّ ــٍل عمَّ وعــد بــه يف جلســٍة ماضيــٍة مــن ردٍّ مفصَّ
ــة لـــما  حيــح مــا ذكرُتــُه يف دعــواي، و ال صحَّ عليــه؟ فأجــاب بقولــه: الصَّ
عوى،  لتــي ســوى ما ُذِكــَر يف الدَّ عــى عليــه، و ليــس لــدى ممثِّ ذكــره املدَّ
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ـــ فُوِجَد  ـــ املومــأ إليهـ  ــةـ  ــاع علــى إعــام امللكيَّ . فجــرى االطِّ هــذا مــا لــديَّ
ة  ــرعيَّ الشَّ لإلجــراءات  مســتكمٌل  هــو  و  عليــه،  ُعِطــَف  ملــا  مطابًقــا 
ســجلِّه،  و  ضبطــه  مضمــون  مــن  لــي  ظهــر  مــا  حْســب  ــــ  ــة  والنِّظاميَّ
ــَد أيًضــا أنَّ  ــة االســتحكام ــــ، كمــا  ُوِج ومحتويــات صــورة ملــفِّ حجَّ
مــت مبعارضــٍة مضمونهــا، هــو مضمــون هــذه  عيــة قــد تقدَّ اجلهــة املدَّ
عــوى بعينهــا، و قــد متَّ البــتُّ يف تلــك املعارضــِة بصــرف النَّظــر عنهــا،  الدَّ
ق احُلكــُم  عيــة علــى ذلــك احُلكــم، و لكــن ُصــدِّ و اعترضــت اجلهــة املدَّ
ــا، كمــا جــرى  بصــرف النَّظــر مــن محكمــة االســتئناف، و صــار قطعّيً
مبحافظــة  ــة  العامَّ احملكمــة  مــن  مفعولــه  ســريان  عــن  االستفســار 
1434/07/25هـــ،  يف   )34/1803951( رقــم  باخلطــاب  ــة«  »احلناكيَّ
1434/08/02هـــ،  يف   )1854( رقــم  باخلطــاب  منهــم  اجلــواب  فوردنــا 
يف   )34/1919686( برقــم  احملكمــة  هــذه  بأســاس  ــد  واملقيَّ
ــن مــا نــصُّ احلاجــة منــه: »ُمطابــٌق لســجلِّه،  1434/08/08هـــ، و املتضمِّ
ــر علــى ســريان مفعولــه، و ال توجــد عليــه ماحظــاٌت«.  وال يوجــد مــا يؤثِّ
عيــة أصالــًة ــــ أمانــة منطقــة  م؛ و مبــا أنَّ اجلهــة املدَّ فبنــاًء علــى مــا تقــدَّ
عــى عليــه قــد صــادق  عــت بــه، و مبــا أنَّ املدَّ عــت مبــا ادَّ ـــ ادَّ رةـ  املدينــة املنــوَّ
ــٌل يف  عيــة ــــ، و دفــع مبــا هــو مفصَّ علــى أصــل دعــوى تلــك اجلهــة ــــ املدَّ
ِتهــا هــي بعينهــا مــا ســبق أن  عيــة بُرمَّ جوابــه؛ و مبــا أنَّ دعــوى اجلهــة املدَّ
ه عنها يف  ـــ املنــوَّ ــة االســتحكامـ  مــت بــه علــى هيئــِة معارضــٍة علــى حجَّ تقدَّ
ــة  العامَّ احملكمــة  قاضــي  لــدى  اســتخراجها  عنــد  ــــ  عيــة  املدَّ دعــوى 
ــة ــــ إذ ذاك ــــ، و مبــا أنَّ تلــك املعارضــة قــد ُبــتَّ فيهــا  مبحافظــة احلناكيَّ
احُلكــم  ذلــك  و اكتســب  النَّظــر عنهــا،  بصــرف  احُلكــِم  مــن جهــة 
ــة  ــة بتصديــق محكمــة التَّمييــز لذلــك احُلكــم؛ و مبــا أنَّ حجَّ القطعيَّ
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ة  ــرعيَّ الشَّ لإلجــراءات  مســتكملٌة  ــــ  عــوى  الدَّ محــلَّ  ــــ  االســتحكام 
تــي  عيــة بــأنَّ اإلحيــاءات الَّ ــة؛ و مبــا أنَّ مــا ذكرْتــُه اجلهــة املدَّ والنِّظاميَّ
ــٍر يف أصــل  ــة االســتحكام ال وجــود لهــا اآلن، غيــُر مؤثِّ ُذِكــَرت يف حجَّ
ا و ثبــت  ٌر فقًهــا: »أنَّ مــن أحيــا أرًضــا إحيــاًء شــرعّيً ــة؛ لـــما هــو مقــرَّ امللكيَّ
يعــرف  دام  مــا  مواًتــا  ذلــك صيرورتهــا  بعــد  يُضــرُّ  فــا  لهــا،  متلُّكــه 
ماِلكهــا، فهــي مــواٌت لغــًة ال شــرًعا« )ُينظــر: فتــاوى ســماحة مفتــي 
ــعوديَّة 139/8(؛ و مبــا أنَّ القاضــي ممنــوٌع مــن النَّظــر يف  يــار السُّ الدِّ
ــع مــا ســلف،  ــه؛ و جلمي ــره؛ و مبــا أنَّ االجتهــاد ال ينقــض مبثل قضــاء غي
هــا، و إخــاء ســبيل  عيــة، و ردِّ فقــد حكمــُت بســقوط دعــوى اجلهــة املدَّ
عــوى، و بإعــان احُلكــم علــى املتداعيــن  عــى عليــه مــن هــذا الدَّ املدَّ
عيــة، و طلــب  ــل اجلهــة املدَّ عــى عليــه، و لــم يقنــع مُمثِّ وكالــًة، قنــع املدَّ
الئحــٍة  بتقــدمي  واســتعدَّ  االســتئناف،  محكمــة  إلــى  احُلكــم  رفــع 
ــٍة، فُأِجْيــَب لطلبــه، و ُأفهــم بــأنَّ لــه اســتاُم نســخٍة مــن إعــام  اعتراضيَّ
ــه متــى مضــى  احُلكــم يف هــذا اليــوم الثَّاثــاء 1434/09/08هـــ، و أنَّ
اريــخ، و لــم ُيســلِّم الئحتــه  ثاثــون )30( يوًمــا مــن اليــوم الــذي يلــي هــذا التَّ
عيــة يف طلــب االســتئناف يســُقط،  ــة، فــإنَّ حــقَّ اجلهــة املدَّ االعتراضيَّ
ة  ــادَّ ــى محكمــة االســتئناف؛ لتدقيقــه عمــًا بامل ــزم رفــع احُلكــم إل ويل
ــة، ففهــم ذلــك،  ة و لوائحــه التَّنفيذيَّ ــرعيَّ )179( مــن نظــام املرافعــات الشَّ
ر يف 1434/09/08هـــ، و بــاهلل التَّوفيــق، و صلَّــى اهلل و ســلَّم علــى  و ُحــرِّ

ٍد و على آله و صحبه أجمعن. نا محمَّ نبيِّ
ــا  ــام علــى مــن ال نبــيَّ بعــده ... أمَّ ــاة و السَّ احلمــد هلل وحــده، و الصَّ
مــة  ــة املكرَّ ــة مــن محكمــة االســتئناف مبكَّ بعــد: فقــد عــادت املعامل
ــدت بأســاس  باخلطــاب رقــم )341278584( يف 1434/11/11هـــ، و ُقيِّ
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بهــا  برقــم )34/1278584( يف 1434/11/19هـــ، مرفًقــا  احملكمــة 
ًرا  ادر منِّي برقم )34314925( يف 1434/09/08هـ، ُمظهَّ اإلعام الصَّ
ــة برقــم )34349149( يف  اني ــة الثَّ ــرة احُلقوقيَّ ائ ــادر مــن الدَّ بالقــرار الصَّ
ــن مــا نــصُّ احلاجــة منــه: »بدراســة احلكــم،  1434/11/04هـــ، و املتضمِّ
ر باألكثريــة املوافقة على  ــة، تقــرَّ وصــورة ضبطــه، و الئحتــه االعتراضيَّ
ر يف 1434/11/20هـــ، و بــاهلل التَّوفيــق،  احُلكــم« ا.هـــ.؛ و للبيــان ُحــرِّ

ــٍد، و علــى آلــه و صحبــه أجمعــن. نــا محمَّ ــى اهلل و ســلَّم علــى نبيِّ وصلَّ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ، فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة اإلطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة املكلــف  برقــم 341278584 
فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  14334/10/18هـــ  وتاريــخ 
الشــيخ ... باحملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة برقــم 34314925 وتاريــخ 
1434/9/8هـــ ، املتضمــن دعــوى أمانــة املدينة املنورة ضد ...، 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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للمدعي وإمنا لوالده وقد سجل باسم املدعي 

صوريا بسبب القرض اخلاص بصندوق التنمية 
العقارية

309

عقار38
مطالبة املدعي للمدعى عليه بإزالة كل ما 

يتعلق باعتدائه على أرضه وتعويضه عن فترة 
االعتداء كاملة

317

مطالبة املدعي للمدعى عليه بقيمة املساهمة عقار39
326العقارية واألرباح املتعلقة بها

عقار40

مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليم األرض التي 
قام بشرائها باألقساط ،واعترض املدعي بأن 
تسليم األرض مرهون بتقدمي شيكات مصدقة 
باسم املؤسسة اخلاصة به وأن املدعي لم بفعل 

ذلك

337
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مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليمه األرض عقار41
352التي اشتراها كـ )أمر منحة صادر من البلدية(

عقار42
مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليمه كامل 

قيمة األرض التي تبن أنها موقوفة لكون بيعها 
األول كان مبنيًا على وكالة مزورة

357

عقار43
مطالبة املدعي للمدعى عليه بإعادة األرض التي 
نقلت ملكيتها له صوريا من والد املدعي حتى 
يحصل على قرض من صندوق التنمية العقارية 

فقط
367

مطالبة املدعي بإلغاء الصك الذي بيد املدعى عقار44
376عليه على نفس األرض اخلاصة به

عقار45
مطالبة املدعي للمدعى عليه بإفراغ العقار الذي 

اشتراه منه بعد أن مت فك الرهن عنه حيث 
كان مرهونا ألحد الشركات مما كان سببا 

يف بقائه باسم املدعى عليه
387

عقار46
مطالبة املدعي للمدعى عليه بنقل ملكية العقار 
اخلاص به له ،حيث سبق أن سجل العقار باسم 
املدعى عليه لكون املدعي كان غير سعودي 

والنظام ال يسمح له بتملك العقار
394

عقار47
مطالبة املدعي بإثبات األرض له والتي قام 

بشرائها من املدعى عليه وتبن أنها متداخلة مع 
أرض أخرى مما جعل البلدية تقوم باستبدال 

هذه األرض بقطعة أخرى
407
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عقار48
مطالبة املدعي للمدعى عليه بتسليمه لألمر 
السامي اخلاص باملنحة الصادرة باسم املدعى 

عليه حيث قام بشرائه منه
412

مطالبة املدعي للمدعى عليه بإخاء العقار الذي عقار49
418قام بشرائه منه

مطالبة املدعي للمدعى عليه بتعديل نسبة امللك عقار50
423للعقار حيث إنه مشاع بينهما

عقار51
مطالبة املدعي للمدعى عليه بإفراغ العقار الذي 

قام املدعي بشرائه عندما كان أمرا ساميا 
يتضمن منح املدعى عليه لألرض محل النزاع

431

مطالبة املدعي للمدعى عليه برفع يده عن اجلزء عقار52
435الذي اعتدى عليه من أرض املدعي

مطالبة املدعي للمدعى عليه برفع يده عن اجلزء عقار53
440املتداخل مع أرضه

مطالبة املدعي للمدعى عليه بإفراغ العقار عقار54
446واستام باقي القيمة اخلاصة به

عقار55
مطالبة املدعي للمدعى عليه برد باقي قيمة 
العقار الذي اتفقا على أن يشتريه املدعي ثم 

اتفقا على إبطال هذا البيع
460
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عقار56
مطالبة املدعي للمدعى عليه بإعادة العقار الذي 

اشتراه منه ملا يراه من الغن الواقع يف قيمة 
شراء هذا العقار

471

عقار57
مطالبة املدعي للمدعى عليه بفسخ البيع الذي 

مت بينهما على أرض ليس لها صك شرعي حيث 
تبن أن لهذه األرض مالك آخر

475

مطالبة املدعي للمدعى عليه بإعادة ملكه له عقار58
481حيث كان مرهونا لدى املدعى عليه

مطالبة املدعي للمدعى عليه بإفراغ نصيبه من عقار59
489األرض وقدره %40

عقار60
مطالبة املدعي للمدعى عليه بإعادة اجلزء اخلاص 
به من العقار اململوك لهما ،لكونه قام سابقًا 

بهبة نصيبه من العقار صوريا للمدعى عليه حتى 
يتم التقدمي على صندوق التنمية العقارية

494

عقار61
مطالبة ممثل أمانة املنطقة برفع يد املدعى عليه 
عن أرض زراعية لعدم قناعتها مبستند ملكيته 
لها وهو اإلعام الصادر من احملكمة واملصدق 

من االستئناف 
500


