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: 34186236  تاريُخه: 1434/4/13هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33305127

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34237961 تاريخه: 1434/6/12هـ

ــًا  إجــارة - محــل وقــف - ســداد أجــرة مســتحقة - نظــر الدعــوى غيابي
يف حــق املدعــى عليــه - وجــوب الوفــاء بالعقــود - اليمــن تشــرع يف 
أقــوى املتداعيــن - احلكــم بدفــع مبلــغ األجــرة علــى غائــب  جانــب 
تعــذر تبليغــه - الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر - رفــع احلكــم الغيابــي 

حملكمــة االســتئناف لتعــذر تبليــغ املدعــي عليــه.

1. قوله تعالى }يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{.
رواه  شــروطهم(  علــى  )املســلمون  وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  قولــه   .2

داوود. وأبــو  الترمــذي 
3. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن 

أنكــر( رواه الترمــذي.
4. املادة 55 واملادة 176 من نظام املرافعات الشرعية. 

ادعـــى املدعــي ضـــد املدعـــى علــــيه الغائــــب مبطالبتــه بأجــرة محــل 
وقــــف، حيــث اســتأجر املدعــى عليــه مــن مــوكل املدعــي ناظــر الوقــف 
محــل يف مجمــع محــات واقعــه يف حــي ... يف جــدة وهــي وقــف وقــد 
أخلــى احملــل عــن طريــق وكيلــه واملبلــغ املتبقــي مــن األجــرة قــدره مائــه 
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وخمســة وعشــرون ألــف ريــال ، تعــذر تبليغــه حيــث مت البحــث عنــه 
طريــق الشــرطة ولــم يتــم العثــور عليــه ولــم يتوصــل إلــى أي معلومــة تفيــد 
مبــكان تواجــده ، حضــر املدعــي أصالــة بصفتــه ناظــر الوقــف وأبــرز 
أصــل صــك النظــارة وأصــل عقــد اإليجــار ، أحضــر شــاهدين شــهدا 
باســتئجار املدعــى عليــه احملــل وأنــه أقفــل احملــل منــذ عامــن وعــدم 
رؤيتــه بعــد إقفــال احملــل وأن وكيــل املدعــي حضــر قبــل عــام وبــاع 
كامــل بضاعــة احملــل ، مت تعديلهمــا شــرعا ، ثــم جــرى عــرض اليمــن 
علــى املدعــي علــى صحــة دعــواه وعــدم اســتامه األجــرة املدعــى بهــا 
مــن املدعــى عليــه، حلــف املدعــي علــى ذلــك، بنــاء علــى البينــة املعدلــة 
شــرعًا وعقــد اإليجــار ومبــا أن األصــل عــدم دفــع األجــرة ومبــا أن اليمــن 
تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعيــن وبنــاء علــى ميــن املدعــي علــى صحــة 
الدعــوى وعــدم دفــع األجــرة ، صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع 
مبلــغ وقــدره خمســة وعشــرون ألــف ريــال للمدعــي أصالــة بصفتــه ناظــر 
الوقــف ، إفهــام املدعــي بــأن الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر، رفــع 
احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف لتدقيقــه كونــه حكــم علــى غائــب 
تعــذر تبليغــه ، صــدق احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة اخلامســة مبحكمــة 

االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة.

العامــة  احملكمــة  يف  ....القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
ــخ  احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 33305127 وتاري
وتاريــخ   33687015 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/05/02هـــ 
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1433/04/12هـــ ففــي يــوم الثاثــاء املوافق1433/06/17هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30 : 11 وفيهــا حضــر .... ....ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ....بصفتــه وكيــا عــن ....ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم  ....بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة 
شــمال جــدة برقــم 23862 وتاريــخ 1432/3/16هـــ جلــد 10430 ، ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه ....وال مــن ميثلــه ، ولــم يردنــا مــا يفيــد تبليغــه ، 
وقــرر املدعــي وكالــة قائــا : أننــي ال أعــرف للمدعــى عليــه أي عنــوان 
، وأطلــب التعميــم عنــه عــن طريــق البحــث والتحــري . ثــم رفعــت اجللســة 
اجللســة  افتتحــت  1433/08/24هـــ  املوافــق  الســبت  يــوم  ويف   . لذلــك 
الســاعة 30 : 10 وفيهــا حضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه .... وال 
مــن ميثلــه ، وقــد وردنــا خطــاب مديــر شــعبة التحريــات والبحــث اجلنائــي 
رقــم 4/20/15825/ع21 وتاريــخ 1433/7/14هـ املتضمن أنه بالرجوع 
للحاســب اآللــي طرفنــا اتضــح بــأن للمدعــى عليــه عــدة عناويــن األول يف 
جــدة حــي ... شــارع ....هاتــف ....جــوال ....، وعنــوان آخــر ..... أهـــ ثــم 
رفعــت اجللســة لطلــب املدعــى عليــه عــن طريــق العنــوان املبــن عــن طريــق 
املوافــق  األحــد  يــوم  ويف   . اجلنائــي  والبحــث  التحريــات  شــعبة 
1434/04/07هـ افتتحت اجللســة الســاعة 30 : 11 وفيها حضر املدعي 
وكالــة ، ولــم يحضــر املدعــى عليــه ....وال مــن ميثلــه ، وقــد وردنــا خطاب 
وتاريــخ   10/1/2/2235 برقــم  جــدة  محافظــة  شــرطة  مديــر 
1433/4/11هـــ واملتضمــن )أنــه بالبحــث عــن املذكــور لــم يتــم العثــور 
عليــه ولــم يتــم التوصــل إلــى أي معلومــة تفيــد مبــكان تواجــده( أهـــ 
وعليــه فقــد قــررت النظــر يف الدعــوى غيابيــا يف حــق املدعــى عليــه ، 
وادعــى املدعــي وكالــة قائــا : لقــد اســتأجر املدعــى عليــه عقــارا هــو 
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عبــارة عــن محــل رقــم 15يف مجمــع محــات واقعــة يف حــي ....مبحافظــة 
جــدة ، وهــي وقــف مــن أوقــاف ... الشــهير بوقــف ... بالصــك الصــادر مــن 
هــذه احملكمــة برقــم 13/557/11 وتاريــخ 1425/5/23هـــ ، والناظــر 
علــى هــذا الوقــف هــو موكلــي مبوجــب صــك النظــارة الصــادر مــن 
ــد 40 يف 2010/4/22م واملصــادق  محكمــة شــرق املــكا برقــم القي
مــن ســفارة اململكــة العربيــة الســعودية يف صنعــاء برقــم 173983 يف 
1421/5/4هـــ ومــن وزارة اخلارجيــة برقــم 18 يف 1431/6/26هـــ ومــن 
فــرع وزارة العــدل بجــدة رقــم 5605 يف 1431/6/26هـــ ، وقــد اســتأجره 
املدعــى عليــه مــن موكلــي بأجــرة ســنوية قدرهــا خمســة وخمســون ألــف 
ريــال تســلم بدايــة شــهر محــرم لــكل عــام هجــري ، اعتبــارا مــن تاريــخ 
1426/5/1هـــ وينتهــي يف 1426/12/29هـــ ، ثــم يبدأ يف 1427/1/1هـ 
أحــد  يخطــر  لــم  مــا  تلقائيــا  املــدة  ويتجــدد  1427/12/29هـــ  وحتــى 
العقــد  مــدة  انتهــاء  قبــل  التجديــد  يف  رغبتــه  بعــدم  اآلخــر  الطرفــن 
بشــهرين علــى األقــل ، مبوجــب عقــد اإليجــار املــؤرخ يف 1426/5/26هـــ 
واحملــرر علــى أوراق وقــف .... ، ثــم مت تخفيــض األجــرة الســنوية لتكــون 
خمســون ألــف ريــال ، وقــد دفــع مــن أجــرة العقــار مــن عــام 1430هـــ 
مبلغــا قــدره خمســة وعشــرون ألــف ريــال وهــي متثــل نصــف أجــرة ذلــك 
ــم يدفــع  ــى اآلن ل ــي مــن عــام 1430هـــ وحت ــذ النصــف الثان العــام ، ومن
شــيئا ، وقــد اســتلم موكلــي احملــل يف 1433/1/30هـــ عــن طريــق أحــد 
وكاء املدعــى عليــه واســمه ....، وقــد ترتــب بذمــة املدعــى عليــه للوقف 
مــن أجــرة العقــار محــل الدعــوى مبلغــا قــدره مائــة وخمســة وعشــرون 
ألــف ريــال ، وأطلــب إلــزام املدعــى عليــه بدفــع ذلــك املبلــغ . هــذه دعــواي 
. ثــم أبــرز املدعــي وكالــة صــورة مــن صــك النظــارة وصــورة مــن عقــد 
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اإليجــار وصــورة مــن صــك احلكــم الصــادر مــن هــذه احملكمــة ، ومت 
إرفاقهــا باملعاملــة ، وبســؤال املدعــي وكالــة عــن موكلــه ألداء اليمــن 
علــى صحــة الدعــوى وعــدم اســتامه مــن مبلــغ الدعــوى مــن أجــرة العقــار 
محــل الدعــوى شــيئا قــال : أطلــب اإلمهــال إلحضــاره يف اجللســة القادمــة 
. ثــم رفعــت اجللســة لذلــك ويف يــوم األربعــاء املوافــق 1434/04/10هـــ 
.... أصالــة  املدعــي  وفيهــا حضــر   11  :  15 الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ....بصفتــه الناظــر علــى 
الوقــف محــل الدعــوى مبوجــب صــك النظــارة الصــادر مــن محكمــة 
شــرق املــكا برقــم القيــد 40 يف 2010/4/22م واملصــادق مــن ســفارة 
اململكــة العربيــة الســعودية يف صنعــاء برقــم 173983 يف 1421/5/4هـ 
ومــن وزارة اخلارجيــة برقــم 18 يف 1431/6/26هـــ ومــن فــرع وزارة العدل 
بجــدة رقــم 5605 يف 1431/6/26هـــ ، ولــم يحضــر املدعــى عليــه ....وال 
مــن ميثلــه ، وأبــرز املدعــي أصــل صــك النظــارة ، وقــد ســبق إرفــاق صــورة 
املــؤرخ يف  اإليجــار  املدعــي أصــل عقــد  أبــرز  باملعاملــة ، كمــا  منــه 
1426/5/26هـــ واحملــرر علــى أوراق وقــف ..... ، ومت تزويــد املعاملــة 
بنســخة منــه ، وبســؤاله زيــادة بينــة علــى دعــواه أحضــر للشــهادة وأدائهــا 
كا مــن ....مينــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ....وهــو مــن مواليــد 
1962م ، ويعمــل يف شــركة ....، ويســكن يف حــي ....، وليــس بينــه 
وبــن طــريف الدعــوى قرابــة ، ....مينــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ....
وهــو مــن مواليــد 1978م ، ويعمــل يف مؤسســة بــا ....، ويســكن يف حــي 
....، وليــس بينــه وبــن طــريف الدعــوى قرابــة ، وشــهد األول قائــا : 
أشــهد هلل بأننــي أعمــل يف محــل مجــاور حملــل مســتأجر مــن قبــل املدعــى 
عليــه .... ....يف مجمــع محــات واقعــة يف حــي ....واملعــروف باســم....، 
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واملدعــى عليــه مســتأجر لــه منــذ أكثــر مــن خمســة أعــوام ، وقــد أقفــل 
املدعــى عليــه احملــل منــذ حوالــي عامــن ، ولــم نــره بعــد إقفــال احملــل ، 
وقــد حضــر وكيــل للمدعــى عليــه قبــل حوالــي عــام ، وقــام ببيــع كامــل 
البضاعــة املوجــود يف احملــل بأربعــة آالف ريــال ، وهــي تســاوي أكثــر . 
هكــذا شــهد . وشــهد الثانــي قائــا : أشــهد هلل بأننــي أعمــل يف محــل 
مجــاور حملــل مســتأجر مــن قبــل املدعــى عليــه ....يف مجمــع محــات 
واقعــة يف حــي ....واملعــروف باســم ....، واملدعــى عليــه مســتأجر لــه منــذ 
أكثــر مــن ثمانيــة أعــوام ، وقــد أقفــل املدعــى عليــه احملــل منــذ حوالــي 
عامــن ، ولــم نــره بعــد إقفــال احملــل ، وقــد حضــر وكيــل للمدعــى عليــه 
قبــل حوالــي عــام ، وقــام ببيــع كامــل البضاعــة املوجــود يف احملــل بأربعة 
آالف ريــال ، وهــي تســاوي أكثــر . هكــذا شــهد . وعــدال مــن قبــل ....
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ....و....ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ....وشــهد كل واحــد منهمــا مبفــرده بثقــة 
وعدالــة الشــاهدين ، وبعــرض اليمــن علــى املدعــي أصالــة علــى صحــة 
الدعــوى وعــدم اســتامه مــن مبلــغ الدعــوى شــيئا ، اســتعد لذلــك ، ثــم 
حلــف قائــا : واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو أن املدعــى عليــه ....
اســتأجر عقــارا هــو عبــارة عــن محــل رقــم 15يف مجمــع محــات واقعــة 
يف حــي ....مبحافظــة جــدة ، وهــي وقــف مــن أوقــاف .........الشــهير بوقف 
وتاريــخ   13/557/11 برقــم  احملكمــة  هــذه  مــن  الصــادر  ...بالصــك 
1425/5/23هـــ ، والناظــر علــى هــذا الوقــف هــو أنــا مبوجــب صــك 
يف   40 القيــد  برقــم  املــكا  شــرق  محكمــة  مــن  الصــادر  النظــارة 
2010/4/22م واملصــادق مــن ســفارة اململكــة العربيــة الســعودية يف 
صنعــاء برقــم 173983 يف 1421/5/4هـــ ومــن وزارة اخلارجيــة برقــم 18 
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يف   5605 رقــم  بجــدة  العــدل  وزارة  فــرع  ومــن  1431/6/26هـــ  يف 
بأجــرة ســنوية  منــي  املدعــى عليــه  اســتأجره  وقــد  1431/6/26هـــ ، 
قدرهــا خمســة وخمســون ألــف ريــال تســلم بدايــة شــهر محــرم لــكل عــام 
هجــري ، اعتبــارا مــن تاريــخ 1426/5/1هـ وينتهــي يف 1426/12/29هـ 
املــدة  يبــدأ يف 1427/1/1هـــ وحتــى 1427/12/29هـــ ويتجــدد  ثــم   ،
ــد  ــه يف التجدي ــم يخطــر أحــد الطرفــن اآلخــر بعــدم رغبت ــا مــا ل تلقائي
ــى األقــل ، مبوجــب عقــد اإليجــار  ــاء مــدة العقــد بشــهرين عل ــل انته قب
املــؤرخ يف 1426/5/26هـــ واحملــرر علــى أوراق وقــف ...، ثــم مت تخيــض 
األجــرة الســنوية لتكــون خمســون ألــف ريــال ، وقــد دفــع مــن أجــرة 
العقــار مــن عــام 1430هـــ مبلغــا قــدره خمســة وعشــرون ألــف ريــال وهــي 
متثــل نصــف أجــرة ذلــك العــام ، ومنــذ النصــف الثانــي مــن عــام 1430هـــ 
ــم يدفــع شــيئا ، وقــد اســتلمت احملــل يف 1433/1/30هـــ  ــى اآلن ل وحت
عــن طريــق أحــد وكاء املدعــى عليــه واســمه ....، وقــد ترتــب بذمــة 
املدعــى عليــه للوقــف مــن أجــرة العقــار محــل الدعــوى مبلغــا قــدره مائــة 
وخمســة وعشــرون ألــف ريــال ، ولــم اســتلم مــن مبلــغ الدعــوى شــيئا حتــى 
اليــوم . هكــذا حلــف . ثــم رفعــت اجللســة لضيــق الوقــت ورغبــة احلضــور 
االنصــراف ويف يــوم الســبت املوافــق 1434/04/13هـــ افتتحــت اجللســة 
اجلنســية  ....ســعودي  أصالــة  املدعــي  وفيهــا حضــر   12  :  30 الســاعة 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ....بصفتــه الناظــر علــى الوقــف محــل 
الدعــوى ، ولــم يحضــر املدعــى عليــه ....وال مــن ميثلــه ، وبعــد التأمــل ، 
وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى والبينــة املتمثلــة يف صــك النظــارة 
الصادر من محكمة شــرق املكا برقم القيد 40 يف 2010/4/22م، 
وتاريــخ   13/557/11 برقــم  احملكمــة  هــذه  مــن  الصــادر  وصــك 



12

1425/5/23هـــ ، وشــهادة كا مــن ....و.... واملعدلــة شــرعا ، وبنــاء 
علــى عقــد اإليجــار املــؤرخ يف 1426/5/26هـــ ، وبناء علــى إقرار املدعي 
وكالة واملدعي أصالة باستام العن محل الدعوى يف 1433/1/30هـ 
عــن طريــق أحــد وكاء املدعــى عليــه واســمه ....، وبنــاء علــى ميــن 
املدعــي أصالــة علــى صحــة الدعــوى وعــدم اســتام املدعــي مــن مبلــغ 
الدعــوى شــيئا ، ومبــا أن األصــل عــدم دفــع األجــرة ، وبنــاء علــى أن 
اليمــن تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعيــان كمــا قــرر ذلــك أهــل العلــم ، 
ولقولــه تعالــى )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفوا بالعقود( ، وحلديث )املســلمون 
علــى  )البينــة  وحلديــث   ، داوود  وأبــو  الترمــذي  رواه  شــروطهم(  علــى 
املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه( رواه الترمــذي ، قــال أبــو عيســى : 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم  مــن أصحــاب  العلــم  أهــل  العمــل عنــد 
وغيرهــم أن البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه ، وبنــاء 
ــه ،  ــى املــادة 55 و 176 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ، لذلــك كل عل
فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه .... بدفــع مبلــغ قــدره مائــة وخمســة 
وعشــرون ألــف ريــال تســلم للمدعــي ........ بصفتــه الناظــر علــى الوقــف 
محــل الدعــوى ، وأفهمــت املدعــي بــأن الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر . 
وبــه حكمــت . وبــه قنــع املدعــي ، وقــررت بعــث املعاملــة حملكمــة 
ــى غائــب تعــذر تبليغــه .  االســتئناف لتدقيــق احلكــم كــون احلكــم عل
وأقفلــت اجللســة الســاعة 40 : 12 . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر يف 1434/04/13هـ
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 
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املســجل  بجــدة  العامــة  باحملكمــة  ....القاضــي  الشــيخ  فضيلــة  مــن 
....ضــد  دعــوى  املتضمــن  1434/4/13هـــ  وتاريــخ   34186236 بعــدد 
ــورة  ــه مبــا دون باطــن الصــك ، وبدراســة احلكــم وصـ ....احملكــوم فيـ
ضبطـــه تقـــررت املوافقـــة علـــى احلكــم والغائــب علــى حجتــه اذا حضــر . 
وباهلل التوفيق وصلـــى اهلل علـــى نبينا محمد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وسلم.
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: 34356258  تاريُخه: 1434/11/10هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33306860

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34107512 تاريخه: 1434/1/7هـ

عقــد - إجــارة - إخــاء عقــار مــن غائــب - البينــة بشــاهدي عــدل وميــن 
االســتظهار- جواز احلكم على الغائب واملســتتر واملمتنع ألن للحاكم 
واليــة علــى مــال الغائــب - احلكــم بفتــح العقــار محــل الدعــوى - حفــظ 
محتويــات العــن يف بيــت املــال - بيــع مــا يخشــى تلفــه وإيــداع ثمنــه يف 
بيــت املــال - الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر - رفــع احلكــم حملكمــة 

االســتئناف لتعــذر تبليــغ املدعــى عليــه.

1- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) مــن حلــف علــى اليمــن هــو فيهــا 
ــان (  فاجــر ليقتطــع بهــا مــال امــرئ مســلم لقــي اهلل وهــو عليــه غضب

رواه مســلم 
2- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )ال يحــل مــال امــرئ مســلم إال عــن 

طيــب نفــس منــه(.
وأعراضكــم  وأموالكــم  دمائكــم  )إن  وســلم  عليــه  اهلل  قولــه صلــى   -3

حــرام(. عليكــم 
4- قوله صلى اهلل عليه وسلم )ال ضرر وال ضرار(.

5- القاعدة الفقهية: الضرر يزال.
الغائــب ويجــوز احلكــم عليــه وعلــى  مــال  6- للحاكــم واليــة علــى 
املســتتر واملمتنــع ولــو كان يف البلــد ]ينظــر: الفــروع 268/11، اإلنصاف 
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العقــار  بفتــح  مبطالبتــه  الغائــب  عليــه  املدعــى  ضــد  املدعــي  ادعــى 
وتســليمه، حيــث اســتأجر املدعــى عليــه مــن املدعــي شــقة بأجــرة ســنوية 
قدرهــا ثمانيــة عشــر ألــف ريــال ولــم يســدد مــن أجــرة الســنة األولــى 
إال مبلــغ خمســة آالف ريــال وقــد مكــث يف العقــار خمســة أشــهر ثــم 
غــاب ولــم يســدد اإليجــار، ورد خطــاب شــرطة جــدة بأنــه لــم يتــم العثــور 
علــى املدعــى عليــه، أبــرز املدعــي عقــد اإليجــار مذيــل بتوقيــع املالــك 
شــهدا  شــاهدين  املدعــي  أحضــر  عليــه،  املدعــى  املســتأجر  وتوقيــع 
طبــق دعــواه، جــرى إفهــام املدعــي أصالــة بــأن عليــه اليمــن اســتظهارًا 
لصحــة دعواه،حلــف املدعــي، مبــا أن األصــل اســتصحاب شــغول الذمــة 
باألجــرة مبوجــب العقــد، وألن بقــاء العــن حتــت يــد املدعــى عليــه دون 
دفعــه لألجــرة أمــر محــّرم شــرعا؛ لقــول النبــي ـ صلــى اهلل عليــه وســلم 
ـ )ال يحــل مــال امــرئ مســلم إال عــن طيــب نفــس منــه(، وقولــه: )إن 
دمائكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم حــرام(، كمــا انــه ضــرر 
عينــه  بقــاء  فألجــل  املدعــي  أمــا  عليــه؛  واملدعــى  املدعــي  علــى  بالــغ 
محبوســة بــدون أجــرة، وأمــا املدعــى عليــه فألجــل أن األجــرة حتســب 
عليــه مــن غيــر اســتفادة للعقــار، وقــد جــاءت الشــريعة الغــّراء برفــع 
الضــرر، فقــد قــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )ال ضــرر وال ضــرار( 

249/11، كشــاف القنــاع 25/4[.
7- املادة 18/ط من نظام املرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

8- املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه 
التنفيذيــة.
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احلمــد هلل وحــده، وبعــد: فلــدي أنــا .... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة املســاعد برقــم: 33306860 وتاريــخ: 
وتاريــخ:   33798744 برقــم:  باحملكمــة  املقيــدة  1433/05/02هـــ 
1433/04/27هـــ ففــي يــوم األحــد املوافــق: 1433/07/23هـــ حضر: .... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم: ....الوكيــل عــن:  ....
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة بشــمال جــدة برقم: 
36884 يف: 1431/4/20هـــ واملخــول لــه فيهــا بحــق املرافعــة واملدافعــة 
وحضــور اجللســات وطلــب منــع املعارضــة ورفــع اليــد واخــاء الســبيل ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه....وال مــن ينــوب عنــه وقــد وردنــا كتــاب مديــر 
شــرطة محافظــة جــدة رقــم 64249 يف 1433/4/21هـــ ونــص احلاجــة 
منــه: )نفيــد فضيلتكــم انــه بالبحــث والتحــري عــن املســتأجر املذكــور 

رواه اإلمــام أحمــد، وللقاعــدة الفقهّيــة: )الضــرر ُيــزال(،وألن للحاكــم 
واليــة علــى مــال الغائــب ويجــوز احلكــم عليــه وعلــى املســتتر واملمتنــع 
املرافعــات  نظــام  مــن    )55( املــادة  علــى  وبنــاء  البلــد،  ولــو كان يف 
الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة، صــدر احلكــم بفتــح العقــار محــل النــزاع 
وحصــر موجوداتــه وبيــع مــا ال ميكــن حفظــه وإيــداع ثمنــه يف بيــت املــال 
وتســليم الشــقة للمدعــي والغائــب علــى حجتــه متــى حضــر، قنــع املدعــي 
باحلكــم وأمــا املدعــى عليــه فقــرر القاضــي تبليغــه باحلكــم، صــدق 
احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة الثالثــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة 

مكــة املكرمــة .



17

لــم يتــم العثــور عليــه( ا.هـــ ونظــرا ألن البــاغ وقــع صحيحــا وفقــا للمــادة 
18/ط مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة فقــد اذنــت 
بســماع دعــوى املدعــي فادعــى املدعــي وكالــة قائــا ان موكلــي ميلــك 
العقــار املوصــوف يف الصــك رقــم 275 لعــام 1418هـــ الصــادر مــن كتابة 
العــدل األولــى بجــدة وقــد اســتأجر املدعــى عليــه الشــقة الكائنــة يف 
اجلهــة الغربيــة مــن الــدور االرضــي بقيمــة قدرهــا ثمانيــة عشــر الــف ريــال 
ســنويا اعتبــارا مــن تاريــخ 1431/8/15هـــ تســدد علــى قســطن كل 
قســط تســعة االف ريــال ولــم يســدد مــن أجــرة الســنة األولــى اال مبلغــا 
قــدره خمســة االف ريــال وقــد مكــث يف العقــار محــل النــزاع خمســة 
اشــهر فقــط ثــم غــاب عنــا ولــم يســدد قيمــة االيجــار أطلــب احلكــم بفتــح 
العقــار محــل النــزاع وتســليمه ملوكلــي هكــذا ادعــى وبســؤاله عــن 
بينتــه أجــاب قائــا أطلــب مهلــة الحضارهــا هكــذا أجــاب. ويف يــوم 
....املثبــت  الســبت املوافــق: 1434/07/29هـــ حضــر املدعــي وكالــة: 
حضــوره يف جلســة ســابقة ولــم يحضــر املدعــى عليــه ....وال مــن ميثلــه رغــم 
أن البــاغ وقــع صحيحــا يف اجللســة الســابقة وتتابــع اجللســات وعــدم 
انقطاعهــا، وبســؤال املدعــي وكالــة عمــا اســتمهل مــن اجلــه أبــرز عقــد 
اإليجــار وجــرى اطاعنــا عليــه وهــذا نصــه: )عقــد إيجــار، بعــون اهلل 
املوضحــة  الطرفــن  مــن  كآل  بــن  والتراضــي  االتفــاق  مت  وتوفيقــه 
هويتهمــا أدنــاه علــى الشــروط املبينــة كالتالــي: انــه بتاريــخ : الســبت 
وقــع هــذا العقــد بــن الطــرف األول ) املـــــــالك ( ....رقــم الهويــة: بــدون 
والطــرف الثانــي )املســتأجر (: .... .... جنســيته:  ســعودي رقــم الهويــة: .... 
املصــدر: مكــة جهــة العمــل : .... رقــم التليفــون : .... أجــر الطــرف األول 
: شــقة  2 غرفــة وحمــام   العقــد  هــذا  الثانــي مبوجــب  الطــرف  علــي 
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ــغ وقــدره :  الواقعــة: شــارع ....الســتعمالها :مكتــب وليــس ســكن مببل
18000 فقــط ثمانيــة عشــره ألــف تدفــع: نظــام 2دفعــه كل دفعــه : 
9000 ريــال تدفــع للطــرف األول مبوجــب إيصــاالت موقعــه منــه أو مــن 
ينــوب عنــه وهــذه اإليصــاالت تعتبــر وحدهــا وســيله إثبــات دفــع األجــرة 
عنــد حصــول أي نــزاع علمــا بأنــه ال يحــق للمســتأجر املطالبــة باســترجاع 
مــا دفعــه مــن مبلــغ بعــد توقيــع هــذا العقــد واســتام ســند القبــض بحجــة 
عــدم رغبتــه يف العــن مهمــا كانــت األســباب . يعمــل بهــذا العقــد: ســنة  
تبــدأ يف :1431/8/15هجريــه وتنتهــي يف :1432/8/14 هجريــه وقابــل 
للتمديــد تلقائيــا يف حــال موافقــة املالــك . املســتأجر مســئول عــن قيمــة 
مــع  صحــي  صــرف  وتليفــون-  وكهربــاء  مــاء  مــن  يصرفــه  مــا  كل 
االلتــزام بســداد املســتحقات املاليــة املترتبــة عليــه قبــل إخــاء العــن يقــوم 
ويحــق  ســعودي   ) ريــال  ثاثمائــة   300 مقــداره)  تامــن  املســتأجر 
للمســتأجر اســترجاعها يف حالــه عــدم اى مســتحقات ماليــه عليــه. 1: ال 
اخلارجيــة  الواجهــات  يف  تغيــرات  اى  يجــري  أن  للمســتأجر  يحــق 
والتصميمــات الداخليــة إال بعــد احلصــول علــي إذن خطــي مســبق مــن 
املالــك.  2: مــا يجــوز للمســتأجر وضــع مــواد ملتهبــة أو مفرقعــه داخــل أو 
خــارج العــن املأجــره لــه ا وفــى الطرقــات مــع االلتــزام بقواعــد األخــاق 
العامــة وإدخــال محظــور إلــي العــن وفــى حالــه ماحظــه ذلــك يحــق 
للمالــك أو مــن ينــوب عنــه فســخ هــذا العقــد وإخــاء العــن فــورا. 3:علــى 
الطــرف الثانــي احلــذر عنــد اســتعمال الغــاز أو الكهربــاء ولــو تســبب 
ذلــك يف إحــداث حريــق ال ســمح اهلل فــإن املســتأجر مســئول عنــه وعــن 
كل األخطــار والتعويضــات التــي تؤثــر علــى املبنــي.  4:عنــد تســليم 
املســتأجر  يشــعر  حتــى  املبلــغ  احملصــل  يســتلم  ال  للمحصــل  اإليجــار 
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وإعطائــه ســند قبــض باملبلــغ املترتــب عليــه مــن اإليجــارات وأي تســليم 
مبالــغ بــدون ســند قبــض ال يتحمــل املالــك أي مغالطــات ماليــه دون ادنــي 
مســؤليه مــن املالــك. 5: يقــر املســتأجر أنــه كشــف عــن املــكان املؤجــر 
ــه احلاضــرة صاحلــه متامــا وســليمة مــن كل  ــه وفحصــه ووجــد إن حالت ل
العيــوب مــع التزامــه بإصــاح أي عيــب يحــدث أثنــاء مــده اإليجــار ويتعهد 
بتســليمه صاحلــا مــن جميــع العيــوب كمــا اســتلمه او دفــع قيمــه كل مــا 
أتلفــه بصــوره عامــه مهمــا قــل أو كثــر 6: إن املالــك غيــر مســئول عــن 
األســباب الطارئــة بســبب ســد املجــاري أو ســقوط األمطــار أو قطــع امليــاه 
والكهربــاء أو مــا ينتــج عــن ذلــك.  7: علــى املســتأجر االلتــزام بقواعــد 
النظافــة العــام وعــدم رمــي القمامــة عشــوائيا بــل يضعهــا فــئ األماكــن 
املخصصــة لهــا مــن قبــل البلديــة. 8: مت هــذا العقــد بالنظــر إلــى شــخصيه 
املســتأجر وال يحــق لــه مطلقــا أن يؤجــر أو يتنــازل عــن العــن املؤجــرة لــه 
لشــخص آخــر إال مبوافقــة املالــك اخلطيــة. 9: يحــق للمالــك أو مــن ينــوب 
عنــه فســخ هــذا العقــد واســتام العــن فــورا دون الرجــوع إلــى الســلطات 
احلكوميــة إذا أخــل املســتأجر بأحــد شــروطه. 10: ال يحــق للمالــك عنــد 
إشــعاره مــن قبــل املســتأجر بإخــاء العــن املســتأجرة املطالبــة بــأي مبالــغ 
عــن املــدة املتبقيــة مــن انتهــاء العقــد بــل االتفــاق مبــا قبضــه مســبقا لــو 
كانــت عــن كامــل مــده العقــد ويحــق لــه مطالبــه املســتأجر مببالــغ 
اإليجــارات املتأخــرة مــن تاريــخ بدايــة العقــد وحتــي تاريــخ العــن فقــط . 
11: ال يحــق للمالــك مطالبــه املســتأجر بأخــاء العــن أو زيــادة اإليجــار 
قبــل انتهــاء مــده العقــد مهمــا كانــت األســباب باســتثناء مــا ورد يف البنــد 
رقــم 13 . 12: يف حالــه عــدم ســداد املســتأجر لإليجــار املســتحق عليــه أو 
كثــرت مماطلتــه يف دفــع اإليجــارات 5 أيــام عــن موعــده يحــق للمالــك 
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فصــل الكهربــاء واملــاء وإذا غــاب املســتاجر ملــده شــهر بــدون ســداد 
اإليجــار وتــرك العــن املؤجــرة بــدون إشــعار املالــك فــأن مــن حــق املالــك 
الرجــوع  دون  للغيــر  تأجيــره  مــع  فــورا  املؤجــرة  العــن  واســتام  فتــح 
للســلطات احلكوميــة ويعتبــر املالــك غيــر مســئول عمــا يوجــد داخــل 
ــأوي أي شــخص ال يحمــل  العــن املؤجــرة. 13: ال يحــق للمســتأجر أن ي
إقامــة نظاميــه ســارية املفعــول أو اســتعمال العــن عكــس مــا ورد يف 
البنــد رقــم 2 وعنــد مخالفتــه لذلــك يكــون املســئول األول واألخيــر أمــام 
الســلطات احلكوميــة. 14: يتعهــد املســتأجر األجنبــي بإحضــار خطــاب 
مصــدق مــن كفيلــه باملوافقــة علــى اســتئجاره للعــن خــال أســبوع مــن 
تاريــخ توقيــع العقــد وتســليمه للمالــك أو مــن ينــوب عنــه لاحتفــاظ بــه 
ــرام  ــى املســتأجر احت ــل الســلطات. 15: عل ــد املســألة مــن قب ــرازه عن إلب
اجلــوار وعــدم إقــاق راحــة املســتأجرين اآلخريــن واالبتعــاد عــن الشــبهات 
ــه فســخ هــذا  ــوب عن ــك أو مــن ين ــك يحــق للمال ــه ماحظــه ذل وفــى حال
العقــد وأخــاء العــن فــورا. 16: عنــد انتهــاء التاريــخ احملــدد لهــذا العقــد 
ــن  ــد يكــون التســليم واالســتام ب ــة يف التجدي ــه عــدم الرغب وفــى حال
الطرفــن مبوجــب وثيقــة تثبــت أن املســتأجر قــد ســلم العــن املؤجــرة يف 
حالــه جيــده أي بنفــس احلالــة التــي اســتلمها مــن املالــك أو مــن ينــوب عنــه. 
مــن قبــل  ثــاث نســخ ومت اإلطــاع عليــه  مــن  العقــد  17: حــرر هــذا 
الطرفــن وتفهــم شــروطه جيــدا ووقــع عليــه بإرادتهــم الشــخصية علــى أن 
يحتــرم كا منهمــا نصوصــه  وأن يحتفــظ كل منهمــا بنســخه منــه 
للعمــل مبوجبهــا ويعتبــر ســاري املفعــول مــن تاريــخ بدايــة العقــد والغيــا 
يف حــال اإلخــال بأحــد شــروطه أو عــدم شــموله توقيــع وختــم املؤسســة 
أو التعديــل أو التحريــف أو الكشــط. توقيــع الطــرف األول )املالــك( ....
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ــة  ــع الطــرف الثانــي )املســتاجر( ....(. ا. هـــ وبســؤال املدعــي وكال توقي
إلحضارهــا،  أســبوعن  مهلــة  أطلــب  قائــا:  أجــاب  بينــة  زيــادة  عــن 
هكــذا أجــاب. ويف يــوم األحــد املوافــق: 1434/08/14هـــ حضر املدعي 
وكالــة: ....املثبــت حضــوره يف جلســة ســابقة ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
....وال مــن ميثلــه رغــم أن البــاغ وقــع صحيحــا يف اجللســة الســابقة وتتابــع 
اجللســات وعــدم انقطاعهــا،  وبســؤال املدعــي وكالــة عمــا اســتمهل مــن 
ــة  ــا: ....، ســعودي اجلنســية مبوجــب الهوي ــه أحضــر للشــهادة وأدائه أجل
الوطنيــة رقــم: ....وهــو مــن مواليــد عــام: 1370هـــ ومتقاعــد عــن العمــل 
بعــد أن كان ... ويســكن ... بجــدة وليــس لــه قرابــة بطــريف النــزاع 
و.............، ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم: ....وهــو مــن 
مواليــد عــام: 1417هـــ ويــدرس يف املرحلــة الثانوّيــة ويســكن يف حــي ....
بجــدة واملدعــي عّمــه وبســؤالهما عمــا لديهمــا شــهدا قائلــن: )نشــهد هلل 
ــة  أن املدعــى عليــه قــد اســتأجر العقــار محــل النــزاع مــن املدعــي أصال
وهــو متغيــب عــن العقــار منــذ أكثــر مــن ســنة، ومنقطعــة أخبــاره، كما 
تاريــخ:  مــن  اعتبــارا  ســنة  ملــدة  النــزاع  محــل  للعقــار  مســتأجر  أنــه 
1431/8/15هـــ وأنــه لــم يســّلم أجــرة العقــار محــل النــزاع منــذ عامــن أو 
أكثــر(، هكــذا شــهدا. وبســؤالهما عــن كيفيــة حتملهمــا للشــهادة 
أجابــا قائلــن: إننــا ذهبنــا للعقــار محــل النــزاع وال جنــد فيــه أحــدا، 
وبالنســبة لتســليمه لألجــرة فهــذا مســتفيض، هكــذا أجابــا. وعــدال يف 
ضبــط القضيــة حســب األصــول الشــرعية. ويف يــوم اإلثنــن املوافــق: 
الهويــة  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ،....  .... حضــر:  1434/11/10هـــ 
الوطنيــة رقــم: ....ولــم يحضــر املدعــى عليــه: ....وال مــن ميثلــه رغــم أن 
البــاغ وقــع صحيحــا يف جلســة ســابقة وتتابعــت اجللســات ولــم تنقطــع، 
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ونظــرًا لوصــول القضّيــة لهــذا احلــد فقــد أفهمــت املدعــي بــأن عليــه 
اليمــن اســتظهارًا لصّحــة دعــواه،  فاســتعد فذكرتــه خطــر اليمــن 
الفاجــرة، وبقــول النبــّي ـ صلــى اهلل عليــه وســلم ـ: )مــن حلــف علــى ميــن 
هــو فيهــا فاجــر ليقتطــع بهــا مــال امــرئ مســلم لقــي اهلل وهــو عليــه 
غضبــان( رواه مســلم، فاســتعد للحلــف فأذنــت لــه فحلف قائًا : )أقســم 
بــاهلل العظيــم أّن املدعــى عليــه: ....منقطعــة أخبــاره، وأنــه قــد اســتأجر 
عقــاري املوصــوف يف الدعــوى بقيمــة قدرهــا ثمانيــة عشــر الــف ريــال 
ســنويا اعتبــارا مــن تاريــخ 1431/8/15هـــ تســدد علــى قســطن كل 
قســط تســعة االف ريــال، وأنــه لــم يســدد لــي مــن أجــرة العقــار محــل 
النــزاع ســوى مبلغــا قــدره خمســة االف ريــال، وأنــه قــد مكــث يف العقار 
محــل النــزاع خمســة اشــهر فقــط ثــم غــاب(، هكــذا حلــف.  فبنــاء علــى 
مــا ســلف، وألن املدعــى عليــه قــد تبلــغ تبليغــا يســوغ معــه ســماع الدعــوى 
وفقــا للمــادة 18/ط مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة، 
وألن اإلجــارة عقــد الزم، وبنــاء علــى شــهادة الشــاهدين املعدلــة حســب 
األصــول، واملتضمنــة: أن املدعــى عليــه قــد اســتأجر العقــار املوصــوف 
يف الدعــوى مــن املدعــي ملــدة ســنة تبــدأ مــن: 1431/8/15هـــ وأن املدعــى 
عليــه متغيــب عــن العقــار منــذ أكثــر مــن ســنة ومنقطعــة أخبــاره وأنــه لــم 
يســدد أجرتــه منــذ ســنتن وأكثــر. ا. هـــ وألن األصل اســتصحاب شــغول 
الذمــة باألجــرة مبوجــب العقــد، وألن بقــاء العــن حتــت يــد املدعــى عليــه 
دون دفعــه لألجــرة أمــر محــّرم شــرعا؛ لقــول النبــي ـ صلــى اهلل عليــه 
وســلمـ  )ال يحــل مــال امــرئ مســلم إال عــن طيــب نفــس منــه(، وقولــه: )إن 
دمائكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم حــرام(، كمــا انــه ـ أيضــًاـ 
ضــرر بالــغ علــى املدعــي واملدعــى عليــه؛ أمــا املدعــي فألجــل بقــاء عينــه 
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محبوســة بــدون أجــرة، وأمــا املدعــى عليــه فألجــل أن األجــرة حتســب 
عليــه مــن غيــر اســتفادة للعقــار، وقــد جــاءت الشــريعة الغــّراء برفــع 
الضــرر، فقــد قــال النبــي ـ صلــى اهلل عليــه وســلم ـ )ال ضــرر وال ضــرار( 
رواه اإلمــام أحمــد، وللقاعــدة الفقهّيــة: )الضــرر ُيــزال(،وألن للحاكــم 
واليــة علــى مــال الغائــب ويجــوز احلكــم عليــه وعلــى املســتتر واملمتنــع ولــو 
كان يف البلد ]ينظر: الفروع 268/11، اإلنصاف 249/11، كشاف 
القنــاع 25/4[، وبنــاء علــى املادة اخلامســة واخلمســن مــن نظام املرافعات 
البّينــة  عليــه  ُتســمع  الغائــب  أنَّ  ومبــا  التنفيذيــة،  ولوائحــه  الشــرعية 
وُيقضــى بهــا، لذلــك كلــه فقــد أمــرت بفتــح العقــار محــل النــزاع، 
وحصــر موجوداتــه، وبيــع مــا ال ميكــن حفظــه، وإيــداع ثمنــه يف بيــت 
املــال، وتســليم الشــّقة للمدعــي، وبذلــك قضيــت. وبإعــان احلكــم قــرر 
املدعــي قناعتــه باحلكــم، 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 احلكمـ  ســقط حقه يف االعتراض بطلب االســتئناف واكتسب 
م اعتراضــه أو تعــذر  احلكــم القطعّيــة، وإذا تبلَّــغ لغيــر شــخصه ولــم يقــدِّ
تبليغــه رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف لتدقيقــه حســب التعليمــات، 
والغائــب علــى حجتــه متــى حضــر. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر يف: 1434/11/10هـ
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 الصــك الصـــادر مــن 
فضيـــلة الشــيخ ....القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة املســجل 
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بعــدد 34356258 وتاريــخ 1434/11/10هـــ املتضمــن دعــوى .... ضــد ....
يف دعــوى إخــاء عقــار احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه وبــدراســـة احلكم 
وصــورة ضبطــه تقــــــــــررت املــــوافقــــــــة علــى احلكــم والغائــب على حجته  

وبــاهلل تعالــى التوفيــق .
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: 34325602 تاريُخه: 1434/9/24هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33333050

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34385546  تاريخه: 1434/12/23هـ

 إجــارة - شــيول مســروق -حكــم ســابق بالتســلم - مطالبــة اجــره مــدة 
بقــاء شــيول لــدى مشــريه - اخلــراج بالضمــان - العــن يف ضمان املدعى 

عليــه - احلكــم بــرد دعــوى املدعــي.

1- مــا روي عــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا أنَّ رجــا ابتــاع غاًمــا فأقــام 
عنــده مــا شــاء اهلُل أن يقيــَم ثــم وجــد بــه عيًبــا فخاَصمــه إلــى النبــيِّ 
َم فقــال الرجــُل يــا رســوَل اهلل قــد اســتغلَّ غامــي  ــى اهلُل عليــِه وســلَّ صلَّ
أخرجــه   ، بالضمــان(  )اخلــراج  والســام  الصــاة  عليــه  النبــي  فقــال 

الترمــذي وأبــو داود يف ســننهما وغيرهمــا. 
2- قــال اإلمــام الســيوطي تعليقــا علــى قاعــدة )اخلــراج بالضمــان( يف 
كتابــه األشــباه والنظائــر: قــال أبوعبيــد : اخلــراج يف هــذا احلديــث 
غلــة العبــد يشــتريه الرجــل فيســتغله زمانــا ، ثــم يعثــر منــه علــى عيــب 
دلســه البائــع ، فيــرده ، ويأخــذ جميــع الثمــن . ويفــوز بغلتــه كلهــا؛ 

ألنــه كان يف ضمانــه ، ولــو هلــك هلــك مــن مالــه ، انتهــى . 
3- وكــذا قــال الفقهــاء : معنــاه مــا خــرج مــن الشــيء : مــن غلــة ، 
ومنفعــة ، وعــن ، فهــو للمشــتري عــوض مــا كان عليــه مــن ضمــان 
امللــك ،فإنــه لــو تلــف املبيــع كان مــن ضمانــه ، فالغلــة لــه ، ليكــون 

الغنــم يف مقابلــة الغــرم. انتهــى.
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ادعــى املدعــي بدعــوى ضــد املدعــى عليــه بأنــه صــدر لــه حكــم يقضــي 
بــأن الشــيول الــذي بحــوزة املدعــى عليــه ملكــه لــذا فيطلــب تقديــر أجرة 
فتــرة بقائــه يف يــد املدعــى عليــه وإلزامــه بدفعــه لــه ، أقــر املدعــى عليــه 
بأنــه صــدر عليــه حكــم يلزمــه بتســليم الشــيول الــذي بحوزتــه للمدعــي 
إال أنــه دفــع بأنــه لــم يســرقه منــه بــل تعــرض لنصــب واحتيــال حيــث قــام 
بشــرائه من شــخص ظهر فيما بعد بأن املســتند الذي اعتمد عليه مزور 
ــى احلكــم  ــب صــرف النظــر عــن دعــواه ، جــرى االطــاع عل ــذا فيطل ل
الســابق امللــزم للمدعــى عليــه بتســليم العــن للمدعــي بعدمــا ظهــر تزويــر 
الوثيقــة - ألن املدعــى عليــه وكالــة قــد أقــر بصحــة مــا ذكــره املدعــى 
وكالــة مــن دخــول املعــدة املدعــى بهــا يف حيــازة موكلــه بطريــق مشــروع 
»بالشــراء ممــن ادعــى ملكيتــه لهــا« ، وأنــه تعــرض للنصــب واالحتيــال، 
وملــا روي عــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا أن أنَّ رجــا ابتــاع غاًمــا فأقــام 
عنــده مــا شــاء اهلُل أن يقيــَم ثــم وجــد بــه عيًبــا فخاَصمــه إلــى النبــيِّ صلَّــى 
اهلُل عليــهِ وســلََّم فقــال الرجــُل يــا رســوَل اهلل قــد اســتغلَّ غامــي فقــال 
ــه الصــاة والســام )اخلــراج بالضمــان( ، أخرجــه الترمــذي  ــي علي النب
وأبــو داود يف ســننهما وغيرهمــا، قــال اإلمــام الســيوطي تعليقــا علــى 
قاعــدة )اخلــراج بالضمــان( يف كتابــه األشــباه والنظائــر: »قــال أبوعبيد: 
اخلــراج يف هــذا احلديــث غلــة العبــد يشــتريه الرجــل فيســتغله زمانــا، ثــم 
يعثــر منــه علــى عيــب دلســه البائــع ، فيــرده، ويأخــذ جميع الثمــن . ويفوز 
بغلتــه كلهــا ، ألنــه كان يف ضمانــه، ولــو هلــك هلــك مــن ماله، انتهى، 
وكــذا قــال الفقهــاء : معنــاه مــا خــرج مــن الشــيء: مــن غلــة، ومنفعــة، 
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وعــن ، فهــو للمشــتري عــوض مــا كان عليــه مــن ضمــان امللــك ،فإنــه 
لــو تلــف املبيــع كان مــن ضمانــه ، فالغلــة لــه ، ليكــون الغنــم يف مقابلــة 
الغــرم« انتهــى ، وألن املعــدة طيلــة بقائهــا يف يــد املدعــى عليــه أصالــة يف 
ــه الصــاة  ــه وليســت يف ضمــان مالكهــا ، وقــد نهــى النبــي علي ضمان
والســام عــن ربــح مــا لــم يضمــن ، ولــكل مــا تقــدم فقــد حكمــت 
الدائــرة بــرد دعــوى املدعــي وكالــة وأخلــت ســبيل املدعــى عليــه أصالــة 
منهــا ، بعــرض احلكــم علــى املدعــي وكالــة قــرر اعتراضــه عليــه فأفهم 

بالتعليمــات ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا ........................... القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض  ففــي 
الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ   1434/09/22 املوافــق  الثاثــاء  يــوم 
الواحــدة والنصــف ، حضــر ............................ حامــل الســجل املدنــي 
رقــم .................. مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
حامــل   ...................... عــن  1432/7/6هـــ  يف   34205 برقــم  بالدمــام 
الســجل املدنــي رقــم ................... والتــي تخولــه حــق املطالبــة واملرافعــة 
واملخاصمــة وإقامــة الدعــاوى انتهــى مضمونهــا، وادعــى علــى احلاضــر 
رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب  ........................ ســعودي  معــه 
..................... بصفتــه وكيــا عــن ........................... ســعودي اجلنســية 
الصــادرة  بالوكالــة  وذلــك   ................. رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
مــن كتابــة العــدل الثانيــة بشــرق الريــاض برقــم 341277286 وتاريــخ 
1434/9/21هـــ قائــا يف دعــواه عليــه : إنــه ملوكلــي شــيول حجــم 2966 
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نــوع .... ويحمــل رقــم الهيــكل ... صنــع عــام 1976م ، وقد فقده موكلي 
واتضــح أنــه مســروق ووجــده بحــوزة املدعــى عليــه أصالة وتقــدم موكلي 
بدعــوى انتهــت باحلكــم بإلــزام املدعــى عليــه أصالــة بتســليم الشــيول 
ملوكلــي وذلــك بالصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 32326862 
يف 1432/11/20هـــ ، ونظــرا ألن الشــيول كان بحــوزة املدعــى عليــه 
مــن تاريــخ 1432/6/25هـــ إلــى تاريــخ تســليمه لنــا يف 1433/5/4هـــ 
إلــزام  لــذا فأطلــب  ريــال  ثمامنائــة  اليوميــة  الشــيول  أجــرة  ونظــرا ألن 
املدعــى عليــه أصالــة بأجــرة الشــيول مــدة بقائــه لديــه والبالــغ قدرهــا 
مائتــان وأربعــون ألــف ريــال هــذه دعــواي ، وبعــرض مــا جــاء يف الدعــوى 
علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب قائــا : مــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
وكالــة كلــه صحيــح ، ولكــن موكلــي غــرر بــه حيــث أنــه اشــترى 
الشــيول مــن شــخص يدعــى ........... مببلــغ قــدره مائــة وثاثــون ألــف ريــال 
، ولــدي مبايعــة موقعــة بذلــك ، وقــد قــدم لــي ........ مــا يثبــت شــراءه 
للشــيول مــن مالكــه املدعــي أصالــة ، واتضــح فيمــا بعــد أن املســتند 
ــا ...مــزور وغيــر صحيــح ، ومثبــت ذلــك بالصــك املشــار  الــذي قدمــه لن
إليــه يف الدعــوى ، وقــد تقــدم موكلــي بدعــوى ضــد .......... ال زالــت 
قيــد النظــر ، وبنــاء عليــه فــإن موكلــي مغــرر بــه ووقــع ضحيــة نصــب 
واحتيــال لــذا فــإن موكلــي غيــر مســتعد بدفــع األجــرة املدعــى بهــا 
هكــذا أجــاب ، وبعــرض مــا جــاء يف جوابــه علــى املدعــي وكالــة أجــاب 
قائــا مــا ذكــره املدعــي وكالــة مــن أنــه اشــترى الشــيول بنــاء علــى 
مبايعــة مــزورة ، وأنــه قــد وقــع ضحيــة نصــب واحتيــال صحيــح ، والبائــع 
املســمى .............. ال يعــرف لــه مــكان وال هويــة ولــم جنــد عنــه معلومــات 
، ولكــن موكلــي يطلــب بإلزامــه بأجــرة الفتــرة التــي بقي فيها الشــيول 
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حتــت تصرفــه هكــذا أجــاب ، فأفهمــت املدعــي وكالــة بــأن وكالتــه 
ال تخولــه اإلقــرار عــن موكلــه فأجــاب قائــا أطلــب إمهالــي إلبــاغ 
ــي اإلقــرار هكــذا قــرر  ــة تخولن ــدي بوكال ــي باحلضــور أو تزوي موكل
ثــم جــرى االطــاع علــى الصــك املشــار إليــه يف الدعــوى فوجدتــه تضمــن 
تبــن تزويــر املســتند املتضمــن املبايعــة مــن املدعــي أصالــة للمدعــو ...، 
وتضمــن احلكــم علــى املدعــى عليــه .............. بتســليم الشــيول املدعــى 
بــه للمدعــي ............ ا.هـــ ، ثــم رفعــت اجللســة إلمهــال املدعــي وكالــة 
إلــى يــوم اخلميــس املوافــق 1434/9/24هـــ الســاعة الواحــدة . ويف املوعــد 
احملــدد حضــر املدعــي وكالــة وقــدم وكالتــه عــن موكلــه الصــادرة من 
كاتــب العــدل باحلرجــة برقــم 33 يف 1434/9/23هـــ اجللد 116 واملخول 
لــه فيهــا باإلقــرار واإلنــكار وقبــول األحــكام واالعتــراض عليهــا فيمــا 
يخــص الشــويل اخلــاص بــه انتهــى مضمونهــا ، كمــا حضــر املدعــى عليه 
وكالــة ، فجــرى عــرض مــا ســبق ضبطــه عليهمــا فصادقــا عليــه ، فبناء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا قــرره الطرفــان ، ومبــا أن 
املدعــى عليــه وكالــة قــد أقــر بصحــة مــا ذكــره املدعــى عليــه وكالــة 
مــن أن دخــول املعــدة املدعــى بهــا يف حيازة موكله كان بطريق مشــروع 
بالشــراء ممــن ادعــى ملكيتــه لهــا ، وأنــه تعــرض للنصــب واالحتيــال، 
وملــا روي عــن عائشــة رضــي اهلل عنهــا أن أنَّ رجــًا ابتــاع غاًمــا فأقــام 
عنــده مــا شــاء اهلُل أن يقيــَم ثــم وجــد بــه عيًبــا فخاَصمــه إلــى النبــيِّ صلَّــى 
اهلُل عليــهِ وســلََّم فقــال الرجــُل يــا رســوَل اهلل قــد اســتغلَّ غامــي فقــال 
ــه الصــاة والســام )اخلــراج بالضمــان( ، أخرجــه الترمــذي  ــي علي النب
وأبــو داود يف ســننهما وغيرهمــا، قــال اإلمــام الســيوطي تعليقــا علــى 
قاعــدة )اخلــراج بالضمــان( يف كتابــه األشــباء والنظائــر: » قــال أبــو 
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عبيــد: اخلــراج يف هــذا احلديــث غلــة العبــد يشــتريه الرجــل فيســتغله 
زمانــا، ثــم يعثــر منــه علــى عيــب دلســه البائــع ، فيــرده ، ويأخــذ جميــع 
الثمــن . ويفــوز بغلتــه كلهــا؛ ألنــه كان يف ضمانــه ، ولــو هلــك هلــك 
مــن مالــه ، انتهــى ، وكــذا قــال الفقهــاء : معنــاه مــا خــرج مــن الشــيء 
: مــن غلــة ، ومنفعــة ، وعــن ، فهــو للمشــتري عــوض مــا كان عليــه 
مــن ضمــان امللــك ، فإنــه لــو تلــف املبيــع كان مــن ضمانــه ، فالغلــة لــه 
، ليكــون الغنــم يف مقابلــة الغــرم« انتهــى ، وألن املعــدة طيلــة بقائهــا يف 
يــد املدعــى عليــه أصالــة وهــي يف ضمانــه وليســت يف ضمــان مالكهــا ، 
وقــد نهــى النبــي عليــه الصــاة والســام عــن ربــح مــا لــم يضمــن ، ولــكل 
مــا تقــدم فقــد حكمــت بــرد دعــوى املدعــي وكالــة وأخليــت ســبيل 
املدعــى عليــه أصالــة منهــا ، وبعــرض احلكــم علــى املدعــى وكالــة قــرر 
اعتراضــه عليــه مســتعدا بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة ، فأفهــم بأنــه ســيتم 
تســليمه نســخة مــن صــك احلكــم حــاال ، ولــه تقــدمي اعتراضــه عليــه 
خــال ثاثــن يومــا مــن تاريــخ هــذا اليــوم ، وإذا لــم يتقــدم باعتراضــه 
خالهــا ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة ففهــم 
ذلــك ، وختمــت اجللســة الســاعة الواحــدة والنصــف ، وبــاهلل التوفيــق، 
. حــرر يف  آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1434/9/24هـــ 
اجلزائيــة  الدائــرة  نحــن قضــاة  اطلعنــا  فقــد  وبعــد..  وحــده  احلمــد هلل 
مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  األولــى 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض برقــم 33905024 وتاريــخ 
1434/11/13هـــ واملرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي بالم
حكمــة/............................ برقــم 34325602 وتاريــخ 1434/9/24هـــ 
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أجــرة  وموضوعهــا   ،................. ضــد/   ،  ............ بدعــوى/  واخلــاص 
لعــدم  احلكــم  علــى  باملصادقــة  والتدقيــق  الدراســة  وانتهــت  شــيول، 
موجــب املاحظــة ، واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم.
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: 4311281 تاريُخه: 1434/9/2هـ     كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33360874

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
35105065 تاريخه: 1435/1/4هـ

إجــارة - أيجــار منتهــي بالتملــك - مطالبــة بتســليم ســيارة بديلة ورفع 
اســم مــن القائمــة الســوداء وتعويــض عــن ضــرر - دفــع املدعــى عليهــا 
بفســخ العقــد واملطالبــة بأجــرة - رد دعــوى املدعــي وإلزامــه بدفــع أجــرة 

فتــرة بقــاء الســيارة بيــده ورفــع اســمه مــن القائمــة بعدهــا.

1. قول اهلل تعالى: » يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود «.
2. قول النبي صلى اهلل عليه وســلم: »املســلمون على شــروطهم«أخرجه 

الترمذي وأبو داوود.
3. قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: » البينــة علــى املدعــي واليمــن 
علــى املدعــى عليــه«  أخرجــه الترمــذي وقــال العمــل عنــد أهــل العلــم 
مــن أصحــاب النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وغيرهــم أن البينــة علــى 

املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه.
ــع : »وهــي أي اإلجــارة عقــد الزم مــن  4. قــال البهوتــي يف الــروض املرب
الطرفــن ألنهــا نــوع مــن البيــع فليــس ألحدهمــا فســخها لغيــر عيــب أو 
نحــوه ، فــإن آجــره شــيئا ومنعــه أي منــع املؤجــر املســتأجر الشــيء املؤجــر 
كل املــدة أو بعضهــا بــأن ســلمه العــن ، ثــم حولــه قبــل تقضــي املــدة فــا 
شــيء لــه مــن األجــرة ألنــه لــم يســلم لــه مــا تناولــه عقــد اإلجــارة ، فلــم 
يســتحق شــيئا ، وإن بــدأ اآلخــر أي املســتأجر فتحــول قبــل انقضائها أي 
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أقــام املدعــى علــى الشــركة املدعــى عليهــا دعــوى يطالبهــا بتســليمه 
وقــام  حلــادث  وتعرضــت  منهــا  اشــتراها  التــي  للســيارة  بدليــه  ســيارة 
بتســليمها إلــى الشــركة وتعويضــه عــن اخلســائر التــي حلقــت بــه علــى 
حســب مــا تقــدره احملكمــة ودفعــت الشــركة بــأن العقــد املبــرم بينهمــا 
هــو عقــد إيجــار مــع وعــدة بهبــة وليــس عقــد بيــع وطلبــت إلــزام املدعــى 
بســداد باقــي املســتحق عليــه مــن قيمــة اإليجــار غيــر املدفــوع والشــرط 
اجلزائــي وبعــد النظــر قــررت احملكــة إلــزام املدعــى بســداد مبلــغ وقــدره 
أجــرة  قيمــة  هللــة  وثمانــون  ريــااًل  وســتون  واثنــان  وخمســمائة  ألفــان 
مســتحقة وكذلــك مبلــغ ســتة عشــر ألفــًا وثمامنائــة وأربعــة وعشــرون 
ألــف ريــال قيمــة شــرط جزائــي وألزمــت املدعــى عليهــا بعــد ســداد املبلــغ 
برفــع اســمه مــن شــركة ... وردت ماعــدا ذلــك مــن طلبــات وقــد اعتــرض 
املدعــى عليهــا علــى احلكــم، جــرى التصديــق مــن محكمــة االســتئناف 

انقضــاء مــدة اإلجــارة فعليــه جميــع األجــرة ألنهــا عقــد الزم ، فترتــب 
مقتضاهــا ، وهــو ملــك املؤجــر األجــر واملســتأجر املنافــع ... وإن وجــد 
املســتأجر العــن معيبــة أو حــدث بهــا عنــده عيــب - وهــو مــا يظهــر بــه 
تفــاوت األجــر- فلــه الفســخ إن لــم يــزل بــا ضــرر يلحقــه وعليــه أجــرة 
مــا مضــى الســتيفائه املنفعــة فيــه ولــه اإلمضــاء مجانــا واخليــار علــى 

التراخــي«.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........................ القاضــي يف احملكمــة 
مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  وبنــاء علــى  العامــة مبحافظــة جــدة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 33360874 
 33988853 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/05/25هـــ  وتاريــخ 
املوافق1433/08/10هـــ  الســبت  يــوم  ففــي  1433/05/25هـــ  وتاريــخ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 02 وفيهــا حضــر املدعــي ........................ 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...................... وادعــى 
...................... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل  علــى احلاضــر معــه 
املدنــي رقــم .................... بصفتــه وكيــا عــن ........................  ســعودي 
مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ...................... بوكالتــه عــن..................... 
اصالــة عــن نفســه وبصفتــه مديــر وشــريك يف شــركة ............ مبوجــب 
قــرار الشــركاء املوثــق مــن كاتــب العــدل املكلــف بالغرفــه التجاريــة 
الصناعيــة بجــده برقــم 115 صحيفــه رقــم 120 مجلــد 18 / ش / م 
يف 06 / 02 / 1429 هـــ واملوثــق عقــد تاسيســها لــدى كاتــب عــدل 
الغرفــه التجاريــة برقــم 181 صحيفــه رقــم 183 مجلــد 10 / ش / م يف 
02/03 /1428 هـــ والســجل التجــاري رقــم ............ يف 1428/07/08هـ 
بالوكالــه رقــم 53832 يف 02 / 06 / 1430 جلــد 8471 الصــادره مــن 
هــذه االداره وبصفتــه صاحــب مؤسســة ...................... مبوجــب ســجل 
جتــاري رقــم 4030065137 يف 1409/9/11هـــ بالوكالــه رقــم 52749 
يف 29 / 05 / 1430 هـــ اجللــد 8460 صــادره مــن هــذه االداره وبصفتــه 
صاحــب مؤسســة ... لنقــل احلجــاج فــرع ............................ ســجل جتــاري 
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...................... يف 10 / 10 / 1419 هـــ بالوكالــه رقــم 52735  رقــم 
 ، االداره  هــذه  مــن  الصــادره  اجللــد 8460  / 1430ه ت   05  /  29 يف 
قائــا : لقــد قمــت بشــراء ســيارة مــن نــوع ....... موديــل 2012م بنظــام 
ريــال  الــف  وأربعــون  مائــة  وقــدره  مببلــغ  بالتمليــك  املنتهــي  التأجيــر 
بأقســاط شــهري مببلــغ الفــان ومائــة ريــال ، وقــد وقــع حــادث ســير يف 
1432/10/11هـــ ومت إدانــة الطــرف األخــر بنســبة 100% ، وقــد ســلمت 
الســيارة للمدعــى عليهــا يف 1432/10/25هـــ وحيــث أن العقــد ينــص 
علــى إعطائــي ســيارة بديلــة ولــم يتــم ذلــك ، وباعــت املدعــى عليهــا 
ســيارتي دون الرجــوع لــي ، وطالبتنــي املدعــى عليهــا بفــرق ســعر البيــع 
وقــدره خمســون ألــف ريــال ، وقــد تكبــدت مــن اخلســائر جــراء هــذا 
التصــرف، وحرمانــي مــن االســتفادة ســيارة بديلــة نتيجــة ذلــك احلــادث، 
وإدراج اســمي يف القائمــة الســوداء لــدى شــركة )...( وتعطيــل جميــع 
محــرم  وأنــا  اليــوم  وحتــى  1432/10/25هـــ  ،ومنــذ  املاليــة  مصاحلــي 
مــن التنقــل بســيارتي اخلاصــة ، واعتمــدت يف ذلــك علــى النقــل العــام، 
أطلــب إلــزام املدعــى عليهــا بإعطائــي ســيارة بديلــة ، وتعويضــي عــن 
خســائري بحســب مــا يــراه فضيلتكــم . هــذه دعــواي . وبســؤال املدعــي 
لــدي  ليــس   : قــال  احلــادث  وتقريــر  الطرفــن  بــن  املبــرم  العقــد  عــن 
نســخة مــن العقــد ، واملدعــى عليهــا ممتنعــة مــن تســليمي نســخة منــه 
، وكل مــا يخــص احلــادث ســلمته للمدعــى عليهــا . وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه وكالــة قــال : أطلــب اإلمهــال للــرد . ثــم رفعــت اجللســة 
اجللســة  افتتحــت  1433/09/18هـــ  املوافــق  االثنــن  يــوم  ويف   . لذلــك 
الســاعة 30 : 10 وفيهــا حضــر املدعــي وحضــر ......... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ……………….. بصفتــه وكيــا عــن 
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ــم  ــي رقـ ــل املدن ــب السـجـ ــودي اجلنســية مبوجـ …………………. سـعـ
رقــم  بالوكالــة   ........................... عــن  وكيــا  بصفتــه   ....................
عــدل  مــن كتابــة  جلــد 8460 صــادرة  52749 يف 29 /5/ 1430هـــ 
 .................. الثانيــة شــمال محافظــة جــدة بصفتــه صاحــب مؤسســة 
وكيــا  وبصفتــه  1409/9/11هـــ  يف   .............. رقــم  جتــاري  ســجل 
عــن ......................... بالوكالــة رقــم 52735 يف 1430/5/29هـــ جلــد 
8460 صــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــدة بصفتــه 
صاحــب مؤسســة................ لنقــل احلجــاج فــرع مؤسســة ......................... 
ســجل جتــاري رقــم 00.........................يف 10/10 / 1419هـــ وبصفتــه 
وكيــا عــن ........................... بالوكالــة رقــم 53832 يف 2/ 6/ 1430 
هـــ جلــد 8471 صــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــدة 
بصفتــه مديــر وشــريك يف شــركة ..................... ســجل جتــاري رقــم 
الصــادرة  الوكالــة  مبوجــب   ، 1428هـــ   /7/8 وتاريــخ   ....................
مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــدة برقــم 4590 وتاريــخ 
1431/1/16هـــ جلــد 9192 ، وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عمــا طلــب 
الوكيــل الســابق اإلمهــال مــن أجلــه قــدم مذكــرة هــذا نصهــا : بــدأ 
املدعــي دعــواه بدايــة خاطئــة عندمــا قــال أنــه اشــترى مــن املدعــى عليهــا 
ســيارة بايجــار منتهــي بالتمليــك . واحلقيقــة أنــه لــم يشــتر وإمنــا اســتأجر 
الســيارة مبوجــب عقــد تأجيــر مــع الوعــد بالهبــة . فهــو لــم يتملــك الســيارة 
وهــو مجــرد مســتأجر . وأرفــق صــورة العقــد احملــرر بــن الطرفــن بتاريخ 
تســلم  )وقــد  بالهبــة  الوعــد  مــع  تأجيــر  .)صــورة عقــد  2011/4/17م 
ــى  ــخ 2011/4/20م وظــل ينتفــع بهــا حت املدعــي الســيارة املؤجــرة بتاري
ســحبت املدعــى عليهــا الســيارة وفســخت العقــد بعــد اســتعمال مدتــه 
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)6( أشــهر، وســبب الفســخ أن املدعــي أثنــاء حيازتــه للســيارة توقــف عــن 
ــم يســدد ســوى أربعــة  دفــع أقســاط األجــرة املتفــق عليهــا يف العقــد . ول
أقســاط وجــزء مــن القســط اخلامــس مبجمــوع 14.710 ريــال وتوقــف 
عــن الدفــع بتاريــخ 2011/9/1م . وتطبيقــًا لنــص املــادة 1/15 مــن العقــد 
التــي تعــدد اإلخــاالت التــي جتيــز للمؤجــر فســخ العقــد ومنهــا عــدم 
ســداد أقســاط األجــرة الشــهرية يف مواعيدهــا ، قامــت املدعــى عليهــا 
بســحب الســيارة وفســخ العقــد بتاريــخ 2011/12/29م وبذلــك يكــون 
العقــد قــد انتهــى بالفســخ وفقــًا حلكــم املــادة 16 مــن العقــد . وال معنــى 
ملــا جــاء بائحــة الدعــوى مــن أن العقــد ينــص علــى اعطــاء ســيارة بديلــة 
، كمــا أنــه ال معنــى ملــا جــاء بالائحــة مــن أن الشــركة ضربــت بذلــك 
عــرض احلائــط وباعــت ســيارة املدعــي دون الرجــوع إليــه ، فاملدعــي لــم 
يتملك الســيارة ولم يكن إال مســتأجرًا لها . وال ســند من شــرع أو نظام 
أو عقــد ملــا يطلبــه املدعــي يف الئحــة دعــواه مــن اعطائــه ســيارة بديلــة 
وتعويــض اخلســائر املترتبــة علــى ذلــك . لهــذا األســباب تطلــب موكلتــي 
صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي .  ووفقــًا ملــا تنــص عليــه املــادة 14 مــن 
العقــد ، تطلــب الشــركة املدعيــة احلكــم بإلــزام املدعــي بــأن يدفــع 
لهــا املبالــغ اآلتيــة : أجــرة الســنة األولــى 50.472 ريــال  )مــادة 3/14- 
أ مــن العقــد( قيمــة )8( أقســاط شــهرية 8 ؟ 2.103 = 16.824 ريــال 
)مــادة 3/14-جـــ مــن العقــد( املجمــوع 67.296 ريــال ،يخصــم مــا ســبق 
ــال ، صــايف املســتحق يف ذمــة املدعــي  ســداده مــن أقســاط 14.710 ري
52.586ريــال ، ويثبــت العقــد املرفــق صورتــه أن املدعــي تســلم نســخة 
عنــد التوقيــع فليــس صحيحــًا أن املدعــى عليهــا ممتنعــة عــن تســليمه 
صــورة العقــد . وتطلــب الشــركة املدعــى عليهــا احلكــم بإلــزام املدعــى 
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بــأن يدفــع لهــا مبلــغ 52.586ريــال املســتحق يف ذمتــه وفقــًا ألحــكام 
العقــد وصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي لعــدم صحتهــا . وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي قــال : أطلــب اإلمهــال للــرد . ثــم رفعــت اجللســة لذلــك . ويف 
يــوم االثنــن املوافــق 1433/10/16هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 02 
وفيهــا حضــر الطرفــان ، وقــدم املدعــي مذكــرة مكونــة مــن ورقتــن 
وعــدد ثمــان مرفقــات ، وتتضمــن أن الســيارة املســتأجرة محــل الدعــوى 
ــا شــاما واحلــادث وقــع يف 1432/11/10هـــ بنســبة  مأمــن عليهــا تأمين
خطــأ 100% علــى الطــرف اآلخــر ، وتســلمت املدعــى عليهــا الســيارة 
يف 1432/11/24هـــ بقصــد إصاحهــا علــى التأمــن ، وقامــت املدعــى 
عليهــا ببيــع الســيارة يف 1433/2/4هـــ بعــد فســخ العقــد مــن طرفهــم ، 
مت إدراج اســم املدعــي يف القائمــة الســوداء لــدى شــركة ســمه ، وأنــه لــم 
يتأخــر يف ســداد األجــرة قبــل احلــادث، وأن آخــر أجرة دفعهــا قبل احلادث 
بشــهر ، ويطلــب تعويضــه عــن الضــرر املــادي واملعنــوي الــذي وقــع عليــه 
جــراء بيــع الســيارة وإدراج اســمه يف شــركة ســمه ، وبعرضهــا علــى 
املدعــى عليــه وكالــة قــال : أطلــب اإلمهــال للــرد يف اجللســة القادمــة . ثــم 
رفعــت اجللســة لذلــك . ويف يوم األربعــاء املوافق1433/11/10هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة 00 : 10 وفيهــا حضــر الطرفــان ، وقــدم املدعــى عليــه 

وكالــة مذكــرة هــذا نصهــا :
1. ال عاقــة للحــادث الــذي وقــع للســيارة ونســبة اخلطــأ بفســخ العقــد 
ومت  احلــادث  بعــد  الورشــة  الســيارة  ادخلــت  فقــد   ، الســيارة  وســحب 
اصاحهــا وانتهــى االصــاح علــى حســاب التأمــن واتصلــت الورشــة 
حضــوره  وطلبــت  الســتامها  معــدة  الســيارة  بــأن  وأشــعرته  باملدعــي 

. االســتام  رفــض  الســتامها ولكنــه 
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2.  كان آخــر قســط ســدده املســتأجر هــو القســط رقــم )4( اســتحقاق 
2011/8/1م ومبلــغ 101ريــال جــزء مــن القســط رقــم )5( اســتحقاق 

2011/9/1م ، وكان هــذا الســداد بتاريــخ 2011/9/26م 
وقــع  ذلــك ، وعندمــا  بعــد  املدعــي عــن ســداد األقســاط  وتوقــف   .3
احلــادث للســيارة وادخلهــا الصيانــة ومت اصاحهــا وأشــعرته الصيانــة 
مندوبهــا  طريــق  عــن  أقســاط  شــركة  قامــت   ، اســتامها  ورفــض 
................. باالتصــال بــه حلثــه علــى ســداد األقســاط واســتام الســيارة 
ولكنــه رفــض اســتام الســيارة أو ســداد األقســاط وكانــت اجابتــه 
وأرفــق  أريدهــا - ســيارتكم عندكــم«  الورشــة وال  »ســيارتكم يف 
ــر  ــب مدي ــة وصــورة مــن مذكــرة نائ ــة املتابع مــع هــذا صــورة مــن بطاق
التحصيــل املقدمــة إلــى نائــب املديــر العــام للشــركة  (مســتند رقــم 1- 
صــورة بطاقــة متابعــة( )مســتند رقــم 2- صــورة مذكــرة نائــب مديــر 

التحصيــل(.
4. وملــا كان التأخيــر يف دفــع األقســاط قــد بلــغ خمســة شــهور ، فضــًا 
اســتعملت  فقــد  الســيارة  اســتام  يريــد  بأنــه ال  املدعــي  افصــاح  عــن 
ــه املــادة 2/14  املدعــى عليهــا حقهــا يف فســخ العقــد وفقــًا ملــا تقضــي ب
مــن العقــد ، مــن حــق الشــركة يف فســخ العقــد إذا تأخــر املســتأجر عــن 
ســداد أي قســط ايجــاري مســتحق مــن أقســاط االيجــار ملــدة 60 يومــًا 
مــن تاريــخ االســتحقاق ، واملســتأجر لــم يكــن فقــط متأخــرًا يف ســداد 
األقســاط ولكنــه أفصــح عــن أنــه اليريــد الســيارة ورفــض اســتامها.

5. مــا ذهــب إليــه املدعــي مــن »أن العقــد هــو بيعتــن يف بيعــه وهــو يعــارض 
قواعــد الشــرع ومــا ذكــره مــن أن ســماحة مفتــي اململكــة وفضيلــة 
الشــيخ/ ابــن منيــع قــد افتيــا بذلــك« ، ال يخلــو مــن جــرأة علــى أحــكام 
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وقواعــد فقهيــة ينبغــي أن تتــرك ملــن تؤهلــه امكانياتــه للخــوض فيهــا . 
وقــد أرفــق املدعــي مبذكرتــه صــورة بيــان مــن اللجنــة الدائمــة للبحــوث 
العلميــة واالفتــاء بشــأن االيجــار املنتهــي بالتمليــك ، كمــا أرفــق صــورة 
فتــوى صــادرة عــن مركــز الفتــوى بالقــرار رقــم 110 )4/12( بشــان 
موضــوع االيجــار املنتهــي بالتمليــك وهــي التــي ميــزت بــن صــور جائــزة 
وصــور ممنوعــة لايجــار املنتهــي بالتمليــك . ولــو أنصــف املدعــي وحــاول 
تفهــم الفتــوى ألدرك أن العقــد الــذي يطعــن ببطانــه يدخــل يف الصــورة 
اجلائــزة . وليــس أدل علــى ذلــك مــن أن منــوذج العقــد الــذي يطعــن ببطانــه 
معتمــد مــن قبــل الهيئــة الشــرعية املكونــة مــن كل مــن العلمــاء االجــاء 

:فضيلــة الشــيخ عبــد اهلل بــن منيــع فضيلــة الشــيخ يوســف الفــراج
مــن ذلــك يتبــن أنــه ال أســاس لدعــوى املدعــي وال أحقيــة لــه يف شــيء 
ممــا يطلبــه . فاملدعــى عليهــا فســخت العقــد وفقــًا ألحكامــه لتأخــر 
املدعــي يف ســداد األقســاط وافصاحــه عــن أنــه ال يريــد الســيارة ، وبعــد 
الفســخ واســترداد املدعــى عليهــا حيــازة الســيارة فمــن حقهــا أن تبيعهــا 
وتتصــرف فيهــا تصــرف املالــك يف ملكــه ، واملدعــي لــم يكــن مالــكًا 

للســيارة .
ليــس ذلــك فقــط ، بــل أن املدعــى عليهــا تطلــب احلكــم بإلــزام املدعــي 

باملبالــغ اآلتيــة وفقــًا ملــا تنــص عليــه املــادة 14 مــن العقــد :
أجــرة الســنة األولــى  50.472 ريــال  )مــادة 3/14- أ مــن العقــد( قيمــة 
)8( أقســاط شــهرية 8 - 2.103  =  16.824 ريــال )مــادة 3/14-جـــ مــن 
العقــد ( املجمــوع  7,296 ريــال يخصــم مــا ســبق ســداده مــن أقســاط        
8,513ريــال صــايف املســتحق يف ذمــة املدعــي58.783 ريــال وقــد ورد 
ــخ 1433/9/18هـــ أن مــا ســبق  ــا رقــم 11235 وتاري خطــأ يف مذكرتن
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ســداده  14.710ريــال والصحيــح 8.513 ريــال كمــا هــو مذكــور أعاه 
. وتطلــب الشــركة املدعــى عليهــا صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي 
ــه  ــال املســتحق يف ذمت ــغ 58.783 ري لعــدم صحتهــا ، واحلكــم لهــا مببل
وفقــًا ألحــكام العقــد . وبعرضــه علــى املدعــي قــال : أطلــب اإلمهــال 
للــرد . ثــم رفعــت اجللســة لذلــك . ويف يوم الســبت املوافق1434/07/22هـ 
 ................... افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 10وفيهــا حضــر املدعــي 
رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب  ................... ســعودي  وحضــر 
اجلنســية  ســعودي   .................... عــن  وكيــا  بصفتــه   ....................
عــن  وكيــًا  وبصفتــه   ................... رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
................... بشــخصه وبصفتــه صاحــب مؤسســة ........................ ســجل 
جتــاري رقــم 4030065137 يف 1409/9/11هـــ بالوكالــة رقــم 52749 
يف 1430/5/29هـــ جلــد 8460 الصــادرة عــن كتابــة عــدل جدة الثانية، 
وبصفتــه صاحــب مؤسســة ... لنقــل احلجــاج فــرع مؤسســة ..................... 
ســجل جتــاري رقــم .................... يف 1419/10/10هـــ بالوكالــة رقــم 
52735 يف 1430/5/29هـــ جلــد 8460 الصــادرة عــن كتابــة عــدل جدة 
الثانيــة ، وبصفــة موكلــي مديــر وشــريك يف شــركة ............................
.....مبوجــب قــرار الشــركاء املوثــق مــن كاتــب العــدل املكلــف بالعمــل 
لــدى الغرفــة التجاريــة الصناعيــة مبحافظــة جــدة برقــم 181 صحيفــة 
رقــم 183 مجلــد 10/ش/م يف 1428/2/3هـــ والســجل التجــاري رقــم 
4030171226 يف 1428/7/8هـــ بالوكالــة رقــم 34182524 وتاريــخ 
1434/4/8هـــ الصــادرة مــن كاتــب العــدل املكلــف بالغرفــة التجاريــة 
اإلمهــال  طلــب  عمــا  املدعــي  ،وبســؤال  جــدة  مبحافظــة  الصناعيــة 
ــى مــا ســبق ذكــره  ــا : تأسيســا عل ــه قــدم مذكــرة هــذا نصه مــن أجل
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مبذكرتــي احملــررة يف 1433/10/16هـــ وبنــاءا علــى مــا ورد مبذكــرة 
اجلهــة املدعــى عليهــا املقدمــة بجلســة 1433/11/10هـــاقدم لفضيلتكم 

مــا يلــي: 
1. ذكــر ممثــل اجلهــة املدعــى عليهــا بأننــي قــد رفضــت اســتام ســيارتي 

بعــد اصاحهــا وهــذا قــول مرســل ال صحــة لــه وبــا دليــل او ســند.
2. ذكــروا اننــي متأخــر يف دفــع االســقاط ممــا اســتدعى اتخــاذ ذلــك 
ادخــال  فعنــد  مطلقــا  بصحيــح  ليــس  وهــذا  والبيــع  املصــادرة  ذريعــة 
ســيارتي ورشــة اجلهــة املدعــى عليهــا لــم يكــن علــى أي قســط متأخــر بــل 
مســتحق علــى قســط فقــط وليــس هنــاك تأخيــر كمــا ذكــر وممكــن 

ــخ. الرجــوع لتواري
3. اللجــوء الــى مصــادرة الســيارة وبالتالــي بيعهــا دون اتبــاع اجــراءات 
او  املختصــة  احلكوميــة  للجهــات  وبالرفــع  انــذارات  بتوجيــه  نظاميــة 
توجيــه انــذارات محــررة لــي بالتاريــخ ومســببه فــان فعــل ذلــك تســلطا 

وتطبيــق للنظــام تعســفيا وباســتخدام وســائل اجلبــر واإلكــراه.
4. يــا صاحــب الفضيلــة كيــف تصــادر ســيارتي وأطالــب بتســديد مبلــغ 
58783 ريــال ثمانيــة وخمســون الــف وســبعمائة وثاثــة وثمانــون ريــال . 
أليــس ذلــك يــدل علــى الغــل وأكل االمــوال بالباطــل. أليــس ذلــك خــارج 

عــن نطــاق املعقــول وأي إجــراءات وتخطــيء املنطــق وقواعــد التعامــل
5. بالعــودة ياصاحــب الفضيلــة ملــا ذكــره املدعــى عليــه بأنــه يطالــب 
مببالــغ تفاوتــت واختلفــت ثــاث مــرات بعــدة ارقــام مختلفــة ممــا يــدل 

ذلــك علــى انــه يريــد الكيــد وفيــه فجــور يف اخلصومــه.
عليــه اطلــب:  أواًل : تعويضــي عــن ســيارتي التــي مت التصــرف فيهــا 
دون اجــراءات رســمية نظاميــة مبقــدار الضــرر الواقــع علــي مــن تاريــخ 
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الســحب مــن الورشــة حتــى تاريــخ الفصــل بالدعــوى بحكــم مكتســب 
القطعيــة مبقــدار ايجــار املثــل االضطــراري لذلــك

الدفعــات  واحتســاب  بديلــه مبوديــل حديــث  ســيارة  اعطائــي   : ثانيــا 
املنتهــي  البيــع  الدفــع والســداد حســب انظمــة  لــي ومواصلــة  املقدمــة 

. بالتملــك 
ثالثــًا : صــرف النظــر عــن دعواهــم يف دفــع املبلــغ الــذي يطالبــون بــه 
مطالبــه بــدون وجــه حــق وليــس لهــا اســاس إذ ال يجــوز املطالبــة بشــيء 
بــدون مقابــل . وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال : اطلــب 
املوافــق  االثنــن  يــوم  ويف   . لذلــك  اجللســة  رفعــت  ثــم   . للــرد  اإلمهــال 
املدعــي  حضــر   02  :  00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/08/08هـــ 
........................ ، وبســؤال  ..................وحضــر املدعــى عليــه وكالــة 
قــدم مذكــرة  اجلــة  مــن  اإلمهــال  طلــب  عمــا  عليــه وكالــة  املدعــى 

جوابيــة هــذا نصهــا :
1-جــاء مبذكــرة املدعــي أن ماذكــر عــن رفضــه اســتام الســيارة بعــد 
اصاحهــا هــو قــول مرســل ال صحــة لــه وبــا دليــل أو ســند، ويتجاهــل 
اننــا قــد ارفقنــا مبذكرتنــا مســتندين يثبتــان هــذه الواقعــة ، هـــما صورة 
بطاقــة املتابعــة وصــورة مذكــرة نائــب مديــر التحصيــل ، وأضيــف هنــا 
ملزيــد مــن ادلــة  االثبــات صــورة رســالة الكترونيــة مؤرخــة 2012/1/23 
مــن مركــز الصيانــة الــى مديــر التحصيــل بشــركة اقســاط تقــول 
ومت   2011/12/29 تاريــخ  مــن  جاهــزة  الســيارة  ان   « النــص  بحصــر 
االتصــال علــى العميــل وإباغــه أن الســيارة جاهــزة للتســليم وإلــى اآلن 
ــه املدعــى مــن أن رفضــه اســتام  ــى ملــا يقول ــل« فــا معن ــي العمي ــم يأت ل

الســيارة بعــد اصاحهــا ال صحــة لــه وال دليــل.
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يصلــح  ال  تأخيرهــا  او  موعدهــا  يف  األقســاط  دفــع  موضــوع  2-ان 
للجــدل فهــذه أرقــام وتواريــخ وليــس أصــدق مــن االرقــام يف الداللــة علــى 
الواقــع، وكل مــا جــاء مبذكرتنــا رقــم 11410 وتاريــخ 1433/11/10 
عــن مدفوعــات املدعــي مــن االقســاط وتواريخهــا صحيــح ، ويتجاهــل 
املدعــي ان فســخ العقــد وســحب الســيارة مــن الورشــة وبيعهــا لــم يتــم 
عنــد ادخــال الســيارة الــى الورشــة يف 2011/10/22 ، ولكــن بعــد أن 
انتهــى اصاحهــا يف 2011/12/29 وبعــد أنطلــب مــن املدعــي اســتامها 
وبعــد أن رفــض اســتامها وبعــد أن رفــض ســداد االقســاط ،واجابتــه 
بــأن »ســيارتكم يف الورشــة وال اريدهــا ؟ ســيارتكم عندكــم » ولــم 
املتأخــرة  االقســاط  وكانــت   2012/1/29 بتاريــخ  إال  الســيارة  تبــع 

خمســة أقســاط.
 3- ال معنــى ملــا جــاء مبذكــرة املدعــي مــن أن مصــادرة الســيارة وبيعهــا 
للجهــات  والرفــع  انــذارات  وتوجيــه  نظاميــة  اجــراءات  اتبــاع  دون  مت 
احلكوميــة املختصــة ، النــه يتجاهــل أن العاقــة بــن الطرفن يحكمها 
وينظمهــا العقــد احملــرر بينهمــا ، وهــو عقــد ايجــار ملتخــرج بــه الســيارة 
عــن ملــك شــركة أقســاط حتــى يتكلــم املدعــي عــن مصادرتهــا ، 
كمــا يتجاهــل املدعــي أن العقــد ينــص يف مادتــه 3/14-أ علــى التــزام 
املســتأجر بســداد إيجــارات الســنة االولــى والســنوات املســتحقة عليــه 
بعدهــا حتــى تاريــخ التســليم الفعلــي للســيارة ، كمــا ينــص يف مادتــه 
3/14-جـــ علــى التزامــه بــأن يســدد ثمانيــة أقســاط إيجاريــة ، وهــذا هــو 

مــا تطلــب الشــركة املدعــى عليهــا احلكــم بإلــزام املدعــي بســداده.
4- ان تصحيــح املدعــى عليهــا خلطــأ وقــع يف مبلــغ تطالــب بــه ال يــدل 
-كمــا ذهــب املدعــي - علــى أنهــا » تريــد الكيــد » وليــس فيــه » فجــور 
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يف اخلصومــة« وهــي االوصــاف التــي لــم يجــد املدعــي حرجــًا يف نســبتها 
إلينــا ، وهــو مــا نضــرب الصفــح عنــه ، فغيرنــا مــن يوصــف بذلــك.

وأخيــرًا فــان طلــب املدعــي تعويضــه واعطائــه ســيارة بديلــة ال يســتند الــى 
أي اســاس شــرعيأ ونظامــي أو عقــدي ، فاملدعــى عليهــا فســخت العقــد 
وفقــًا ألحكامــه والســيارة لــم تكــن مملوكــة للمدعــي ، كمــا أن مــا 
تطلــب املدعــى عليهــا الــزام املدعــي بدفعــه لهــا هــو تطبيــق ألحــكام 

العقــد.
وتطلــب الشــركة املدعــى عليهــا صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي لعــدم 
صحتهــا واحلكــم لهــا مببلــغ 58.783 ريــال املســتحق يف ذمتــه وفقــًا 
ألحــكام العقــد . وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال : أكتفــي مبــا قدمــت 
. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال: أكتفــي مبــا قدمــت . 
 ............... طلــب  قــررت  املعاملــة  أوراق  علــى  واالطــاع  التأمــل  وبعــد 
املوظــف بقســم املتابعــة لــدى املدعــى عليهــا فوعــد املدعــى عليــه وكالــة 
بإحضــاره يف اجللســة القادمــة إن كان ال يــزال علــى رأس العمــل . ثــم 
رفعــت اجللســة لذلــك . ويف يــوم األربعــاء املوافــق 1434/8/24هـــ افتتحت 
اجللســة الســاعة 00 : 08 وفيهــا حضــر املدعــي ..................... وحضــر 
املدعــى عليــه وكالــة ............................. ، وبســؤال املدعــى عليهوكالة 
عمــا طلــب الوكيــل الســابق بخصــوص حضــور موظــف قســم املتابعــة ... 
موكلتــي  إفــادة  مبوجــب  العمــل  تــرك  قــد   ..................... إن   : قــال 
ــوم  ــا املــؤرخ يف 1434/8/21هـــ ،وقــد أحضــرت معــي هــذا الي بخطابه
مديــر قســم املتابعــة .............. ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
..............................ســعودي  فحضــر   . محلــه  ليحــل   ................. رقــم 
.................... ، وقــرر قائــا :  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
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بصفتــي مديــر قســم املتابعــة يف شــركة ............. .................. فقــد متــت 
مخاطبــة املدعــي الســتام الســيارة بعــد إصاحهــا مــن قبــل الورشــة بعــد 
ــى إفــادة  ــاء عل ــه رفــض االســتام بن أن وقــع عليهــا حــادث ســير ، إال أن
بــل   : قــال  . وبعرضــه علــى املدعــي   ................ املوظــف لدينــا ســابقا 
الصحيــح أننــي لــم أمتنــع عــن اســتام الســيارة ، وقــد راجعــت الورشــة 
مرتــن ، األولــى بعــد شــهر وعشــرة أيــام ، والثانيــة بعــد ثاثــة أســابيع 
مــن املراجعــة األولــى ، وأفادونــي بــأن الســيارة لــم تنتهــي بعــد . وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال : لقــد أدخلــت الســيارة للورشــة يف 
2011/10/22م وانتهــى إصاحهــا يف 2011/12/29م ، وبعــد ذلــك مت 
ــه رفــض ، وعليــه فتــم  ــى املدعــي الســتام الســيارة ولكن االتصــال عل
اســتخدام حق موكلتي فيفســخ عقد اإليجار ومت التصرف يف الســيارة 
بالبيــع وهــي ملــك ملوكلتــي يف 2012/1/29م ،والــذي يثبــت رفــض 
املدعــي الســتام الســيارة هــو كــرت املتابعــة واملعــد مــن قبــل قســم 
إفــادة  وكذلــك   ،  ................ املوظــف  مبعرفــة  والتحصيــل  املتابعــة 
بالبريــد  برســالة  املتابعــة  لقســم   ............... الورشــة  يف  املســؤول 
اســتام  يرفــض  املدعــي  بــأن  ل........................  االلكترونــي موجهــة 
الســيارة . وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال : ليــس لــدي إضافــة . وبســؤال 
ــذا فقــد قــررت قفــل  ــه قــاال : ال . ل الطرفــن هــل لديكمــا مــا تضيفان
بــاب املرافعــة بنــاء علــى املــادة 66 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية . ثــم 
1434/08/29هـــ  املوافــق  االثنــن  يــوم  ويف   . للتأمــل  اجللســة  رفعــت 
افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 08 وفيهــا حضــر املدعــي .................... 
.................... ،وبعــد التأمــل ، قــررت  وحضــر املدعــى عليــه وكالــة 
ســؤال املدعــي عــن األقســاط اإليجاريــة التــي قــام بدفعهــا للشــركة 



47

املدعــى عليهــا قــال : ال أذكرهــا بالتحديــد ، وال أحتفــظ بشــيء يفيــد 
املدعــى عليــه وكالــة إحضــار كشــف حســاب  مــن  . فطلبــت  ذلــك 
للعميــل يفيــد مبــا مت دفعــه مــن أقســاط إيجاريــة ،وإحضــار احملصــل أو 
احملاســب املســؤول عــن ذلــك يف اجللســة القادمــة وبرفقــه خطــاب مــن 
الشــركة موكلتــه يفيــد بأنــه يعمــل لديهــا بالصفــة املذكــورة أعــاه، 
فوعــد بذلــك يف اجللســة القادمــة . ثــم رفعــت اجللســة لذلــك . ويف يــوم 
 10  :  30 الســاعة  اجللســة  املوافــق 1434/09/02هـــافتتحت  األربعــاء 
وكالــة  عليــه  املدعــى  وحضــر   ،............... املدعــي  حضــر  وفيهــا 
....................... ، وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عمــا طلــب اإلمهــال مــن 
مطبوعــات  وعلــى  عليهــا  املدعــى  الشــركة  مــن  خطابــا  أبــرز  أجلــه 
شــركة .......................... مــؤرخ يف 1434/8/29هـــ بخصــوص كشــف 
حســاب املدعــي يف عقــد الســيارة محــل الدعــوى واملتضمــن أن املدعــي 
ســدد أربعــة أقســاط علــى النحــو التالــي : األول مبلغــا قــدره ألفــان وثاثــة 
،والثانــي  وتاريــخ 2011/4/23م  رقــم 216159  بالســند  ريــاال  عشــر 
مبلغــا قــدره ألفــان ومائــة وعشــرة ريــاالت بالســند رقــم 76792 وتاريــخ 
2011/6/30م ، والثالــث مبلغــا قــدره ألفــان ومائــة ريــال بالســند رقــم 
76793 وتاريــخ 2011/8/27م ، والرابــع مبلغــا قــدره ألفــان ومئتــا ريــال 
بالســند رقــم 76794 وتاريــخ 2011/8/1م ، )ليصبــح إجمالــي مــا قــام 
بدفعــه العميــل مبلــغ وقــدره 8513 ثمانيــة آالف وخمســمائة وثاثــة عشــر 
ريــال ال غيــر( ، ومت إرفاقــه باملعاملــة ، كمــا أحضــر املدعــى عليــه 
وكالــة ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ....... ويعمــل 
بوظيفــة محصــل لــدى الشــركة املدعــى عليهــا مبوجــب خطابهــا املــؤرخ 
يف 1434/8/30هـــ املوافــق 2013/7/9م واملتضمــن أيضــا أن احملصــل 
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احلاضــر )علــى علــم باملبالــغ املســددة مــن قبــل الســيد .............. وكذلــك 
املبالــغ املســتحقة عليــه، وقــد فوضنــاه باحلضــور لــإلدالء بإفادتــه فيمــا 
يخــص ذلــك( ،وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال : مــا ورد يف كشــف 
احلســاب صحيــح ، ولــم أدفــع ســوى مــا ورد فيــه. وبســؤال املدعــى عليــه 
ــات قدمــت مــن املدعــي لهــذا العقــد وهــل مت  ــة هــل هنــاك ضمان وكال
حتويــل راتــب املدعــي لبنــك حددتــه موكلتــك وهــل أخــذ علــى املدعــي 
كفيــل غــارم قــال : ال يوجــد مــن ذلــك شــيء . وبعرضــه علــى املدعــي 
قــال: هــذا صحيــح . وبســؤال الطرفــن هــل لديكمــا مــا تضيفانــه قــاال: 
ال .  فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ،وبنــاء علــى العقــد 
املبــرم بــن الطرفــن محــل الدعــوى املــؤرخ يف 2011/4/17م ، وبنــاء 
علــى أن العقــد املبــرم بــن الطرفــن محــل الدعــوى هــو عقــد تأجيــر 
ســيارة مــع الوعــد بالهبــة، وبنــاء علــى املــادة الثالثــة مــن العقــد والتــي 
تنــص علــى أن مــدة اإلجــارة واحدا وســتن شــهرا تبــدأ يف 2011/5/1م، 
وبنــاء علــى إقــرار الطرفــن بوقــوع حــادث علــى الســيارة محــل الدعــوى 
والعقــد يف 2011/10/8م ، وإدخالهــا الورشــة يف 2011/10/22م ، 
يف  إصاحهــا  انتهــى  الســيارة  بــأن  أقــر  عليــه  املدعــى  أن  ومبــا 
2011/12/29م ، ودفــع بــأن املدعــي رفــض اســتامها ، وعليــه قامــت 
موكلتــه بفســخ العقــد ، وقــد باعــت الســيارة يف 2012/1/29م ، وبنــاء 
علــى إقــرار املدعــي مبــا مت دفعــه مــن أقســاط وقدرهــا ثمانيــة آالف 
وخمســمائة وثاثــة عشــر ريــاال والــوارد ذكرهــا فيكشــف حســاب 
املدعــي لــدى الشــركة املدعــى عليهــا ، وبنــاء علــى املــادة 2/14 مــن 
العقــد والتــي تنــص علــى )إذا تأخــر الطــرف الثانــي عــن ســداد أي قســط 
تاريــخ  مــن  يومــا   60 ملــدة   ، اإليجــار  أقســاط  مــن  مســتحق  إيجــاري 
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االســتحقاق فللطــرف األول أن يســتوفيها مــن الضمانــات املقدمــة مــن 
الطــرف الثانــي أو أن يقــوم باخلصــم مــن راتبــه احملــول لــدى البنــك احملدد 
مــن قبــل الطــرف األول أو يطالــب الطــرف الثانــي أو كفيلــه بتســديدها 
مباشــرة ،فــإن لــم يتمكــن مــن ذلــك ، أو لــم تكــن هــذه الضمانــات 
كافيــة فللطــرف األول أن يفســخ العقــد يف املــدة املتبقيــة منــه( ، ومبــا 
أن طــريف الدعــوى أقــرا بعــدم وجــود ضمانــات أو حتويــل راتــب لبنــك 
معــن أو كفيــل غــارم ، وبنــاء علــى املــادة 3/14/ج مــن العقــد محــل 
ــى  ــاء الســنة األول ــى )يف حــال فســخ العقــد أثن ــي تنــص عل الدعــوى والت
يلتــزم الطــرف الثانــي - العميــل - بــأن يســدد إلــى الطــرف األول ثمانيــة 
أقســاط إيجاريــة أو املتبقــي مــن قيمــة العقــد الســنوي أيهمــا أقــل( ، 
واألقســاط الثمانيــة تســاوي مبلغــا قــدره ســتة عشــر ألــف او ثمامنائــة 
وأربعــة وعشــرون ريــاال ، وبنــاء علــى مــا قضــت بــه املــادة الرابعــة مــن 
العقدمــن أحــكام ، ومنهــا أن أجــرة الســنة األولــى مبلغــا قــدره خمســون 
ألفــا وأربعمائــة واثنــان وســبعون ريــاال ، وأن قيمــة كل قســط مبلغــا 
قــدره ألفــان ومائــة وثاثــة ريــاالت، فاألقســاط الثمانيــة أقــل مــن املتبقــي 
أجرة السنة األولى ، وبناء على أن املبلغ الواجب دفعه من 2011/5/1م 
وحتى 2011/10/1م هو عشــرة آالف وخمســمائة وخمســة عشــر رياال، 
واملدفــوع مــن املدعــي لنلــك الفتــرة ومــا بعدهــا مبلغــا قــدره ثمانيــة آالف 
وخمســمائة وثاثــة عشــر ريــاال ، وبنــاء علــى أن العقــد عقــد إجــارة ، 
وعقــد اإلجــارة عقــد علــى املنافــع ، فــإن تعــذر علــى املســتأجر االنتفــاع 
بالعــن املؤجــرة فــا يســتحق املؤجــر األجــرة يف فتــرة تعــذر االنتفــاع مــا 
لــم يكــن ذلــك بســبب تعــد املســتأجر أو تفريطــه ، ألنــه لــم يتســلم مــا 
تناولــه عقــد اإلجــارة ، فلــم يســتحق املؤجــر شــيئا ، كمــا قــرر ذلــك أهل 
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العلــم ، ومــن ذلــك مــا قــرره صاحــب الــروض املربــع ، ونصــه )وهــي أي 
اإلجــارة عقــد الزم مــن الطرفــن ألنهــا نــوع مــن البيــع فليــس ألحدهمــا 
فســخها لغيــر عيــب أو نحــوه ، فــإن آجــره شــيئا ومنعــه أي منــع املؤجــر 
املســتأجر الشــيء املؤجــر كل املــدة أو بعضهــا بــأن ســلمه العــن ، ثــم 
حولــه قبــل تقضــي املــدة فــا شــيء لــه مــن األجــرة ألنــه لــم يســلم لــه مــا 
تناولــه عقــد اإلجــارة ، فلــم يســتحق شــيئا ، وإن بــدأ اآلخر أي املســتأجر 
فتحــول قبــل انقضائهــا أي انقضــاء مــدة اإلجــارة فعليــه جميــع األجــرة 
األجــر  املؤجــر  ملــك  وهــو   ، مقتضاهــا  فترتــب   ، الزم  عقــد  ألنهــا 
واملســتأجر املنافــع ... وإن وجــد املســتأجر العــن معيبــة أو حــدث بهــا 
عنــده عيــب وهــو مــا يظهــر بــه تفــاوت األجــر فلــه الفســخ إن لــم يــزل بــا 
ضــرر يلحقــه وعليــه أجــرة مــا مضــى الســتيفائه املنفعــة فيــه ولــه اإلمضاء 
مجانــا واخليــار علــى التراخــي( وحيــث أجــازت هيئــة كبــار العلمــاء 
الشــرط اجلزائــي يف العقــود ، ولقولــه تعالــى )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا 
بالعقــود( ، وحلديــث )املســلمون علــى شــروطهم( رواه الترمــذي وأبــو 
داوود ، ، وحلديــث )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه( 
رواه الترمــذي ، قــال أبــو عيســى : العمــل عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وغيرهــم أن البينــة علــى املدعــي واليمــن 
علــى املدعــى عليــه ، لذلــك كله ،فقد رددت دعوى املدعي .................. 
يف مواجهــة املدعــى عليهــا شــركة .................... لعــدم ثبــوت صحتهــا ، 
وحكمــت علــى املدعــي بدفــع مبلــغ قــدره ألفــان وخمســمائة واثنــان 
وســتون ريــاال وثمانــون هللــة للمدعــى عليهــا مقابــل أجــرة الســيارة محــل 
الدعــوى مــن 2011/5/1م وحتــى تاريــخ احلــادث يف 2011/10/8م بعــد 
ــى املدعــي بدفــع  ــل املدعــي ، وحكمــت عل ــه مــن قب خصــم مــا مت دفع
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مبلــغ قــدره ســتة عشــر ألفــا و ثمامنائــة وأربعــة وعشــرون ريــاال للمدعــى 
الــوارد يف املــادة 3/14/ج ، ليكــون  عليهــا مقابــل الشــرط اجلزائــي 
مجمــوع مــا يدفعــه املدعــي للمدعــى عليهــا مبلغــا قــدره تســعة عشــرألفا 
وثاثمائــة وســتة وثمانــون ريــاال وثمانــون هللــة ، وألزمــت املدعــى عليهــا 
بعــد ســداد املدعــي للمبلــغ محــل احلكــم رفــع اســمه مــن قائمــة ... ، 
ورددت مــا عــدا ذلــك مــن طلبــات لعــدم ثبــوت موجبهــا . وبــه حكمــت . 
وبــه قنــع املدعــي ، وقــرر املدعــى عليــه وكالــة االعتــراض ، وجــرى 
تســليمه نســخة مــن احلكــم وإفهامــه بــأن لــه احلــق يف االعتــراض عليــه 
يومــا ، وإال ســقط حقــه يف االعتــراض ، واكتســب  خــال ثاثــن 
احلكــم القطعيــة . وأقفلــت اجللســة الســاعة 10 : 11 . وبــاهلل التوفيــق ، 
. حــرر يف  آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1434/09/02هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا........... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ــاء املوافــق1435/02/01 هـــ افتتحــت  ــوم األربع مبحافظــة جــدة ففــي ي
محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  قــد  وفيهــا   1  :15 الســاعة  اجللســة 
االســتئناف بخطــاب رئيســها رقــم 33988853 وتاريــخ 1435/1/22هـــ 
وبالقــرار رقــم 35105065 وتاريــخ 1435/1/4هـــ ومضمونــه مــا يلــي: 
)وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة قررنــا املوافقــة 
علــى احلكــم(.  وحتـــى ال يخفـــى جـــرى إثباتــه وأقفلـــت اجلــلـســــة الســاعة 
25 : 1 وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آله وصحبه 

وســلم . حــرر يف 1435/2/1هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد: فقــد 
جرى منا نحن قضاة الدائرة اجلزائية اخلامســة مبحكمة االســتئناف يف 
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منطقــة مكــة املكرمــة اإلطــاع علــى املعاملــة الواردة مــن فضيلة رئيس 
احملكمــة العامــة بجــدة برقــم )33988853( وتاريــخ 1434/12/17ه 
املرفــق بهــا الصــك الصــادر مـــن فضيلــة الشــيخ....................... القاضــي 
باحملكمــة العامــة بجــدة برقــم )34311281( وتـــــاريخ 1434/9/2هـــ 
شــركة  ضــد  اجلنســية  ســعودي  املدعــي..............  دعــوى  الـمتضمـــن 
.................... يف إتــاف ممتلــكات، احملكــوم فيــه مبــا دون بباطــن 
الصــك، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة قررنــا 
املوافقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلـــــــه وصحبــه وســلم ...
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: 33445093  تاريُخه: 1433/11/2هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33394062

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
349752 تاريخه:1434/1/12هـ

 إجــارة - إخــاء عقــار مــن غائــب - اإلعــان يف الصحيفــة احملليــة قبــل 
ســماع الدعــوى - البينــة بشــهادة الشــهود املعدلــن - تكويــن جلنــة لفــرز 
ممتلــكات الشــقة - بيــع مــا يخشــى تلفــه وإيــداع ثمنــه يف بيــت املــال 
-حفــظ مــا ميكــن حفظــه يف بيــت املــال - احلكــم بفتــح العــن ومتكــن 
املدعــى مــن االنتفــاع بهــا- الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر - رفــع 

احلكــم حملكمــة االســتئناف لتعــذر تبليــغ املدعــى عليــه باحلكــم .

1. قوله صلى اهلل عليه وسلم )ال ضرر وال ضرار(.
2. املادة 5/176 من نظام املرافعات الشرعية والئحتها التنفيذية.

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم بأنــه قــد 
ــه  ــق اخلامــس يف عمارت ــه الشــقة رقــم ...بالطاب ــر املدعــى علي قــام بتأجي
الواقعــة يف حــي ... يف مدينــة جــدة بأجــرة ســنوية قدرهــا عشــرون ألــف 
ريــال وقــد توقــف املدعــى عليــه عــن دفــع اإليجارات املســتحقة منــذ تاريخ 
1432/10/15هـــ وقــد تغيــب عــن األنظــار منــذ ذلــك احلــن وال يعلــم عنــه 
شــيئًا وقــد تضــرر مــن بقــاء الشــقة معطلــة منافعهــا ويطلــب احلكــم بفتــح 
الشــقة املذكــورة أعــاه ومتكينــه مــن االنتفــاع بهــا هكــذا ادعــى - لــم 
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ــد تبلغــه فجــرى ســماع الدعــوى  ــرد مــا يفي ــم ي ــه ول يحضــر املدعــى علي
غيابيــًا بعــد اإلعــان يف الصحيفــة احملليــة مبوعــد اجللســة، قــدم املدعــي 
بينتــه صــك العقــار وعقــد اإليجــار كمــا أحضــر شــاهدين ُعــدال شــرعًا 
شــهدا طبــق دعــواه، ومبــا أن املدعــي قــد أبــرز مــا يثبــت متلكــه للعقــار 
ومــا يثبــت قيامــه بتأجيــر املدعــى عليــه الشــقة محــل الدعــوى وملــا قــام 
بــه املدعــي مــن اإلعــان عــن املدعــى عليــه ومــا أحضــره مــن بينــة تثبــت 
صحــة دعــواه ومبــا أن تــرك الشــقة مغلقــة طيلــة هــذه الفتــرة وتغيــب 
مســتأجرها وعــدم دفعــه لألجــرة فيــه ضــرر علــى مالــك العقــار وحيــث 
إن الضــرر مرفــوع يف الشــريعة لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال 
ضــرر وال ضــرار ( وملــا ظهــر مــن اإلجــراءات الــواردة أعــاه ممــا يتعــذر 
معــه تبليــغ املدعــى عليــه وبنــاء علــى املــادة السادســة والســبعن بعــد املائــة 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والئحتهــا التنفيذيــة اخلامســة، ملــا تقــدم 
ــة جــدة  بحضــور  ــح الشــقة رقــم ... الواقعــة يف حــي ... مبدين ُحكــم بفت
منــدوب مــن الشــرطة ومنــدوب مــن بيــت املــال وفــرز مــا يف الشــقة مــن 
ممتلــكات وبيــع مــا يخشــى تلفــه وحفــظ قيمتــه يف بيــت املــال وحفــظ مــا 
يتمكــن حفظــه يف بيــت املــال وإعــداد محضــر يف ذلــك ومتكــن املدعــي 
مــن االســتفادة مــن الشــقة، قنــع املدعــي باحلكــم، رفــع إلــى محكمــة 
االســتئناف وذلــك لتعــذر تبليــغ املدعــى، صــدق احلكــم مــن الدائــرة 

احلقوقيــة الســابعة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليوم الثاثاء املوافــق 1433/11/02هـ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 08  وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة ... ، 
ــم يحضــر املدعــى  ــي رقــم ... ول ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
عليــه ... وال مــن ميثلــه بوكالــة شــرعية ولــم يردنــا مــا يفيــد تبلغــه مبوعــد 
هــذه اجللســة مــن عــدم ذلــك وبســؤال املدعــي عــن دعــواه أجــاب قائــا 
إننــي أمتلــك العقــار الواقــع يف حــي ... يف مدينــة جــدة واملكــون مــن 
عمــارة ســكنية بهــا شــقق ســكنية كذلــك وقــد قمــت بتأجيــر املدعــى 
عليــه ... الشــقة رقــم ... بالطابــق ... بقيمــة ســنوية قدرهــا عشــرون ألــف 
ريــال وقــد توقــف املدعــى عليــه عــن دفــع اإليجــارات املســتحقة منــذ 
تاريــخ 1432/10/15هـــ وقــد تغيــب عــن األنظــار منــذ ذلــك احلــن ال نعلــم 
عنــه شــيئا وقــد تضــررت مــن بقــاء الشــقة معطلــة منافعهــا أطلــب احلكــم 
بفتــح الشــقة املذكــورة أعــاه ومتكينــي مــن االنتفــاع بهــا هــذه دعــواي 
ــا خطــاب شــرطة محافظــة جــدة ذي الرقــم 6/6244 وتاريــخ  وقــد وردن
1433/05/29هـــ واملقيــد يف هــذه احملكمة برقــم 331046791 وتاريخ 
1433/06/03هـــ واملتضمــن اإلفــادة التاليــة : ) نفيدكــم أنــه بالبحــث 
والتحــري عــن املســتأجر املذكــور لــم يتــم العثــور عليــه وذلــك حســب 
مــا يتضــح لفضيلتكــم مــن األوراق املرفقــة ( أ.هـــ ، وبســؤال املدعــي 
عمــا يثبــت متلكــه للعقــار أبــرز مــن يــده صــورة مــن الصــك الصــادر مــن 
كتابــة عــدل جــدة األولــى ذي الرقــم 9315 وتاريــخ 1425/11/08هـــ 
ــه امتــاك املدعــي للعقــار رقــم 567 واملبــن حدودهــا  ــذي يظهــر من وال
وأطوالهــا يف صــورة الصــك املرفقــة كمــا أبــرز املدعــي مــن يــده عقــد 
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اإليجــار واملطبــوع علــى أوراق مؤسســة ... للتجــارة واملقــاوالت والــذي 
يظهــر منــه قيــام املدعــي بتأجيــر املدعــى عليــه ... الشــقة رقــم 43 باملبلــغ 
املذكــور أعــاه كمــا يظهــر منــه أن تاريــخ العقــد هــو 1431/7/15هـــ 
كمــا قــد قــرر املدعــي قائــا إننــي قمــت باإلعــان باجلريــدة اليوميــة 
عــن املدعــى عليــه فأبــرز مــن يــده ورقــة مــن جريــدة البــاد العــدد رقــم 
20190 وتاريــخ 26 جمــادى اآلخــرة لعــام 1433هـــ ونــص اإلعــان ) تعلــن 
احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة بأنــه تقــدم لهــا املدعــي ... ، ســعودي 
اجلنســية ســجله املدنــي برقــم ... بدعــوى ضــد املدعــى عليــه ... ، ســعودي 
اجلنســية ســجله املدنــي برقــم ... يعمــل مديــر عــام مبكتــب ... لتأجيــر 
الســيارات بشــأن فتــح شــقته يف العمــارة الكائنــة يف حــي ... خلــف ... 
بجــدة وحــدد موعــد جلســة يف يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/11/02هـــ 
الســاعة 30 : 08 صباحــا فمــن يعلــم عــن املدعــى عليــه املذكــور شــيئا 
عليــه مراجعــة احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة املكتــب القضائــي 
الســادس عشــر ) 16 ( بالــدور اخلامــس واهلل املوفــق ( أ.هـــ ، وبســؤال 
املدعــى عليــه وهــل لديــه مزيــد مــن البينــات علــى مــا جــاء يف دعــواه 
فأحضــر للشــهادة وأدائهــا م...  باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصــة 
اإلقامــة رقــم ... ويظهــر أن تاريــخ ميــاده 1953/06/19م وبســؤاله عــن 
معلوماتــه املدنيــة أجــاب قائــا إننــي أســكن يف حــي ... مبدينــة جــدة 
ومتــزوج ولــي أوالد وبســؤاله عمــا لديــه أجــاب قائــا أشــهد بــاهلل العظيــم 
بــأن املدعــى عليــه ...  قــد تــرك الشــقة رقــم 43 العائــدة للمدعــي بعمارتــه 
الواقعــة يف حــي ... مبدينــة جــدة منــذ أكثــر مــن عــام هــذا مــا أشــهد بــه 
كمــا أحضــر للشــهادة وأدائهــا ... ، مصــري اجلنســية مبوجــب رخصــة 
اإلقامــة رقــم ... ويظهــر منهــا أن تاريــخ ميــاده 1977/02/15م وبســؤاله 
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عــن معلوماتــه املدنيــة أجــاب قائــا إننــي أســكن يف حــي ... مبدينــة 
جــدة ومتــزوج ولــي أوالد وبســؤاله عمــا لديــه أجــاب قائــا أشــهد بــاهلل 
العظيــم بــأن املدعــى عليــه ...  قــد تــرك الشــقة رقــم 43 العائــدة للمدعــي 
بعمارتــه الواقعــة يف حــي الصفــا مبدينــة جــدة منــذ أكثــر مــن عــام هــذا 
مــا أشــهد بــه كمــا أحضــر املدعــي للشــهادة وأدائهــا ... ، باكســتاني 
اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ... و...  ، ســعودي اجلنســية ســجله 
املدنــي برقــم ... ولــدى استشــهادهما شــهد كل واحــد منهمــا مبفــرده 
قائــا أشــهد أن الشــاهدين ......  و...  ومقبــوال الشــهادة فبنــاءا علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى وحيــث إن املدعــي يدعــي غيــاب املدعــى عليــه 
وتركــه لشــقته مقفلــة وطلبــه متكينــه مــن االنتفــاع منهــا وتضــرره مــن 
ذلــك وحيــث إن املدعــي قــد أبــرز مــا يثبــت متلكــه للعقــار ومــا يثبــت 
ــه الشــقة محــل الدعــوى وملــا ورد مــن إفــادة  ــر املدعــى علي قيامــه بتأجي
شــرطة محافظــة جــدة واملتضمنــة عــدم العثــور علــى املدعــى عليــه وملــا 
ــة  ــه ومــا أحضــره مــن بين ــه املدعــي مــن اإلعــان عــن املدعــى علي قــام ب
تثبــت صحــة دعــواه مــن تغيــب املدعــى عليــه وتركــه الشــقة مغلقــة 
وحيــث إن تــرك الشــقة مغلقــة طيلــة هــذه الفتــرة وتغيــب مســتأجرها 
ــك العقــار وحيــث إن الضــرر  ــى مال ــه ضــرر عل وعــدم دفعــه لألجــرة في
مرفــوع يف الشــريعة لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال ضــرر وال 
ضــرار ( وملــا ظهــر مــن اإلجــراءات الــواردة أعــاه ممــا يتعــذر معــه تبليــغ 
املدعــى عليــه وبنــاءا علــى املــادة السادســة والســبعون بعــد املائــة مــن نظام 
املرافعــات الشــرعية والئحتهــا التنفيذيــة اخلامســة والتــي تنــص علــى أنــه 
) إذا تعــذر تســليم نســخة صــك احلكــم الغيابــي إلــى احملكــوم عليــه أو 
وكيلــه رفــع احلكــم إلــى محكمــة التمييــز بــدون الئحــة اعتراضيــة وال 
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مينــع ذلــك مــن التمــاس إعــادة النظــر وفــق أحكامــه املقــررة  يف هــذا 
النظــام ( جلميــع مــا تقــدم فقــد حكمــت بفتــح الشــقة رقــم 43 الواقعــة يف 
حــي الصفــا مبدينــة جــدة اململوكــة بالصــك املشــار إلــى رقمــه وتاريخــه 
أعــاه بحضــور منــدوب مــن الشــرطة ومنــدوب مــن بيــت املــال وفــرز مــا 
يف الشــقة مــن ممتلــكات وبيــع مــا يخشــى مــن تلفــه وحفــظ قيمتــه يف 
بيــت املــال وحفــظ مــا يتمكــن حفظــه يف بيــت املــال وإعــداد محضــر 
يف ذلــك ومتكــن املدعــي مــن االســتفادة مــن الشــقة وبعــرض احلكــم 
علــى املدعــي قــرر القناعــة بــه وأمــرت برفــع كامــل أوراق املعاملــة إلــى 
محكمــة االســتئناف وذلــك لتعــذر تبليــغ املدعــى عليــه وأقفلــت اجللســة 
الســاعة 00 : 09 وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف  1433/10/24هـــ .،،
احلمــد هلل وحــده، والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد: 
مبحكمــة  الســابعة  احلقوقيــة  الدائــرة  قضــاَة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
ــة الــواردة  االســتئناف يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعامل
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة املســاعد برقــم 
33/1046791 وتاريــخ 1434/01/06هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر من 
فضيلــة الشــيخ ... القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة املســجل 
برقــم 33445093 وتاريــخ 1433/11/02هـــ املتضمــن دعــوى ...  ضــد ...  
وبدراســة الصــك وصـــورة ضبطـــه تقـــررت املوافقـــة علـــى احلكــم واهلل 

املوفــق وصلـــى اهلل علـــى نبينــا محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم.
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: 33413765  تاريُخه: 1433/9/17هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3395424

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34228308  تاريخه: 1434/6/3هـ

إجــارة - إخــاء عقــار - حكــم علــى غائــب - تعــذر إبــاغ خصــم - تنويــه 
بــأن الغائــب علــى حجتــه إذا حضــر .

املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية .

ــه والــذي  ادعــى املدعــي ضــد الغائــب عــن مجلــس احلكــم املدعــى علي
الدعــوى  ومضمــون  الرســمية  بالطــرق  اجللســة  إباغــه مبوعــد  تعــذر 
ــه شــقة مــن عمــارة ميلكهــا مبوجــب  ــى املدعــى علي أن املدعــي أجــر عل
عقــد مبــرم بــن الطرفــن حيــث اســتأجرها املدعــى عليــه ملــدة ســنة 
وتأخــر يف تســليم اإليجــار وطلــب املدعــي إلــزام املدعــى عليــه بإخــاء 
العقــار وتســليم قيمــة اإليجــارات املتأخــرة، احضــر املدعــي بينتــه وهمــا 
شــاهدان شــهدا علــى صحــة دعــواه وعــدل الشــاهدان شــرعًا، صــدر  
احلكــم بإلــزام املدعــى عليــة بتســليم األجــرة املتأخــرة وإخــاء الشــقة 

حــااًل، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ....... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بالدمــام وبن
املقيــدة  1433/02/07هـــ  وتاريــخ   3395424 برقــم  بالدمــام  العامــة 
يــوم  ففــي  1433/02/07هـــ   وتاريــخ   33249180 برقــم  باحملكمــة 
حضــر.......  وفيهــا  اجللســة  أفتتحــت  املوافق1433/02/21هـــ  االحــد 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ....... ولــم يحضــر املدعــى 
بتبليغــه  اخلصــوم  محضــري  مــن  افــاده  تردنــا  ولــم  املدعــو.......  عليــه 
والنــه تعــذر اباغــه حســب احملاضــر املرفقــه والنــه جــرى الكتابــه 
جــرى  فقــد  لــذا  االن  حتــى  افــاده  تردنــا  ولــم  الباغــه  االمــاره  ملقــام 
ســماع الدعــوى وقــرر املدعــي قائــا ان مــن اجلــاري يف ملكــي وحتــت 
... يف  رقــم  القطعــه  بالدمــام يف   ... الواقعــه يف حــي  العمــاره  تصــريف 
مخطــط ... بالدمــام واململوكــه لــي مبوجــب صــك رقــم 4/30/3695 
حدودهــا واطوالهــا كالتالــي شــماال شــارع عــرض 20م بطــول ثاثــون 
متــر وجنوبــا ارض /15 بطــول ثاثــون متــر وشــرقا شــارع عــرض 10 م 
بطــول خمســة وعشــرون  متــر وغربــا ارض /14 بطــول خمســه وعشــرون 
متــر حيــث اســتأجر منــي املدعــى عليــه شــقه يف هــذه العمــاره مبوجــب 
ــل الطرفــن حيــث اســتاجرها  ــه مــن قب ــا واملوقــع علي ــرم بينن العقــد املب
بتاريــخ 1428/06/01هـــ باجــره ســنويه و قدرهــا ثمــان وعشــرون الــف 
ريــال وطريقــة الدفــع كل ســتة اشــهر اربعــة عشــر الــف ريــال وقــد تاخــر 
املدعــى عليــه يف تســديد االيجــار عــدة مــرات حيــث بلــغ الــذي يف ذمتــه 
ثمانيــة عشــر الــف واربعمائــة وثمانــون  ريــال وقــد طلبــت منــه اخــاء 
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العقــار اكثــر مــن ســنه ولكنــه رفــض ذلــك وامتنــع عــن االخــاء علمــا 
بــان العقــد مدتــه ســنه واحــده اطلــب الزامــه باخــاء العقــار املوصــوف يف 
الدعــوى هــذه دعــواي وبســؤاله عــن البينــه احضــر للشــهاده علــى ذلــك 
كا مــن ....... ســعودي اجلنســيه مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ..............  
....... وشــهد كل  و.............. ســعودي اجلنســيه مبوجــب ســجل مدنــي 
ــه اســتاجر مــن  ــم ان املدعــى علي ــه اشــهد بــاهلل العظي واحــد منهــم بقول
املدعــي الشــقه املذكــوره اعــاه باجــرة ســنويه قدرهــا  ثمــان وعشــرون 
الــذي  وان  االيجــارات  تاخــر يف ســداد  عليــه  املدعــى  وان  ريــال  الــف 
بذمتــه ثمانيــة عشــر الــف واربعمائــه وثمانــون ريــال وان املدعــي طلــب 
منــه اخــاء العقــار ولكنــه رفــض وامتنــع وقــد حاولنــا نحــن معــه عــدة 
مــرات ولكــن دون جــدوى هكــذا شــهدا واحضــر لتعديــل الشــهود 
كا مــن ....... ســعودي اجلنســيه مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ....... و ....... 
ســعودي اجلنســيه مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ....... وشــهدا بــاهلل العظيــم 
ان الشــهود عــدول وثقــات وال نعلــم عنهــم اال كل خيــر وليــس بينهــم 
ــة  ــا لــذى فقــد جــرى الكتاب وبــن املدعــى عليــه اي عــداوه هــذا مالدين
منــا لكتابــة العــدل لاستفســار عــن ســريان مفعــول الصــك املشــار عليــه  
وقــد وردتنــا افــادة محضــري اخلصــوم عــدة مــرات والتــي تفيــد تعــذر 
اباغــه رغــم الوصــول ملنزلــه وطــرق البــاب ولكــن اليــرد كمــا جــرى 
ــق ولــم يراجــع خــال هــذه  ــه مغل األتصــال بــه عــدة مــرات ولكــن جوال
الفتــرة احملكمــة لرفــع التعميــم عنــه ومــازل التعميــم قائمــا وقــد وردتنــا 
إفــادة كتابــة عــدل الدمــام برقــم 331476483 وتاريــخ 1433/8/12هـــ 
والتــي تتضمــن ســريان مفعــول الصــك وأنــه عائــد للمدعــي وبنــاء علــى 
املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرفعــات  ولتغيــب املدعــى عليــه 
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عــن احلضــور ومحاولــة اباغــه بشــتى الطــرق ولتعــذر ذلــك وبنــاء البينــه 
علــى املعدلــه  شــرعا ولــكل مــا تقــدم فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه 
الغائــب عــن مجلــس احلكــم بــأن يســلم املدعــي مبلــغ وقــدره  ثمانيــة 
عشــر الــف واربعمائــة وثمانــون ريــال وأن يخلــي الشــقه املوصوفــه اعــاه 
حــاال وقــررت بعــث نســخة مــن صــك احلكــم بعــد تســجيله للمدعــي 
عليــه ليقــدم اعتراضــه خــال املــدة املقــررة نظامــًا وهــي ثاثــون يومــًا مــن 
تاريــخ التبليــغ وأنــه إذا مضــت مــدة االعتــراض ولــم يقــدم اعتراضــه بعــد 
تبليغــه احلكــم فــإن احلكــم يكتســب القطعيــة ويعــد حضوريــًا يف حــق 
املدعــى عليــه حســب املــواد 1/55و4/176و178 مــن الائحــة التنفيذيــة 
لنظــام املرافعــات وأنــه اذا لــم يتبلــغ او تعــذر اباغــه فــإن احلكــم يرفــع 
حملكمــة اإلســتئناف حســب النظــام وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

ــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/09/06هـــ. ــى آل ــا محمــد وعل نبين
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة دائـــرة األحــوال 
الشــخصية الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى 
وتاريــخ  34/1072562/ش2  برقــم  احملكمــة  لــدى  املقيــدة  املعاملــة 
1434/5/1هـــ والــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبدينــة 
الدمــام برقــم 33249180 وتاريــخ 1434/4/28هـــ املرفــق بهــا الصــك 
برقــم  املســجل   .............. الشــيخ  بهــا  القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر 
ضــد   .............. بدعــوى  اخلــاص  1433/9/17هـــ  وتاريــخ   33413765
.............. يف قضيــة اخــاء عقــار  وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه  وأوراق 
املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى حكــم فضيلتــه مــع تنبيهــه إلــى إحلــاق 
العبــارة يف الصــك )أن احلكــم يف حــق املدعــى عليــه غيابــي وأنــه علــى 



63

حجتــه( وذلــك قبــل إحالتهــا إلــى جهــة التنفيــذ واهلل املوفــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/5/29هـــ
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: 33476296 تاريُخه: 1434/12/22هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33440498

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34218870 تاريخه: 1434/5/21هـ

إجــارة - مطالبــة مســتأجر بتســليم عــن مؤجــرة - الدفــع بــأن العقــد 
معلــق علــى شــرط يتعــذر حتقيقــه - عــدم مشــروعية تعليــق عقــود 
املعاوضــات علــى شــرط مجهــول البدايــة - ثبــوت بطــان العقــد ورد 

دعــوى املدعيــة.

1- قــال يف املغنــي جـــ8 صـــ13:«وإن اكتــرى فســطاطًا إلــى مكــة ولم يقل 
متــى أخــرج فالكــراء فاســد وبــه قــال أبــو ثــور وهــو قيــاس قــول الشــافعي 
، وقــال أصحــاب الــرأي: يجــوز استحســانًا بخــاف القيــاس، ولنــا: أنهــا 
مــدة غيــر معلومــة االبتــداء فلــم يجــز ،كمــا لــو قــال: أجرتــك داري 

مــن حــن يخــرج احلــاج إلــى آخــر الســنة ...( أ.هـــ .
2- كشــاف القنــاع جـــ3 صـــ222 : )النــوع الثالــث مــن الشــروط الفاســدة 
إن  بعتــك  كقولــه:  عليــه  البيــع  يعلــق  شــرطًا  البائــع  يشــترط  أن 

جئتنــي بكــذا أو بعتــك إن رضــي فــان ...( أ.هـــ .
3- الشــرح املمتــع جـــ10 صـــ35 : )فلــو أجــر ســيارة محركهــا معطــل 
للســفر عليهــا ، فــإن اإلجــارة ال تصــح ، وإذا قــال املســتأجر لصاحبهــا: 
متــى أصلحتهــا فقــد اســتأجرتها منــك الشــهر بكــذا وكــذا ، فهنــا ال 
تصــح اإلجــارة أيضــًا ؛ ملــا يلــي: أواًل: أن العقــود واملعاوضــات ال يصــح 
ــًا: أن هــذا مجهــول ، أي ابتــداء املــدة  تعليقهــا كمــا هــو املذهــب. ثاني
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ادعــت املدعيــة »شــركة« بدعــوى ضــد املدعــى عليــه بأنهــا اســتأجرت 
منــه محطــة وقــود ملــدة خمســة عشــر عامــًا تبــدأ مــن تاريــخ اســتام املوقــع 
ويكــون االســتام بعــد فراغــه مــن بنائهــا وجتهيزهــا وألنهــا يف مرحلــة 
عليــه خاطبهــا طالبــا  املدعــى  وألن  االنتهــاء  وشــك  وعلــى  التشــطيب 
ــب وكيلهــا إلزامــه بإمضــاء  ــذا فقــد طل ــل املــدة ل ــادة األجــرة أو تقلي زي
ــه  ــل املدعــى علي ــه ، أقــر وكي العقــد وتســليمها املوقــع فــور الفــراغ من
بالعقــد مبــا تضمنــه مــن ثمــن ومــدة وتاريــخ بدايــة وأنهــا ال زالــت حتــت 
ــل املدعــى  ــة أنكــر مــا ورد يف دفــع وكي ــل املدعي اإلنشــاء إال أّن وكي
ــاء  ــى االســتام وانتهــاء املؤجــر مــن بن ــه ،ولكــون العقــد معلقــًا عل علي
وألن  تعليقهــا،  يصــح  ال  املعاوضــات  عقــود  وألن  وجتهيزهــا  احملطــة 
اجلهــل بزمــان ابتــداء العقــد يــؤدي إلــى اجلهــل مبدتــه وهــذا يبطلــه عليــه 
فقــد قــررت الدائــرة ثبــوت بطــان العقــد الــذي تعاقــد عليــه املتداعيــان 
أعــاه وصرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي وبــه حكمــت ، قــرر وكيــل 
املدعيــة االعتــراض فأفهــم بالتعليمــات ، صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف.

مــن التصليــح ، والتصليــح غيــر معلــوم وعلــى هــذا فــا تصــح ، فــإذا 
كان فيهــا خــراب قليــل ونعلــم أنهــا تصلــح خــال يــوم أو يومــن فإنــه 

يجــوز تأجيرهــا( أ.هـــ.
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 احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )......( القاضــي يف احملكمــة العاّمــة 
ــة رئيــس  مبحافظــة القطيــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيل
وتاريــخ   33440498 برقــم  القطيــف  مبحافظــة  العاَمــة  احملكمــة 
وتاريــخ   331241998 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1433/07/02
1433/07/02هـ حضر )......( ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل املدني 
رقــم )......( بصفتــه وكيــًا عــن شــركة )......( مبوجــب الوكالــة  رقــم 
)7684( يف 1433/1/11هـــ الصــادرة مــن كتابــة العــدل بــوزارة التجــارة 
والصناعــة بالريــاض وحضــر حلضــوره )......( ســعودي اجلنســية بالســجل 
املدنــي رقــم ).....( بصفتــه وكيــَا عــن املدعــى عليــه )......( ســعودي 
اجلنســية بالســجل املدني رقم )......( مبوجب الوكالة رقم )9( الصادرة 
املدعــي  وادعــى  1433/07/14هـــ  يف  تنــورة  رأس  عــدل  كتابــة  مــن 
احملطــة  موكلــي  اســتأجر  1430/07/11هـــ  يف  إنــه  قائــَا:  وكالــة 
الواقعــة علــى طريــق ....... بعــد نقطــة التفتيــش يف بدايــة طريــق ....... مــن 
مالكهــا )......( والــذي ميلكهــا مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة 
عــدل القطيــف برقــم 83/ق يف 1422/8/26هـــ بأجــرة ســنوية مقدارهــا 
مليــون ريــال ملــدة خمســة عشــر عامــَا ويبــدأ ســريان العقــد مــن تاريــخ 
اســتام املوقــع ، ويكــون االســتام بعــد انتهــاء املالــك مــن بنــاء احملطــة 
وجتهيزها واحملطة اآلن على وشــك االنتهاء فهي يف مرحلة التشــطيبات 
وقــد خاطــب املدعــى عليــه موكلــي طالبــَا زيــادة األجرة عمــا مت  التعاقد 
عليــه لتكــون 1.500.000 ريــال ملــدة خمســة عشــر ســنة أو 1.300.000 
ســنوات  ملــدة خمــس  ريــال  أو 1.200.000  ســنوات  ملــدة عشــر  ريــال 
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وحيــث األمــر مــا ذكــر فإنــي أطلــب إمضــاء العقــد علــى مــا هــو عليــه 
وإلــزام  املدعــى عليــه بتســليمنا املوقــع بعــد انتهائــه مــن جتهيــزه هكــذا 
ادعــى وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا: مــا ورد يف دعــوى 
املذكــور  والتاريــخ  املذكــور  بالثمــن  املذكــور  العقــد  مــن  املدعــي 
فصحيــح ومــا ورد مــن طلــب موكلــي زيــادة اإليجــار فــا أعلــم عنــه 
وســأراجع موكلــي يف ذلــك وموكلــي ممتنــع عــن تســليم احملطة ويطلب 
فســخ العقــد ملــا هــو مذكــور يف مذكــرة الدفــاع هكــذا أجــاب ثــم قــدم 
مذكــرة دفــاع هــذا نصهــا ) 1- تعاقــد موكلــي مــع املدعيــة بتاريــخ 
1430/07/11هـــ علــى تأجيرهــا محطــة احملروقــات الواقعــة علــى طريق 
....... - الدمــام التــي كانــت قيــد اإلنشــاء ولــم تكتمــل بعــد بأجــرة 
ســنوية قدرهــا مليــون ريــال )البنــد 3 مــن عقــد اإليجــار( )املرفــق رقــم 
-1-( 2- نــص البنــد ) 2 مــن العقــد املنــوه عنــه( علــى أن مــدة : عقــد 
اإليجــار )15( ســنة هجريــة تبــدأ مــن تاريــخ إيصــال التيــار الكهربائــي 
ترخيــص  واســتام  للموقــع  الكهربــاء  شــركة  عــدادات  وتركيــب 
البنــاء ، وهــذا يعنــي وفقــًا ملنطــوق نــص الفقــرة املنــوه عنهــا مــن بنــد )2( 
الثــاث  املســائل  هــو  العقــد  لبدايــة  عليــه  املعــول  التاريــخ  يكــون  أن 
املذكــورة أعــاه 3- كمــا وردت عبــارة يف ذات البنــد املشــار إليــه أعاه 
علقــت بدايــة العقــد علــى التســليم مبوجــب محضــر اســتام للعــن محــل 
البنــد  مــن  الثالــث  الســطر  يف  بنصهــا  الطرفــن  مــن  معتمــد  العقــد 
املذكــور علــى أن )وال يعتمــد بدايــة العقــد إال مبوجــب محضــر اســتام 
املوقــع معتمــد مــن الطرفــن( 4- تعــذر علــى موكلــي تســليم العــن 
املؤجــرة للمدعيــة ألســباب خارجيــة عــن إرادتــه ممــا جتعــل التزامــه 
بتســليم العــن مســتحيًا ممــا يجعــل العقــد باطــًا وترجــع اســتحالته 
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قــدرة موكلــي علــى تســليم العــن املؤجــرة بســبب اآلتــي: أ-رفضــت 
اجلهــات املختصــة منــح موكلــي ترخيــص إقامــة احملطــة يف املــكان 
املتعاقــد علــى تأجيــره للشــركة املدعيــة لكــون األرض املشــيدة علــى 
جــزء منهــا احملطــة موضــوع الدعــوى هــي أرض زراعيــة ورغــم إســتيفاء 
موكلــي جميــع الطلبــات إال أن وزارة الزراعــة مــا زالــت ترفــض فــرز 
جــزء مــن األرض للمحطــة ، والشــك أنــه بغيــر الترخيــص الصــادر مــن 
اجلهــات املختصــة ال ميكــن للشــركة املدعيــة مزوالــة عملهــا لتشــغيل 
وإدارة احملطــة موضــوع الدعــوى وبــدون الترخيــص يصبــح موكلــي غيــر 
قــادر علــى تســليم احملطــة للمســتأجر ممــا يجعــل تنفيــذ التزامــه بتســليم 
واجــب  يكــون  ممــا  التنفيــذ  مســتحيل  التزامــًا  للمســتأجر  املأجــور 
الفســخ ال ســيما وأن موكلــي منــذ تاريــخ إبرامــه عقــد اإليجــار وحتــى 
تاريخــه يراجــع اجلهــات املختصــة دون نتيجــة أي منــذ ثــاث ســنوات ب- 
أن ملوكلــي شــريك يف احملطــة بحصــة النصــف وهــو الشــريك ).......( 
وقــد أبــدى معارضتــه علــى قيــام موكلــي بتأجيــر احملطــة دون اســتئذانه 
)املرفــق-2-( ورفــض إجــازة تصــرف موكلــي بحصة الشــريك املذكور 
بتأجيــره نيابــة عنــه. 5- قــام موكلــي بإخطــار الشــركة املدعيــة بعــدم 
قدرتــه علــى تنفيــذ التزامــه بتســليم املأجــور للمدعيــة مرتــن )املرفــق 
رقــم -3-( وأخطرهــا بفســخ العقــد املبــرم بينــه وبــن املدعيــة الســتحالة 
التنفيــذ إال أن املدعيــة أصــرت علــى طلبهــا بتســليم احملطــة ويف ذلــك 
مخالفــة لألنظمــة الســارية يف اململكــة. 6- أن العقــد قــد أبــرم بــن 
موكلــي واملدعيــة موقوفــا ً علــى شــرط إيصــال التيــار الكهربائــي 
البنــاء وتراخيــص التشــغيل  وتركيــب العــدادات واســتام تراخيــص 
وبعــدم احلصــول علــى التراخيــص املذكــورة فيعتبــر العقــد مفســوخًا 
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ــم يســتلم بــدل األجــرة  ــي ل لعــدم حتقــق الشــرط الفاســخ. 7- أن موكل
حتــى تاريخــه رغــم مضــي ثــاث ســنوات لكــي ميكــن القــول بإلزاميــة 
العقــد بينــه وبــن املدعيــة. صاحــب الفضيلــة أن تســليم العــن املأجــورة 
لــم يتــم ودفــع األجــرة لــم يتــم أيضــًا ويســتحيل علــى موكلــي تســليم 
ــي  ــرم بــن موكل ــي أن العقــد املب ــه أعــاه ممــا يعن ــم بيان ــا يت املأجــور مل
وبــن املدعيــة قــد انعقــد مــع تخلــف أهــم األركان األساســية لانعقــاد 
ممــا يعنــي بطــان العقــد لــذا ألتمــس مــن فضيلتكــم رد دعــوى املدعيــة( 
انتهــى نصهــا وأضــاف املدعــى عليــه وكالــة قائــًا: إن رغــب املدعــي 
ــع  ــا بشــيء فــا مان ــه اآلن دون مطالبتن ــى مــا هــو علي اســتام املوقــع عل
وكالــة  املدعــي  حضــر  أخــرى  جلســة  ويف  أجــاب  هكــذا  لدينــا 
..................... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم .................... وكيــًا عــن 
ــة الصــادرة مــن كاتــب العــدل  شــركة ..................... مبوجــب الوكال
يف وزارة التجــارة والصناعــة برقــم 7683 وتاريــخ 1433/01/11هـــ جلــد 
ــة وســبق أن حــدد للطرفــن  ــه وكال 266 وحضــر حلضــوره املدعــى علي
موعــٌد يف 1433/8/17هـــ وكنــت يف إجازة اضطرارية وبســؤال املدعي 
ــدي مذكــرة  ــي ل ــًا : إن ــة أجــاب قائ ــه يف اجللســة املاضي عمــا اســتعد ب
جوابيــة وأطلــب االطــاع عليهــا ، وقــد جــرى االطــاع عليهــا ورأيــت 
ضبطهــا وهــذا نــص احلاجــة منهــا : أوال : )وال يخفــى علــى فضيلتكــم 
قــول اهلل ســبحانه وتعالــى }يــا أيهــا اللذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود{ ، 
واملدعــى عليــه يريــد أن يخالــف هــذا األمــر الشــرعي املتــن وأن ينقــض 
العقــد بــدون مبــرر شــرعي ) مرفــق صــورة العقــد( واحلامــل لــه علــى ذلــك 
هــو طمعــه يف زيــادة األجــرة ، وكان االتفــاق معــه حســب العقــد أن 
هــذا  يؤكــد  وممــا   ، ســنويًا  ريــال  مليــون   : احملطــة  أجــرة  تكــون 
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لفضيلتكــم هــو خطابــه املوجــه لنــا يف تاريــخ 1433/1/3هـــ ) مرفــق 
صــورة ( حيــث يقــول فيــه مانصــه : ) اإلجــار قليــل الوقــت احلاضــر حيــث 
اخلســارة الكبيــرة ومســاحة احملطــة كبيــرة 25,000 الــف متــر حســب 
الكروكــي املرفــق املطلــوب 1- إن كان مــدة اإلجــار خمســة عشــر 
ســنة يكــون اإلجــار مليــون ونصــف 2- إن كان مــدة اإلجــار عشــر 
ســنوات يكــون اإلجــار مليــون وثــاث مائــة ألــف ريــال 3- إن كان مــدة 
اإلجــار خمــس ســنوات يكــون اإلجــار مليــون ومائتــا ألــف حيــث تقــدم 
الرغبــة  ولكــن  كبيــر  بعــرض  واألفــراد  الشــركات  مــن  عــدد  لنــا 
بشــركة ).......( حيــث الشــركة عماقــة وســمعه فــوق املمتــازة ... ( 
انتهــى هــذا نــص كامــه ، واحلمــدهلل الــذي أظهــر احلــق علــى لســانه وال 
يخفــى علــى فضيلتكــم أنــه اليحــق لــه الزيــادة علــى األجــرة بعــد توقيــع 
البيعــان  العقــد وتفــرق املتعاقديــن ، لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) 
باخليــار مالــم يتفرقــا ( ثانيــًا : ماجــاء يف مذكــرة وكيــل املدعــى عليــه 
)فقــرة 4/أ ( مــن قولــة بــأن اجلهــات املختصــة رفضــت منــح موكلــه 
ترخيــص إقامــة احملطــة فاجلــواب عنــه أن هــذا الــكام غيــر صحيــح ، 
وأن احملطــة قائمــة وقــد أنشــئت ، وال يســتطيع أن يبنيهــا بــدون فســح 
بعــد موافقــة اجلهــات  البلديــة إال  مــن  البنــاء  بنــاء ، وال يعطــى فســح 
املختصــة ذات العاقــة ) وزارة النقــل والدفــاع املدنــي واملــرور ( وهــل هــذا 
الرفــض رفضــًا مطلقــًا ال يجــوز بــأي حــال مــن األحــوال فتــح احملطــة، أم 
أنــه رفــٌض مشــروط بإحضــار طلبــات وإجــراءات اعتياديــة كأي محطــة 
أخــرى ؟ وممــا يــدل علــى عــدم صدقــه هــو قولــة يف خطابــه املوجــه 
ملوكلــي بتاريــخ 1433/6/15هـــ  : ) وملوافقتنــا علــى اقتراحــه بــأن نقــوم 
بتشــغيلها بأنفســنا( انتهــى. وهــذا دليــل علــى أن اجلهــات املختصــة موافقة 
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علــى منحــه الترخيــص ، وإمنــا يريــد أن يشــغلها هــو بنفســه ، فلــو لــم 
تســمح اجلهــات املختصــة ملــا متكــن هــو وال غيــره مــن تشــغيلها ثالثــًا : 
ماجــاء يف مذكــرة وكيــل املدعــى عليــه ) فقــرة 4/ب ( وهــو قولــه ) أن 
ملوكلــي شــريك يف احملطــة بحصــة النصــف وهــو الشــريك ................... 
وقــد أبــدا معارضتــه علــى قيــام موكلــي بتأجيــر احملطــة دون اســتئذانه 
) املرفــق-2-( ورفــض إجــازة تصرف موكلي بحصة الشــريك املذكور 
بتأجيــره نيابــة عنــه ( انتهــى . واجلــواب عــن هــذا الدفــع هــو ماجــاء يف 
نــص العقــد املوقــع مــن الطرفــن ، يف البنــد رقــم ســتة ونصــه : يقــر 
الطــرف األول بأنــه املالــك الوحيــد للمحطــة وملحقاتهــا وأنهــا شــيدت 
وفــق اللوائــح والنضــم الســارية باململكــة وال ينازعــه فيهــا أحــد ولــم 
يســبق لــه وأن قــام بتأجيرهــا لنفــس فتــرة العقــد وأننهــا ليســت محملــة 
يثبــت  فالعقــد  واضــح  شــرط  فهــذا  انتهــى   ... ماديــة  إلتزامــات  بــأي 
لفضيلتكــم بأنــه عنــد تأجيرهــا لــم يكــن لــه شــريك فيهــا ، وإن كان 
صادقــًا يف كامــه فــإن هــذا نــوع مــن التاعــب واالحتيــال ) أحتفــظ 
بحقــي يف طلــب تعزيــره ( وممــا يؤكــد لفضيلتكــم عــدم صحة كامه 
بــأن لــه شــريك يف احملطــة ، هــو صــك التملــك ألرض احملطــة ، فــإن 
صــك التملــك الــذي زودنــا املدعــى عليــه بنســخة منــه عنــد التعاقــد يفيــد 
بأنــه هــو املالــك الوحيــد وليــس معــه شــريك فيهــا ) مرفــق صــورة ( حيــث 
جــاء يف صــك التملــك مانصــه : ) إن وزيــر الزراعــة وامليــاه اســتنادًا علــى 
باملرســوم  الصــادر  البــور  األراضــي  توزيــع  نضــام  مــن  التاســعة  املــادة 
امللكــي رقــم م/26 يف 1388/7/6 هـــ وانفــاذًا ملصادقــة املقــام الســامي 
بتملــك هــذه األرض رقــم 1165/4/م وتاريــخ 1421/9/14 هـــ وبنــاء 
علــى قــرار التوزيــع رقــم 63607 وتاريــخ 21 /1416/9 هـــ يقــرر مايلــي : 
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ميلــك ).......( القطعــة رقــم واحــد مــن األرض الواقعــة ).......(( انتهــى وجــاء 
يف آخــر صــك التملــك مــا نصــه : ) وقــرر املنــدوب املذكــور تنازلــه عــن 
األرض املوصوفــة بعاليــه وهــي خاليــة وغيــر مشــغولة لهــذا احلاضــر معــي 
).......( يف 1398/1/1هـــ  احلفيظــة  رقــم   ).......(  / الشــرعي  باملجلــس 
الريــاض رقــم ســجل املدنــي 1050094117 وقــد قبــل ).......( املذكــور 
احلــال  شــاهدي  بحضــور  مــا ذكــر  علــى كل  وصــادق  األرض  هــذه 
املعرفــن ).......( وبنــاًء علــى مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي مــا ذكــر بعاليــه 
شــرعًا( وعلــى فــرض صحــة كام وكيــل املدعى عليه بأن له شــريكًا 
يف احملطــة وأنــه باعــه جــزءًا منهــا بعــد تعاقــده معنــا ، فــإن هــذا ال يؤثــر 
علــى عقــد اإلجــارة بــن الطرفــن ، حيــث جــاء يف البنــد 18 مــن عقــد 
اإلجــارة مانصــه : يف حــال انتقــال ملكيــة احملطــة لطــرف آخــر خــال 
مــدة ســريان العقــد يســري هــذا العقــد بكامــل شــروطه مــع املالــك 
اجلديــد حتــى انتهــاء مدتــه ، وعلــى الطــرف األول املؤجــر إخطــار املالــك 
اجلديــد بهــذا الشــرط قبــل إمتــام عمليــة البيــع ، كمــا يســري مفعــول هــذا 
العقــد يف مواجهــة ورثــة الطرفــن يف حــال الوفــاة . انتهــى وال يخفــى علــى 
فضيلتكــم أن هــذا الشــرط رقــم )18( هــو مــن بــاب التأكيــد ، ولــو لــم 
ُيشــرط فــإن القاعــدة الشــرعية تــدل عليــه وهــي ) أن املســتأجر قــد ملــك 
املنفعــة ( فاملســتأجر يف هــذا احلــال أحــق مبنفعــة العــن مــن املشــتري 
اجلديــد ، ألنــه اســتحقها قبلــه . رابعــًا : مــا جــاء يف مذكــرة وكيــل 
املدعــى عليــه )بنــد 5( وهــو ادعائــه بــأن موكلــه قــام بإخطــار املدعيــة 
ــن ....  ــة مرت ــذ التزامــه بتســليم املأجــور للمدعي ــى تنفي ــه عل بعــدم قدرت
فاجلــواب عنــه أن هــذا ادعــاء غيــر صحيــح بــل إن املدعــى عليــه أخطــر 
موكلــي املدعــي بطلبــه زيــادة األجــرة ، ) مرفــق صــورة مــن خطــاب 
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املدعــى عليــه ( ، وملــا رفــض موكلــي زيــادة األجــرة أخطــره بفســخ 
العقــد . فضيلــة الشــيخ : ممــا يثبــت لفضيلتكــم عــدم صــدق وكيــل 
املدعــي يف كامــه هــو أن املدعــى عليــه يريــد تشــغيل احملطــة بنفســه ، 
وقــد جــاء هــذا ، هــو قــول املدعــى عليــه يف خطابــه املوجــه ملوكلــي 
بتاريــخ 1433/06/15هـــ ونصــه : ) وملوافقتنــا علــى اقتراحــه بــأن نقــوم 
بتشــغيلها بأنفســنا ( انتهــى فاملدعــى عليــه متناقــض يف كامــه تــارًة 
يزعــم أنــه عاجــز عــن تســليمها ، وتــارًة يطلــب زيــادة األجــرة : وتــارًة 
يتعلــل بأنــه يريــد أن يقــوم بتشــغيل احملطــة بنفســه . خامســًا : مــا جــاء يف 
مذكــرة وكيــل املدعــى عليــه )بنــد6( وادعائــه أن العقــد موقوفــًا علــى 
شــرط إيصــال الكهربــاء وتركيــب العــداد واســتام تراخيــص البنــاء 
وتراخيــص التشــغيل ، وإال فيعتبــر العقــد مفســوخًا .... فاجلــواب عنــه أن 
كامــه غيــر صحيــح ، وأن التعاقــد قــد مت بــن الطرفــن ولكــن بدايــة 
احتســاب األجــرة تبــدأ مــن تاريــخ إيصــال التيــار الكهربائــي وتركيــب 
ــاء  ــاء للموقــع واســتام ترخيــص البن كافــة عــدادات شــركة الكهرب
وهــذا كلــه منصــوص عليــه يف العقــد يف البنــد رقــم )2( وعلــى حســب 
علمنــا فإنــه قــد مت إنهــاء كافــة اإلجــراءات وموافقــة اجلهــات املختصــة ، 
وليــس هنــاك مانــع نظامــي مينــع املدعــى عليــه مــن الســماح بتشــغيل 
ــد7(  ــه )بن ــل املدعــى علي احملطــة . سادســًا : مــا جــاء يف مذكــرة وكي
وهــو قولــه إن موكلــه لــم يســتلم األجــرة حتــى تاريخــه رغــم مضــي ثــاث 
ســنوات لكــي ميكــن القــول بإلزاميــة العقــد بينــه وبــن موكلــي املدعي 
ــزم باإليجــاب والقبــول ، وقــد مت  فاجلــواب عنــه هــو أن عقــد اإلجــارة يل
هــذا ، وقــد اتفــق الطرفــان علــى أن الدفــع ال يكــون إال بعــد جتهيــز 
احملطــة وتســيلمها ، فهــذا ليــس عائقــًا وال مبــررًا للمدعــى عليــه ليتنصــل 
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مــن العقــد. فضيلــة الشــيخ : إن املدعــى عليــه يريــد أن ينقــض العقــد 
بــدون مبــرر شــرعي ، وممــا يثبــت هــذا لفضيلتكــم هــو قولــه يف خطابــه 
املوجه إلى موكلي يف 1433/07/01هـ ، يف آخر ســطر منه ، ونصه: 
)وكل إنســان حــر يف حالــه ( وقولــه هــذا غيــر صحيــح، واحلريــة مقيــدة 
بالقيــود  التزامــه  عــدم  لفضيلتكــم  يثبــت  ، ممــا  الشــرعية  بالقيــود 
العقــود  بــن  بالفــرق  معرفتــه  وعــدم  والقانونيــة  الشــرعية  والقواعــد 
تذكيــر  مــن فضيلتكــم  أطلــب  وختامــًا   . اجلائــزة  والعقــود  الازمــة 
املدعــى عليــه باملبــادئ اإلســامية واألخاق النزيهــة يف التعامل التجاري 
وأطلــب 1- إلــزام املدعــى عليــه بالوفــاء بالعقــد وتســليم احملطــة حســب 
األجــرة املتفــق عليهــا بــن الطرفــن 2- إلــزام املدعــى عليــه بدفــع تعويض 
عــن تأخــره يف تســليم احملطــة ، إذا كان تأخــره بــدون عــذر 3- إلــزام 
املدعــى عليــه بدفــع أتعــاب احملامــاة .( انتهــى نصهــا . فطلــب املدعــى 
ــا ويف جلســة أخــرى حضــر  ــم تســليمه نســخة منه ــا فت ــه نســخة منه علي
الطرفــان وقــد أحضــر وكيــل املدعــى عليــه مذكــرة دفاعيــة ردًا علــى 
مذكــرة وكيــل املدعــي وهــذا نصهــا: )ردًا علــى مــا تضمنتــه مذكــرة 
وكيــل املدعيــة املقدمــة لفضيلتكــم يف جلســة يــوم 1433/10/29هـــ ، 
ورغــم أنهــا لــم تــأِت بجديــد ، وُجــلُّ مــا حوتــه هــو تبريــرات واهيــة يف 
محاولــة يائســة منــه لالتفــات علــى احلقيقــة الســاطعة التــي مفادهــا أن 
عقــد اإليجــار  موضــوع الدعــوى قــد ُوِلــَد وهــو معــه أســباب موتــه لتخلــف 
احتفاظنــا بكافــة  ومــع  وانعقــاده.  الشــرعية لصحتــه  الشــروط  أهــم 
ــا الســابق تقدميهــا لفضيلتكــم يف  ــي أوردناهــا يف مذكرتن الدفــوع الت
جلســة يــوم 1433/07/14هـــ ، فإننــا جنمــل لفضيلتكــم ردنــا علــى 
املذكــرة املنــوه عنهــا علــى النحــو التالــي: )1( أشــارت مذكــرة وكيــل 
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املدعيــة يف الفقــرة )أواًل( منهــا إلــى أن العامــل األساســي ملوكلــي يف 
طلــب فســخ العقــد هــو طمعــه يف زيــادة األجــرة حســب زعمــه ويدلــل علــى 
تغافــل  وقــد  املــؤرخ يف 1433/01/03هـــ.  لــه  ذلــك بخطــاب موكلــي 
وكيــل املدعيــة عــن حقيقــة مفادهــا أن عقــد اإليجــار قــد أبــرم بــن 
موكلــي وبــن املدعيــة بتاريــخ 1430/07/11هـــ ، أي منــذ مــا يزيــد على 
ثــاث ســنوات دون أن يســتلم موكلــي بــدل اإليجــار ، حتــى ميكننــا 
القــول باســتفادته مــن العقــد ، ورغــم مضــي ثــاث ســنن وزيادة األســعار 
مــن  للكثيــر  واســتام موكلــي  مــن محطــات  مياثلهــا  ملــا  الســوق  يف 
العــروض التــي تفــوق بــدل اإليجــار املتفــق عليــه مــع املدعيــة ، فذلــك يــدّل 
داللــة واضحــة علــى تضــرر موكلــي مــن عقــد موقــوف لــم يحقــق املرجــو 
منــه وهــو االســتفادة ماليــًا مــن اســتثمار احملطــة موضــوع الدعــوى رغــم 
أنــه قــد تكبــد مبالــغ باهظــة يف بناءهــا وجتهيزهــا. )2( إن الترخيــص 
بــه يف مذكرتنــا  قــد أوضحنــا املقصــود  الدعــوى  للمحطــة موضــوع 
الســابقة ، حيــث أن األرض املقامــة عليهــا احملطــة هــي أرض زراعيــة 
وهــي جــزء مــن مزرعــة موكلــي ولدينــا اآلن معاملــة دائــرة بــن وزارة 
الزراعــة وبــن الدوائــر املختصــة األخــرى لفــرز أرض احملطــة عن املزرعة 
العائــدة ملوكلــي املدعــى عليــه ولــن يصــدر ترخيــص احملطــة إال بعــد 
انتهــاء عمليــة الفــرز وصــدور الصــك اخلــاص باحملطــة. )3( إن شــريك 
موكلــي يف احملطــة املدعــو... هــو ليــس شــريكًا يف أرض احملطــة ، بــل 
إن الشــراكة يف احملطــة فقــط ، حيــث قــام الشــريك املذكــور بتحمــل 
نفقــات وتكاليــف إنشــاء احملطــة مقابــل حصتــه يف اســتثمارها ومعاملــة 
إثبــات شــراكته جاريــة أيضــًا لــدى اجلهــات املختصــة ) مرفــق صــورة مــن 
إجــازة  موكلــي  شــريك  رفــض  أن  يف  شــك  وال   ، الشــراكة(  عقــد 
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اإلجــارة التــي أجراهــا موكلــي دون علمــه جتعــل مــن املســتحيل علــى 
موكلــي تســليم املأجــور ، حيــث أنــه وفقــًا للقواعــد الشــرعية العامــة ، 
ــة عــدم إجــازة  ــه فقــط يف حال ــا تنفــذ اإلجــارة مــن الشــريك يف حصت إمن
الشــريك اآلخــر وإنــه مــن املعلــوم اســتحالة تبعيــض إيجــار احملطــة إلــى 
حصــص فبالتالــي يســتحيل علــى موكلــي تســليمها للمدعيــة. )4( أمــا 
مــا جــاء مــن احتجــاج وكيل املدعية ببعض بنود عقــد اإليجار باعتبارها 
دليــًا ضــد موكلــي فيمــا تضمنتــه ، فهــذا االحتجــاج مــردود عليــه وال 
تقــوم بــه أي حجــة ضــد موكلــي ، ذلــك أن هــذا العقــد مطبــوع علــى ورق 
املدعيــة وبنــوده محــررة مــن قبــل املدعيــة ذاتهــا ولــم يتســَن ملوكلــي 
مراجعتــه أو دراســته أو عرضــه علــى أنــاس مختصــن ، وإمنــا وقعــه حاملــا 
تســلمه مــن املدعيــة ، وبذلــك ال يعتبــر حجــة ضــد موكلــي ، فضــًا عــن 
أهــم أركان هــذا العقــد قــد تخلفــت وهــي عــدم قــدرة املؤجــر علــى 
تســليم املأجــور وعــدم ســداد األجــرة مــن املدعيــة )املســتأجر( فــا يعتبــر 
العقــد بالتالــي منعقــدًا )5( إن تخلــف شــروط االنعقــاد يف عقــد اإليجــار 
موضــوع الدعــوى جتعلــه عقــدًا باطــًا ال نفــاذ لــه بحــق موكلــي وال أثــر 
يترتــب عليــه وشــروط انعقــاد عقــد اإليجــار ، كمــا ال يخفــى علــى 
فضيلتكــم إضافــة إلــى اإليجــاب والقبــول ، هــي : )أ( القــدرة علــى 
تســليم املأجــور ، وقــد تخلــف هــذا الشــرط علــى النحــو الســابق تفصيلــه 
ــا الســالف تقدميهــا لفضيلتكــم واملذكــورة أعــاه ، فــا  يف مذكرتن
نــرى داعيــًا لتكــراره. )ب( عــدم اســتام موكلــي بــدل اإليجــار املتفــق 
عليــه رغــم مضــي ثــاث ســنن علــى إبــرام العقــد. )ج( عــدم تضّمــن العقد 
النحــو  لبــدء ســريان اإليجــار علــى  تاريــخ واضــح ومحــدد  بيــان  ذاتــه 
الســابق بيانــه تفصيــًا أيضــًا يف مذكرتنــا املنــوه عنهــا أعــاه ، وهــذا 
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بــا شــك يجعــل العقــد منطويــًا علــى غــرر وجهالــة جتعلــه باطــًا أيضــًا. 
صاحــب الفضيلــة أنــه وفقــًا للقواعــد الشــرعية ، فــإن عقــد اإليجــار 
ــي ،  ــه وبلزوميتــه ضــد موكل ــة التشــبث ب الــذي يحــاول وكيــل املدعي
إمنــا هــو إذا أردنــا أن نكّيفــه  التكييــف الشــرعي ، فأقــّل مــا يقــال عنــه  
أنــه وعــد باإليجــار وليــس عقــد إيجــار وال شــك أن هــذا الوعــد وملــا 
التســليم  شــرط  وتخلــف  وضــرر  وغــرر  جهالــة  مــن  عليــه  انطــوى 
واســتحالتها وعــدم ســداد األجــرة وعــدم بيــان تاريــخ محــدد لبــدء ســريان 
اإليجــار يجعلــه وعــدًا باطــًا ال أثــر شــرعي يترتــب عليــه. وبنــاء عليــه ، 
بــرد دعــوى املدعيــة جملــة وتفصيــًا  فإننــا نكــرر طلباتنــا الســابقة 
ــول وافــر  ــوا بقب ــة. وتفضل ــي واملدعي واحلكــم بفســخ العقــد بــن موكل
التحيــة والتقديــر( انتهــى نصــه ثــم جــرى رفــع اجللســة للدراســة والتأمــل 
ــاًء  ــاب املرافعــة فبن ــم جــرى قفــل ب ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان ث
علــى  معلقــًا  العقــد  ولكــون  واإلجابــة  الدعــوى  مــن  تقــدم  مــا  علــى 
االســتام وانتهــاء املؤجــر مــن بنــاء احملطــة وجتهيزها وعقــود املعاوضات 
ال يصــح تعليقهــا وألن اجلهــل بزمــان ابتــداء العقــد يــؤدي إلــى اجلهــل مبدته 
وهــذا يبطلــه قــال يف املغنــي جـــ8 صـــ13 : )وإن اكتــرى فســطاطًا إلــى 
مكــة ولــم يقــل متــى أخــرج فالكــراء فاســد وبــه قــال أبــو ثــور وهــو 
قيــاس قــول الشــافعي ، وقــال أصحــاب الرأي: يجوز استحســانًا بخاف 
القيــاس ، ولنــا: أنهــا مــدة غيــر معلومــة االبتــداء فلــم يجــز ، كمــا لــو 
قــال: أجرتــك داري مــن حــن يخــرج احلــاج إلــى آخــر الســنة ...( أ.هـــ وألن 
يف  قــال  كمــا  للعقــد  مبطــل  باطــل  شــرط  املجهــول  علــى  التعليــق 
الفاســدة أن  الثالــث مــن الشــروط  )النــوع   : الكشــاف جـــ3 صـــ222 
إن جئتنــي  بعتــك  البيــع عليــه كقولــه:  يعلــق  البائــع شــرطًا  يشــترط 
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بكــذا أو بعتــك إن رضــي فــان ...( أ.هـــ والعقــد محــل النظــر هنــا يف 
حقيقتــه يشــتمل علــى تعليــق األجــل املفضــي إلــى تعليــق العقــد ولقولــه يف 
الشــرح املمتــع جـــ10 صـــ35 : )فلــو أجــر ســيارة محركهــا معطــل للســفر 
عليهــا ، فــإن اإلجــارة ال تصــح ، وإذا قــال املســتأجر لصاحبهــا: متــى 
أصلحتهــا فقــد اســتأجرتها منــك الشــهر بكــذا وكــذا ، فهنــا ال تصــح 
اإلجــارة أيضــًا ؛ ملــا يلــي: أواًل: أن العقــود واملعاوضــات ال يصــح تعليقهــا 
مــن  املــدة  ابتــداء  أي   ، مجهــول  هــذا  أن  ثانيــًا:  املذهــب.  هــو  كمــا 
ــى هــذا فــا تصــح ، فــإذا كان  ــوم وعل التصليــح، والتصليــح غيــر معل
ــه يجــوز  ــوم أو يومــن فإن ــح خــال ي ــا تصل ــم أنه ــل ونعل ــا خــراب قلي فيه
تأجيرهــا( أ.هـــ ولــكل مــا ذكــر ولغيــره فقــد ثبــت لــدي بطــان العقــد 
الــذي تعاقــد عليــه املتداعيــان أعــاه وصرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي 
لذلــك هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وجــرى نطقــه علنــًا مبجلــس 
احلكــم الشــرعي الســاعة العاشــرة فقــرر املدعــى عليــه القناعــة ولــم 
يقنــع املدعــي واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة وجــرى تســليمه نســخة 
مــن احلكــم بنفــس اليــوم لتقــدمي مــا لديــه مــن اعتــراض وجــرى إفهامــه 
بتعليمــات االســتئناف وأن عليــه تقــدمي اعتراضــه يف مــدة أقصاها ثاثون 
يومــًا مــن تاريــخ هــذا اليــوم ففهــم ذلــك وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1433/11/30هـــ احلمــد هلل 
وحــده، وبعــد:  قــد عــادت  إلينــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
مــزودة بقرارهــا رقــم 3446360 يف 1434/02/25هـــ  املتضمــن بعــد 
املقدمة مانصه ) وبدراسة الصك وصورة ضبطه والائحة االعتراضية 
وأوراق املعاملــة لوحــظ وجــود نقــص يف صــورة الضبــط ينبغــي إكمالــه 
فعلــى فضيلــة القاضــي ماحظــة مــا ذكــر وإكمــال مــا يلــزم نحــوه واهلل 
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املوفــق( انتهــى نصــه والقــرار موقــع ومختــوم مــن أصحــاب الفضيلــة 
اســتئناف  قاضــي  وتوقيعــه  ختمــه   ................. اســتئناف  قاضــي 
.................... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ............... ختمــه وتوقيعــه 
ومت  ذكــر  مــا  ماحظــة  مت  بأنــه  الفضيلــة  أصحــاب  أجيــب  وعليــه: 
إكمــال الــازم وتوجيــه املوظــف املختــص مباحظــة ذلــك مســتقبًا 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وسلم. حرر يف 1434/03/14هـ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  اإلثنــن املوافــق 1434/06/05 هـــ  وقــد 
عــادت إلينــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مــزودة بالقــرار ذي الرقــم 
)34218870( يف 1434/05/21هـــ واملتضمــن بعــد املقدمــة مــا نصــه 
) وحيــث ســبق دراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
وأوراق املعاملة وباالطاع على ما أجاب به فضيلة القاضي على قرارنا 
ذي الرقــم )3446360( وتاريــخ 1434/02/25هـــ قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق( انتهــى نصــه والقــرار موقــع 
ومختــوم مــن قاضــي اســتئناف  الشــيخ ................ وقاضــي اســتئناف 
وبــاهلل      ...................... الشــيخ  الدائــرة  ورئيــس   ................ الشــيخ 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/6/5هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم 34709787 وتاريــخ 1434/3/22هـــ  الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة القطيــف  برقــم 34556656 
فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/3/17هـــ  وتاريــخ 
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القاضــي باحملكمــةً  الشــيخ/..................... املســجل برقــم 33476296 
 ......................... دعوى/شــركة  بشــأن  1433/12/22هـــ  وتاريــخ 
ضــد/......................... يف قضيــة حقوقيــة وقــد تضمــن الصــك حكــم 
الصــك  دراســة  ســبق  وحيــث  فيــه  ومفصــل  مــدون  هــو  فضيلتــه مبــا 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة وباإلطــاع علــى 
مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي على قرارنــا ذي الرقــم 3446360/ق2/ب 
ــى احلكــم بعــد اإلجــراء  ــا املصادقــة عل ــخ 1434/2/25هـــ قررن والتاري
األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف1434/5/21هـــ .
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: 3450435  تاريُخه: 1434/2/30هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33442221

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34208836 تاريخه: 1434/5/7هـ

إجــارة  اســتثمار« - طلــب إخــاء عقــار - مــدة عقــد   « إجــارة  عقــد- 
مجهــول - عــدم االنتفــاع مــن العــن املؤجــرة ألمــر خــارج عــن إرادة 
طــريف العقــد - حكــم بفســخ عقــد إجــارة - حكــم بإعــادة أجــرة ُمســلمة- 
حكــم بعــدم اســتحقاق املدعــى عليــه االنتفــاع بالعــن املؤجــرة بقيــة 

املــدة الــواردة يف العقــد.

1. أن النبي صلى اهلل عليه وسلم نهى عن الغرر
2. قــال اخلرقــي ) فــان جــاء أمــر غالــب يحجــز املســتأجر عــن منفعــة مــا 
وقــع عليــه العقــد لزمــه مــن  األجــر مبقــدار انتفاعــه (ا.هـــ املغنــى 27/8.

3. وقــال ابــن قدامــه يف املغنــى 24/8 ) اجمــع كل مــن نحفــظ عنــه مــن 
أهــل العلــم أن اســتئجار املنــازل جائــز وال يجــوز إجارتهــا إال علــى مــدة 
معلومــة ( وقــال )إذا أتلفــت العــن قبــل قبضهــا فــان اإلجــارة تنفســخ 
بغيــر خــاف نعلمــه الن املعقــود عليــه تلــف قبــل قبضــه( ا.هـــ 29/8. 
وقــال ) أن يحــدث علــى العــن مــا مينــع نفعهــا فــإن لــم يبــق فيهــا نفــع 
أصــًا فهــي كالتالفــة ســواء ألن املنفعــة التــي وقــع عليهــا العقــد تلفــت 

فانفســخت اإلجــارة ( املغنــى ح8 صـــ29
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اجــّر علــى  بالوكالــة ضــد املدعــى عليــه أن موكلــه  ادعــى املدعــي 
ــه املوصوفــة بالدعــوى مــدة أربــع عشــرة  املدعــى عليــه جــزء مــن مزرعت
ســنة مــن 1430/1/1هـــ علــى أن يدفــع أجــرة اخلمــس ســنوات األولــى 
واخلمــس  تدفــع مقدمــًا  مــن كل ســنة  ريــال  ألــف  ثاثمائــة  وقدرهــا 
واألربــع  ســنة  كل  عــن  ريــال  ألــف  أربعمائــة  بواقــع  الثانيــة  ســنوات 
ســنوات األخيــرة بواقــع خمســمائة ألــف ريــال عــن كل ســنة علــى أن 
يلتــزم املدعــى عليــه بإنشــاء احملــل باخلرســانة املســلحة والهنجــر وقــد 
اســتلم املدعــى عليــه العــن املؤجــرة ومت اســتام أجــرة الســنة األولــى 
مبلغــًا وقــدره ثاثمائــة ألــف ريــال ولكــن املدعــى عليــه لــم يقــم بإنشــاء 
اخلرســانة ولــم يســلم أجــرة الســنة الثانيــة وال الثالثــة وال الرابعــة ويوجــد 
شــرط يف العقــد انــه يف حــال انقضــاء ســتة أشــهر دون دفــع االســتحقاق 
فيحــق للمدعــي فســخ العقــد وطلــب املدعــي احلكــم علــى املدعــى عليــه 
بإخــاء العــن املؤجــرة وتســليمه للمدعــي أصالــة، أجــاب املدعــى عليــه 
باملصادقــة علــى عقــد اإلجــارة وقــرر أن العــن املؤجــرة جــزء مــن مزرعــة 
املدعــي واملدعــي لــم يقــم بتســليمه أوراقــا الزمــة مــن اجــل إنهــاء بعــض 
اإلجــراءات لــدى األمانــة مــن اجــل قــرار املزرعــة واســتخراج رخصة وقرر 
املدعــى عليــه انــه لــم يتمكــن مــن االســتفادة مــن العــن املؤجــرة ولــم 
يتمكــن منهــا ألمــر خــارج عــن إرادتــه وانــه غيــر ملــزم بتســليم األجــرة 
ومــع ذلــك قــرر انــه راجــع األمانــة وأنهــى بعــض اإلجــراءات ولــم يبــق ســوى 
عمــل قــرار للمزرعــة مــن املكتــب الهندســي وانــه تفاجــأ بهــذه الدعــوى 
وانــه متمســك بالعقــد ومســتعد بتســليم األجــرة مــن تاريــخ اســتام صــك 
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القطعتــن مــن كاتــب العــدل، مت اطــاع ناظــر القضيــة علــى العقــد بــن 
الطرفن،تصــادق الطرفــان علــى انــه لــم يتــم اســتخراج رخصــة علــى 
املوقــع إلــى تاريــخ إقامــة الدعــوى وان ذلــك ألمــر خــارج عــن إرادتهمــا 
وانــه لــم تتــم االســتفادة مــن العــن املؤجــرة ، قــرر ناظــر القضيــة انــه بنــاًء 
علــى أن مــدة إخــراج الرخصــة مجهولــة فتكــون بدايــة العقــد مجهولــة 
وان الطرفــن تصادقــا علــى أن عــدم إخــراج الرخصــة ألمــر خــارج عــن 
الغــرر وقــرر  نهــى عــن  النبــي  صلــى اهلل عليــه وســلم  إرادتهمــا والن 
ــى مــدة  معلومــة فقــد صــدر  ــر العقــار إال عل ــه ال يجــوز تأجي الفقهــاء ان
احلكــم بفســخ عقــد اإلجــارة وإعــادة األجــرة إلــى املدعــى عليــه التــي 
ســلمها للمدعــي وقدرهــا ثاثمائــة ألــف ريــال وعــدم اســتحقاق املدعــى 
عليــه بقيــة املــدة الــواردة بالعقــد وتســليم املوقــع حــااًل للمدعــي أصالــة ، 
قــرر الطرفــان عــدم القناعــة، صــدر قــرار محكمــة االســتئناف باملدينــة 
املنــورة باملوافقــة علــى احلكم،حضــر املدعــي وكالــة وقــرر انــه اســتلم 
املوقــع املؤجــر وســلم لوكيــل املدعــى عليــه مبلــغ األجــرة حســب منطــوق 

احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا د/ ......... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  وبنــاء علــى  املنــورة   باملدينــة 
احملكمــة العامــة باملدينــة املنورة/املســاعد برقــم 33442221 وتاريــخ 
وتاريــخ   331246810 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/07/02هـــ  
1433/07/02هـــ ففــي يــوم  الســبت املوافــق 1433/07/26هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 00 : 11  وفيها حضر/ ......... ســعودي اجلنســية مبوجب 
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الهويــة الوطنيــة رقــم ......... الوكيل الشــرعي عن/ ......... ......... مبوجب 
الوكالــة اخلاصــة الصــادرة مــن كاتــب عــدل املدينــة الثانيــة برقــم ......... 
مجلــس  يف  معــه  احلاضــر  علــى  ادعــى  و  1433/7/1هـــ  وتاريــخ 
احلكــم/......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ... بقولــه 
: إن موكلي أجر املدعى عليه جزء من مزرعته الواقعة يف طريق.........  
مســاحته : ألفــان و مائــة و ســبعون متــرًا مربعــًا  و هــو املربــع رقــم واحــد 
و املربــع رقــم أثنــن الواقعــن علــى الشــارع املذكــور مــدة أربعــة عشــر 
عامــًا أبتــدًء مــن 1430/1/1هـــ إلــى 1443/12/30هـــ علــى ان تدفــع 
االجــرة علــى النحــو التالــي : اخلمــس ســنوات االولــى بواقــع ثاثمائــة ألــف 
بواقــع  الثانيــة  اخلمــس ســنوات  و  تدفــع مقدمــًا  ســنة  عــن كل  ريــال 
أربعمائــة ألــف ريــال عــن كل ســنة تدفــع مقدمــًا واألربــع ســنوات املتبقيــة 
بواقــع خمســمائة ألــف ريــال عــن كل ســنة تدفــع مقدمــًا علــى ان يلتــزم 
الطــرف الثانــي بإنشــاء احملــل باخلرســانة املســلحة والهنقــر وقــد أســتلم 
املدعــى عليــه احملــل بالتاريــخ املذكــور و اســتلمنا منــه اجــرة الســنة 
االولــى تدفــع مقدمــًا و لكنــه لــم يقــم بإنشــاء شــيء علــى املوقــع و دخلــت 
عليــه الســنة الثانيــة إعتبــارًا مــن 1431/1/1هـــ  ولــم يدفــع مــن أجرتهــا 
شــيء كمــا دخلــت عليــه الســنة الثالثــة يف 1432/1/1هـــ  و لــم يدفــع من 
اجرتهــا شــيئًا  كمــا دخلــت عليــه اجرة الســنة الرابعة مــن 1433/1/1هـ 
ولــم يدفــع مــن أجرتهــا شــيئًا و قــد أشــترطنا عليــه يف العقــد أنــه يف حــال 
ــا  ــام دون دفــع اإلســتحقاق فيحــق لن ــة الع إنقضــاء ســتة أشــهر مــن بداي
فســخ العقــد تلقائيــًا و نهائيــًا و حيــث احلــال ما ذكــر فإننا نطلب احلكم 
علــى املدعــى عليــه بإخــاء املوقــع حــااًل و تســليمه لنــا  هكــذا قــرر 
دعــواه . و بعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه  صــادق علــى إســتئجاره املوقــع 
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املذكــور إعتبــارًا مــن التاريــخ املذكــور إال انــه قــال إن األرض املؤجــرة 
جــزء مــن مزرعــة و لــم يســلمني املدعــي أصالــه االوراق الازمــه مــن أجــل 
قــرار ذرعــه و مــن ثــم تطبيقهــا و مــن ثــم إســتخراج الرخصــة و لذلــك فلــم 
امتكــن مــن اإلســتفادة مــن العــن املؤجــرة و مــا دمــت لــم أمتكــن مــن 
العــن املؤجــرة بأمــر خــارج عــن إرادتــي فأنــا غيــر ملــزم بدفــع شــيء مــن 
األجــرة و مــع ذلــك فقــد قمــت مبراجعــة االمانــة بالعقــد فقــط مــع انهــم 
لــم يوكلونــي بإســتخراج رخصــة وال قــرار ذرعــة و مــع ذلــك فقــد راجعــت 
األمانــه حتــى مت إعتمــاد املخطــط يف تاريــخ 1433/6/3هـــ و لــم يبــق 
عليهــا إال عمــل قــرار الــذرع مــن املكتــب الهندســي ثــم لإلمانــة ثــم 
لكاتــب العــدل و لكنــي تفاجــأت برفــع هذه الدعوى  يف 1433/7/2هـ 
أي بعــد حوالــي شــهر واحــد فقــط و انــا متمســك بالعقــد و لكننــي 
مســتعد باالجــره مــن تاريــخ اســتام صــك القطعتــن واحــد و أثنــن مــن 
كاتــب العــدل هكــذا أجــاب . و بعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــه 
وســؤاله هــل ســلمتم املدعــى عليــه صاحلــه لإلســتعمال  او هــل أشــترطتم 
ــزم  ــع مــا يل ــام بذلــك فقــال: إن العقــد يلزمــه بأســتخراج جمي ــه القي علي
لألجــرة هكــذا أجــاب فجــرى ســؤاله عــن أي فقــرة يف العقــد تلزمــه 
ذلــك فقــال فلــم يدلنــا علــى فقــرة معينــه إال انــه قــال إننــا لــم مننعــه مــن أي 
شــيء هكــذا اجــاب فطلبــت مــن الطرفــن إحضــار العقــد فأســتعدا 
بإحضــاره لرصــده و مناقشــته يف اجللســه القادمــة . و يف يــوم  الثاثــاء 
الطرفــان  حضــر  وفيهــا  اجللســة   افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/09/12 
وجــرى ســؤال املدعــي عــن الغــرض مــن تأجيــر املوقــع علــى املدعــى عليــه 
فقــال مــن اجــل أن نســتثمرها يف بنــاء معــارض أو صــاالت جتاريــة فجــرى 
اســتخراج  مــن  عــدم متكنــه  مــن  عليــه  املدعــى  ذكــره  عمــا  ســؤاله 
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الرخصــه  ومــا يلزمهــا إلــى تاريخــه وهــل هــو بســبب منــه او بأمــر خــارج 
عــن إرادتــه فقــال إنــه ألجــل أمــر خــارج عــن إرادتنــا جميعــا هكــذا أجاب 
هــذا وقــد جــرى ســؤال املدعــي عمــا ذكــره مــن أن املدعــى عليــه ملــزم 
بإخــراج الرخصــه بحســب العقــد فابــرز العقــد بــن كل مــن الطــرف 
االول......... و......... والطــرف الثانــي ......... مبــا أن الطــرف االول ميلــك 
كامــل العقــار الواقــع طريــق......... قطعــه رقــم 1 و 2 ومســاحتهما ألفــان 
ومائــة وســبعون متــرا بالصــك رقــم 3/4/170 يف 1425/3/13هـ ويوجد 
رغبــه لــدى الطــرف الثانــي يف اســتثمارها وأتفــق الطرفــان علــى مــا يلــي 
أوال : مــدة االجــار أربــع عشــرة ســنة هجريــة ابتــداء مــن 1430/01/01هـ 
الــى 1443/12/30 هـــ . ثانيــا : يعطــى الطــرف األول للطــرف الثانــي 
يف  وتنتهــي  1429/01/01هـــ  مــن  تبــدأ  للبنــاء  مهلــة  هجريــة  ســنة 
1429/12/30 هـــ  بــدون مقابــل علــى أن تدفــع كامــل قيمــة الســنة 
االيجاريــة لعــام 1430هـــ عنــد توقيــع العقــد . ثالثــا: أتفــق الطرفــان علــى 
توزيــع اإلجــرة للســنوات املذكــورة ) كمــا ذكــر يف الدعــوى( . رابعــا : 
يلتــزم الطــرف الثانــي بإنشــاء العقــار محــل االتفــاق باخلرســانه املســلحة 
والهنقــر . خامســا : للطــرف الثانــي احلــق بالتأجيــر بالباطــن كل أو جــزء 
هــذا مــن العقــار ملــدة ال تتجــاوز مــدة العقــد وال يترتــب علــى ذلــك ضــرر 
للعــن املؤجــرة . سادســا : يلتــزم الطــرف الثانــي بســداد االيجــار يف 
الوقــت احملــدد ـ  ســابعا : يف حالــة انقضــاء ســتة اشــهر مــن بدايــة العــام 
الهجــري دون دفــع االســتحقاق يحــق للطــرف االول فســخ العقــد تلقائيــا 
وتعــود ملكيــة االنقــاض للطــرف االول مــع حتمل الطــرف الثاني كامل 
املســؤولية واملعنويــة املترتبــة علــى ذلــك للطــرف االول ثامنــا: بعــد انتهــاء 
أن يكــون صاحلــا  االول علــى  للطــرف  املشــروع  العقــد كامــل  مــدة 
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لألســتعمال . تاســعا : جميع عقود املســـتأجرين للطرف األول . عاشــرا: 
العقــد فعليــه إفهــام  العقــار محــل  بيــع  الطــرف االول  يف حالــة رغبــة 
املشــتري بــأن يحــل محلــه عــي اإللتــزام يف هــذا العقــد وبنــوده أنتهــى 
وبســؤال املدعــي مــا دام أن عــدم إخــراج الرخصــة الــى تاريخــه ألمــر 
خــارج عــن إرادة الطرفــن فمــا وجــه االســتدالل بالعقــد علــى إلزامــه 
باإلخــاء فقــال إن عــدم متكنــه مــن ذلــك نتــج عنــه عــدم ســداد األجــرة 
وعــدم متكــن موكلــي مــن بيعهــا أو االســتفاده منهــا هكــذا أجــاب 
فجــرى ســؤال املدعــى عليــه عمــا مت الوصــول إليــه يف اخــراج الرخصــة 
فقــال إن املوقــع مت تخطيطــه مــن قبــل املكتــب الهندســي كمــا مت 
اعتمــاد املخطــط مــن االمانــة ومــن ثــم ســيتم بعثــه الــى كاتــب عــدل 
الســتخراج الصكــوك ومــن ثــم ســتعود الــى االمانــة الخــراج الرخصــة 
وال أعلــم كــم مــن الوقــت تســتغرق ولكننــي خســرت مــن اجــل هــذا 
املوقــع وبعــت عقــارا مبليــون ومئتــي ألــف ريــال  مــن أجــل اســتثمارها يف 
املوقــع كمــا أننــي ال زلــت اراجــع االمانــة مــن أجلهــا مبجــرد العقــد ولــم 
اختصــار  مــن  أمتكــن  حتــى  بإعطائــي وكالــه  وأطالبهــم  يوكلونــي 
اعطــاءه  رفــض  املدعــي  وبعرضــه علــى  اجــاب   بهــا  هكــذا  الوقــت 
وكالــه وقــال إن لنــا اربعــة مندوبــن يف االمانــة يتابعونهــا ولنــا بقيــة 
القطــع اخلمــس نتابعهــا ونطلــب فســخ العقــد هكــذا أجــاب ورفعــت 
اجللســة للتأمل واصدار احلكم .  و يف يوم الســبت املوافق 1434/2/30 
أفتتحــت اجللســه و فيهــا حضــر املدعــي وكالة كما حضــر املدعو......... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ......... الوكيــل الشــرعي 
عــن......... مبوجــب الوكالــة اخلاصــة الصــادرة مــن كاتــب عــدل املدينــة 
الثانيــة برقــم ......... وتاريــخ 1431/5/24هـــ جلــد 6310 و املخــول فيهــا 
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باملرافعــة و املدافعــة و اإلقــرار و اإلنــكار و الصلــح و التنــازل و اإلســتام 
و التســليم .. الــخ  و جــرى ســؤال الطرفــن عــن رخصــة اإلنشــاء و قــرر 
املدعــى عليــه وكالــة بــأن موكلــه ال يســتطيع إســتخراج الرخصــة حيث 
إن املخطــط بكامــل املوقــع صــدر عليــه أمــر إختــزال و بذلــك فــا ميكن 
إخــراج الرخصــة مــن قبــل موكلــي لكونــه غيــر مالــك وال وكيــل عــن 
املالــك هكــذا قــرر كمــا قــرر املدعــى عليــه بانه لم يتم إخــراج الرخصة 
إلــى تاريخــه هكــذا قــرر،  فجــرى ســؤال الطرفــن عمــا ذكــر يف 
الدعــوى مــن القطعــة رقــم واحــد و القطعــة رقــم أثنــن فقــرر الطرفــان 
إلســتثمارها   عليــه  املدعــى  علــى  أجرتــا  اللتــان  همــا  القطعتــن  بــأن 
ولكــن لــم تتــم إخــراج الرخصــة عليهمــا بســبب وجــود قطــع أخــرى 
. فجــرى  قــررا  اجلــوار هكــذا  مــع  تداخــل  للمدعــن فيهــا  مملوكــة 
عــرض الصلــح علــى الطرفــن فلــم نتمكــن مــن ذلــك و طلــب الطرفــان 
إصــدار احلكــم الــازم . فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى و اإلجابــة 
ومصادقــة الطرفــان علــى العقــد املذكــور و حيــث صــادق الطرفــان 
علــى عــدم إخــراج الرخصــة إلــى تاريخــه و حيــث صــادق الطرفــان علــى 
عــدم أســتفادة املدعــى عليــه مــن العــن املؤجــرة وحيــث إن مــدة إخــراج 
الرخصــة مجهولــة وغيــر معلومــة وبذلــك فــإن بدايــة مــدة العقــد مجهولــة 
كمــا صــادق الطرفــان علــى أن عــدم إخــراج الرخصــة ألمــر خــارج عــن 
إرادتهمــا وحيــث مضــي علــى العقــد قرابــة أربــع ســنوات ولــم يتــم إخــراج 
الرخصــة إلــى تاريخــه وال االســتفادة مــن املوقــع إلــى تاريخــه وألن النبــي 
صلــى اهلل عليــه و ســلم: نهــى عــن الغــرر وحيــث قــرر الفقهــاء انــه ال يجــوز 
تأجيــر العقــار إال علــى مــدة معينــه معلومــة قــال اخلرقــي : )فــإن جــاء أمــر 
غالــب يحجــز املســتأجر عــن منفعــة مــا وقــع عليــه العقــد لزمــه مــن االجــر 
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مبقــدار مــدة إنتفاعــه( أ. هـــ، املغنــي ج 8 ص 27 و قــال إبــن قدامــه: 
)أجمــع كل مــن نحفــظ عنــه مــن أهــل العلــم أن اســتئجار املنــازل جائــز 
وال جتــوز إجارتهــا إال علــى مــدة معينــه معلومــه( أ.هـــ  املغنــي ج 8 ص 24 
و قــال: )إذا تلفــت العــن قبــل قبضهــا فــإن اإلجــارة تنفســخ بغيــر خــاف 
نعلمــه الن املعقــود عليــه تلــف قبــل قبضــه( أ. هـــ  املغنــي ج 8 ص 28، 
وقــال يف موضــع اخــر: )أن يحــدث علــى العــن مــا مينــع نفعهــا فــإن لــم يبــق 
فيهــا نفــع أصــًا فهــي كالتالفــة ســواء ألن املنفعــة التــي وقــع عليهــا 
العقد تلفت فإنفسخت اإلجارة( أ. هـ  املغني ج 8 ص 29 . فقد أصدرت 
ــي:  أواًل: حكمــت بفســخ عقــد اإليجــار املذكــور بــن الطرفــن .  اآلت
ثانيــًا: حكمــت علــى املدعــي بإعــادة الدفعــة التــي أســتلمها مــن املدعــى 
عليــه و قدرهــا ثاثمائــة ألــف ريــال . ثالثــًا: حكمــت بعــدم أســتحقاق 
املدعــى عليــه اإلنتفــاع باملوقــع بقيــة املــدة الــواردة يف العقــد . رابعــًا: 
حكمــت بتســليم املوقــع ملــوكل املدعــي حــااًل هــذا مــا حكمــت بــه 
ــًا عــدم القناعــة  و قــررت  ــى الطرفــن قــررا جميع ــم و بعرضــه عل فليعل
تســليم كل منهمــا صــورة مــن صــك احلكــم لتقــدمي األئحــة اإلعتراضيــة 
حســب املتبــع و بــاهلل التوفيــق و صلــى اهلل علــى ســيدنا محمــد و علــى آلــه 

وصحبه و سلم حرر بتاريخ 1434/2/30هـ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بخطابهــا رقــم 331246810 يف 1434/5/25هـــ وبرفقهــا القــرار رقــم 
وصــورة  الصــك  وبدارســة  املتضمــن  1434/5/7هـــ  يف   34208836
ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم وعلــى 
 ......... فضيلتــه مراعــات التنبيــه املرفــق باملعاملــه . قاضــي اســتئناف 
ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ......... موقــع يف االصــل وموافــق علــى 



90

أ.هـــ حتــى ال  ......... ختمــه وتوقيعــه  الدائــرة  احلكــم ومنتــدب رئيــس 
يخفــى جــرى حتريــره يف 1434/6/5هـــ وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم االثنن املوافــق 1434/08/01هـ  حضر 
املدنــي رقــم  102571864الوكيــل  الســجل  ......... ســعودي مبوجــب 
الشــرعي عــن ......... مبوجــب الوكالــه الصــادرة مــن املدينــة برقــم ......... 
يف 1433/07/01 هـــ وقــرر أن موكلــه أســتلم املوقــع كمــا أحضــر 
الشــيك رقــم رقــم ......... يف 1434/08/1 هـــ املســحوب علــى مصــرف 
ــال كمــا حضــر معــه ......... ســعودي  ــة ألــف ري ــغ وقــدره ثاثمائ ... مببل
مبوجب الســجل املدني رقم ......... الوكيل الشــرعي عن ......... مبوجب 
الوكالــة الصــادرة مــن املدينــة برقــم ......... يف 1434/07/24 هـــ  والتــي 
تخــول لــه االســتام وقــد جــرى تســليم الشــيك املذكــور ملــوكل املدعــى 
عليــه لــذا جــرى إثباتــه وبذلــك تكــون القضيــة منتهيــة وصلــى اهلل وســلم 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل ، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد :.فقــد جــرى منــا 
االطــاع نحــن رئيــس وعضــوي الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
ــة املنــورة واملســجل  الشــيخ/د.......... القاضــي باحملكمــة العامــة باملدين
ضــد    ......... دعــوى  املتضمــن  بعدد3450435وتاريخ1434/2/30هـــ 
......... واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــة وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم وعلــى فضيلتــه 
مراعــات التنبيــه املرفــق باملعاملــة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم .
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: 33452634 تاريُخه: 1433/11/13 هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33591344

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34384314 تاريخه: 1434/12/23هـ

عقــد - إجــارة - انتقــال اإلجــارة إلــى املالــك اجلديــد ولــزوم العقــد 
فيهــا - إخــاء عقــار ورفــع اليــد عــن العقــار - وجــوب الوفــاء بالعقــود - 
احلكــم بلــزوم عقــد اإلجــارة - ثبــوت صحــة عقــد اإلجــارة - صــرف نظــر 
عــن دعــوى طلــب رفــع يــد املســتأجر عــن العقــار - حكــم بإخــاء عقــار 

بعــد نهايــة العقــد - وجــوب الوفــاء بالعقــود.

1- قوله تعالى »يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود«
2- قوله صلى اهلل علية وسلم »املسلمون على شروطهم«

3- قــال بــن رجــب »يف القاعــدة السادســة والثاثــن مــن قواعــده بعــد 
كام طويــل والقســم الثانــي أن تكــون إجارتــه مبلكــه ثــم تنتقــل إلــى 
غيــره وهــو أنــواع وقــال يف ثانيهمــا أن ينتقــل امللــك إلــى مــن خلفــه يف 
مالــه ويقــوم مقامــه ويتلقــى امللــك عنــه فــا اعتــراض لــه علــى عقــوده 

بــل هــو منفــذ لهــا وذلــك كالــوارث واملشــتري«.

ــه اشــتري قطعــة ارض مت  ادعــى املدعــى ضــد وكيــل احــد البنــوك بأن
وصفها من مالكها بتاريخ 1427/8/3 وكان البائع مالكها الســابق 
قــد اجــر األرض قبــل بيعهــا علــى البنــك املدعــى عليــه وان العقــد ينتهــي 
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يف 2012/8/1م وان املدعــى أخطــر البنــك قبــل انتهــاء العقــد بخطــاب 
مــؤرخ يف 2012/7/4م بانتهــاء العقــد الســابق ورغــب يف املفاوضــة حــول 
جتديــد العقــد إال أن البنــك رفــض ولــذا فقــد طالــب املدعــى إلــزام البنــك 
برفــع يــده مــن األرض ، أجــاب وكيــل البنــك باملصادقــة علــى الدعــوى 
ولكــن يــد البنــك علــى أألرض صحيحــة مبوجــب عقــد إيجــار مــع املالــك 
الســابق ومــن ضمــن شــروط فســخ العقــد البــد أن يكــون مكتوبــا وقبــل 
ســنة مــن تاريــخ نهايــة العقــد وقــرر وكيــل البنــك أن العقــد يعتبــر ســاري 
املفعــول والعقــد جتــدد خمــس ســنوات مــدة مماثلــة للعقــد األول ، أجــاب 
املدعــى بعــدم علمــه بالشــرط املشــار إليــه يف العقد بــن الطرفن،صادق 
املدعــى علــى العقــد الــذي ابرمــه املالــك الســابق مــع البنك املدعــى عليه، 
قــرر ناظــر القضيــة انــه بنــاء علــى الدعــوى واإلجابــة وبنــاء علــى الشــرط 
املــدون يف العقــد وألن األصــل يف العقــد الصحــة وملــا جــاء يف أســباب 
احلكــم ولقولــه تعالــى ))يــا أيهــا الذيــن امنــوا أوفــوا بالعقــود(( فقد صدر 
احلكــم بثبــوت صحــة عقــد البنــك املدعــي عليــه مــع املــدى ملــدة خمــس 
ســنوات مياديــة مــن تاريــخ 2012/8/1م وصــرف النظــر عــن دعــوى 
املدعــى وإفهــام البنــك املدعــى عليــه باخلــروج مــن العقــار محــل الدعــوى 
عنــد نهايــة املــدة مــا لــم يكــن هنــاك عقــد جديــد،  قــرر وكيــل البنــك 
القناعــة باحلكــم وقــرر املدعــى عــدم القناعــة . صــدر قــرار محكمــة 

االســتئناف باملصادقــة علــى احلكــم.
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العاّمــة  احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
باالحســاء   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة مبحافظــة االحســاء برقــم 33591344 وتاريــخ 1433/10/09هـــ  
1433/10/09هـــ  وتاريــخ   331770322 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
حضــر...  ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ....... وحضــر 
الوكيــل   ....... رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   .......
عــن ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم... و... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... و... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي  و.......   ....... رقــم  الدنــي  الســجل 
املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي  و.......   ....... رقــم  املدنــي 
رقــم ....... و ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ....... 
و....... بريطانــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ....... و ....... بريطانــي 
اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ....... وبريطانــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة 
رقــم ....... و ....... بريطانــي اجلنســية مبوجــب جــواز الســفر رقــم ....... 
وبصفتهــم أعضــاء مجلــس إدارة ... كمــا هــو ثابــت بالســجل التجــاري 
الصــادر مــن وزارة التجــارة برقــم ....... ومبوجــب الصاحيــات املخولــة 
والنظــام  التأســيس  عقــد  مــن   20 باملــادة  واملذكــورة  اإلدارة  ملجلــس 
األساســي بالوكالــة الصــادرة مــن كاتــب العــدل املكلــف يف وزارة 
التجــارة والصناعــة برقــم 250 يف تاريــخ 1432/1/8هـــ واملخــول لــه فيهــا 
باملرافعــة واملدافعــة واملخاصمــة وإقامــة الدعــاوي والتســليم واالســتام 
واإلقــرار وبســؤال املدعــي عــن دعــواه أجــاب بقولــه: إننــي قــد اشــتريت 
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قطعــة األرض رقــم 34 الواقعــة جنــوب ....... مــن مخطــط رقــم 375 مــن 
مالكهــا بتاريــخ 1427/8/3هـــ مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة 
عــدل األحســاء األولــى برقــم 3/1/2407 يف 1427/8/3هـــ وقــد كان 
املالــك الســابق قــد أجــر األرض قبــل شــرائي لهــا علــى املدعــى عليهــا 
البنــك ... وقــد ألزمــت بهــذا العقــد وهــو ينتهــي بتاريــخ 2012/8/1م 
وقــد أخطــرت البنــك قبــل انتهــاء العقــد بخطــاب مــؤرخ يف 2012/7/4م 
بانتهــاء العقــد الســابق ورغبتــي يف مفاوضتــي شــخصيا حــول جتديــد 
العقــد إال أنهــم رفضــوا ذلــك لــذا فإننــي أطلــب إلــزام املدعــى عليهــا برفــع 
يدهــا عــن األرض هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى وكيــل املدعــى عليهــا 
أجــاب بقولــه: مــا جــاء يف دعــوى املدعــي مــن شــراء األرض واســتئجارنا 
لهــا مــن قبــل املالــك الســابق فهــو صحيــح وموكلتــي ال تصــادق علــى 
ــك الســابق مــن  ــاه مــع املال ــذي أبرمن ــب املدعــي لكــون أن العقــد ال طل
امللحــق  آخرهــا  وكان  ملحقــات  مــن  حلقــه  ومــا  1992/8/1م  تاريــخ 
يبــدأ  ســنوات  خمــس  العقــد  متديــد  مــن  1427/12/14هـــ  يف  املــؤرخ 
ــا ملــدة  مــن تاريــخ 2007/8/1م وقــد نــص يف العقــد علــى جتــدده تلقائي
مماثلــة مــا لــم يقــم أحــد الطرفــن بإخطــار الطــرف اآلخــر خطيــا خــاف 
ذلــك قبــل ســنة مــن تاريــخ انتهــاء العقــد فيكــون العقــد ســاري املفعــول 
هــذا هــو جوابــي علــى الدعــوى وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال إننــي 
ال اعلــم عــن ذلــك هكــذا أجــاب فوردنــا جــواب رئيــس كتابــة عــدل 
األحســاء األولــى برقــم 331926957 يف 1433/11/01هـــ املتضمــن أن 
الصــك محــل الدعــوى رقــم 3/1/2407 يف 1427/08/03هـــ مطابــق 
لســجله وســاري املفعــول كمــا جــرى اإلطــاع علــى العقــد الــذي بــن 
الطرفــن واملرفــق صــوره منــه يف املعاملــة املطبــوع علــى مطبوعــات بنــك 
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... واملتضمــن متديــد العقــد بــن املالــك األول والبنــك مــدة خمــس ســنوات 
تبــدأ مــن تاريــخ 2007/08/01م ويتجــدد تلقائيــا ملــدة مماثلــة مالــم يقــم 
ــل ســنة  ــك قب ــا خــاف ذل أحــد الطرفــن بإخطــار الطــرف األخــر خطي
مــن تاريــخ إنتهــاء الفتــرة التعاقديــة إنتهــى مضمــون العقــد فبنــاًء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث طالــب املدعــي برفــع يــد املدعــى 
األرض  علــى  يــد صحيحــة  يدهــا  بــأن  عليهــا  املدعــى  ودفعــت  عليهــا 
مبوجــب عقــد إيجــار مــع املالــك الســابق وصــادق املدعــي علــى العقــد 
الــذي أبرمــه املالــك الســابق وهــو والــده وقــرر إلتزامــه بــه وحيــث إن 
الشــرط املذكــور يف العقــد بــن املالــك األول واملدعــى عليهــا نــص علــى 
أن طلــب فســخ العقــد ال بــد أن يكــون مكتوبــا وقبــل ســنة مــن تاريــخ 
نهايــة العقــد وهــذا مالــم يحصــل مــن طــرف املدعــي ودفعــه عــدم علمــه 
ــا لفســخ العقــد واألصــل يف العقــود  بالشــرط غيــر مقبــول وليــس موجب
والشــروط الصحــة وهــذا شــرط يف مصلحــة أحــد املتعاقديــن وليــس 
فيــه محــذور شــرعي والقاعــدة الشــرعية أنــه يلــزم مراعــاة الشــرط قــدر 
اإلمــكان والوفــاء بالشــرط داخــل ضمــن عمــوم الوفــاء بالعقــود لقولــه 
تعالــى )) يأيهــا الذيــن امنــوا أوفــوا  بالعقــود (( وقولــه عليــه الصــاة 
والســام )) املســلمون علــى شــروطهم (( قــال ابــن رجــب ))يف القاعــدة 
السادســة والثاثــن مــن قواعــده بعــد كام طويــل والقســم الثانــي أن 
تكــون إجارتــه مبلــك ثــم تنتقــل إلــى غيــره وهــو أنــواع وقــال يف ثانيهــا 
أن ينتقــل امللــك إلــى مــن خلفــه يف مالــه ويقــوم مقامــه ويتلقــى امللــك 
عنــه فــا اعتــراض لــه علــى عقــوده بــل هــو منفــذ لهــا وذلــك كالــوارث 
واملشــتري انتهــى كامــه لذلــك كلــه فقــد حكمــت مبايلــي أوال ثبــت 
لــدي صحــة عقــد املدعــى عليهــا مــع املدعــي ملــدة خمــس ســنوات مياديــة 
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مــن تاريــخ 2012/08/01م وتنتهــي يف 2017/07/31م ثانيــا صرفــت 
النظــر عــن دعــوى املدعــي جتــاه املدعــى عليهــا ثالثــا أفهمــت املدعــى 
عليهــا باخلــروج مــن العقــار محــل الدعــوى عنــد نهايــة املــدة مالــم يكــن 
هنــاك عقــد جديــد مــع املدعــي وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قنــع 
بــه املدعــى عليــه وكالــة وقــرر املدعــي معارضتــه علــى احلكــم وطلــب 
1433/11/21هـــ  بتاريــخ  مبراجعتنــا  فأفهمتــه  اإلســتئناف  محكمــة 
الســتام نســخة مــن احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال ثاثــن يومــا 
مــن تاريــخ اســتامه فــإذا مضــت املــدة دون تقــدمي اإلعتــراض اكتســب 
احلكــم القطعيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آله وصحبه وســلم . حرر يف  1433/11/13 هـ يف متام الســاعة التاســعة 

صباحــًا .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/03/03 هـــ 
حضــر املدعــي و املدعــى عليــه وكالــة املذكــورة هويتهمــا ســابقا وقــد 
رئيســها  بخطــاب  املقيــدة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت 
رقــم 3427618 يف 1434/2/6هـــ وبرفقــه القــرار رقــم 3426200 يف 
الثانيــة يف محكمــة  احلقوقيــة  الدائــرة  مــن  الصــادر  1434/1/28هـــ 
املقدمــة  بعــد  منــه  املقصــود  ونــص  الشــرقية  املنطقــة  يف  االســتئناف 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
لوحــظ أن وكيــل البنــك قــد ذكــر يف األوراق املقدمــة منــه لفضيلــة 
بــدأت يف 2012/8/1م  التــي  الســنة  بأنــه مت تســديد أجــرة  القاضــي 
وقدرهــا ثاثمائــة ألــف ريــال ولــم جنــد أن فضيلــة القاضــي ناقــش ذلــك 
مــع الطرفــن فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا ذكــر وإكمــال مــا يلــزم 
نحــوه بحضــور الطرفــن ثــم أال يــرى فضيلتــه عــرض الصلــح عليهمــا 
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وحثهمــا عليــه ؟ واهلل املوفــق قاضــي االســتئناف وقاضــي االســتئناف 
ورئيــس الدائــرة وعليــه توقيــع وختــم كل واحــد منهــم انتهــى املقصــود 
منــه وعليــه فقــد عرضــت الصلــح علــى الطرفــن ومحاولــة تغييــر قيمــة 
العقــد مبــا يرضــي الطرفــن أو تعديــل مدتــه فقــال املدعــى عليــه إننــي 
أطلــب الرجــوع ملوكلتــي يف ذلــك ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي 
واملدعــى عليــه وبســؤال وكيــل املدعــى عليهــا عــن الصلــح مــع املدعــي 
الشــركة موكلتــي ال  إن  حســب طلــب محكمــة االســتئناف فقــال 
مانــع لديهــا مــن الصلــح بشــرط أن تســلم األرض بعــد ســنة وأن يتحمــل 
واملقــدرة  الترافــع  جللســات  البنــك  حضــور  أتعــاب  تكاليــف  املدعــي 
مببلــغ ســبعة آالف وخمســمائة وأحــد عشــر ريــال وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــي قــال إننــي ال أقبــل بذلــك وأطلــب تســليم األرض فــورًا ثــم ســألت 
املدعــي هــل مت تســديد أجــرة الســنة التــي بــدأت يف 2012/8/1م فقــال 
لــم يتــم تســديد األجــرة حتــى اآلن فأفهمــت املدعــي بــأن لــه إقامــة دعــوى 
مســتقلة بخصــوص األجــرة متــى مــا رغــب يف ذلــك فاســتعد بذلــك وعليــه 
فإنــه لــم يظهــر لــي خــاف مــا حكمــت بــه ســابقًا وأمــرت بإحلــاق ذلــك يف 
الصــك وســجله ثــم إعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 

الســاعة التاســعة والنصــف وتاريــخ 1434/04/02 هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم 34927585 وتاريــخ 1434/4/15هـــ  الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة اإلحســاء برقــم 34335332 
فضيلــة  مــن  الصــادر  بهاالصــك  املرفــق  /1434هـــ  وتاريــخ4/9 



98

وتاريــخ  برقــم 33452634  املســجل  الشــيخ.......  القاضــي باحملكمــة 
1433/11/13هـــ بشــأن دعــوى....... ضــد البنــك ... يف قضيــة حقوقيــة 
وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وحيــث 
وأوراق  االعتراضيــة  والائحــة  وصــورة ضبطــه  الصــك  دراســة  ســبق 
املعاملــة وباإلطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي علــى قرارنــا ذي 
الرقــم3426200/ق2/ب والتاريــخ 1434/1/28هـــ قررنــا ــــ باالكثريــة 
ــــ املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/5/28هـــ .
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: 33456173 تاريُخه: 1433/11/16هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33557758

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف 
:3448656  تاريخه: 1434/2/26هـ

احلكــم   - العقــد  بشــروط  االلتــزام   - عقــار  إخــاء   - إجــارة   - عقــد 
باســتمرار العقــد لتخلــف شــرط األخطــار قبــل انتهــاء مدتــه - صــرف 
النظــر عــن اإلخــاء - تســليم مبلــغ حــال مــن اإليجــار وتســليم املؤجــل 

ــه . عنــد حلول

قوله صلى اهلل عليه وسلم »املسلمون على شروطهم« 

ادعــى املدعــى ضــد املدعــى عليــه بأنــه اجــر الــدور األرضــي مــن عقــاره 
مــن 1429/6/1هـــ وحتــى  ريــال  ألــف  قــدره خمســه وعشــرون  مببلــغ 
1430/6/1هـــ وانــه تــرك املدعــى عليــه ســنتن وقــد طلــب منــه اخلــروج 
ــزل وان  ــه باخلــروج مــن املن ــى املدعــى علي ــب احلكــم عل ــم يخــرج وطل فل
يســدد األجــرة عــن الوقــت الــذي بقــى فيــه بعــد انتهــاء اإليجــار، أجــاب 
املدعــى عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى وأضاف أن العقد يتجدد ســنويا، 
قــرر املدعــى انــه اخبــر املدعــى عليــه باخلــروج ولكــن قبــل نهايــة العقــد 
بأقــل مــن شــهر، مت اطــاع حاكــم القضيــة علــى العقــد فوجــد أن املــادة 
الثامنــة نصــت علــى أن يف حالــة إخــاء العقــار فعلــى احــد الطرفــن 
الراغــب يف اإلخــاء إشــعار اآلخــر قبــل نهايــة العقــد بشــهر كامــل وإذا 
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لــم يتــم ذلــك فيتجــدد العقــد تلقائيــا،  تصــادق الطرفان علــى العقد،بناء 
علــى األســباب املرصــودة يف نــص القضيــة ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم 
))املســلمون علــى شــروطهم((صدر احلكــم بــرد دعــوى املدعــى وإفهامــه 
ــى نهايتهــا كمــا  ــه االســتمرار يف إكمــال الســنة حت ــأن للمدعــى علي ب
صــدر احلكــم علــى املدعــى عليــه بــأن يســلم للمدعــى األجــرة احلالــة 
والباقــي عنــد حلولــه، قــرر املدعــى عليــه القناعــة، قــرر املدعــى عــدم 
القناعــة، صــدر قــرار محكمــة االســتئناف بالريــاض باملصادقــة علــى 
احلكــم، حضــر املدعــى وقــرر انــه اســتلم كامــل املبلــغ احملكــوم بــه.

العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا...  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالريــاض ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1433/11/16 هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 15 : 08 وفيهــا حضــر حامــل الســجل املدنــي رقــم وادعــى علــى 
قائــا  رقــم  املدنــي  الســجل  معــه يف مجلــس احلكــم حامــل  احلاضــر 
يف دعــواه عليــه إننــي أجرتــه الــدور االرضــي يف عقــاري الكائــن يف 
حــي ... مبدينــة الريــاض والــذي أملكــه مبوجــب الصــك الصــادر مــن 
كتابــة العــدل برقــم 210117004183 مببلــغ وقــدره خمســة وعشــرين 
ألــف ريــال ابتــداء مــن 1429/6/1هـــ وينتهــي االيجــار يف 1430/6/1 هـــ 
ــة وقــد  ــة والتالي ــه يف العقــار الســنة الثاني ــي تركــت املدعــي علي ــم انن ث
طلبــت منــه اخلــروج فلــم يخــرج فأطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بــأن 
يخــرج مــن منزلــي وأن يســدد أجــرة الوقــت الــذي بقــي فيــه بعــد انتهــاء 
االيجــار يف ... لهــذا العــام 1433هـــ هــذه دعــواي وبعرضهــا علــى املدعــى 
عليــه صــادق علــى ماجــاء يف الدعــوى واضــاف إن العقــد يتجــدد ســنويا 
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تلقائيــا وبعــد ابتداءالســنة الثالثــة بعشــرة ايــام زاد زيــادة ألفــن ريــال يف 
االيجــار فرفضــت حيــث قــد ابتــدأت الســنة وأمــا جــاري الــذي يف األعلــى 
فوافــق علــى الزيــادة فلــم يتــم التعــرض عليــه ثــم إنــه بعــد املكاملــة األولــى 
باســبوع اتصــل بــي صاحــب املكتــب وطلــب منــي اخلــروج فرفضــت ثــم 
إن املدعــي اشــتكاني لــدى الشــرطة وامــا املقــدم املســتحق عليــه لهــذه 
الســنة والــذي قــدره اثنــا عشــر الــف ريــال وخمســمائة ريــال فقــد متــت 
تســليمه لــدى الشــرطة وأنــا مســتعد بــه اآلن وبســؤال املدعــي عــن وقــت 
تبليــغ املدعــى عليــه باخلــروج أجــاب لقــد مت تبليغــه وقــت نهايــة العقــد أو 
قبلــه بقليــل ولكــن ليــس قبــل شــهر هكــذا أجــاب ثــم جــرى االطــاع 
علــى العقــد فوجدتــه مــن مطبوعــات مكتــب ... للعقــارات برقــم 460 
يف 1429/6/5هـــ وهــو بــن الطرفــن ونــص املــادة الثامنــة منــه ) إذا رأى 
أحــد الطرفــن إخــاء املــكان يف نهايــة العقــد فعليــه اشــعار الطــرف 
االخــر برغبتــه قبــل نهايــة العقــد بشــهر كامــل وإذا لــم يتــم ذلــك فيعتبــر 
العقــد متجــدد تلقائيــا . فجــرى عــرض العقــد علــى املدعــي فأجــاب إن 
هــذا العقــد الــذي بيننــا فلمــا تقــدم مــن الدعــوى واجلــواب وإلقــرار املدعي 
بصحــة العقــد املتضمــن العقــد املشــار اليــه واقــراره بانــه لــم يبلــغ املدعــى 
عليــه باخلــروج اال قبــل نهايــة العقــد باقــل مــن الشــهر والن املؤمنــون 
علــى شــروطهم فقــد رددت دعــوى املدعــي وأفهمتــه بــأن للمدعــى عليــه 
االســتمرار يف اكمــال الســنة املبتــدأة مــن 1433/6/1هـــ حتــى نهايتهــا 
ثــم حكمــت علــى املدعــى عليــه بــأن يســلم املدعــي خمســة وعشــرين 
ــة والباقــي عنــد  ألــف ريــال منهــا اثنــا عشــر ألــف وخمســمائة ريــال حال
ــول القســط الثانــي يف 1433/12/1هـــ وباجلميــع حكمــت وبعــرض  حل
ذلــك علــى الطرفــن قنــع بــه املدعــى عليــه ولــم يقنــع بــه املدعــي فقــررت 
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ــه خــال  ــه علي تســليمه صــورة مــن صــك احلكــم حــاال لتقــدمي معارضت
فتــرة أقصاهــا ثاثــون يومــا فــإن تأخــر عــن ذلــك ســقط حقــه يف تقــدمي 
الائحــة االعتراضيــة واكتســب احلكــم القطعيــة . وبــاهلل التوفيــق، 
يف   حــرر  وســلم.  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 

1433/11/16 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يوم الســبت املوافــق 1434/3/21هـ افتتحت 
اجللســة وقــد وردت إلينــا املعاملــة مــن فضيلــة رئيس محكمة االســتئناف 
وبرفقهــا القــرار رقــم 3448656 وتاريــخ 1434/2/26هـــ واملتضمــن انــه 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة واوراق املعاملــة 
قــررت الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى تصحيــح 
مــامت التعليــم عليــه بالصــك قبــل بعثــه جلهــات التنفيــذ وبــاهلل التوفيــق، 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1434/03/21هـ
ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/4/23هـــ فتحــت اجللســة وفيهــا املدعــي 
ــه وقــدره خمســة  ــغ احملكــوم ب ــه لقــد اســتلمت كامــل املبل وقــرر بقول
وعشــرون ألــف ريــال وذلــك مبوجــب الشــيك املصــدق املســحوب علــى 
مصــرف ... برقــم 252015 تاريــخ 1434/4/22هـــ وللبيــان جــرى إحلاقــه 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد.
يف  الرابعــة  احلقوقيــة  الدائــرة  اطلعــت  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مــن  لهــا  الــواردة  املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  محكمــة 
رقــم  باخلطــاب  املســاعد  بالريــاض  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة 
331638412 وتاريــخ بــدون املرفــق بهــا الصــك رقــم33456173 وتاريــخ 
ــة القاضــي....... املتضمــن احلكــم  1433/11/16هـــ الصــادر مــن فضيل
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يف الدعــوى املقامــة مــن....... ضــد....... وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قــررت الدائــرة املصادقــة علــى 
احلكــم مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى تصحيــح مــا مت التعليــم عليــه بالصــك 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا  التنفيــذ. وبــاهلل  قبــل بعثــه جلهــات 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.



104

: 33463120 تاريُخه: 1433/11/23هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32217035

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
349075 تاريخه: 1434/1/11هـ

عقــد - إجــارة - املطالبــة بإخــاء العقــار النتهــاء مــدة اإلجــارة - وجــوب 
الوفــاء بالعقــود - احلكــم بإخــاء العقــار - التمــاس - رفــض االلتمــاس. 

قوله تعالي » يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود«.

دعــوى املدعــى وكالــة ضــد املدعــى عليــه وكالــة وتتضمــن دعــواه أن 
موكلــه قــد اجــر للمدعــى عليهــا وكالــة فلته املوصوفــة يف نص القضية 
بأجــرة ســنوية قدرهــا مائــة وعشــرون ألــف ريــال واملدعــى عليهــا أصالــة 
لــم تقــم بســداد األجــرة وطلــب املدعــى وكالــة احلكــم علــى املدعــى 
عليهــا بإخــاء العقــار موطــن الدعــوى، أجــاب املدعــى عليــه وكالــة 
بــان مــا ذكــره املدعــى وكالــة غيــر صحيــح وقــرر أن الفــا قــد أخــذت 
موكلتــه عليهــا مبلغــا مــن املــال عــن طريــق التــورق مــع شــخص أخــر وان 
هنــاك دعــوى بهــذا اخلصــوص لــدى قاضــي آخــر، أجــاب املدعــى وكالــة 
انــه ال عاقــة ملوكلــه مبــا دفــع بــه املدعــى عليــه وكالــة فالعقــد قــد 
ابــرم مــع املدعــى عليهــا وصــك امللكيــة مســجل باســم موكلــه، وابــرز 
عقــد اإليجــار وصــك امللكيــة ومضمونــه مــا جــاء يف الدعــوى، طلــب 
ناظــر القضيــة مــن املدعــى عليــه وكالــة مــا يثبــت وجــود الدعــوى التــي 
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ذكرهــا يف إجابتــه فقــدم أوراقــًا ليــس فيهــا مــا يؤيــد صحــة قولــه، قــرر 
ناظــر القضيــة انــه بنــاء علــى العقــد املبــرم بــن الطرفــن وقــد مضــت 
مــدة علــى انتهائــه ولقولــه تعالــى »يــا أيهــا الذيــن امنــوا أوفــوا بالعقــود«  
ــة بإخــاء العقــار موطــن  ــى املدعــى عليهــا أصال فقــد صــدر احلكــم عل
الدعــوى وتســليمه للمدعــى، اعتــرض املدعــى عليــه، صــدق احلكــم مــن 
ــه التماســًا حملكمــة  ــه وكال محكمــة االســتئناف، قــدم املدعــى علي

االســتئناف، رفــض االلتمــاس .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ....... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
ــخ  احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 32217035 وتاري
وتاريــخ   32676667 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1432/06/08هـــ  
1432/06/08هـــ  ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق 1432/10/15 هـ أفتتحت 
اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ....... ســعودي مبوجــب ســجل رقــم 
....... مبوجــب  رقــم  ....... ســعودي مبوجــب ســجل  عــن  الوكيــل   .......
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة بجنــوب جــدة برقــم 20113 
وتاريــخ 1432/06/05 هـــ واملخــول لــه حــق املرافعــة واملدافعــة والقناعــة 
باألحــكام واالعتــراض عليهــا وحضــر حلضــوره ....... ســعودي مبوجــب 
ســجل رقــم ....... وبســؤال هــذا األخيــر عــن صفتــه أجــاب قائــا إننــي ابــن 
املدعــى عليهــا ولــم أحضــر مــا يخولنــي الترافــع عنهــا ومســتعد بإحضــار 
اجللســة  تأجيــل  احلاضــران طلــب  قــرر  وقــد  القادمــة  اجللســة  ذلــك يف 
لوجــود بــوادر صلــح بينهمــا فأجيبــا لطلبهمــا وتقــرر رفــع اجللســة لذلــك 
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وتأجيلهــا إلــى يــوم األحــد املوافــق 1433/02/07هـــ وبــاهلل التوفيــق ثــم 
بتاريــخ 1433/02/07هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر حضــر املدعــي 
وكالــة وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وكالــة ، ....... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ....... الوكيــل الشــرعي عــن و مبوجــب 
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل جــدة الثانيــة برقــم 25230 وتاريــخ 
1432/04/08هـــ واملخــول لــه فيهــا باملرافعــة واملدافعــة وقبول األحكام 
واالعتــراض عليهــا وبســؤال املدعــي وكالــة عــن دعــواه أجــاب قائــا إن 
موكلــي ميلــك الفــا التــي يف حــي ... يف مدينــة جــدة وقــد قــام بتأجيرهــا 
علــى املدعــى عليهــا منــذ تاريــخ 1429/01/01هـــ بأجــرة ســنوية قدرهــا 
مائــة وعشــرون ألــف ريــال وحتــى هــذا اليــوم لــم تقــم املدعــى عليهــا 
مــن فصيلتكــم  نطلــب  لــذا  علــى مكوثهــا  املترتبــة  األجــرة  بســداد 
احلكــم علــى املدعــى عليهــا وإلزامهــا بإخــاء الفــا محــل النــزاع هــذه 
دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن دعــوى املدعــي أجــاب قائــا 
إن مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه كلــه غيــر صحيــح فهــذه الفــا 
ــورق وذلــك  قــد أخــذت موكلتــي عليهــا مبلغــا مــن املــال عــن طريــق الت
مــع املدعــو وهنــاك دعــوى مقامــة بهــذا اخلصــوص لــدى فضيلــة القاضــي 
يف هــذه احملكمــة الشــيخ ومــا زالــت حتــت النظــر ندعــي فيهــا علــى 
املدعــو هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي وكالــة عمــا ذكــره املدعــى 
عليــه وكالــة أجــاب قائــا ال عاقــة ملوكلــي مبــا ذكــره املدعــى عليــه 
وكالــة فموكلــي قــد أبــرم عقــد اإليجــار مــع املدعــى عليهــا وصــك 
ملكيــة األرض التــي عليهــا الفــا مســجل باســم موكلــي وأبــرز مــن 
يــده العقــد املتضمــن: أنــه يف يــوم اخلميــس 1429/01/01هـــ املوافــق 
2008/01/10م قــد مت االتفــاق بــن كل مــن: 1- طــرف أول )مؤجــر( 
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2- الســيدة.......، وميثلهــا يف هــذا العقــد/ طــرف ثانــي ) مســتأجر( حيــث 
ميتلــك الطــرف األول الفــا الكائنــة بشــارع ... مبوجــب الصــك رقــم )...( 
اســتئجارها،  يف  الثانــي  الطــرف  ويرغــب  1413/05/15هـــ  وتاريــخ 
فقــد عايــن الفــا محــل العقــد املعاينــة التامــة النافيــة للجهالــة واتفــق 
الطرفــان وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة شــرعا علــى بنــود موضحــة 
يــده  مــن  أبــرز  كمــا  املعاملــة  أوراق  يف  صورتــه  املرفقــة  العقــد  يف 
 118 برقــم  األولــى  جــدة  عــدل  مــن كتابــة  الصــادرة  الصــك  صــورة 
وتاريــخ 1413/5/15هـــ واملســجل باســم املدعــو... ومــا ذكــره املدعــى 
عليــه وكالــة مــن شــأن عاقــة موكلتــه باملدعــو فــإن هــذا ال عاقــة 
ملوكلــي بــه وإن كان للمدعــى عليهــا دعــوى علــى فلتواصــل دعواهــا 
بشــأن ذلــك وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عمــا يثبــت تعامــل موكلتــه 
مــع املدعــو بخصــوص هــذه الفــا محــل النــزاع فأجــاب قائــا أطلــب 
اإلمهــال إلحضــار مــا يثبــت ذلــك فأجيــب لطلبــه كمــا أفهــم املدعــي 
وكالــة بإحضــار أصــل الصــك فاســتعد لذلــك وتقــرر رفــع اجللســة لذلــك 

ــوم األحــد املوافــق 1433/05/16هـــ وبــاهلل التوفيــق . ــى ي وتأجيلهــا إل
ثــم بتاريــخ 1433/05/16هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي   
وكالــة ولــم حتضــر املدعــى عليهــا وال مــن ميثلهــا بوكالــة شــرعية وقــد 
... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي  حضــر حلضــوره املدعــو 
رقــم ....... وبســؤال األخيــر عــن صفتــه أجــاب قائــا إننــي ووكيــل عــن 
زوج املدعــى عليهــا ولــم أمتكــن مــن إحضــار وكالــة عــن املدعــى عليهــا 
وأطلــب اإلمهــال إلحضارهــا يف اجللســة القادمــة فأجيــب لطلبــه وبســؤال 
املدعــي وكالــة عمــا طلــب املهلــة ألجلــه أبــرز مــن يــده الصــك الصــادر 
مــن كتابــة عــدل جــدة األولــى برقــم وتاريــخ وقــد تقــرر بعثــه إلــى كتابــة 
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عــدل جــدة األولــى لاستفســار عــن ســجله وهــل يوجــد مايؤثــر عليــه 
كمــا جــرى إفهــام املدعــو ... بــأن عليــه إحضــار مــا يثبــت تعامــل املدعــى 
ــب  ــه وطل ــك وأســتعد ل ــا مــع املدعــو يف هــذه الفــا محــل ففهــم ذل عليه
اإلمهــال وتقــرر رفــع اجللســة لذلــك وتأجيلهــا إلــى يــوم االثنــن املوافــق 
ــخ  ــم بتاري ــق ث ــاهلل التوفي 1433/11/22هـــ الســاعة التاســعة صباحــا وب
1433/11/22هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة وحضــر 
حلضــوره املدعــى عليــه وكالــة وقــد وردنــا خطــاب فضيلــة رئيــس كتابــة 
1433/06/04هـــ  وتاريــخ   33986899 الرقــم  ذي  األولــى  جــدة  عــدل 
واملتضمــن ) أنــه بالبحــث يف ســجات اإلدارة لدينــا تبــن أن الصــك 
املرفــق رقــم ) ... ( يف 1413/05/15هـــ ســاري املفعــول وال يوجــد مــا 
يؤثــر عليــه حتــى تاريخــه واهلل يحفظكــم ( أ.هـــ ، وقــد جــرى تســليم 
املدعــي وكالــة أصــل الصــك املشــار إليــه بعاليــه وبســؤال األخيــر عمــا 
ــى أوراق  ــده مجموعــة أوراق مطبوعــة عل ــرز مــن ي ــه أب ــة ألجل ــب املهل طل
ــق بعقــار رقــم صكــه  مؤسســة ... وبعــد اإلطــاع عليهــا ظهــر أنهــا تتعل
وتاريخــه 1408/11/12هـــ وقــد جــرى إرفــاق مــا قدمــه املدعــى عليــه 
وكالــة يف املعاملــة فجــرى ســؤال املدعــى عليــه وكالــة وإفهامــه بــأن 
هــذه األوراق التــي قدمهــا تتعلــق بعقــار آخــر غيــر العقــار محــل الدعــوى 
فأجــاب قائــا إن املدعــي أصالــة هــو موظــف عنــد... فجــرى إفهامــه بــأن 
هــذا غيــر مؤثــر وقــد جــرى ســؤاله مــرة أخــرى وهــل لديــه مــا يثبــت مــا 
ادعــاه مــن وجــود خصومــة وتعامــل بخصــوص هــذا العقــار مــع املدعــو 
فأبــرز مجموعــة مــن األوراق جــرى إرفاقهــا يف املعاملــة تتعلــق بعقــود بــن 
املدعــى عليــه وبــن... ال عاقــة لهــا بالعقــار محــل النــزاع وقد جــرى إرفاق 
هــذه األوراق يف املعاملــة وبســؤال املدعــى عليــه وهــل لديــه ســوى مــا تقدم 



109

بــه فأجــاب قائــا ليــس لــدي ســوى مــا تقدمــت بــه وبعــد اإلطــاع علــى 
العقــد املبــرم بــن الطرفــن ظهــر أن نهايتــه بتاريــخ 1430/01/01هـــ 
فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث إن املدعــي يطالــب 
املدعــى عليــه إخــاء العقــار محــل النــزاع بعــد انتهــاء مــدة العقــد وإلزامــه 
بذلــك وحيــث إن املدعــى عليــه قــد دفــع بوجــود تعامــل ونــزاع يف هــذا 
العقــار مــع املدعــو وحيــث إن املدعــى عليــه لــم يتقــدم مبــا يثبــت وجــود 
هــذا النــزاع يف هــذا العقــار محــل الدعــوى وإمنــا تقــدم بــأوراق أخــرى ال 
تثبــت صحــة دعــواه وحيــث أن العقــد املبــرم بــن الطرفــن ظاهــر بينهمــا 
وقــد مضــت فتــرة طويلــة علــى انتهائــه وحيــث إن مــن املتقــرر بالشــريعة 
وجــوب الوفــاء بالعقــود عمــا بقــول اهلل تعالــى ) يــا أيهــا الذيــن أمنــوا 
أوفــوا بالعقــود( جلميــع مــا تقــدم فقــد حكمــت علــى املدعــى عليهــا 
بإخــاء العقــار املوصــوف يف الدعــوى واململــوك لصالــح املدعــي وأمرتهــا 
بتســليمه للمدعــي وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي وكالــة 
القناعــة وقــرر املدعــى عليــه وكالــة عــدم القناعــة بــه وأفهمــت املدعــى 
عليــه وكالــة مبراجعــة احملكمــة يــوم الســبت املوافــق 1433/11/27هـــ 
الســتام نســخة مــن احلكــم لاعتــراض عليــه ففهــم ذلــك واســتعد لــه 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1433/11/22هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد جــرى اإلطــاع علــى الائحــة االعتراضيــة 
برقــم  احملكمــة  هــذه  يف  واملقيــدة  وكالــة   املدعــي  مــن  املقدمــة 
33/2259453 وتاريــخ 1433/12/27هـــ ولــم أجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى 
ــى  ــة إل ــه فقــد أمــرت برفــع كامــل أوراق املعامل ــه ، علي مــا حكمــت ب
محكمــة االســتئناف عمــا بالنظــام وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى 
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نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/12/28هـــ .،،
ــة مــن  ــا املعامل احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد افتتحــت اجللســة وقــد وردتن
محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة برقــم 34/3439767 وتاريــخ 
1434/01/17هـــ واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 34/188111 وتاريــخ 
1434/01/21هـــ واملصدقــة مــن الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة 
االســتئناف مبكــة املكرمــة بالقــرار الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة 
قضــاة محكمــة االســتئناف رقــم 349075 وتاريــخ 1434/01/11هـــ 
املتضمــن مــا نصــه : وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر املوافقــة 
ختــم   ....... اســتئناف  قاضــي   ، هـــ  .أ.  التوفيــق  وبــاهلل  احلكــم  علــى 
 ....... الدائــرة  ورئيــس  وتوقيــع  ختــم   ....... اســتئناف  وقاضــي  وتوقيــع 
ختــم وتوقيــع ، عليــه فقــد أمــرت بإحلــاق ذلــك بالضبــط وســجله وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 

. يف 1434/01/24هـــ 
رئيــس  خطــاب  وردنــا  وقــد  اجللســة  افتتحــت  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
 34214381 رقــم  املكلــف  املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  محكمــة 
وتاريــخ 1434/02/23هـــ واملقيــد بهــذه احملكمــة برقــم 34498811 
عــن  وكالــة  مــن  املقــدم  االلتمــاس  بشــأن  1434/02/27هـــ  وتاريــخ 
املتضمــن طلبــه إعــادة النظــر يف احلكــم الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ 
وتاريــخ   33463120 برقــم  بجــدة  العامــة  باحملكمــة  القاضــي 
1433/01/11هـــ املصــدق مــن محكمــة االســتئناف برقــم 349075 
احلقوقيــة  للدائــرة  املعاملــة  أوراق  وبإحالــة  1434/01/11هـــ  وتاريــخ 
الثانيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة صــدر قرارهــم 
رقــم 3427031 وتاريــخ 1434/02/02هـــ واملتضمــن مــا يلــي: وبدراســة 
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املقــدم  االلتمــاس  رفــض  أوال   -: يلــي  مــا  باألكثريــة   تقــرر  املعاملــة 
مــن املذكــور بعاليــه . ثانيــا - بنــاءا علــى املــادة 3/195 مــن الائحــة 
ــة بصــورة  ــزود حاكــم القضي ــة لنظــام املرافعــات الشــرعية في التنفيذي
مــن هــذا اإلقــرار إلكمــال الــازم وبــاهلل التوفيــق .أ.هـــ مــن الدائــرة 
احلقوقيــة الثانيــة قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع وقاضــي اســتئناف ختــم 
وتوقيــع ورئيــس الدائــرة ختــم وتوقيــع ولــه وجهــة نظــر. عليــه فقــد أمــرت 
بإحلــاق ذلــك بالضبــط وســجله وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/07/01هـــ .
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 بجــدة املســاعد برقــم 32/676667  وتاريــخ 
1434/1/4هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ القاضــي 
باحملكمــة العامــة بجــدة برقــم 33463120 وتاريــخ 1433/11/23هـــ ، 
املتضمــن دعــوى... ضــد... ، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه 
االعتراضيــة تقــرر املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلى اهلل وســلم 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 34256030 تاريُخه: 1434/7/1هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33611853

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف 
:35315446 تاريخه: 1435/7/14هـ

 عقــد - إجــارة اســتثماريه - تأجيــر شــقق مفروشــه للعــزاب - الضــرر 
مــن اســتخدام العقــار يف غيــر محلــه - التأجيــر للعــزاب يف حــي يســكنه 
عوائــل - الدفــع بعــدم الضــرر - ثبــوت الضــرر عــن طريــق قســم اخلبراء- 

احلكــم بإخــاء العــن .

ــى  ِ َصلَّ اِمــِت رضــي اهلل عنــه قــال »َأنَّ َرُســوَل اهللَّ 1. حديــث ُعَبــاَدَة ْبــِن الصَّ
َم، َقَضــى َأال َضــَرَر َواَل ِضــَرار« رواه ابــن ماجــه. اهلُل َعَلْيــهِ َوَســلَّ

2. قــول شــيخ اإلســام ابــن تيميــة -رحمــه اهلل تعالــى - يف مجمــوع 
الفتاوى)ج181/34):«وقــد كان عمــر بــن اخلطــاب يأمــر العــزاب أال 
يســكنوا بــن املتأهلــن وأن ال يســكن املتأهــل بــن العــزاب ؛ وهكــذا فعــل 
املهاجــرون ملــا قدمــوا املدينــة علــى عهــد النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 

ونفــوا شــابا خافــوا الفتنــة بــه مــن املدينــة إلــى البصــرة«.

ادعــى املدعــي بدعــوى ضــد املدعــى عليــه بقيامــه بتأجيــر العمــارة التــي 
ــه جــاره ولتضــرره مــن  ــى عــزاب ولكون يســتثمرها شــققا مفروشــة عل
ذلــك فقــد طلــب منعــه مــن تأجيــره علــى العــزاب، أقــر املدعــى عليــه 
بتأجيــره الشــقق املفروشــة علــى شــركة تســكن عمــاال عزابــا ودفــع 
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بعــدم وجــود ضــرر علــى املدعــي، جــرى الكتابــة لقســم اخلبــراء فعــادت 
اإلفــادة بحصــر بعــض األضــرار وهــي: 1/ عــدم وجــود ترخيص إســكان 
شــقق مفروشــة ممــا يعنــي عــدم توفــر وســائل الســامة حــال حــدوث 
حريــق ؛ 2/وجــود الشــقق يف حــي ســكني ممــا يتســبب يف إزعــاج اجلــار 
وقــت الدخــول واخلــروج للشــقق؛3/ال يوجــد مواقــف خاصــة للشــقق ممــا 
يترتــب عليهــا ضيــق وازدحــام يف محيــط الشــقق، عليــه وملــا تضمنــه 
قــرار هيئــة النظــر مــن أضــرار وملــا ظهــر مــن عقــود املدعــى عليــه مــن أن 
املســتأجرين عــزاب و يؤجــر عليهــم بأجــرة يوميــة أو شــهرية، وملــا قــرره 
شــيخ اإلســام ابــن تيميــة -رحمــه اهلل تعالــى - يف مجمــوع الفتــاوى )ج 
ــن اخلطــاب يأمــر العــزاب أال يســكنوا  34/ 181(: »وقــد كان عمــر ب
بــن العــزاب ؛ وهكــذا فعــل  بــن املتأهلــن وأن ال يســكن املتأهــل 
املهاجــرون ملــا قدمــوا املدينــة علــى عهــد النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
ونفــوا شــابا خافــوا الفتنــة بــه مــن املدينــة إلــى البصــرة، و ألن »الضــرر 
 ِ اِمــِت رضــي اهلل عنــه قــال »َأنَّ َرُســوَل اهللَّ يــزال« فعــن ُعَبــاَدَة ْبــِن الصَّ
َصلَّــى اهلُل َعَلْيــِه َوَســلََّم، َقَضــى َأال َضــَرَر َواَل ِضــَرار« رواه ابــن ماجــه، 
و ألن املدعــى عليــه ميكنــه اســتثمار العمــارة بطــرق االســتثمار األخــرى 
ومنهــا التأجيــر علــى العوائــل خــال فتــرة اســتئجاره للعمــارة فــا ضــرر 
عليــه لــذا فقــد حكمــت الدائــرة علــى الشــركة موكلــة املدعــى عليــه 
بإخــاء العمــارة محــل النــزاع، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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 احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..................القاضــي يف احملكمــة 
اجلزائية باخلبر وبناء على املعاملة احملالة لنا من فضيلة رئيس احملكمة 
ــخ 1433/10/18ه  ــر برقــم 33611853 وتاري ــة يف محافظــة اخلب اجلزائي
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331844681  وتاريــخ 1433/10/18هـــ يف 
يــوم األربعــاء املوافق1434/06/21هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15: 10 
وفيهــا حضر...........................ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم……………..و حضــر حلضــوره...................... ســعودي اجلنســية 
ــى الثانــي  مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )..................(  وادعــى األول عل
ــك رقــم  ــه اســتأجر العمــارة الواقعــة بحــي ... بالبل قائــا إن املدعــى علي
... وأقــام باســتثمارها شــققا مفروشــة و يؤجرهــا علــى العــزاب و قــد 
تضررنــا مــن مجــاورة العــزاب وإزعاجهــم ومضايقتهــم لنــا فاحلــي عوائــل 
و جميــع ســاكني الشــقق مــن العــزاب ممــا ســبب لنــا حرجــا بالغــا وألن 
املدعــى عليــه ميكنــه اســتثمار الشــقق بطــرق أخــرى غيــر التأجيــر علــى 
لــذا اطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بعــدم التأجيــر علــى  العــزاب 
العــزاب ســواء كان التأجيــر يومــي أو أســبوعي أو شــهري أو ســنوي 
وســواء كان الشــقق مفروشــة أو غيــر مفروشــة وذلــك رفعــا للضــرر 
الواقــع علــي و علــى عائلتــي و علــى العوائــل الســاكنة باحلــي هــذه دعــواي 
وبــرد ذلــك للمدعــى عليــه أجــاب قائــا إننــي اســتأجرت العمــارة الواقعــة 
بحــي ... بالبلــك رقــم .... مــن مالكتــه املواطنــة/.......................... مــدة 
عشــر ســنوات بأجــرة ســنوية قدرهــا ثاثمائــة ألــف ريــال تبــدأ اعتبــارا 
امللكيــة  صــك  مبوجــب  للمذكــورة  اململــوك  و  1433/8/1هـــ  مــن 
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الصــادر مــن كتابــة عــدل الثقبــة برقــم 166 بتاريــخ 1393/3/2هـــ و 
املنتقــل إلــى ملكيــة املذكــورة مبوجــب التهميــش املظهــر علــى الصــك 
وقــد اســتثمرت العمــارة بتأجيرهــا شــقق مفروشــة علــى شــركات تقــوم 
بتســكن مهندســن وعمــال فيهــا و لــدي رخصــة مــن البلديــة و هــذا هــو 
حــال الشــارع الــذي تقــع عليــه العمــارة و ال ضــرر علــى املدعــي كمــا ورد 
بدعــواه هكــذا أجــاب هــذا و أبــرز املدعــى عليــه نســخ كربونيــة مــن 
عقــود اإليجــار املبرمــة بينــه و بــن الشــركات التــي أشــار إليهــا فوجدتــه 
و جميعهــم  يومــي  تأجيــر  بعضهــا  و  تأجيــرا شــهريا  تتضمــن  بعضهــا 
عــزاب حســب مــا هــو مبــن بالعقــد و مــن اجلنســية الفلبينيــة و الهنديــة 
هــذا وجــرى االطــاع علــى عقــد اإليجــار املبــرم بــن مالكــة العمــارة و 
املدعــى عليــه وصــورة صــك امللكيــة املرفــق فوجدتهمــا كمــا ذكــر 
املدعــى عليــه هــذا وجــرى الكتابــة منــا إلــى هيئــة النظــر للوقــوف علــى 
املوقــع و اإلفــادة هــل يوجــد ضــرر منهــا علــى املدعــي فوردنــا قرارهــم 
رقــم ... يف 1434/5/5هـــ املتضمــن }نفيدكــم أنــه مت اخلــروج إلــى العقــار 
محــل النــزاع فتــم حصــر بعــض األضــرار و هــي كالتالي:1/عــدم وجــود 
تراخيــص للشــقق الســكنية و هــذا يعنــي عــدم توفــر أدوات الســامة 
حــال حلــدوث حريــق ؛ 2/وجــود الشــقق يف حــي ســكني ممــا يتســبب 
للشــقق؛3/ال يوجــد مواقــف  الدخــول واخلــروج  يف إزعــاج اجلــار وقــت 
خاصــة للشــقق ممــا يترتــب عليهــا ضيــق و ازدحــام يف محيــط الشــقق{   
ــه مــن وجــود عــدد مــن  هــذا وبســؤال املدعــي عمــا ذكــره املدعــى علي
العمائــر تــزاول نفــس النشــاط فقــرر قائــا إن جميــع العمائــر املخالفــة 
للنظــام ســوف نتقــدم بدعــوى ضدهــا و قــد تقدمــت بدعــوى ضــد اثنــن 
مــن أصحــاب الشــقق املفروشــة منهــم املدعــى عليــه هكــذا قــرر لــذا 
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وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى و اإلجابــة و حيــث تضمــن قــرار هيئــة 
النظــر أنــه بعــد الوقــوف علــى املوقــع عــدم وجــود ترخيــص و عــدم توفــر 
أدوات الســامة ووجــود الشــقق يف حــي ســكني و عــدم وجــود مواقــف 
ممــا يترتــب عليهــا زحــام وضيــق و حيــث يتضــح مــن عقــود املدعــى عليــه 
أن املســتأجرين عــزاب و يؤجــر عليهــم يومــي أو شــهري وملــا قــرره شــيخ 
اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل تعالــى يف كتــاب مجمــوع الفتــاوى ج 
34/ 181  ]وقــد كان عمــر بــن اخلطــاب يأمــر العــزاب أن ال تســكن 
بــن العــزاب ؛ وهكــذا فعــل  بــن املتأهلــن وأن ال يســكن املتأهــل 
املهاجــرون ملــا قدمــوا املدينــة علــى عهــد النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
ونفــوا شــابا خافــوا الفتنــة بــه مــن املدينــة إلــى البصــرة[ و ألن الضــرر 
ِ َصلَّــى  اِمــِت رضــي اهلل عنــه قــال }َأنَّ َرُســوَل اهللَّ يــزال فعــن ُعَبــاَدَة ْبــِن الصَّ
اهلُل َعَلْيــهِ َوَســلََّم، َقَضــى َأْن اَل َضــَرَر َواَل ِضــَرار{ رواه ابــن ماجــة و حيــث 
أن املدعــى عليــه ميكنــه اســتثمار العمــارة بطــرق االســتثمار األخــرى و 
منهــا التأجيــر علــى العوائــل خــال فتــرة اســتئجاره للعمــارة فــا ضــرر 
عليهــا لــذا فقــد حكمــت علــى الشــركة موكلــة املدعــى عليــه بإخــاء 
العمــارة محــل النــزاع و بعــرض احلكــم عليــه قــرر عــدم القناعــة به وطلب 
متييــز احلكــم فأجبتــه لطلبــه و أفهمتــه باملراجعــة بتاريــخ 1434/6/26هـ 
الســتام صــورة مــن صــك احلكــم فــإذا لــم يراجــع يف املوعــد احملــدد 
فســوف ميهــل بعــده ثاثــون يومــا إذا لــم يراجــع خالهــا فــإن حقــه يف 
اســتئناف احلكــم يكــون ســاقط و صلــى اهلل علــى نبينــا محمــد و علــى 
آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1432/2/21هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد 
ففــي يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/08/09هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
01.15وقــد مضــت املــدة النظاميــة لاعتــراض ولــم يحضــر املعتــرض 
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لتقــدمي الئحتــة االعتراضيــة وبــه يســقط حقــه يف االعتــراض ويكتســب 
احلكــم القطعيــة وقــد اصبــح باتــا واجــب التنفيــد وبــاهلل التوفيــق وصلــى 
هلل  احلمــد  1434/08/09هـــ  يف  حــرر  محمــد  نبينــا  علــى  وســلم  اهلل 
وحــده أمــا بعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة الثانيــة 
يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة لــدى 
مــن  الــواردة  1434/9/9هـــ  وتاريــخ   342154890 برقــم  احملكمــة 
فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة اخلبــر برقــم 341188853 
وتاريــخ 1434/9/2هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
وتاريــخ   34256030 برقــم  ....................املســجل  الشــيخ/  باحملكمــة 
1434/7/1هـــ 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 واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/12/3هـــ .
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: 34231967 تاريُخه: 1434/6/5هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33644605 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34281939 تاريخه: 1434/7/29هـ

عقــد - إجــارة - مســتثمر - اســترداد ثمــن أجــره مدفوعــة لتعــرض 
العقــار لإلزالــة - مراعــاة اختــاف األجــرة الختــاف املوســم - تقديــر 
األجــرة عــن طريــق قســم اخلبــراء - إلــزام املدعــى عليــه بإعــادة جــزء 
مــن ثمــن األجــرة - صــرف النظــر عــن غيــر ذلــك مــن طلبــات للمدعــى.

قــال املوفــق يف املغنــي 28/8:« فــإن كان أجــر املــدة متســاويا فعليــه بقــدر 
مــا مضــى إن كان قــد مضــى النصــف فعليــه نصف األجــر وإن كان قد 
مضــى الثلــث فعليــه الثلــث كمــا يقســم الثمــن علــى املبيــع املتســاوي 
أجرهــا يف  مــن  الشــتاء أكثــر  أجرهــا يف  وإن كان مختلفــا كــدار 
الصيــف وأرض أجرهــا يف الصيــف أكثــر مــن الشــتاء أو دار لهــا موســم 
كــدور مكــة رجــع تقوميــه إلــى أهــل اخلبــرة ويقســط األجــر املســمى 
علــى حســب قيمــة املنفعــة كقســمة الثمــن علــى األعيــان املختلفــة يف 

البيــع«، وينظــر أيضــا شــرح منتهــى اإلرادات 108/5.
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ادعــى املدعــي بدعــوى ضــد املدعــى عليــه بأنــه اســتأجر منــه عقــارًا 
عشــر ســنوات يدفــع الثمــن بدايــة كل عــام ويف العــام الثانــي وبعدمــا 
دفــع األجــرة أول العــام صــدر قــرار بإزالــة املبنــى خــال العــام الثانــي 
وقبــل موســم احلــج وألنــه ال يســتفاد مــن املبنــي حقيقــة إال يف موســم احلــج 
وألن ثمــن األجــرة كان مرتفعــا لطــول املــدة فقــد طلــب إعــادة مــا ســلمه 
مــن ثمــن أجــرة الســنة الثانيــة وإعــادة تقديــر أجــرة الســنة األولــى التــي 
اســتفاد فيهــا مــن العقــار قبــل إزالتــه ورد لــه الفــارق بينــه وبــن األجــرة 
املســلمة، أقــر املدعــى عليــه بالعقــد والثمــن والواصــل وتاريــخ اإلخــاء  
وألن االتفــاق علــى األجــرة كان ســنويا فقــد طلــب تســليمه بقيــة األجــرة 
املســتحقة للعــام الثانــي وصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي، جــرى بعــث 
املعاملــة لهيئــة النظــر لتقديــر أجــرة العقــار للمــدة من1433/1/1هـــ حتــى 
1433/7/30هـــ حســب األجــرة املدونــة يف العقــد مــع ماحظــة املواســم 
املعتبــرة وأثرهــا يف األجــرة فــوردت بتقديرهــا بأربعمئــة و عشــرين ألــف 
ريــال - لتصــادق الطرفــن علــى مقــدار املبلــغ املدفــوع مــن أجــرة عــام 
1433هـــ وأنــه مليــون وســتمائة ألــف ريــال كمــا تصادقــا علــى أن املــدة 
التــي بقــي فيهــا املدعــي أصالــة يف العقــار وعلــى تاريــخ اإلخــاء وفصــل 
التيــار الكهربائــي وألن هيئــة النظــر قــدرت أجــرة هــذه املــدة بأربعمائــة 
وعشــرين ألــف ريــال وألن عقــد اإلجــارة عقــد الزم للطرفــن وألن أجــرة 
ورمضــان  احلــج  فأجرتهــا يف  املواســم  تختلــف حســب  العقــار مبكــة 
تختلــف عــن باقــي الســنة لــذا فيرجــع تقديــر األجــرة ألهــل اخلبــرة، قــال 
املوفــق يف املغنــي 28/8:« فــإن كان أجــر املــدة متســاويا فعليــه بقــدر مــا 
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مضــى إن كان قــد مضــى النصــف فعليــه نصــف األجــر وإن كان قــد 
مضــى الثلــث فعليــه الثلــث كمــا يقســم الثمــن علــى املبيــع املتســاوي وإن 
كان مختلفــا كــدار أجرهــا يف الشــتاء أكثــر مــن أجرهــا يف الصيــف 
وأرض أجرهــا يف الصيــف أكثــر مــن الشــتاء أو دار لهــا موســم كــدور 
مكــة رجــع تقوميــه إلــى أهــل اخلبــرة ويقســط األجــر املســمى علــى حســب 
قيمــة املنفعــة كقســمة الثمــن علــى األعيــان املختلفــة يف البيــع«، ينظــر 
أيضــا شــرح منتهــى اإلرادات 108/5وبعــد خصــم األجــرة التــي قدرتهــا 
هيئــة النظــر للمــدة التــي بقــي فيهــا املدعــي يف العقــار مــن املبلــغ الــذي 
ــى  دفعــه املدعــي مــن أجــرة عــام 1433هـــ فقــد حكمــت احملكمــة عل
املدعــى عليــه أصالــة بــأن يدفــع للمدعــي مليــون ومائــة وثمانــن ألف ريال 
ورد دعــوى املدعــي بإعــادة تقديــر أجــرة عــام 1432هـــ، بعــرض احلكــم 
علــى الطرفــن قــرر املدعــي وكالــة القناعــة وقــرر املدعــى عليــه عــدم 
القناعــة فأفهــم بالتعليمــات، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

 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 33644605 وتاريــخ 
وتاريــخ   331978291 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1433/11/09
1433/11/09 هـــ يف يــوم الثاثــاء املوافــق1433/11/23 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30 : 09وفيهــا حضــر ...........................بالســجل املدنــي 
عــن  …………………أصالــة  عــن  رقم………………..بوكالتــه 
بالوكالــة  احملــدودة   ....... لشــركة  وشــريك  مديــر  وبصفتــه  نفســه 
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الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانية مبكــة املكرمة برقم 5106/4935 
يف 1433/2/3هـــ والتــي تخولــه املدافعــة واملرافعــة وحضــور اجللســات 
واإلقــرار والصلــح ...الــخ وادعــى علــى احلاضــر معــه ....... بالســجل املدنــي 
رقــم ....... بوكالتــه عــن ....... بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
الثانيــة بغــرب مكــة برقــم 341732 يف 1434/1/3هـــ والتــي تخولــه 
إقامــة الدعــاوى واملرافعــة واملدافعــة والصلــح والتنــازل ..الــخ قائــا يف 
ــه العمــارة الواقــع  ــي مــن املدعــى علي ــه لقــد اســتأجر موكل دعــواه علي
وتنتهــي يف  بتاريــخ 1432/01/01هـــ  بــدأ  ســنن  ملــدة عشــر   ... بحــي 
1441/12/30هـــ بأجــرة ســنوية مليونــن ومائــة ألــف ريــال وقــد دفــع 
موكلــي أجــرة عــام 1432هـــ كاملــة وانتفع بالعــن يف ذلك العام ثم دفع 
مــن أجــرة عــام 1433هـــ مبلــغ وقــدره مليون وســتمائة وعشــرون ألف ريال 
فقــط ثــم دخــل العقــار يف مشــروع توســعة الســاحات الشــمالية وتقــررت 
إزالــة املبنــى وفصــل التيــار الكهربائــي عنــه يف 1433/8/1هـــ ورفــع 
موكلــي يــده عــن املبنــى يف ذلــك التاريــخ وألن موكلــي لــم ينتفــع بالعــن 
يف ذلــك العــام ألن العقــار ال ينتفــع بــه إال يف موســم احلــج فقــط ويطلــب 
إلــزام املدعــى عليــه أصالــة بإعــادة مــا اســتلمه مــن أجــرة ذلــك العــام مبلــغ 
وقــدره مليــون وســتمائة وعشــرون ألــف ريالكمــا أن موكلــي إمنــا وافــق 
ــم ينتفــع  ــي ل ــى أجــرة املبنــى املرتفعــة بســبب طــول املــدة وألن موكل عل
منــه إال لســنه واحــده فموكلــي يطلــب إعــادة تقديــر أجــرة الســنة التــي 
انتفــع بهــا وإلــزام املدعــى عليــه بدفــع الباقــي بعــد التقديــر هــذه دعــواي 
وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن دعــوى املدعــي أجــاب قائــا صحيــح 
ان موكلــي اجــر العقــار علــى املدعــي أصالــة الواقــع بالتيســير ملــدة 
عشــر ســنن تبــدأ يف 1432/1/1هـــ وتنتهــي يف1441/12/30هـــبأجرة 
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ســنوية مليونــن ومائــة الــف ريــال وقــد اســتلم موكلــي أجــرة عام1432هـ 
كاملــة وأمــا أجــرة عام1433هـــ فــا صحــة ملــا ذكــره املدعــي وكالــة 
الــف  وعشــرين  وســتمائة  مليــون  ملوكلــي  يســلم  لــم  موكلــه  فــإن 
ريــال وإمنــا ســلم ملوكلــي خمســمائة الــف ريــال فقــط وكان التســليم 
الثانيــة  ... يف شــهر جمــادى  علــى مصــرف  مبوجــب شــيك مســحوب 
ــغ ثــم  ــي هــذا الشــيك واســتلم املبل ــوقد صــرف موكل مــن عــام 1433هـ
دخــل املوقــع يف مشــروع توســعة الســاحات الشــمالية ومت فصــل التيــار 
الكهربائــي بتاريــخ 1433/8/1هـــوألنأجرة كامــل العــام 1433هـــ هــي 
مليونــان ومائــة ألــف ريــال ولــم يســتلم موكلــي مــن أجــرة ذلــك العــام 
ــه بالعقــار ملــدة ســبعة  ــال وقــد انتفــع املدعــى علي ــف ري إال خمســمائة أل
أشــهر كاملــة مــن 1433/1/1هـــ حتــى 1433/7/30هـــ وألن أجــرة هــذه 
ــي  ــذا فــإن موكل ــال ل ــة ألــف ري ــغ وقــدره مليــون وأربعمائ املــدة هــي مبل
يطلــب إلــزام املدعــى عليــه أصالــة بدفــع هــذا املبلــغ املتبقــى تســعمائة 
ألــف ريــال وأمــا ماذكــره املدعــي أصالــة مــن طلــب إعــادة تقديــر أجــرة 
العقــار الســنوية وعلــل ذلــك بأنــه وافــق عــن هــذه األجــرة بســببط وال ملــدة 
وانــه لــم ينتفــع مــن العقــار إال لعــام وســبعة أشــهر فــإن هــذا الطلــب غيــر 
صحيــح ألن بــن املدعــي أصالــة وموكلــي عقــد مذكــور فيــه أجــرة 
كل ســنة وأطلــب صــرف النظــر عــن هــذا الطلــب ألنــه غيــر صحيــح 
هــذه إجابــة موكلــي وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال الصحيــح 
ــي ســلم مليــون وســتمائة وعشــرين  ــي وموكل مــا جــاء يف دعــوى موكل
الــف ريــال مــن أجــرة عــام 1433هـــ للمدعــى عليــه أصالــة حيــث ســلمه 
ــغ ســبعمائة وســبعن الــف  ــى مصــرف ... األول مببل ثــاث شــيكات عل
ريــال والثانــي مبلــغ خمســمائة الــف ريــال والثالــث مببلــغ  عشــرين الــف 
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ريــال كمــا ان موكلــي اتفــق مــع املدعــى عليــه أصالة يف املادة السادســة 
مــن العقــد علــى إن يقــوم موكلــي بتأثيــث الفنــدق مببلــغ ثمامنائــة ألــف 
ــى النحــو  ــغ منأجــرة عام1432هـــ و1433هـــ عل ــال ويخصــم هــذا املبل ري
اآلتــي أوال / أربعمائــة وســبعن ألــف ريــال مــن أجــرة عام1432هـــثانيا/ 
ثاثمائــة وثاثــن ألــف ريــال مــن أجرةعام1433هـــوبذا يتبــن لكــم أن 
موكلــي دفــع للمدعــى عليــه أصالــة مليــون وســتمائة وعشــرين ألــف 
ريــال وأمــا مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن أجــرة الفترةمن1433/1/1هـــ 
حتــى 1433/7/30هـــهي مليــون وأربعمائــة ألــف ريــال فــا صحــة لــه الن 
هــذه الفتــرة ليــس لهــا أجــرة يف احلقيقــة الن العمــارة ال يســتفاد منهــا إال 
يف موســم احلــج فقــط وكامــا ألجــرة هــي ملوســم احلــج فقــط وأمــا باقــي 
العــام فليــس لــه أجــرة . هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
وكالــة قــال إننــي راجعــت موكلــي وتبــن أن مــا ذكــره املدعــي وكالــة 
بعضــه صحيــح وبعضــه غيــر صحيــح فالصحيــح منــه أن موكلــي اســتلم 
مــن املدعــي وكالــة مــن أجــرة عــام 1433هـــ مبلــغ وقــدره مليون وســتمائة 
ألــف ريــال فقــط علــى النحــو اآلتــي :- اوال(:- ســبعمائة وســبعون ألــف 
ريــال مبوجــب شــيك . ثانيــا(:- خمســمائة ألــف ريــال مبوجــب شــيك 
أيضــا وهــو املبلــغ الــذي ذكرتــه يف اجللســة املاضيــة . ثالثــا(:- ثاثمائــة 
وثاثــون ألــف ريــال وهــو اجلــزء الثانــي مــن ثمــن األثــاث الــذي اشــتراه 
املدعــي أصالــة بثمامنائــة ألــف ريــال واملنصــوص عليــه يف املــادة السادســة 
مــن العقــد وأمــا مــا ذكــر املدعــي مــن أن موكلــي اســتلم عشــرين ألــف 
ريــال فهــذا غيــر صحيــح ألن هــذا املبلــغ ليــس مــن األجــرة وإمنــا هــو داللــه 
دفعهــا املدعــي أصالــة ملوكلــي هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
وكالــة قــال إن موكلــي يكتفــي بهــذا املبلــغ الــذي أقــر بــه املدعــى 
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عليــه وال يطالــب مببلــغ العشــرين ألــف ريــال الــذي أنكــره املدعــى عليــه 
وكالــه وبــذا يكــون أجمالــي مــا ســلمه موكلــي للمدعــى عليــه أصالــة 
مــن أجــرة عــام 1433هـــ مبلــغ مليــون وســتمائة ألــف ريــال فقــط وموكلي 
يطلــب الــزام املدعــى عليــه أصالــة بدفعــة هكــذا قــرر ، فطلبــت مــن 
املدعــي وكالــة عقــد اإلجــارة فأبــرز عقــدًا مــن مطبوعــات شــركة ... 
وهــذا نصــه :- احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده  
وبعــد ففــي يــوم اخلميــس: 1432/5/17هـــ املوافــق: 2010/4/21م بعــون 

اهلل وتوفيقــه مت االتفــاق بــن كل مــن :
-األستاذ /.......................... سعودي بالسجل املدني رقم ....................... 

وهــو )املؤجــر( ويشــار إليــه يف هذا العقد بالطرف األول.
-- شــركة .................. وميثلهــا يف هــذا العقــد األســتاذ/ ......................
ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ........................... بصفتــه مديــرًا عامــًا 
للشــركة وهــو املســتأجر ويشــار إليــه يف هــذا العقــد بالطــرف الثانــي.

متهيد:
ملــا كان الطــرف األول ميلــك منفعــة العقــار الواقــع يف ... أمــام احملكمــة 
مــن  الصــادر  الصــك  مبوجــب   .................... لوقــف  واململــوك  القدميــة 
هـــو   1367/8/3 )3/383(وتاريــخ  برقــم  املكرمــه  مكــه  محكمــة 
ذلــك بصفتــه مســتثمرًا للوقــف مبوجــب صــك اإلذن باالســتثمار الصــادر 
بتاريــخ   2/100/33 برقــم  املكرمــه  مبكــه  العامــه  احملكمــه  مــن 
1430/1/21 هـــ واملكــون مــن دور أرضــي + بــدروم + دور ميزانــن+ 
دور مطعــم+ دور خدمــات + تســعة ادوار متكــررة + دور أخيــر ورغــب 
يف تأجيــر املبنــى ملــدة طويلــة لــذا فقــد انعقــدت إرادة الطرفــن علــى 

التأجيــر وفــق البنــود التاليــة :
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أواًل: تعتبر املقدمة والتمهيد جزءًا ال يتجزأ من هذا العقد. 
ثانيــًا:  تكــون مــدة عقــد اإليجــار عشــر ســنوات اعتبــار مــن تاريــخ 

1441/12/30هـــ.  وحتــى  1432/1/1هـــ. 
 )2.100000( هــي  للعقــار  الســنوية  اإليجاريــة  القيمــة  تكــون  ثالثــًا: 
تســتحق دفعــة واحــدة ويف حالــة تأخــر الطــرف الثانــي عــن دفــع اإليجــار 
ــا ومــن  ــر عقــد اإليجــار الغي ــه فيعتب املقــرر ملــدة شــهر عــن موعــد حلول
حــق الطــرف األول اســتام عمارتــه حــااًل علمــًا بــأن الشــيك الصــادر 
مــن الطــرف الثانــي هــو االســاس بالتاريــخ ويكــون الشــيك مصدقــًا 
مــن البنــك ويكــون تاريخــه هــو املعتبــر أو بإيــداع حلســاب الطــرف األول 

مبوجــب احلســاب رقــم )........( بنــك ......
وكان  جيــدة  بحالــة  للعقــار  اســتامه  الثانــي  الطــرف  قــرر  رابعــًا: 
االســتام بتاريــخ 1431/11/20هـــ كمــا قــرر الطــرف األول تنازلــه عــن 
القيمــة االيجاريــة للفتــرة مــا بــن اســتام العقــار ونفــاذ العقــد ولــه حــق 

االنتفــاع يف هــذه املــده.
خامســًا:  قــرر الطــرف األول اســتامه مــن الطــرف الثانــي كامــل ايجار 
مــن 1432/1/1هـــ حتــى 1432/12/30هـــ  تبــدأ  التــي  الســنه األولــى 
وقــدره )مليونــن ومائــة ألــف ريــال فقــط( منهــا مادفــع شــيكات ومنهــا 
مــا دفــع نقــدًا ومنهــا مــا خصــم مــن قيمــة التأثيث كما ذكر يف سادســًا 
فقــرة )أ(، كمــا يقــرر الطــرف االول خلــو العقــار مــن أي التزامــات 
أخــرى أو حقــوق ألي أحــد أو مخالفــات بالبلديــه، ويف حالــة ظهــور أي 
مــن ذلــك فإنــه يجــب علــى الطــرف األول إزالتهــا دون أي تكلفــة ماديــة 

علــى الطــرف الثانــي. 
ومراتــب  ســرر  مــن  الفنــدق  تأثيــث  األول  الطــرف  علــى  أ-  سادســًا: 
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ــات وثاجــات وقــد فــوض الطــرف االول الطــرف  ومكيفــات وتلفزيون
الثانــي بالتأثيــث ويكــون مبلــغ التأثيــث هــو 800000 )ثمامنائــة ألــف 
ريــال فقــط( يخصــم مــن مبلــغ االيجــار للســنة األولــى التــي تبــدأ مــن 
1433/1/1هـــ حتــى 1432/12/30هـــ مبلــغ وقــدره 470000 )أربعمائــة 
وســبعون ألــف ريــال فقــط ( واملتبقــي وقــدره 330000 )ثاثمائــة وثاثون 
ألــف ريــال فقــط( يخصــم مــن ايجــار الســنه الثانــي هــو التــي تبــدأ مــن 
ايجــار  مــن  املتبقــي  ويكــون  1433/12/30هـــ  حتــى  1433/1/1هـــ 
ــال )مليــون وســبعمائة وســبعون  ــه املذكــوره 1770000 ري الســنه الثاني
ألــف ريــال فقــط ( بعــد أن مت إلغــاء احملضــر الســابق اخلــاص بالتأثيــث 
بعــد أن مت تخفيــض قيمــة التأثيــث مــن )مليــون وثاثمائــة وأحــد عشــر 
ألــف ريــال ( إلــى )ثمامنائــة ألــف ريــال فقــط ( ويكــون التأثيــث املطلــوب 
مــن الطــرف الثانــي كمــا هــو مذكــور يف بدايــة البنــد سادســًا وإذا 
رغــب الطــرف الثانــي إحضــار أثاثــُا إضافيــًا فــا مانــع علــى أن يحــق لــه 
ســحبه مــع نهايــة العقــد ويراعــي عنــد تســليم املبنــى مــدة اإلســتهاك 

للتأثيــث املذكــور ويكــون قبولــه للتأثيــث يف حالتــه الراهنــه.
ب- يتــم دفــع مبلــغ وقــدره 770000 )ســبعمائة وســبعون ألــف ريــال فقط( 
يف 1432/9/15 هـــ وهــي دفعــه مقدمــه مــن الســنه الثانيــه التــي تبــدأ يف 
1433/1/1هـــ ويتبقــى مليــون ريــال تدفــع يف 1433/1/1هـــ لهــذه الســنه 

فقط.
ســابعًا:- اتفــق الطرفــان علــى إن يكــون الدكاكــن االثنــن الصغيــره 
اإليجــار  يف  ليســت  اجلنوبيــة  باجلهــة  التــي  الصغيــره  احلــارس  وغرفــة 
ــه مــن اجلهــة الشــماليه مبدخــل خــاص . وكذلــك البــدروم الــذي مدخل

ثامنــًا:  يجــوز للطــرف الثانــي تأجيــر العقــار محــل العقــد ملــن يشــاء مــدة 
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العقــد بــدون الرجــوع للطــرف األول أو أخــذ موافقتــه .
تاســعًا :  يســري هــذا العقــد علــى الطرفــن وورثتهمــا الشــرعين طيلــة 

مدتــه وال يســقط بوفــاة أحدهمــا بــل يكــون ملزمــا لهمــا. 
ــى مــا جــاء  عاشــرًا أقــر الطرفــان مبــا ورد بهــذا العقــد و إطاعهمــا عل
فيــه إطاعــاً نافيــًا للجهالــة والغــرر كمــا يلغــي هــذا العقــد كل ماســواه 

مــن العقــود الســابقه.
احلــادي عشــر :  يتكــون هــذا العقــد مــن مقدمــة ومتهيــد و أحــد عشــر 
بنــد مرتبطــات ببعضهــا وقــد حــرر هــذا العقــد مــن نســختن بيــد كل 
مــن الطرفــن نســخة منهــا. ا.هـــ ، وبعــرض هــذا العقــد علــى املدعــى 
عليــه وكالــة صــادق عليــه وقــال إن املــادة العاشــرة مــن العقــد تــدل علــى 
أن األجــرة املتفــق عليــه هــي برضــا الطرفــن وليــس فيهــا غــرر وال غــن 
ــون  ــى 1433/7/30هـــ هــي ملي وألن أجــرة املــدة مــن 1433/1/1هـــ حت
وأربعمائــة ألــف ريــال وألن موكلــي اســتلم مــن املدعــي أصالــة مليــون 
وســتمائة ألــف ريــال لــذا فــإن املتبقــي للمدعــي أصالــة مائتــي ألــف ريــال 
وموكلــي مســتعد بدفــع هــذا املبلــغ للمدعــي أصالــة ألنــه حقــه هكــذا 
قــرر ،وعليــه فقــد جــرى بعــث املعاملــة لهيئــة النظــر لتقديــر أجــرة العقــار 
للمــدة مــن 1433/1/1هـــ حتــى 1433/7/30هـــ حســب األجــرة املدونــه 
وذلــك  األجــرة  يف  وأثرهــا  املعتبــرة  املواســم  ماحظــة  مــع  العقــد  يف 
بخطابــي رقــم 331978291 يف 1434/4/24هـــ فــوردت اإلفــادة مــن 
هيئــة النظــر باخلطــاب رقــم 331978291 يف 1434/05/08هـــ وهــذا 
ــرة مــن 1433/1/1هـــ حتــى  ــه »تقــدر اجــرة العقــار للفت نــص احلاجــة من
1433/07/30هـــ مبلــغ وقــدره ) 420.000 فقــط اربعمائــة و عشــرون 
الــف ريــال ال غيــر ( ا.هـــ » ثــم قــرر الطرفــان أن بينهمــا محاولــة صلــح 
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وطلبــا امهالهمــا لذلــك ثــم يف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وكالــة 
وقــررا أنهمــا وموكليهمــا لــم يتوصــا إلــى صلــح وقــرر املدعــي وكالــة 
أن موكلــي يطالــب أيضــا إعــادة تقديــر أجــرة عــام 1432هـــ وهــي الســنة 
التــي اســتفادتها بالكامــل ألن موكلــي إمنــا وافــق علــى األجــرة الســنوية 
املرتفعــة واملدونــة يف العقــد بســبب طــول املــدة ولكــن بعــد اإلزالــة فــان 
موكلــي يــرى أن هــذه األجــرة مرتفعــة وهــو يطلــب إعــادة تقديــر أجــرة 
تلــك الســنة هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال 
إن العقــد بــن الطرفــن ملــزم لهمــا واألجــرة منصــوص فيــه أنهــا ســنوية 
والعقــد برضــي الطرفــن هكــذا قــرر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وبعــد االطــاع علــى عقــد اإلجــارة بــن الطرفــن ومصادقتهمــا 
عليــه وألن الطرفــن تصادقــا علــى مقــدار املبلــغ املدفــوع مــن أجــرة عــام 
1433هـــ وأنــه مليــون وســتمائة ألــف ريــال كمــا تصادقــا علــى أن املــدة 
التــي بقــي فيهــا املدعــي أصالــة يف العقــار وعلــى تاريــخ اإلخــاء وفصــل 
التيــار الكهربائــي وألن هيئــة النظــر قــدرت أجــرة هــذه املــدة بأربعمائــة 
وعشــرين ألــف ريــال وألن عقــد اإلجــارة عقــد الزم للطرفــن وألن أجــرة 
ورمضــان  احلــج  فأجرتهــا يف  املواســم  تختلــف حســب  العقــار مبكــة 
تختلــف عــن باقــي الســنة ولــذا فيرجــع تقديــر األجــرة ألهــل اخلبــرة قــال 
املوفــق يف املغنــي 28/8 ) فــإن كان أجــر املــدة متســاويا فعليــه بقــدر مــا 
مضــى إن كان قــد مضــى النصــف فعليــه نصــف األجــر وإن كان قــد 
مضــى الثلــث فعليــه الثلــث كمــا يقســم الثمــن علــى املبيــع املتســاوي وإن 
كان مختلفــا كــدار أجرهــا يف الشــتاء أكثــر مــن أجرهــا يف الصيــف 
وأرض أجرهــا يف الصيــف أكثــر مــن الشــتاء أو دار لهــا موســم كــدور 
مكــة رجــع تقوميــه إلــى أهــل اخلبــرة ويقســط األجــر املســمى علــى حســب 
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قيمــة املنفعــة كقســمة الثمــن علــى األعيــان املختلفــة يف البيــع ( ينظــر 
أيضــا شــرح منتهــى اإلرادات البــن النجــار 108/5وبعــد خصــم األجــرة 
التــي قدرتهــا هيئــة النظــر للمــدة التــي بقــي فيهــا املدعــي يف العقــار مــن 
املبلــغ الــذي دفعــه املدعــي مــن أجــرة عــام 1433هـــ فقــد حكمــت علــى 
املدعــى عليــه أصالــة بــأن يدفــع للمدعــي مليــون ومائــة وثمانــن ألف ريال 
ورددت دعــوى املدعــي بإعــادة تقديــر أجرة عام 1432هـ وبعرض احلكم 
علــى الطرفــن قــرر املدعــي وكالــة القناعــة 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 يومــا مــدة االعتــراض فــاذا 
تاخــر ســقط حقــه يف طلــب االســتئناف واكتســب احلكــم القطعيــة 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/6/5هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بشــرح فضيلــة الرئيــس برقــم 33/1978291 يف 1434/8/9هـــ علــى 
خطــاب رئيــس محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة املكلــف 
برقــم 331978291 يف 1434/8/6هـــ برفقهــا قــرار التصديــق مبوجــب 

القــرار رقــم 34281939 يف 1434/7/29هـــ وهــذا نصــه:- 
فقــد   -: وبعــد   ، اهلل  رســول  علــى  والســام  والصــاة   ، هلل  احلمــد 
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 34231967وتاريــخ 1434/6/5هـــ املتضمــن 
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دعــوى شــركة ........... ضــد ........... يف مبلــغ مالــي احملكــوم فيــه مبــا 
دون باطنــه . وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة 
تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم . وبــاهلل تعالــى التوفيــق وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ، قاضــي اســتئناف 
ختــم وتوقيــع ........... قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع ........... لــي وجهــة 
نظــر ، رئيــس الدائــرة ختــم وتوقيــع ...........وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/8/15هـــ
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 الصــك الصـــادر مــن 
فضيـــلة الشيـــخ ............... القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة 
واملســجل بعــدد 34231967 وتــاريـــخ 1434/6/5هـــ املتضمــن دعــوى 
........... يف مبلــغ مالــي احملكــوم فيــه مبــا دون  ...........ضــد  شــركة 
باطنه. وبــدراســـة احلكـــم وصـــورة ضبطـــه والئحته االعتراضية تقــــــــرر 
باألكثريــة املــــوافقــــــــة علــى احلكــم. وبــاهلل تعالــى التوفيــق وصلـــى اهلل 

علـــى نبيـــنا محمـــد وعلـــى آلـه وصحبـــه وسـلم.
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: 332031116  تاريُخه: 1434/8/24هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33656979

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34376312 تاريخه: 1434/12/2هـ

عقــد - إجــارة - طلــب إخــاء عقــار - البينــة علــى املدعــى واليمــن علــى 
مــن انكــر- توجيــه اليمــن علــى املدعــي - نكــول املدعــي عــن اليمــن - 

حكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي لنكولــه عــن اليمــن.

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

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه اســتأجر منه بوفيــه مت ذكر وصفها يف 
نــص القضيــة بأجــرة قدرهــا أربعــون ألــف ريــال ملــدة ثاث ســنوات بتاريخ 
1432/2/15هـــ والدفــع مقدمــًا كل ســتة أشــهر وانــه تأخــر يف ســداد 
ــه اســتغل الرصيــف للتخزيــن  ــم يلتــزم بهــا يف وقتهــا كمــا ان األجــرة ول
وجلســة الزبائــن ممــا تعــرض معــه للمســائلة مــن جهــة البلديــة كمــا قــام 
بصبــغ الواجهــة ولــم يتقيــد مبــا جــاء يف عقــد اإليجــار وطلــب املدعــي 
فســخ عقــد اإليجــار وإلــزام املدعــى عليــه بإخــاء البوفيــه وتســليمها 
للمدعــي، أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة علــى عقــد اإليجــار واألجــرة 
وقــرر أن اجللســة علــى الرصيــف مت إزالتهــا ومت صبــغ الواجهــة الن احملــل 
ســابقًا كان مغســلة وملــا مت فتــح البوفيــه مت صبــغ الواجهــة وتنظيفهــا 
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وأمــا األجــرة فقــرر انــه اتفــق مــع املدعــي علــى تقســيط املبلــغ عشــرة 
ــة أشــهر، أنكــر املدعــي دعــوى تقســيط األجــرة  ــال كل ثاث آالف ري
التــي دفــع بهــا املدعــى عليــه وكالــة وليســت لديــه بينــه وطلــب املدعــى 
عليــه ميــن املدعــي ونــكل عنهــا، قــرر ناظــر القضيــة ملــا ســبق صــرف 
النظــر عــن الدعــوى ، صــدر قــرار محكمــة االســتئناف باملصادقــة علــى 

احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...........القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالدمــام   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
ــخ 1433/11/16 هـــ   العامــة بالدمــام املســاعد برقــم 33656979 وتاري
املقيــدة باحملكمــة برقــم 332031116 وتاريــخ 1433/11/16 هـــ  ففــي 
يــوم  الســبت املوافــق1434/01/10 هـــ حضــر ســعودي  اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم    وادعــى علــى احلاضــر معــه ســعودي بالســجل 
رقــم الوكيــل الشــرعي عــن بالوكالــة الصــادرة مــن محكمــة ..........
العامــة برقــم ..........وتاريــخ 1432/2/5هـــ  ولكــون املدعــى عليــه لــم 
يحضــر أصــل الوكالــة فقــد جــرى رفــع اجللســة وتأجلــت إلــى يــوم االثنــن 
1434/1/19هـــ الســاعة العاشــرة وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/1/10هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1434/02/06 هـــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر الطرفــان وقــال املدعــى عليــه وكالــة: 
اجللســة  رفــع  جــرى  لــذا  األصــل  الوكالــة  إحضــار  أســتطع  لــم  إننــي 
إلحضارهــا وتأجلــت ليــوم االثنــن 1434/02/11هـــ الســاعة العاشــرة 
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والنصــف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/06هـــ

املوافــق 1434/02/18هـــ  اإلثنــن  يــوم   ففــي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي واملدعــى عليــه املذكــور هويتــه 
بعاليــه الوكيــل الشــرعي عــن بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل 
محافظــة أحــد رفيــدة برقــم ..........وتاريــخ 1434/2/12هـــ وادعــى األول 
بعمارتــي  الواقعــة  البوفيــه  عليــه  املدعــى  مــوكل  أجــرت  لقــد  قائــا 
الواقعــة بحــي ..........علــى شــارع ..........بقيمــة قدرهــا أربعــون ألــف ريــال 
ملــدة ثــاث ســنوات ابتــداء بتاريــخ 1432/2/15هـــ والدفــع مقدمــا كل 
ســتة أشــهر وهــو يتأخــر يف ســداد األجــرة وال يلتــزم بهــا يف وقتهــا كمــا 
أنــه اســتغل الرصيــف للتخزيــن وجلســة للزبائــن ممــا تعرضــت بســببه 
للمســاءلة مــن جهــة بلديــة ..........كمــا قــام بصبــغ الواجهــة ولــم يتقيــد 
مبــا جــاء يف عقــد اإليجــار وحيــث احلــال مــا ذكــر فإننــي أطلــب فســخ 
العقــد وإلزامــه بإخــاء البوفيــة وتســليمها لــي هــذه دعــواي ولكــون 
وكالــة املدعــى عليــه ناقصــة ال تتضمــن حــق املرافعــة ومــا يتبعهــا فقــد 
جــرى رفــع اجللســة وتاجلــت ليــوم األحــد املوافــق 1434/4/7هـــ التاســعة 
والنصــف وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف  1434/02/18هـــ
ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وأحضــر املدعــى عليــه وكالــة مــن 
موكلــه صــادرة مــن كتابــة عــدل محافظــة أحــد رفيــدة برقــم ..........يف 
ــه املرافعــة وكافــة إجــراءات التقاضــي وبعــرض  1434/5/29هـــ تخول
الدعــوى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن اســتئجار موكلــي 
منــه البوفيــة التــي ذكــر بالقيمــة واملــدة التــي ذكــر وأن الدفــع مقــدم 
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كل ســتة أشــهر فهــذا صحيــح وأمــا مــا ذكــره مــن أن موكلــي ال يلتــزم 
بســداد األجــرة ولــم يلتــزم مبــا جــاء يف العقــد فغيــر صحيــح وأمــا مــا 
ذكــره مــن اســتغال موكلــي للرصيــف فقد كان يوجد فيه كراســي 
ــغ الواجهــة فقــد كان احملــل مغســلة وملــا مت فتــح  ومت إزالتهــا وأمــا صب
البوفيــه مت صبــغ الواجهــة وتنظيفهــا هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــي قــال الصحيــح مــا ذكرتــه ولــدي البينــة وأطلــب رفــع اجللســة 
إلحضارها ويف جلســة أخرى حضر الطرفان وبســؤال املدعي عن بينته 
علــى ماذكــر قــال إن اجللســة التــي وضعهــا علــى الرصيــف للزبائــن قــد 
أزالهــا ولــم يبــق إال خــزان املــاء وبســؤاله هــل مت مســاءلته مــن قبــل البلديــة 
ــخ  ــخ اســتحقاق االيجــار وتاري ــه تاري ــا يبــن في بعدهــا قــال ال وقــدم بيان
ســداده وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال مــا جــاء يف صحيــح والســبب يف 
تأخــري عــن ســداد االيجــار هــو أننــي اتفقــت معــه علــى ذلــك وطلبــت منــه 
أن يقســط علــي املبلــغ عشــرة آالف كل ثاثــة أشــهر وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــي قــال ماذكــره املدعــى عليــه وكالــة غيــر صحيــح والصحيــح 
ــغ إال مــرة واحــدة وبعــرض ذلــك  ــى تقســيط املبل ــم اتفــق معــه عل ــي ل أنن
علــى املدعــى عليــه قــال الصحيــح ماذكرتــه وبســؤاله هــل لديــه بينــة 
علــى ذلــك قــال ال وأطلــب ميينــه وبعــرض اليمــن علــى املدعــي قــال إننــي 
لــن أحلــف إال علــى أننــي قســطت عليــه املبلــغ إال مــرة واحــدة فجــرى 
إفهامــه بحلــف اليمــن علــى نفــي مــا ذكــره املدعــى عليــه كامــا فقــال 
لــن أحلــف علــى ذلــك فكررتــه عليــه ثاثــا فرفــض فبنــاء علــى ماتقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه وكالــة بصحــة مــا جــاء يف 
دعــوى املدعــي مــن اســتئجار موكلــه منه احملــل املذكــور بالقيمة واملدة 
التــي ذكــر وملــا قــرره املدعــي مؤخــرا مــن أنــه مت إزالــة مــا كان موجــودا 



135

علــى الرصيــف وألن املدعــى عليــه أقــر بأنــه تأخــر يف الســداد بنــاء علــى 
اتفــاق بــن املدعــي وبــن موكلــه ولــم يقــم بينــة علــى ذلــك وطلــب ميــن 
املدعــي وألن املدعــي نــكل عــن اليمــن ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم 
)البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر( فقــد صرفــت النظــر 
عــن دعــوى املدعــي وبعرضــه علــى املدعــي قــرر عــدم قناعتــه باحلكــم 
وطلــب رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف فأفهمتــه أن عليــه التقــدم بعــد 
ــام الســتام نســخة مــن الصــك وتقــدمي الائحــة االعتراضيــة  خمســة أي
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا  املــدة املقــررة نظامــا وبــاهلل  خــال 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/30 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األربعــاء 1434/12/25 هـــ افتتحــت 
اجللســة بنــاء علــى عــودة املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة 
قــرار  وبرفقهــا  1434/12/17هـــ  يف   342093878 برقــم  الشــرقية 
أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة احلقوقيــة األولــى رقــم 34376312 
ــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق،  يف 1434/12/2هـــ املتضمــن املصادقــة عل
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1434/12/25هـــ
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 
ــة بالدمــام  برقــم 332031116  ــة رئيــس احملكمــة العامــة مبدين فضيل
وتاريــخ   342093878 برقــم  لدينــا  واملقيــدة  1434/8/24هـــ  وتاريــخ 
القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/9/1هـــ 
باحملكمــة الشــيخ/ املســّجل برقــم 34286020 وتاريــخ 1434/8/2هـــ 
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تضمــن  وقــد  حقوقيــة  قضيــة  يف  ضــد...........  بدعــوى...........  اخلــاص 
الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم ، ولبيانــه حــرر يف 1434/12/2هـــ ، واهلل ولــي التوفيــق .
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: 34240533 تاريُخه: 1434/6/13هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33681073 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34377281/ق2/أ تاريخه: 1434/12/3هـ

عقــد - إجــارة مــع الوعــد بالتملــك - ســيارة - حــادث - بيــع الســيارة 
للغيــر مــن قبــل املدعــى عليــه - احتســاب أقســاط الســيارة بعــد احلادث- 
ســبب عــدم الســداد راجــع للشــركة املدعــى عليهــا - طلــب فســخ العقــد 
ورفــع االســم مــن القائمــة الســوداء - األجــرة تســتحق علــى املســتاخر 
عنــد متكنــه مــن االنتفــاع - إثبــات فســخ العقــد واحلكــم برفــع اســم 

املدعــى مــن القائمــة الســوداء.

1. قــول اخلرقــي رحمــه اهلل :«فــإن جــاء أمــر غالــب يحجــز املســتأجر عــن 
منفعــة مــا وقــع عليــه العقــد لزمــه مــن األجــر مبقــدار مــدة انتفاعــه«.

2. قــول املوفــق رحمــه اهلل يف املغنــي أن العــن املســتأجرة »إذا غصبــت 
فللمســتأجر الفســخ ألن فيــه تأخيــر حقــه ، فــإن فســخ فاحلكــم فيــه 
كمــا لــو انفســخ العقــد بتلــف العن ســواء وإن لم يفســخ حتى انقضت 
مــدة اإلجــارة ، فلــه اخليــار بــن الفســخ والرجــوع باملســمى وبــن البقــاء 

علــى العقــد ومطالبــة الغاصــب بأجــر املثــل«.
3. ال ضرر وال ضرار.

4. املادة )55( من نظام املرافعات.
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ادعــت املدعيــة بدعــوى ضــد الشــركة املدعــى عليهــا بأنهــا اســتأجرت 
ــر املنتهــي بالتمليــك وقامــت بتســديد بعــض  ــا ســيارة بنظــام التأجي منه
األجــرة ثــم حصــل حــادث مــروري أديــن فيــه الطــرف املقابــل بالنســبة 
الكاملــة ولــم يقبــل املــرور مراجعتهــا فســلمت األوراق للشــركة املدعــى 
عليهــا فتفاجــأت موكلتــه بــإدراج اســمها يف القائمــة الســوداء )000( 
إلــزام  الغيــر عليــه فقــد طلبــت املدعيــة  الســيارة علــى  ببيــع  وقيامهــا 
الشــركة املدعــى عليهــا برفــع اســمها مــن القائمــة وتســليمها ســيارة 
جديــدة عوضــًا عــن الســيارة التالفــه، أجــاب وكيــل الشــركة بصحــة 
العقــد واألقســاط املســددة وحصــول احلــادث والتبليــغ بــه يف وقتــه ووضــع 
موكلتــه علــى القائمــة الســوداء وبيــع الشــركة للســيارة محــل الدعــوى 
وأنــه ملــا أبلــغ باحلــادث مــن قبــل مديــر الشــرطة ذهــب للمــرور فأكــدوا 
عنهــا  بالبحــث  ووعــد  مفقــودة  األوراق  ولكــن  احلــادث  رقــم  وجــود 
وراجعهــم عــدة مــرات ولكــن لــم يجــدوا أوراق احلــادث وألن األقســاط 
ــع  ــغ متأخــرة فجــرى بي ــة فقــد ترتــب يف ذمتهــا مبال ــى املدعي تســتمر عل
املــدة  يف  بالســيارة  ومطالبتهــا  للشــركة  مراجعتهــا  لعــدم  الســيارة 
احملددة من قبل الشــركة، جرى ســؤاله ملاذا مت بيع الســيارة مع كون 
العقــد الزال ســاريًا وهــل مت إبــاغ املدعيــة بذلــك فقــال تركنــا الســيارة 
مــده معينــة فلمــا لــم تــأت املســتأجرة باملطالبــة بهــا مت بيعهــا، أنكــر 
وكيــل املدعيــة عــدم مراجعتــه للشــركة وقــرر بأنــه كان يراجعهــم 
باالســتمرار حتــى أخبــر بــأن الســيارة بيعــت وطلــب فســخ العقــد، قــرر 
ــه مــن  ــب البــت يف موضــوع رفــع اســم موكلت ــه يطل ــل املدعــي بأن وكي
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القائمــة الســوداء وأنــه يرغــب فصــل الدعــوى مبطالبــة بســيارة جديــدة 
عــن هــذه الدعــوى، عليــه وألن املدعــي ادعــى بكــون الشــركة املدعــى 
عليهــا قــد وضعــت اســم موكلتــه يف القائمــة الســوداء نظــرا لتأخرهــا 
يف ســداد بعــض أقســاط الســيارة املســتأجرة منهــم بســبب مــن قبــل 
الشــركة لعــدم متابعتهــم موضــوع احلــادث يف املــرور وقــد أقــر املدعــى 
عليــه وكالــة بــأن التخلــف عــن األقســاط كان بعــد احلــادث ولــم يكــن 
مــن قبــل املدعيــة أصالــة وإمنــا كان التأخــر يف متابعــة أوراق احلــادث 
كان مــن املــرور إذ فقــدت أوراق احلــادث مــن قبلهــم ولــم يتمكــن مــن 
متابعــة أوراق احلــادث ونظــرا لكــون األجــرة تســتحق علــى املســتأجر 
عنــد متكنــه مــن االنتفــاع فــإن تعــذر انتفاعــه بهــا مــن قبــل املؤجــر أو 
مــن قبــل طــرف أجنبــي فــا يســتحق املؤجــر أجــرة املــدة التــي تعــذر فيهــا 
االنتفــاع وألن العــن املســتأجرة )إذا غصبــت فللمســتأجر الفســخ ألن 
فيــه تأخيــر حقــه، فــإن فســخ فاحلكــم فيــه كمــا لــو انفســخ العقــد 
بتلــف العــن ســواء وإن لــم يفســخ حتــى انقضــت مــدة اإلجــارة ، فلــه 
اخليــار بــن الفســخ والرجــوع باملســمى وبــن البقــاء علــى العقــد ومطالبــة 
الغاصــب بأجــر املثــل( وقــد طالــب املســتأجر بالفســخ ومبــا أن املدعــى 
ــى القائمــة  عليهــا قــد تعســفت يف اســتعمال حقهــا يف وضــع املدعيــة عل
الســوداء ولــم يحصــل منهــا خلــل يف ســداد األقســاط يف وقتهــا وقــد 
جــاءت الشــريعة برفــع الضــرر عــن املتضرريــن ومــن القواعــد الفقهيــة 
الكبــرى )ال ضــرر وال ضــرار( ولــكل مــا ســبق فقــد صــدر حكــم علــى 
ــة مــن القائمــة الســوداء لــدى شــركة  املدعــى عليهــا برفــع اســم املدعي
)...........( وثبــت لديهــا إرجــاء املدعــي وكالــة مطالبتــه بســيارة جديــدة 
بديلــة مــن الســيارة التــي باعتهــا الشــركة املدعــى عليهــا وإقــراره بطلــب 
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احلمــد هلل وحــده أمــا بعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
باخلبــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
1433/11/28ه  وتاريــخ   33681073 برقــم  املســاعد  باخلبــر  العامــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 332138646 وتاريــخ 1433/11/28ه ففــي 
يــوم االثنــن املوافــق 1434/02/04هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 
ــي رقــم  09 وفيهــا حضــر ).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
)........( بصفتــه وكيــا عــن املدعيــة ).....( ســعودية اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ).....( بالوكالــة رقــم ).....( يف 1433/11/28هـــ 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة باخلبــر واملخــول لــه فيهــا املرافعــة 
واملدافعــة وســماع الدعــوى والــرد عليهــا واإلقــرار واإلنــكار والصلــح 
والتنــازل واإلبــراء وطلــب اليمــن ورده واالمتنــاع عنــه وإحضــار البينــات 
وقبــول احلكــم واالعتــراض عليــه واســتام املبالــغ والصكــوك ولــم 
حتضــر املدعــى عليهــا شــركة ).....( وال مــن ميثلهــا شــرعا ولــم تردنــا 
إفــادة بتبليغهــم مــن عدمــه فبنــاء علــى املــادة )55( مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية فقــد قــررت رفــع اجللســة لتبليــغ املدعى عليها ويف جلســة أخرى 
حضــر املدعــي وكالــة ).....( املثبتــة هويتــه ووكالتــه ســابقًا ولــم حتضــر 
املدعــى عليهــا شــركة ).....( وال مــن ميثلهــا شــرعًا وقــد كتــب خطــاب 
لتبليغهــا برقــم 34318839 يف 1434/2/9هـــ وأفــاد محضــر اخلصــوم 
بأنــه مت تبليــغ املدعــى عليهــا بتوقيــع الوكيــل الشــرعي للشــركة ).....( 
فبنــاء علــى املــادة )55( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد قــررت ســماع 

فصلهــا عــن هــذه الدعــوى، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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ــي  ــًا يف دعــواه إن موكلت ــة قائ ــًا فادعــى املدعــي وكال الدعــوى غيابي
قــد اســتأجرت مــن الشــركة املدعــى عليهــا ســيارة ).....( 2008م رقــم 
اللوحــة ).....( بنظــام اإليجــار املنتهــي بالتمليــك يف 1428/11/8هـــ مببلــغ 
93960ريــال مقســطة علــى 60 قســطًا شــهريًا قــدر القســط الواحــد 
1566ريــال اعتبــارًا مــن 2008/1/1م علمــًا أن فيــه دفعــة مقدمــة قدرهــا 
)6500ريــال( وقــد مت تســديد املبلــغ املقــدم وبعــض األقســاط وبلــغ مقدار 
مــا ســدد 14000ريــال ثــم حصــل علــى الســيارة حــادث مــروري يف شــهر 
صفــر مــن عــام 1429هـــ يف مدينــة اجلبيل الصناعية وكان يقود الســيارة 
).....( أخــو موكلتــي وقــد كانــت نســبة اإلدانــة يف احلــادث 100% علــى 
الطــرف املقابــل وقــد باشــر مــرور اجلبيــل هــذا احلــادث وراجعتهــم عــدة 
مــرات فأفهمونــي بــأن الســيارة مســجلة باســم الشــركة وأنهــا هــي التــي 
تتابــع املوضــوع فتركــت املتابعــة وســلمتهم كامــل األوراق علمــا أنــه مت 
ــك  ــي بعــد ذل ــم تفاجــأت موكلت ــه ث إباغهــم باحلــادث مــن حــن حصول
بكــون الســيارة قــد بيعــت علــى طــرف ثالــث بغيــر علمهــا كمــا تفاجأت 
بوضــع اســمها علــى القائمــة الســوداء وقــد راجعــت الشــركة فأفهمونــي 
ــد أن أســدد كامــل قيمــة الســيارة وهــم قــد باعــوا الســيارة  ــي ال ب بأنن
فأفهمتهــم بــأن الســيارة حصــل عليهــا حــادث وأن الشــركة باعتهــا بغيــر 
علــم موكلتــي فقالــوا ســدد النصــف إذن فرفضــت ذلــك وكل موظــف 
يتنصــل مــن املســؤولية فأطلــب إلزامهــم باآلتــي أوال رفــع اســم موكلتــي 
ــدة  ــي بســيارة جدي ــدال موكلت ــًا إلزامهــم بإب مــن القائمــة الســوداء ثاني
عوضــًا عــن الســيارة التــي باعوهــا بغيــر علمهــا هكــذا ادعــى فطلبــت 
منــه البينــة علــى دعــواه فأبــرز العقــد الــذي بــن موكلتــه وبــن الشــركة 
املدعــى عليهــا وهــو مطابــق ملــا ذكــر بعاليــه كمــا جــرى ســؤاله هــل 
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لديــه مــا يثبــت وقــوع احلــادث ونســبة اإلدانــة فقــال ليــس لــدي شــيء 
مــن ذلــك وكامــل األوراق لــدى مــرور محافظــة اجلبيــل هكــذا أجــاب 
ونظــرا لضــرورة التثبــت مــن هــذا األمــر فقــد قــررت الكتابــة إلــى مــرور 
محافظــة اجلبيــل لطلــب اإلفــادة عــن احلــادث املذكــور ويف جلســة أخــرى 
حضــر املدعــي وكالــة املثبتــة هويتــه ووكالتــه مســبقا وحضــر معــه 
املدعــى عليــه ).....( ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( وكيــا 
ــه شــريكا بشــركة ).....( مبوجــب الســجل التجــاري  عــن ).....( بصفت
رقــم ).....( يف 1417/07/06ه مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
عــدل اخلبــر برقــم 37631 يف 1432/11/20هـــ واملخــول لــه فيهــا إقامــة 
الدعــوى واملرافعــة واملدافعــة وقبــول االحــكام واالعتــراض واالســتئناف 
واإلبــراء وكانــت اجللســة الســابقة قــد رفعــت ألجــل الكتابــة إلــى مــرور 
محافظــة اجلبيــل ألجــل االستفســار عــن احلــادث ولــم تتــم مخاطبتهــم 
لكــون املوظــف املختــص نســي ذلــك وقــد جــرى عــرض الدعــوى علــى 
املدعــى عليــه وكالــة فأجــاب قائــا : مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف 
دعــواه مــن حصــول العقــد واألقســاط املســددة وحصــول احلــادث وتبليغنــا 
باحلــادث يف وقتــه ووضــع موكلتــه علــى القائمــة الســوداء وبيــع الشــركة 
للســيارة محــل الدعــوى فهــو صحيــح علمــا أننــي شــخصيًا ملــا أبلغــت 
مــن قبــل مديــر الشــرطة باحلــادث ذهبــت إلــى مــرور محافظــة اجلبيــل 
فأكــد لــي وجــود رقــم احلــادث ولكــن األوراق مفقــودة ووعــد بالبحــث 
عنهــا وراجعتــه عــدة مــرات ولكــن لــم يجــدوا أوراق احلــادث ومبــا أن 
األقســاط تســتمر علــى املدعيــة فقــد ترتــب يف ذمتهــا مبالــغ متأخــرة ثــم 
مت بيــع الســيارة لعــدم مراجعتهــم للشــركة ومطالبتهــم بالســيارة يف 
املــدة احملــددة مــن قبــل الشــركة هكــذا أجــاب فجــرى ســؤاله ملــاذا 
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مت وضــع اســم املدعيــة يف القائمــة الســوداء مــع علــم الشــركة بكــون 
ــو  ــا فقــال ل ــر يف ســداد األقســاط خارجــا عــن إرادته الســبب يف التأخي
تركناهــا لتســبب لنــا باخلســارة هكــذا أجــاب فجــرى ســؤاله ملــاذا مت 
بيــع الســيارة مــع كــون العقــد الزال ســاريًا وهــل مت إبــاغ املدعيــة بذلــك 
ــة  ــأت املســتأجرة باملطالب ــم ت ــة فلمــا ل ــا الســيارة مــده معين فقــال تركن
بهــا مت بيعهــا هكــذا أجــاب وبعرضــه علــى املدعــي وكالــة أجــاب قائــا 
بــل كنــت أراجــع الشــركة بــن احلــن وآخــر للســؤال عــن احلــادث حتــى 
مت إباغــي أخيــرا بأنــه مت بيــع الســيارة ثــم وضــع اســم موكلتــي يف 
القائمــة الســوداء وأطلــب فســخ العقــد بيننــا وإلغــاء وضــع اســم موكلتــي 
عليــه  املدعــى  علــى  وبعرضــه  أجــاب  هكــذا  الســوداء  القائمــة  مــن 
وكالــة أجــاب قائــا إن موكلتــي ترفــض ذلــك حتــى تســدد الباقــي مــن 
املديونيــة وقدرهــا خمســة وأربعــون ألــف ريــال تقريبــا فجــرى ســؤاله هــل 
ــول احلــادث فقــال ال  كانــت املدعيــة ملتزمــة بســداد األقســاط قبــل حل
أعلــم وأحتــاج الرجــوع إلــى حســابات الشــركة هكــذا أجــاب ثــم قــرر 
املدعــي وكالــة قائــا أطلــب البــت يف موضــوع رفــع اســم موكلتــي مــن 
القائمــة الســوداء وأقــرر بأننــي أرغــب فصــل الدعــوى مبطالبــة بســيارة 
اهلل  بــإذن  مســتقلة  دعــوى  بهــا  وســأقدم  الدعــوى  هــذه  عــن  جديــدة 
هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا تقــدم وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة ومبــا 
أن املدعــي ادعــى بكــون الشــركة املدعــى عليهــا قــد وضعــت اســم 
موكلتــه يف القائمــة الســوداء نظــرا لتأخرهــا يف ســداد بعــض أقســاط 
الســيارة املســتأجرة منهم واملذكورة بياناتها يف اجللســة املاضية وكان 
التخلــف بعــد حصــول احلــادث الــذي لــم تتمكــن موكلتــه مــن االســتفادة 
مــن الســيارة بســبب مــن قبــل الشــركة لعــدم متابعتهــم موضــوع احلــادث 



144

ــف عــن األقســاط  ــأن التخل ــة ب ــه وكال يف املــرور وقــد أقــر املدعــى علي
كان بعــد احلــادث ولــم يكــن مــن قبــل املدعيــة أصالة وإمنــا كان التأخر 
يف متابعــة أوراق احلــادث كان مــن املــرور إذ فقــدت أوراق احلــادث مــن 
قبلهــم وملتمكــن متابعــة أوراق احلــادث ونظــرا لكــون األجــرة تســتحق 
علــى املســتأجر عنــد متكنــه مــن االنتفــاع فــإن تعــذر انتفاعــه بهــا مــن 
قبــل املؤجــر أو مــن قبــل طــرف أجنبــي فــا يســتحق املؤجــر أجــرة املــدة 
التــي تعــذر فيهــا االنتفــاع قــال اخلرقــي رحمــه اهلل: )فــإن جــاء أمــر غالــب 
يحجــز املســتأجر عــن منفعــة مــا وقــع عليــه العقــد؟ لزمــه مــن األجــر 
مبقــدار مــدة انتفاعــه( وذكــر املوفــق رحمــه اهلل يف املغنــي تقســيمات 
لهــذه املســألة وينطبــق علــى هــذه القضيــة مــا إذا حصــل التعــذر بســبب 
غصــب العــن املؤجــرة حيــث إن فقــدان أوراق احلــادث وعــدم التمكــن 
مــن االنتفــاع بهــا إال بهــذه األوراق يعتبــر يف حكــم غصــب األجنبــي لهــذه 
العــن وقــد ذكــر املوفــق رحمــه اهلل يف املغنــي أن العــن املســتأجرة )إذا 
غصبــت فللمســتأجر الفســخ ألن فيــه تأخيــر حقــه؟ فــإن فســخ فاحلكــم 
فيــه كمــا لــو انفســخ العقــد بتلــف العــن ســواء وإن لــم يفســخ حتــى 
انقضــت مــدة اإلجــارة؟ فلــه اخليــار بــن الفســخ والرجــوع باملســمى وبــن 
البقــاء علــى العقــد ومطالبــة الغاصــب بأجــر املثــل( وقــد طالــب املســتأجر 
بالفســخ وحيــث لــم يدفــع أجــرة للمــدة التــي تعــذر فيهــا االنتفــاع ومبــا أن 
ــى  ــة عل املدعــى عليهــا قــد تعســفت يف اســتعمال حقهــا يف وضــع املدعي
القائمــة الســوداء ولــم يحصــل منهــا خلــل يف ســداد األقســاط يف وقتهــا 
وقــد جــاءت الشــريعة بجلــب املصالــح وتكميلهــا ودفــع املفاســد وتقليلهــا 
وجــاءت برفــع الضــرر عــن املتضرريــن ومــن القواعــد الفقهيــة الكبــرى 
)ال ضرر وال ضرار( ولكل ما ســبق فقد ألزمت املدعى عليها شــركة 
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).....( برفــع اســم املدعيــة ).....( مــن القائمــة الســوداء لــدى شــركة ).....( 
ــة مــن  وثبــت لــدي إرجــاء املدعــي وكالــة ملطالبتــه بســيارة جديــدة بديل
الســيارة التــي باعتهــا الشــركة املدعــى عليهــا وإقــراره بطلــب فصلهــا 
عــن هــذه الدعــوى وبــه حكمــت وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــي 
وكالــة قناعتــه باحلكــم وقــرر املدعــى عليــه عــدم قناعتــه باحلكــم 
وطلــب رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف بائحــة اعتراضيــة وأفهــم 
مبقتضــى تعليمــات االســتئناف وبــاهلل التوفيــق حــرر يف 1434/6/13ه 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد. 
احلمــد هلل وحــده أمــا بعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بخطــاب رئيســها رقــم 342186558 يف 1434/12/16هـــ وقــد ظهــر 
علــى الصــك مــن قبــل الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة يف محكمــة االســتئناف 
مبــا نصــه: )احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 
34240533 وتاريخ 1434/6/13هـ الصادر من فضيلة القاضي الشيخ 
).....( وأصدرنــا القــرار رقــم 34377281/ق2/أ وتاريــخ 1434/12/3هـــ 
قاضــي   ).....( اســتئناف  قاضــي  احلكــم  علــى  املصادقــة  املتضمــن 
اســتئناف ).....( رئيــس الدائــرة ).....( أختامهــم وتوقيعاتهــم( انتهــى نصــه 
وبــاهلل التوفيــق حــرر يف 1434/12/25هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد.
احلمــد هلل وحــده أمــا بعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقية 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
الــواردة  وتاريــخ 1434/9/15هـــ  برقــم 342186558  لــدى احملكمــة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة اخلبــر املســاعد برقــم 
332138646 وتاريــخ 1434/9/7هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
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فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ).....( املســجل برقــم 34240533 
).....( يف قضيــة  ).....( ضــد  بدعــوى  اخلــاص  1434/6/13هـــ  وتاريــخ 
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 

ــه وســلم حــرر يف 1434/12/3هـــ . ــه وصحب ــا محمــد وآل نبين
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: 34302116 تاريُخه: 1434/8/22هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33683430

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34349104 تاريخه: 1434/11/4هـ

إجــارة- مطالبــة املؤجــر بإصــاح التلفيــات ودفــع األجــرة- دفــع املدعــى 
عليــه بــأن التلفيــات اســتهاكية ليســت بتفريــط وأنــه أخلــى العــن- 
تقريــر هيئــة النظــر- قــرار أهــل اخلبــرة بــأن التلفيــات بتفريــط وجــود 
أعمــال أحدثهــا عليــه إزالتهــا- تضمــن املدعــي عليــه التلفيــات وإزالــة 

مــا أحدثــه وإخــاء العــن قبــل نهايــة العــام ودفــع أجرتــه .

املســتأجرة ضمــن. ينظــر  العــن  أو تعــدى يف  فــرط  إذا  املســتأجر   .1
.139/9 القنــاع  كشــاف 

2. مــا كان مــن عمــارة العــن املؤجــرة ليــس الزمــا للمســتأجر. ينظــر 
كشــاف القنــاع 109/9.

تقــدم املدعــي بدعــوى ضــد الشــركة املدعــى عليهــا بأنــه أجرهــا عقــارا 
ملــدة خمــس ســنوات تبــدأ يف 1430/9/1هـــ وتنتهــي يف 1435/8/30هـــ 
بثمانــن ألــف ريــال للســنة األولــى وثمانيــة وثمانــن ألــف ريــال للســنة 
الثانيــة وســتة تســعن ألفــا وثمامنائــة ريــال للســنة الثالثــة ومائــة وســتة 
آالف وأربعمائــة وثمانــن ريــاال للســنة الرابعــة ومائــة وســبعة عشــر ألفــا 
ومائــة وأربعــة وســتن ريــاال للســنة اخلامســة علــى أن تســلم األجــرة يف  
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بدايــة شــهر رمضــان مــن كل ســنة إيجاريــه وأنــه اســتلم أجــرة الســنن 
الثــاث األول ثــم بتاريــخ 1433/7/28هـــ وردت رســالة مــن املدعــى عليها 
ترغــب فيهــا بفســخ العقــد وأنهــا ستســلم العقــار لــه يف 1433/9/1هـــ 
وقــد رد عليهــم بأنــه إذا ســلمت الشــركة العقــار ســليما نظيفــا كمــا مت 
تســليمه لهــا بــدون تلفيــات وال تعديــات فإنــه موافــق علــى ذلــك فطلبــت 
الشــركة منــه احلضــور لاطــاع علــى البيــت وبيــان مــا فيــه مــن تلفيــات 
فشــاهد تلفيــات كبيــرة يف العقــار تســببت فيهــا الشــركة وأبلغهــا انــه 
لــن يســتلم العقــار وال يوافــق علــى فســخ العقــد وأنــه يطالــب الشــركة 
فطلبــت  اســتامه  قبــل  العقــار  تلفيــات  وإصــاح  العــام  هــذا  بأجــرة 
الشــركة منــه بيــان تكلفــة إصــاح العقــار فأحضــر املختصــن وتبــن 
أن اإلصــاح يكلــف خمســة وســتن ألــف ريــال وطلــب منهــم موكلــي 
دفــع هــذا املبلــغ فرفضــت الشــركة لــذا فيطلــب إلــزام املدعــى عليــه 
بدفــع أجــرة الســنة اجلاريــة التــي بــدأت يف 1433/9/1هـــ مئــة وســتة آالف 
وأربعمئــة وثمانــن ريــال وتكلفــة إصــاح العقــار للتلفيــات التــي تســببت 
فيهــا الشــركة خمســة وســتن ألــف ريــال،  أقــر وكيــل املدعــى عليهــا 
بالعقــد والثمــن إال أنــه دفــع بــأن العقــد تضمــن بــأن ملوكلتــه فســخ العقد 
متــى شــاءت علــى أن تدفــع أجــرة الســنة التــي جــرى فســخ العقــد خالهــا 
كاملــة وأن موكلتــه لــم تتــرك تلفيــات وإن مــا يطالــب بــه مجــرد أعيــان 
اســتهاكية جــرت العــادة تلفهــا مبضــي املــدة وأعمــال جبــس وفواصــل 
ــب  ــذا فتطل ــه ل ــا ســلمت العقــار ل ــاره وأنه ــت برضــاه وطوعــه واختي عمل
رد دعــواه، جــرى الكتابــة لهيئــة النظــر فعــادت اإلفــادة بأنهــا تــرى مــا 
يلــي: أوال/ إزالــة الفواصــل الصناعيــة لعــدم توافقهــا ألصــول الصنعــة 
مــن جهــة عــدم مائمتهــا ملــا هــي فيــه. ثانيــا: إزالــة البــاب املوضــوع بالــدور 
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العلــوي وبنــاء اجلــدار املهــدوم بالــدور األول وإعــادة تأهيلــه حســب أصــول 
الصنعــة وتقديــر ذلــك ألفــان وثاثمئــة ريال . ثالثــا/ تركيب درفة املنيوم 
ويقــدر ذلــك بخمســمائة ريــال. رابعــا/ تركيــب األدوات التالفــة وتقديــر 
ذلــك ثاثــة آالف وأربعمائــة ريــال. خامســا/ تســليم مفاتيــح األبــواب 
أو تغيــر القلــوب وتقديــر ذلــك مائتــان وخمســن ريــال. سادســا/عمل 
نظافــة للموقــع مــع ترويــب مواضــع التنديــة يف دورات امليــاه ويقــدر ذلــك 
بخمســمائة ريــال. ســابعا / تعــذر اختبــار عمــل املكيفــات ومضخــات 
امليــاه لعــدم وجــود كهربــاء باملوقــع هــذا مــا جــرى تقديــره .إ.هـــ ثــم جــرى 
ــة لهيئــة النظــر لإلفــادة عــن التلفيــات املوجــودة يف العقــار  إعــادة املعامل
وهــل هــي طبيعيــة أم نتيجــة تعــد أو تفريــط مــن املســتأجر وحصرهــا 
مفصــا وكذلــك حصــر أدوات احلمــام املفقــودة مفصــا وتقديرهــا، 
عــادت اإلفــادة باإلشــارة للتلفيــات وبعــض القطــع املنزوعــة واإلشــارة 
لســعرها التالفــة وأنهــا نتيجــة اإلهمــال، عليــه وبعــد االطــاع علــى العقــد 
ــه ال يحــق  بــن الطرفــن والن الفقــرة الثالثــة مــن العقــد نصــت علــى أن
ــات أو  ــم العــن املؤجــرة مــن دهان للطــرف الثانــي إضافــة أو تغييــر معال
أعمــال ديكــور إال بعــد موافقــة الطــرف األول ، كمــا يتحمــل الطــرف 
اإلســتهاك  احتســاب  مراعــاة  مــع  الصيانــة  أعمــال  جميــع  الثانــي 
ــة العقــد ، وقــد وافــق الطــرف  ــد نهاي ــه عن ــى و محتويات الطبيعــي للمبن
األول علــى الســماح للطــرف الثانــي بعمــل فواصــل جيبســون بــورد أو 
خشــبية لتقســيم املســاحات الكبيــرة بالبيــت حتــى ميكــن اســتخدامها 
ــى حســاب الطــرف الثانــي ، كمــا أن الفقــرة اخلامســة مــن العقــد  وعل
نصــت علــى أنــه يف حالــة رغبــة الطــرف الثانــي بإخــاء املــكان املؤجــر 
عليــه إبــاغ الطــرف األول قبــل انتهــاء مــدة العقــد بشــهر علــى األقــل ، 
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ويف حــال رغــب يف إخــاء العقــار قبــل نهايــة املــدة يلتــزم الطــرف الثانــي 
بســداد كامــل اإليجــار للســنة اإليجاريــة التــي يرغــب اإلخــاء خالهــا، 
وألن املدعــى عليــه قــام بأعمــال يف العــن املســتأجرة بــدون إذن املدعــي 
أصالــة كمــا أن األعمــال التــي اســتأذن فيهــا لــم يقــم بعملهــا وفــق أصــول 
الصنعــة كمــا أنــه حينمــا رغــب إنهــاء العقــد لــم يقــم بإصــاح مــا أتلفــه 
أو قــام بتغييــره أو مــا فقــد منــه قبــل الوقــت احملــدد وهــو 1433/9/1هـــ 
وألن املدعــي أصالــة حينمــا امتنــع مــن اســتام العــن حتــى يتــم اصاحهــا 
ودفــع تكلفــة اإلصــاح فــإن تصرفــه صحيحــا ألن ذلــك يحتــاج إلــى وقت 
وثمــن وهــو نتيجــة تعــدي أو تفريــط مــن املســتأجر واملســتأجر إذا فــرط 
أو تعــدى يف العــن املســتأجرة ضمــن ينظــر كشــاف القنــاع 139/9، 
وألن ممــا قررتــه هيئــة النظــر هــو عمــل نظافــة للموقــع وترويــب مواضــع 
التنديــة يف دورات امليــاه مببلــغ خمســمائة ريــال وألن هــذا مــن عمــارة 
العــن املؤجــرة وليــس الزمــا للمســتأجر ينظــر كشــاف القنــاع 109/9، 
لذلــك كلــه فقــد حكمــت  الدائــرة علــى املدعــى عليــه أصالــة بــأن يدفع 
للمدعــي مــا يلــي: أوال / تكلفــة اإلصاحــات واملفقــودات يف املبنــى التي 
قدرتهــا هيئــة النظــر فيمــا عــدا تنظيــف املوقــع وترويــب مواقــع التنديــة 
يف دورات امليــاه. ثانيــا / أجــرة املــدة التــي بــدأت يف 1433/9/1هـــ. ثالثا/ 
دفــع اســتهاك املــاء والكهربــاء حتــى 1434/8/30هـــ رابعــا / إلــزام 
املدعــى عليــه أصالــة بإخــاء املبنــى يف مــدة أقصاهــا 1434/9/1هـــ 
ــى  ــا مــن الشــواغل -بعــرض احلكــم عل ــة خالي وتســليمه للمدعــي أصال
الطرفــن قــرر املدعــي وكالــة القناعــة وقــرر املدعــى عليــه وكالــة عــدم 
القناعــة وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف فأفهــم بالتعليمــات- صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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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 33683430 وتاريــخ 
وتاريــخ   332150769 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/11/30هـــ 
1433/11/30هـ حضر .................بالســجل املدني رقم 1001974151 
مــن  الصــادرة  .................................بالوكالــة  أبيــه  عــن  بوكالتــه 
كتابــة العــدل الثانيــة مبكــة برقــم 35244/5049 يف 1432/12/23هـ 
واإلقــرار  واملدافعــة  واملرافعــة  الدعــاوى  إقامــة وســماع  والتــي تخولــه 
علــى  وادعــى  ..الــخ  األجــرة  واســتام  والتأجيــر  والتنــازل  والصلــح 
 1008486803 رقــم  املدنــي  بالســجل   ......................... معــه  احلاضــر 
املديريــن  مجلــس  رئيــس  بصفتــه   ........................... عــن  بوكالتــه 
لشــركة .......................... بالســجل التجــاري رقــم ........................ يف 
1411/8/9هـــ وذلــك بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
مبكــة برقــم 20724/4566 يف 1431/6/25هـــ والتــي تخولــه إقامــة 
دعــواه  يف  قائــا  ..الــخ  واملدافعــة  واملرافعــة  الدعــاوى  عمــوم  وســماع 
عليــه لقــد أجــر موكلــي والــدي علــى شــركة ........................... العقــار 
الواقــع مبكــة حــي الهجــرة ملــدة خمــس ســنن بــدأت يف 1430/9/1هـــ 
للســنة  ريــال  ألــف  ثمانــن  بأجــرة ســنوية  وتنتهــي يف 1435/8/30هـــ 
األولــى وثمانيــة وثمانــن ألــف ريــال للســنة الثانيــة وســتة تســعن ألفــا 
وثمانــن  وأربعمائــة  آالف  وســتة  ومائــة  الثالثــة  للســنة  ريــال  وثمامنائــة 
ريــاال للســنة الرابعــة ومائــة وســبعة عشــر ألفــا ومائــة وأربعــة وســتن 
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ريــاال للســنة اخلامســة علــى أن تســلم األجــرة يف بدايــة شــهر رمضــان مــن 
كل ســنة إيجاريــه وقــد اســتلم موكلــي أجــرة الســنن الثــاث األولــى 
ثــم بتاريــخ 1433/7/28هـــ وردتنــا رســالة مــن املدعــى عليــه يذكــر 
أن الشــركة ترغــب يف فســخ العقــد وال ترغــب االســتمرار فيــه وأنهــا 
عليهــم  رد موكلــي  وقــد  العقــار ملوكلــي يف 1433/9/1هـــ  ستســلم 
بأنــه إذا ســلمت الشــركة العقــار ســليما نظيفــا كمــا مت تســليمه لهــا 
بــدون تلفيــات وال تعديــات فــإن موكلــي موافــق علــى ذلــك فطلبــت 
الشــركة مــن موكلــي احلضــور لاطــاع علــى البيــت وبيــان مــا فيــه 
ــرة يف  ــات كبي ــى العقــار وشــاهد تلفي ــي إل ــات فحضــر موكل مــن تلفي
ــن يســتلم العقــار  ــه ل ــغ الشــركة ان العقــار تســببت فيهــا الشــركة وأبل
وال يوافــق علــى فســخ العقــد وأنــه يطالــب الشــركة بأجــرة هــذا العــام 
وإصــاح تلفيــات العقــار قبــل اســتامه فطلبــت الشــركة مــن موكلــي 
بيــان تكلفــة إصــاح العقــار فأحضــر موكلــي املختصــن وتبــن أن 
اإلصــاح يكلــف خمســة وســتن ألــف ريــال وطلــب منهــم موكلــي دفــع 
هــذا املبلــغ فرفضــت الشــركة ذلــك فأطلــب إلــزام املدعــى عليــه بدفــع 
أجــرة هــذا الســنة التــي بــدأت يف 1433/9/1هـــ مبلــغ وقــدره مائــة وســتة 
آالف وأربعمائــة وثمانــون ريــاال وتكلفــة إصــاح العقــار للتلفيــات التــي 
تســببت فيهــا الشــركة مبلــغ وقــدره خمســة وســتون ألــف ريــال هــذه 
دعــواي وبســؤال املدعــي وكالــة عــن دعــوى املدعــي أبــرز إجابتــه بورقــة 
هــذا نصهــا نوجــز ردنــا علــى الئحــة الدعــوى املقدمــة مــن املدعــي ونقســم 
ردنــا علــى شــقن األول مــا يتعلــق بحــق املدعــى عليــه بفســخ العقــد قبــل 
انتهــاء أجلــه ومدتــه العقــد شــريعة املتعاقديــن واملســلمون علــى شــروطهم 
فعقــد اإليجــار أعطــي للمدعــى عليهــا موكلتــي حــق فســخ العقــد قبــل 
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التــي  اإليجاريــة  للســنة  اإليجــار  يتــم ســداد  أن  انتهــاء مدتــه شــريطة 
ينفســخ فيهــا العقــد وذلــك بالبنــد سادســا مــن العقــد صفحــة رقــم ) 
2( والتــي تنــص علــى ) يف حالــة رغبــة الطــرف الثانيــة بإخــاء املــكان 
ــى  ــاء مــدة العقــد بشــهر عل ــل انته ــه إبــاغ الطــرف األول قب املؤجــر علي
األقــل ويف حــال رغــب يف إخــاء العقــار قبــل نهايــة املــدة يلتــزم الطــرف 
ــي يرغــب اإلخــاء  ــة الت الثانــي بســداد كامــل اإليجــار للســنة اإليجاري
ــة للســنة  ــا األجــرة كامل ــا ( وبالفعــل فقــد ســددت املدعــى عليه خاله
التــي مت الفســخ خالهــا وهــو مــا أقــر بــه املدعــي يف الئحــة دعــواه حيــث 
اقــر بســدادنا األجــرة لــه واســتامه إياهــا وكذلــك اقــر بإخطــار املدعــى 
عليهــا لــه بفســخ العقــد حيــث أن العقــد بالبنــد اخلامــس أعطــي للمدعــى 
عليهــا حــق الفســخ شــريطة اإلخطــار املســبق قبــل نهايــة الســنة االيجاريــة 
مبــدة شــهر وهــو مــا اقــر بــه املدعــي يف الئحــة دعــواه يف أنــه تســلم 
اإلخطــار يف 1433/7/28هـــومن هنــا يتضــح أن املدعــى عليهــا مــن حقها 
فســخ العقــد وإنهــاؤه قبــل حلــول اجــل العقــد ويتضــح أيضــا أن املدعــى 
عليهــا قــد أوفــت بكامــل التزامهــا مــع املدعــي وبالتالــي فليــس للمدعــي 
وجــه حــق فيمــا يطالــب بــه مــن ســداد أجــرة عــن ســنة إيجاريــة جديــدة 
أو ســداد األجــرة لســنوات العقــد املتبقيــة ألن العقــد شــريعة املتعاقديــن 
واملســلمون علــى شــروطهم . ثانيــا فيمــا يتعلــق بطلــب املدعــي إصــاح 
العــن املؤجــرة بــادي ذي بــدء أشــير إلــى أن العقــار موضــوع الدعــوى وهــو 
مــا اســماه املدعــي فيــا هــو يف احلقيقــة منزل مكون مــن طابقن وغرف 
ــر مــن خمــس وعشــرون  ــى أكث ــاؤه يعــود إل ــخ بن ملحقــة للحــارس وتاري
ســنة ومــا يتحــدث عنــه املدعــي ويطالــب بــه هــو إعــادة طــاء اجلــدران 
وتغييــر ليــات الشــطافات والقاعــدة الباســتيكية لكراســي احلمامــات 
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وتغييــر الكوالــن واألقفــال وهــي طلبــات يف احلقيقــة جــرى العــرف علــى 
انهــا تقــادم طبيعــي ألي مــكان مؤجــر ومــن الطبيعــي أنــه عنــد انتهــاء 
العقــد يقــوم املالــك بعمــل الصيانــة للعقــار إلعــادة تأجيــره ومــا يطالــب بــه 
املدعــي هــو أمــر غيــر مألــوف ولــم يجــري عليــه العــرف فالبنــاء كمــا هــو 
ولــم نقــوم بهــدم املــكان أو إزالــة أعمــدة أو االنتقــاص مــن املبنــى شــيء 
الطبيعــي  االســتخدام  يأتــي يف طــور  للمــكان  اســتخدامنا  إن  اللهــم 
ألي مــكان مؤجــر عــودا علــى بــدء فإننــا نشــير أخيــر العقــد اإليجــار 
يف أننــا أوضحنــا بالبنــد الثالــث مــن عقــد اإليجــار عبــارة ) مــع مراعــاة 
اإلهــاك الطبيعــي للعقــار ( أخيــرا فإننــا نتقــدم لفضيلتكــم بردنــا حــول 
مــا أثــاره املدعــي يف دعــواه ونطلــب رد الدعــوى لعــدم قيامهــا علــى ســند 
مــن الشــرع أو النظــام أو العــرف أو الواقــع فهــي ال تعــدو كونهــا محاولــة 
ــى حســاب املدعــى عليهــا فالعقــار حتــت  ــراء بــا ســبب عل ــح واإلث للترب
يــده ولــه أن يتصــرف فيــه كيفمــا يشــاء ووقتمــا يشــاء واهلل ولــي التوفيــق 
أهـــ وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة وأبــرز رده بورقــة هــذا نصهــا 
أفيــد فضيلتكــم بالتالــي 1- املــادة الثالثــة مــن عقــد االيجــار املبــرم مــع 
الســادة مجموعــة ........... نصــت علــى ) ال يحــق للطــرف الثانــي إضافــة أو 
تغييــر يف معالــم العــن املؤجــرة مــن دهانــات أو أعمــال ديكــور أو..الــخ( 
إال بعــد الرجــوع وموافقــة الطــرف األول وحيــث أنــه قــام بهــدم جــدار 
وعمــل بــاب دون الرجــوع إلينــا 2- املوافقــة املبدئيــة علــى عمــل جبــس 
بــورد فواصــل بــن الغــرف ولكــن عملــت بطريقــة عشــوائية وليســت 
حضاريــة 3- أرفــق لفضيلتكــم بعــض الصــور اخلاصــة باملبنــى املتهالــك 
والــذي ميثــل 10% مــن الدمــار املوجــود األمــر الــذي دفعنــي بعــدم اســتام 
املبنــى 4- شــرط مــن شــروط مكاتــب العقــار املوضوعة مــن قبل اجلهات 
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املختصــة بــأن علــى املســتأجر إعــام املؤجــر خطيــا إذا رغــب يف جتديــد 
العقــار قبــل حلــول مــدة انتهــاء االيجــار املنصــوص عليــه يف هــذا العقــد 
بأســبوعن علــى األقــل وإذا لــم يقــم بتنفيــذ هــذا الشــرط يعتبر املســتأجر 
ــب بدفــع االيجــار كامــا  مســتاجرا نفــس العقــار لســنة أخــرى ومطال
كمــا أن زيــادة جــزء مــن الســنة يعتبــر إيجــار عــام كامــل بــدون مناقشــة 
ألي ســبب كان وحيــث أن القضيــة املاثلــة امــام فضيلتكــم واضحــة 
ــب مــا  ــي أطل ــه فإنن ــى املدعــى علي ــة مصــورة وال تخفــى عل وموثقــة بأدل
يلــي 1- عــدم املماطلــة وعمــل جميــع االصاحــات وتســليمنا العــن كمــا 
االســتام  مــن  مرفــق صــورة  قبلنــا  مــن  مهنــدس  وبإشــراف  اســتلمها 
االصاحــات  وعمــل  كامــا  1433-1434هـــ  الســنة  إيجــار  2-دفــع 
خــال 8 أشــهر 3- تســليمنا جميــع مفاتيــح األبــواب الداخليــة واخلارجيــة 
نهايــة شــهر شــعبان 1434/8/30هـــ  فتــرة االيجــار وهــو  انتهــاء  عنــد 
4-عمــل محضــر اســتام وتســليم بــن الطرفــن أهـــ وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه وكالــة أبــرز رده بورقــة هــذا نصهــا املوضــوع : الــرد علــى 
هـــ   1434-1-6 الثاثــاء  يــوم  بجلســة  املقــدم  املدعــي...........  خطــاب 
بالقضيــة رقــم ) 332150769 ( . ربطــًا بالــرد الــذي تقدمنــا بــه بجلســة 
يف1433/12/29هـــ - والتــي يحــاول فيهــا املدعــي قلــب احلقائــق الثابتــة 
واملعضــدة بإثباتــات كتابيــة ومــا يحــاول إثارتــه بدفــوع واهيــة مــا انــزل 
اهلل بهــا مــن ســلطان للســعي نحــو حتقيــق مكاســب واالثــراء بــا ســبب 
علــي حســاب املدعــي عليهــا و اســمحوا لــي فضيلتكــم بالــرد ونوجــزه يف 
التالــي: االول : مــا يتعلــق بدفــع األجــرة واســتام الفيــا : ال نعلــم مــن أيــن 
أتــي املدعــي مبــا وصفــه مخالفتنــا )) شــرط مــن شــروط مكاتــب العقــار 
املوضوعــة مــن قبــل اجلهــات املختصــة (( فمــا هــي مكاتــب العقــار؟؟ ومــا 
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هــي شــروطها ؟؟ ومــا هــي اجلهــات املختصــة ؟؟ ومــا هــي عاقــة مكاتــب 
العقــار بالعاقــة التعاقديــة وبالدعــوي احلاليــة ،فاملدعــي يحــاول إغفــال 
العقــد ويخالــف القواعــد الشــرعية املتأصلــة وهــي أن املســلمون علــى 
شــروطهم وأن العقــد شــريعة املتعاقديــن . فالثابــت مــن خــال خطــاب 
االشــعار باإلخــاء املوجــه مــن املدعــي عليــه إلــى املدعــي والــذي قــام 
برغبتنــا  نشــعره  وفيــه   ، هـــ  بتاريــخ 1433-7-28  املدعــي  باســتامه 
يف إنهــاء العقــد بإنتهــاء الســنة االيجاريــة املدفوعــة لــه والتــي تنتهــي يف 
1433/9/1هـــ وذلــك بحســب البنــد خامســا مــن العقــد ونصــه )) يف حال 
رغبــة الطــرف الثانــي بإخــاء املــكان املؤجــر عليــه ابــاغ الطــرف االول 
قبــل انتهــاء مــدة العقــد بشــهر علــي االقــل ويف حــال رغــب يف اخــاء 
العقــار قبــل نهايــة املــدة يلتــزم بســداد كامــل االيجــار للســنة التــي يرغــب 
االخــاء خالهــا (( . وهومــا اقــر بــه املدعــي يف الئحــة دعــواه يف انه تســلم 
االخطــار ولكــن أغفــل ذكــر التاريــخ اخلــاص باســتام اخلطــاب اال انــه 
أقــر يف الئحــة دعــواه بإســتامه االجــرة حتــي نهايــة الســنة االيجاريــة 

التــي انتهــت يف 1433/9/1هـــ.
ومــن هنــا يتضــح عــدم أحقيــة املدعــي فيمــا يطالــب بــه مــن ســداد أجــرة 
جديــدة ألن العقــار أصبــح يف ملكــه وحتــت تصرفــه . ثانيــًا: يف الــرد 
علــي طلــب تســليم العقــار يف 1433/8/30هـــواستام املفاتيــح: احلقيقــة 
ــه  ــب وكيــف نســلمه العقــار وندفــع أجرت ــا نســتغرب مــن هــذا الطل انن
والعقــار حتــت يديــه وتصرفــه وإال كيــف صــور املــكان و مــن أيــن أتــي 
بالصــور التــي ســاقها وقدمهــا ومــن أيــن قــام بعمــل حصــر كمــا يدعــي 
بآثــار الدمــار وكأن قنبلــة ســقطت علــى العقــار كمــا جــاء بوصفــه 
وحتــت  املدعــي  يــد  حتــت  فالعقــار  الوصــف.  يف  وخيــال  تهويــل  مــن 
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تصرفــه ولديــه مفاتيحــه ويحــاول تأجيــره علــي الغيــر ومعــروض لــدي 
اكثــر مــن مكتــب عقــاري منــذ فتــرة وحتــي تاريخــه لــم يقــوم بتأجيــره 
حيــث ان املــكان هــو يف االصــل وكمــا ذكرنــا ســكن عمــال وليــس 
ــب املدعــي اصــاح  ــق بطل ــا: فيمــا يتعل مقســما كشــقق ســكنية . ثالث
العــن املؤجــرة: اســمحوا لنــا فضيلتكــم أن نكــرر بعــض مــا ذكرنــاه 
مبذكرتنــا الســابقة يف أن العقــار موضــوع الدعــوى وهــو مــا اســماه 
املدعــي فيــا هــو يف احلقيقــة منــزل مكــون مــن طابقــن وغــرف ملحقــة 
للحــارس وتاريــخ بنــاؤه يعــود الــي أكثــر مــن خمــس وعشــرون ســنة وقــد 
كان مجهــزا مــن قبــل كســكن للعمــال مــن خــال التجهيــزات التــي 

كانــت بــه وهــو مــا دعانــا يف احلقيقــة لتأجيــره.
ومــا يتحــدث عنــه املدعــي مــن عمــل فواصــل وقواطــع جبــس فقــد كانــت 
بعلمــه وموافقتــه الصريحــة وباتفاق مكتوب بالعقــد بالبند ثالثا ))وافق 
الطــرف األول علــي الســماح للطــرف الثانــي بعمــل فواصــل جبســون بــورد 
أو خشــبية لتقســيم املســاحات الكبيرة ليتم اســتخدامها وعلي حســاب 
الطــرف الثانــي (( أمــا مــا يتحــدث عنــه مــن أن منظرهــا غيــر حضــاري 
وعشــوائية فهــذا شــأنه والعقــار بحوزتــه إن شــاء ابقاهــا وإن شــاء نزعهــا 
فهــي جتهيــزات وافــق عليهــا مســبقا وعلــي علــم بهــا وليــس علــي املدعــي 
عليهــا ادنــي التــزام أو اتفــاق بالعقــد علــي نزعهــا عــن إخــاء العقــار . 
ومــا يتحــدث عنــه املدعــي ويطالــب بــه هــو إعــادة طــاء اجلــدران وتغييــر 
ليــات الشــطافات والقاعــدة الباســتيكية لكراســي احلمامــات وتغييــر 
الكوالــن واألقفــال وهــي طلبــات يف احلقيقــة جــرى العــرف علــي أنهــا 
تقــادم طبيعــي ألي مــكان مؤجــر ومــن الطبيعــي انــه عنــد انتهــاء العقــد 
يقــوم املالــك بعمــل الصيانــة للعقــار إلعــادة تأجيــره ، ومــا يطالــب بــه 
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املدعــي هــو أمــر غيــر مألــوف ولــم يجــري عليــه العــرف . فالبنــاء كمــا 
هــو ولــم نقــوم بهــدم املــكان أو إزالــة أعمــدة أو االنتقــاص مــن املبنــى 
شــيء اللهــم إن اســتخدامنا للمــكان يأتــي يف طــور االســتخدام الطبيعي 
ــا نشــير أخيــرا لعقــد اإليجــار  ــي بــدء فإنن ألي مــكان مؤجــر. عــودا عل
يف أننــا أوضحنــا بالبنــد الثالــث عبــارة )مــع مراعــاة اإلهــاك الطبيعــي 
للعقــار( . أخيــرا فإننــا نتقــدم لفضيلتكــم بردنــا حــول مــا أثــاره املدعــي 
يف دعــواه ونطلــب :  رد الدعــوي لعــدم قيامهــا علــي ســند مــن الشــرع 
او النظــام او العــرف أو الواقــع فهــي ال تعــدو كونهــا محاولــة للتربــح 
يــده  بــا ســبب علــي حســاب املدعــي عليهــا فالعقــار حتــت  واإلثــراء 
وبحوزتــه ولــه ان يتصــرف فيــه كيفمــا يشــاء . أهـــ فطلبــت مــن الطرفــن 
العقــد فأبــرز املدعــي وكالــة عقــدا وهــذا نصــه عقــد إيجــار بحمــد اهلل 
وتوفيقــه مت يف يــوم الســبت بتاريــخ 1-9-1430 هـــ اإلتفــاق بــن كًا 
مــن : الســيد : ........... ســعودي اجلنســية هويــه رقــم )...........( تاريــخ 24-
3-1386هـــ صــادره مــن مكــة املكرمــة وهــو املؤجــر ويشــار إليــه فيمــا 
بعــد بالطــرف األول .الســادة : شــركة ...................... و ميثلهــم يف هــذا 
العقــد الوكيــل الشــرعي مبوجــب صــك وكالــه رقــم ) 47013 ( وتاريــخ 
الثانيــة مبكــة املكرمــة  الصــادرة مــن كتابــة عــدل  6-9-1429هـــ 
الســيد....................... ســعودي اجلنســية رقــم الهويــة )......................... ( 
تاريــخ 22-1-1410 هـــ صــادره مــن مكــة املكرمــة وهــو املســتأجر و 
يشــار إليــه فيمــا بعــد بالطــرف الثانــي . علــى اآلتــي: أواًل : اطلــع الطــرف 
الثانــي علــى العــن املؤجــرة والكائنــة بحــي الهجــرة الطريــق الدائــري 
الثالــث فيــا دوريــن باملكيفــات و عددهــا )24( مكيــف و بحالــه جيــده 
جــدًا خلــف متوينــات ...... الســتغاله كســن ملوظفــن شــركة ........... . 
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ثانيــًا : حتمــل الطــرف الثانــي املســؤولية القانونيــة عــن اســتعمال العــن 
املؤجــرة مبجــرد اســتامه للعــن و بدايــة عقــد اإليجــار.

ثالثــًا : ال يحــق للطــرف الثانــي إضافــة أو تغييــر معالــم العــن املؤجــرة 
مــن دهانــات أو أعمــال ديكــور إال بعــد موافقــة الطــرف األول ، كمــا 
يتحمــل الطــرف الثانــي جميــع أعمــال الصيانــة مــع مراعــاة احتســاب 
ــة العقــد ،وقــد وافــق  اإلهــاك الطبيعــي للمبنــى و محتوياتــه عنــد نهاي
الطــرف األول علــى الســماح للطــرف الثانــي بعمــل فواصــل جيبســن بــورد 
أو خشــبيه لتقســيم املســاحات الكبيرة بالفيا حتى ميكن استخدامها 
و علــى حســاب الطــرف الثانــي. رابعــًا : يلتــزم الطــرف الثانــي بتســديد 
ــاه و الصــرف الصحــي اخلاصــة بالعــن املؤجــرة  ــاء واملي ــورة الكهرب فات
ابتــداًء مــن تاريــخ االســتام . خامســًا : يف حالــة رغبــة الطــرف الثانــي 
بإخــاء املــكان املؤجــر عليــه إبــاغ الطــرف األول قبــل انتهــاء مــدة 
العقــد بشــهر علــى األقــل ، و يف حــال رغــب يف إخــاء العقــار قبــل نهايــة 
املــدة يلتــزم الطــرف الثانــي بســداد كامــل اإليجــار للســنه اإليجاريــة 
التــي يرغــب اإلخــاء خالهــا . سادســًا : مــدة العقــد املبــرم )5( خمــس 
ســنوات ابتــداًء مــن تاريــخ 1-9-1430هـــ وحتــى 30-8-1435هـــ قابلــه 
للتجديــد ملــده مماثلــه ، و يف حــال رغبــة الطــرف األول بعــدم جتديــد 
مــدة العقــد فــإن عليــه إبــاغ الطــرف الثانــي قبــل انتهــاء مــدة العقــد 
بشــهر علــى األقــل . ســابعًا : يلتــزم الطــرف الثانــي بدفــع قيمــة اإليجــار 
كدفعــه واحــده كاملــه أول كل عــام مــن تاريــخ العقــد .ثامنــًا : يدفــع 
الطــرف الثانــي للطــرف األول مبلــغ و قــدره )80.000 ( ثمانــون ألــف 
ريــال ال غيــر للســنه األولــى مــن العقــد مــع زيــادة ســنوية بنســبة )10 %( 
ــر  ــة ويعتب ــارًا مــن الســنه الثاني مــن قيمــة اإليجــار املذكــور أعــاه اعتب
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قيمــة إيجــار ملــدة ســنه كاملــه تبــدًا يف تاريــخ 1430/9/1هـــ وتنتهــي 
يف تاريــخ 30-8-1431 هـــ حســب التوضيــح التالــي : م تاريــخ اســتحقاق 

ــال ســعودي ــغ اإليجــار املســتحق بالري اإليجــار مبل
1 1-9-1431 هـ 88.000 ريال
2 1-9-1432 هـ 96.800 ريال

3 1-9-1433 هـ 106.480 ريال
4 1-9-1434 هـ 117.164 ريال

و إلحقــاق حــق كل طــرف أبــرم هــذا العقــد بنســختن أصليتــن بثمانيــة 
بنــود ملزمــة قانونــًا و شــرعًا للعمــل بــه لــكل مــن الطرفــن و اهلل ولــي 
ــة صــادق  ــى املدعــي وكال ــو بعرضــه عل ــر الشــاهدين أهـ التوفيــق و خي
عليــه وبســؤال املدعــي وكالــة هــل وافــق موكلــه علــى مــا قام بــه املدعى 
عليــه مــن تعديــات وإضافــات للمبنــى فقــال إن املدعــى عليــه عمــل 
أعمــال كثيــرة يف املبنــى وموكلــي لــم يوافــق إال علــى أعمــال اجلبســون 
بــورد ) فواصــل بــن الغــرف ( وأمــا مــا عــدا ذلــك فلــم يوافــق عليــه ولــم 
يبلغــه بــه املدعــى عليــه ومــن هــذه األعمــال التــي قــام بهــا املدعــى عليــه 
ولــم يبلــغ بهــا موكلــي وضــع بــاب خشــب بطريقــة عشــوائية بالــدور 
العلــوي وهــدم جــدار بالصالــون األرضــي كمــا أن اجلبســون بــورد الــذي 
اتافــات  هنــاك  أن  كمــا  عشــوائية  ســيئة  بطريقــة  كان  وضعــوه 
امللحــق  يف  احلديــد  األبــواب  أحــد  أن  كمــا  واملكيفــات  باحلمامــات 
والبويــة  الكهربــاء  يف  اتافــات  وكذلــك  موجــود  غيــر  اخلارجــي 
واملكيفــات ونقــص يف محتويــات احلمامــات فبعضهــا غيــر موجــود أو 
مكســور وكل ذلــك يــدل علــى أنــه ليــس إهــاك طبيعــي وإمنــا عمــل 
مقصــود هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال أمــا 
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اجلبســون بــورد فقــد مت تركيبــه عــادي يف حــدود الطبيعــي وموافــق 
للمواصفــات وأمــا مــا فقــد ومالــم يفقــد فــا نعلــم عنــه شــيئا ألننــا ســلمنا 
العقــار للمدعــي أصالــة مــن تاريــخ 1433/9/1هـــ وأمــا وضــع البــاب يف 
ــوي وهــدم جــدار يف الصالــون األرضــي فهــذا نحــن ملزمــون  الــدور العل
بإصاحــه وأمــا الهــاك يف البويــة والكهربــاء فهــو إهــاك عــادي وليس 
فيــه تخريــب مقصــود هكــذا قــرر فســألت املدعــي وكالــة هــل اســتلم 
موكلــك العقــار يف 1433/9/1هـــ فقــال ان موكلــي لــم يســتلم العقــار 
بتاريــخ 1433/9/1هـــ ورفضنــا اســتام العقــار لوجــود تلفيــات فيــه علمــا 
بأنــه لــم يبلغنــا برغبتــه يف اإلخــاء وفســخ العقد إال قبــل رمضان بحوالي 
عشــرين يومــا أو خمســة عشــر يومــا وملــا رفضنــا االســتام بقــي العقــار 
يف حوزتهــم ثــم إنهــم بتاريــخ 1433/12/6هـــ أرســلوا لنــا رســالة بواســطة 
شــركة ..... مرفقــا بهــا مفاتيــح وتبــن أن هــذه املفاتيــح هــي ليســت 
لألبــواب اخلارجيــة وإمنــا ألبــواب داخليــة هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه وكالــة فقــال إن موكلــي أبلــغ املدعــي أصالــة بتاريــخ 
1433/7/28هـــ بخطــاب ســلم لــه شــخصيا ورفــض اســتام العقــار طيلــة 
هــذه املــدة حتــى أواخــر شــعبان حضــر املدعــي وكالــة ودخــل البيــت 
وطلبنــا منــه اســتام املفاتيــح فرفــض بســبب وجــود ماحظــات لديــه 
علــى العقــار ثــم أرســل لنــا فاكــس يرفــض فســخ العقــد وأن العقــار ال 
ــة  ــى حــل ودي مــع املدعــي أصال ــا الوصــول إل ــي فحاولن ــد موكل زال بي
بالعقــار  يوجــد  إنــه  فقــال  البيــت  رفضــه الســتام  ســبب  أن  فذكــر 
تخريــب واتافــات وأن علينــا إصاحــه فقــال لــه إننــا مســؤولن عــن أي 
فرفــض  نتحملــه  ال  فهــذا  الطبيعــي  اإلهــاك  وأمــا  وإتــاف  تخريــب 
وطلــب منــا إصــاح العقــار بخمســة وســتن ألــف ريــال فرفضنــا ذلــك 
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وتقــدم بهــذه الدعــوى ثــم أرســلنا لــه مفاتيــح العقــار برســالة عبــر شــركة 
فيدكــس وهــي النســخة الوحيــدة التــي توجــد لدينــا وال أعلــم هــل مفتــاح 
خارجــي أم داخلــي علمــا بأننــا اســتلمنا نســخة واحــدة مــن جميــع األبــواب 
بعثنــاه  الــذي  املفتــاح  هــذا  ســوى  لدينــا  وليــس  واخلارجيــة  الداخليــة 
للمدعــي أصالــة وال نعلــم هــل هــو للبــاب اخلارجــي أم لألبــواب الداخليــة 
هكــذا قــرر وحيــث األمــر مــا ذكــر فقــد جــرى بعــث املعاملــة إلــى هيئــة 
النظــر باخلطــاب رقــم 332150769 يف 1434/1/10هـــ للوقــوف علــى 
العقــار ومعاينتــه واإلفــادة عــن التلفيــات املوجــودة فيــه هــل هــي طبيعيــة 
احلمــام  أدوات  عــن  واإلفــادة  املســتأجر  مــن  وتعــدي  تفريــط  أم ســبب 
املفقــودة وتقديرهــا وكذلــك تقديــر إصــاح اإلعمــال التــي قــام املدعــى 
عليــه ولــم يســتأذن املدعــي أصالــة مــن وضــع بــاب يف الــدور العلــوي وهدم 
جــدار يف الــدور األرضــي وكذلــك اإلفــادة عــن الفواصــل الصناعيــة 
املوجــودة يف الــدور األرضــي هــل وضعــت حســب أصــول الصنعــة أم ال 
 332150769 رقــم  باخلطــاب  النظــر  هيئــة  مــن  اإلجابــة  فــوردت  إ.هـــ 
يف1434/5/12هـــ وهــذا نصــه احلمــد هلل والصــاة والســام علــى نبينــا 
محمــد والــه وصحبــه بنــاء علــى املعاملــة الــواردة لنــا مــن فضيلــة الشــيخ 
......... رقــم  332150769 يف 1434/1/10هـــ بشــأن دعــوى ........... ضــد 
ــخ  ــه الوقــوف واإلفــادة ...ال ــه عــن ........... فطلــب فضيلت ........... بوكالت
عليــه فقــد جــرى الوقــوف وتبــن أن العقــار محــل الدعــوى كان محــل 
اهتمــام مالكــه والعنايــة بــه والــذي يــراه حيــال مــا طلــب فضيلتــه اآلتــي: 
أوال/ إزالــة الفواصــل الصناعيــة لعــدم توافقهــا ألصــول الصنعــة مــن 
جهــة عــدم مائمتهــا ملــا هــي فيــه . ثانيــا: إزالــة البــاب املوضــوع بالــدور 
العلــوي وبنــاء اجلــدار املهــدوم بالــدور األول وإعــادة تأهيلــه حســب أصــول 
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الصنعــة وتقديــر ذلــك ألفــان وثاثمائــة ريــال . ثالثــا/ تركيــب درفــة 
أملنيــوم ويقــدر ذلــك بخمســمائة ريــال رابعــا/ تركيــب األدوات التالفــة 
مفاتيــح  تســليم  خامســا/  ريــال  وأربعمائــة  آالف  ثاثــة  ذلــك  وتقديــر 
األبــواب أو تغيــر القلــوب وتقديــر ذلــك مائتــان وخمســن ريــال سادســا/ 
عمــل نظافــة للموقــع مــع تــروي مبواضــع التنديــة يف دورات امليــاه ويقــدر 
ذلــك بخمســمائة ريــال ســابعا / تعــذر اختبار عمــل املكيفات ومضخات 
امليــاه لعــدم وجــود كهربــاء باملوقــع هــذا مــا جــرى تقديــره .إ.هـــ ثــم جــرى 
إعادة املعاملة لهيئة النظر بشرحي رقم 332150769 يف1434/5/25هـ 
لإلفــادة عــن التلفيــات املوجــودة يف العقــار وهــل هــي طبيعيــة ام نتيجــة 
تعــدي او تفريــط مــن املســتأجر وحصرهــا مفصــا وكذلــك حصــر 
أدوات احلمــام املفقــودة مفصــا وتقديرهــا إ.هـــ فعــادت املعاملــة مــن هيئــة 
نصــه  وهــذا  يف1434/6/21هـــ   332150769 رقــم  باخلطــاب  النظــر 
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد والــه وصحبــه بنــاء علــى 
املعاملــة الــواردة لنــا مــن فضيلــة الشــيخ ................... رقــم  332150769 
............ وكالــة  .................... ضــد  بشــأن دعــوى  يف 1434/1/10هـــ 
فطلــب فضيلتــه اإلفــادة عــن التلفيــات هــل هــي طبيعيــة ام نتيجــة تعــدي 
املفقــودة  احلمــام  أدوات  حصــر  وكذلــك  املســتأجر  مــن  تفريــط  او 
وتقديرهــا عليــه نفيــد بــأن التلفيــات تتمثــل يف 1/ تركيــب بــاب بالــدور 
العلــوي 2/ فتــح جــدار بالــدور األرضــي وتركيــب بــاب مكانــه 3/ عــدم 
وجــود درفــة بــاب املنيــوم 4/ عــدم وجــود مفاتيــح األبــواب 5/ تنديــة يف 
دورات امليــاه فــاألول والثانــي نتيجــة احلاجــة إليــه مــن قبــل املســتأجر 
الصيانــة  إهمــال  نتيجــة  واخلامــس  وتفريــط  تعــدي  والرابــع  والثالــث 
والتقديــر كمــا جــاء بقرارنــا الســابق أمــا أدوات احلمام املفقــودة والتالفة 
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فهــي 1/ مغاســل عــدد ثاثــة 2/ خــاط مغســلة عــدد ثاثــة 3/ شــفاط 
ولــي عــدد ثاثــة 4/ كرســي عــدد اثنــان 5/ بانيــو مــع خــاط عــدد 
واحــد فــاألول عــدد )2( تالــف وواحــد مفقــودة والثانــي والثالــث والرابــع 
تالــف واخلامــس مفقــود فــاألدوات التالفــة نتيجــة التفريــط واملفقــودات 
ســببها ظاهــر وتقديرهــا مفصــا 1/ ســعر الوحــدة 350ريــال 2/ ســعر 
الوحــدة 90 ريــال 3/ ســعر الوحــدة 25ريــال 4/ ســعر الوحــدة 600 ريــال 
5/ ســعر الوحــدة 800 ريــال هــذا مــا جــرى تقديــره إ.هـــ بعــرض قــراري 
هيئــة النظــر علــى الطرفــن قــاال نطلــب إمهالنــا ملراجعــة موكلينــا . ويف 
جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وكالــة وقــرر املدعــى عليــه وكالــة قائــا 
ان لــدى موكلــي رد علــى مــا جــاء يف قــرار هيئــة النظــر وأبــرز ورقــة هــذا 
علــي  التعقيــب  املدعــي وكذلــك  علــي طلبــات  بالــرد  )نتقــدم  نصهــا 
التقريــر الــوارد مــن هيئــة النظــر ونلخــص الــرد فيمــا يلــي :أوال : الــرد 
بعقــد  املتبقيــة  الفتــرة  عــن  بأجــرة  للمطالبــة  املدعــي  ادعــاءات  علــي 
االيجــار: العقــد شــريعة املتعاقديــن واملســلمون علــى شــروطهم فعقــد 
االيجــار اعطــى للمدعــي عليهــا موكلتــي حــق فســخ العقــد قبــل انتهــاء 
مدتــه شــريطة ان يتــم ســداد االيجــار للســنة االيجاريــة التــي ينفســخ فيهــا 
العقــد )فضــًا راجــع العقــد مســتند رقــم 1 ( بحســب البنــد خامســا مــن 
العقــد ونصــه :))  يف حــال رغبــة الطــرف الثانــي بإخــاء املــكان املؤجــر 
عليــه ابــاغ الطــرف االول قبــل انتهــاء مــدة العقــد بشــهر علــى االقــل ويف 
حــال رغــب يف اخــاء العقــار قبــل نهايــة املــدة يلتــزم بســداد كامــل 
االيجــار للســنة التــي يرغــب االخــاء خالهــا(( . وبالفعــل فقــد ســددت 
املدعــي عليهــا االجــرة كاملــة للســنة التــي مت الفســخ خالهــا وهــو مــا 
أقــر بــه املدعــي يف الئحــة دعــواه )فضــا راجــع الئحــة الدعــوي -  مســتند 
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رقــم )2(( حيــث اقــر بســدادنا االجــرة لــه واســتامه اياهــا ، وكذلــك 
هنــاك اقــرار صريــح مــن املدعــي بأنــه تلقــي إخطــار مــن املدعــي عليهــا 
لــه بفســخ العقــد حيــث ان العقــد بالبنــد اخلامــس اعطــي للمدعــي عليهــا 
حــق الفســخ شــريطة االخطــار املســبق قبــل نهايــة الســنة االيجاريــة مبــدة 
شــهر وهــو مــا أقــر بــه املدعــي يف الئحــة دعــواه يف انــه تســلم االخطــار يف 
تاريــخ 28-7-1433 هـــ. مــن هنــا يتضحــان املدعــي عليهــا مــن حقهــا 
فســخ العقــد وانهــاؤه قبــل حلــول أجــل العقــد ويتضــح ايضــًا أن املدعــي 
عليهــا قــد أوفــت بكامــل التزامهــا مــع املدعــي وســددت لــه كامــل 
الســنة التعاقديــة وبالتالــي فليــس للمدعــي وجــه حــق فيمــا يطالــب بــه مــن 
ســداد اجــرة عــن ســنة ايجاريــة جديــدة أو ســداد االجــرة لســنوات العقــد 
املتبقيــة الن العقــد شــريعة املتعاقديــن واملســلمون علــى شــروطهم . فيمــا 
يتعلــق بطلــب املدعــي اصــاح العــن املؤجــرة : العقــار موضــوع الدعــوي 
هــو يف احلقيقــة منــزل مكــون مــن طابقــن وغــرف ملحقــة للحــارس 
وتاريــخ بنــاؤه يعــود الــي أكثــر مــن خمــس وعشــرون ســنة ومــا يتحــدث 
ليــات  وتغييــر  اجلــدران  طــاء  اعــادة  هــو  بــه  ويطالــب  املدعــي  عنــه 
وتغييــر  احلمامــات  لكراســي  الباســتيكية  والقاعــدة  الشــطافات 
الكوالــن واألقفــال أو ترويــب أرضيــة احلمامــات باإلســمنت األبيــض 
هيفــي احلقيقــة طلبــات جــري العــرف علــي انهــا اســتهاك وأمــور تقــادم 
طبيعــة ألي مــكان مؤجــر ومــن الطبيعــي أنــه عنــد انتهــاء العقــد يقــوم 
املالــك بعمــل الصيانــة للعقــار إلعــادة تأجيــره ومــا يطالــب بــه املدعــي هــو 
أمــر غيــر مألــوف ولــم يجــري عليــه العــرف .فالبنــاء كمــا هــو ولــم نقــوم 
بتغييــر معالــم العقــار أو هــدم املــكان أو إزالــة اعمــدة او االنتقــاص مــن 
املبنــى شــيء اللهــم ان اســتخدامنا للمــكان يأتــي يف طــور االســتخدام 
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الطبيعــي ألي مــكان مؤجــر عــودًا علــي بــدء فإننــا نشــير اخيــرًا لعقــد 
ــارة )مــع مراعــاة االهــاك  ــد الثالــث عب ــا بالبن ــا أوضحن االيجــار يف أنن
الطبيعــي للــــعقار( .   ثانيــا : التعقيــب علــى تقريــر هيئــة النظــر : جــاء 
تقريــر هيئــة النظــر مجحفــا بحــق املدعــي عليهــا فاملبنــى جتــاوز عمــره 
ــم  ــال ث 30 أو40 ســنة وكانــت املدعــى عليهــا تســدد أجــرة 100000 ري
ــًا  ــراه مجحف ــة هــو امــرًا ن ــال قيمــة صيان ــا6950 ري ــة حتميلن تقــرر الهيئ
رغــم ضآلــة املبلــغ ونخــص اعتراضنــا عليمــا ورد بالتقريــر يف النقــاط 

التالية: 
1. عــدم وجــود 2 كرســي حمــام وقيمتــه 600ريــال : يف احلقيقــة لــم 
تكــن تلــك الكراســي موجــودة مــن االســاس عنــد اســتام الفيــا فمــا 
تتحــدث عنــه هيئــة النظــر هــي كرســي احلمــام الشــطاف وهــو مــا يطلــق 
عليــه )بيديــه( وهــو غيــر موجــود مبكانــه مــن االصــل ورمبــا نزعــه 
مــن مكانــه املســتأجر الســابق أو مالــك العقــار املدعــي كــون هــذا 
الكرســي غيــر مســتخدم وليــس لــه اســتخدام خاصــة عندنــا كشــعوب 
عربيــة واحلقيقــة ان الــزام املدعــي عليهــا بقيمتــه هــو نــوع مــن االجحــاف.
2. الــزام الهيئــة للمدعــي عليهــا بتركيــب 3 ليــات شــطاف وقيمتهــا90 
تلــك االدوات  ان  والعــادة حيــث  العــرف  أمــر خــارج عــن  : فهــو  ريــال 
مســتهلكة بطبيعتهــا مــع االســتخدام وجــرى العــرف علــي تغييرهــا مــن 
آن آلخــر خاصــة ان اللــي مــن الباســتيك ومســألة اســتخدامه مــع مــرور 

الزمــان تــؤدي لتهالكــه هــو امــر طبيعــي.
3. مــا يتعلــق باملغاســل وعددهــا 3 وعــدد 3 خاطــات وقيمتهــا 1320 
ريــال : فنوضــح أن أماكــن تلــك املغاســل موجــودة ولكنهــا لــم تكــن 
مركبــة عــن االســتام كــون اماكــن تواجدهــا بالصالــة أمــام املطبــخ 
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وقــت كان املالــك )املدعــي( يؤجــر العقــار إلســكان احلجــاج ونوضــح 
أن املغاســل اخلاطــات لــم تكــن موجــودة مــن االســاس فكيــف لنــا ان 
نتحمــل قيمــة غيــر موجــود 1-  مــا يتعلــق بتنديــة احلمــام وترويــب ارضيــة 
ــه  ــذي قدرت ــر باجلبــس االبيــض وعمــل نظافــة للموقــع وال احلمــام الصغي
الهيئــة بـــ........... ريــال :هــو يف احلقيقــة أمــر خــارج العــرف فترويب الباط 
للحمامــات امــرا ال دخــل للمســتأجر فيــه أو بخــروج االســمنت األبيــض 
مــن مكانــه بالبــاط موضــوع حتميــل هيئــة النظــر املســؤولية للمدعــي 
عليهــا بقيمــة اصاحــات ال تتجــاوز 3400 ريــال : هــو أمــر فيــه اجحــاف 
للمدعــي عليهــا كــون تلــك األدوات لــم تكــن موجــودة يف األســاس أو 
ــم  ــة النظــر ل ــك فــإن هيئ ــوف فضــا عــن ذل ــا عــن العــرف واملأل خلروجه
تقــم باإلشــارة الــى تاريــخ البنــاء او عمــر املبنــي والــذي جتــاوز30 الــي 40 
ســنة منــذ تاريــخ بنــاؤه أخيــرًا فإننــا نتقــدم لفضيلتكــم بردنــا حــول مــا 
ــب : 1/  ــة النظــر ونطل ــر هيئ ــي تقري ــاره املدعــي يف دعــواه ونعقــب عل أث
رد الدعــوي لعــدم قيامهــا علــي ســند مــن الشــرع أو النظــام او العــرف أو 
ــى  ــة للتربــح واالثــراء بــا ســبب عل الواقــع فهــي ال تعــد وكونهــا محاول
حســاب املدعــي عليهــا فالعقــار حتــت يــده وبحوزتــه ولــه ان يتصــرف فيــه 
كيفمــا يشــاء شــركة محــات عبدالصمــد القرشــي عنهــا وكالــة 
محمــد ابراهيــم شــاولي( إ.ه وبعــرض ذلــك علــى املدعــى وكالــة قــال إن 
موكلــي يطالــب مبــا قدرتــه هيئــة النظــر علمــا بــأن هيئــة النظــر قــدرت 
أن التالــف هــو ســبب تفريــط املدعــى عليــه ولــذا فيلزمــه دفــع مــا قدرتــه 
بدفــع  عليــه  املدعــى  بإلــزام  يطالبــه  أن موكلــي  النظــر كمــا  هيئــة 
االجــرة التــي بــدأت يف 1433/9/1هـــ وســداد فواتيــر الكهربــاء واملــاء 
حتــى نهايــة هــذا الشــهر هكــذا قــرر ، فجــرى ســؤال املدعــى عليــه 
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ــه فيعمــل التعديــات فيمــا عــدا الفواصــل  ــة هــل اســتأذن موكل وكال
ــم يســتأذن فيمــا عمــل يف العقــار ماعــدا الفواصــل  ــي ل فقــال إن موكل
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال صحيــح انــه لــم يســتأذن إال يف 
عمــل الفواصــل ومــع ذلــك فإنــه لــم يعملهــا وفــق أصــول الصنعــة هكــذا 
قــرر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن املدعــى واإلجابــة وبعــد االطــاع علــى 
العقــد بــن الطرفــن والن الفقــرة الثالثــة مــن العقــد نصــت علــى ال يحــق 
ــات أو  ــم العــن املؤجــرة مــن دهان للطــرف الثانــي إضافــة أو تغييــر معال
أعمــال ديكــور إال بعــد موافقــة الطــرف األول ، كمــا يتحمــل الطــرف 
الثانــي جميــع أعمــال الصيانــة مــع مراعــاة احتســاب اإلهــاك الطبيعــي 
للمبنــى و محتوياتــه عنــد نهايــة العقــد ، وقــد وافــق الطــرف األول علــى 
الســماح للطرف الثاني بعمل فواصل جيبســون بورد أو خشــبيه لتقســيم 
املســاحات الكبيــرة بالفــا حتــى ميكــن اســتخدامها و علــى حســاب 
ــى يف  ــي . كمــا أن الفقــرة اخلامســة مــن العقــد نصــت عل الطــرف الثان
حالــة رغبــة الطــرف الثانــي بإخــاء املــكان املؤجــر عليــه إبــاغ الطــرف 
ــى األقــل ، و يف حــال رغــب يف  ــاء مــدة العقــد بشــهر عل ــل انته األول قب
إخــاء العقــار قبــل نهايــة املــدة يلتــزم الطــرف الثانــي بســداد كامــل 
اإليجــار للســنه اإليجاريــة التــي يرغــب اإلخــاء خالهــا .  وألن املدعــى 
عليــه قــام بأعمــال يف العــن املســتأجرة بــدون إذن املدعــي أصالــة كمــا 
أن األعمــال التــي اســتأذن فيهــا لــم يقــم بعملهــا وفــق أصــول الصنعــة 
ــم يقــم بإصــاح مــا تلفــه او قــام  ــه حينمــا رغــب إنهــاء العقــد ل كمــا أن
بتغيــره او مــا فقــد منــه قبــل الوقــت احملــدد وهــو 1433/9/1هـــ وألن 
املدعــي أصالــة حينمــا امتنــع مــن اســتام العــن حتــى يتــم اصاحــه أو 
دفــع تكلفــة اإلصــاح فــإن تصرفــه صحيحــا ألن ذلــك يحتــاج الــى وقــت 
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وثمــن وهــو نتيجــة تعــدي او تفريــط مــن املســتأجر واملســتأجر اذا فــرط 
أو تعــدى يف العــن املســتأجرة ضمــن ينظــر كشــاف القنــاع 139/9 
وألن ممــا قررتــه هيئــة النظــر هــو عمــل نظافــة للموقــع وترويــب مواضــع 
التنديــة يف دورات امليــاه مببلــغ خمســمائة ريــال وألن هــذا مــن عمــارة 
العــن املؤجــرة وليــس الزمــا للمســتأجر ينظــر كشــاف القنــاع 109/9 . 
لذلــك كلــه فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه أصالــة بأن يدفــع للمدعي 
أوال/ تكلفــة اإلصاحــات و املفقــودات يف املبنــى التــي قدرتهــا هيئــة 
النظــر فيمــا عــدا تنظيــف املوقــع وترويــب مواقــع التنديــة يف دورات امليــاه 
مبلــغ وقــدره ســتة آالف وأربعمائــة وخمســة وأربعــون ريــال . ثانيــا / أجــرة 
املــدة التــي بــدأت يف 1433/9/1هـــ مبلــغ وقــدره مائــة وســتة آالف ريــال 
وأربعمائــة وثمانــن ريــاال . ثالثــا / دفــع اســتهاك املــاء والكهربــاء حتــى 
1434/8/30هـــ وأن علــى املدعــى عليــه أصالــة اخــاء املبنــى يف مــدة 
اقصاهــا 1434/9/1هـــ وتســليمه للمدعــي أصالــة خاليــا مــن الشــواغل 
وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي وكالــة القناعــة وقــرر 
املدعــى عليــه وكالــة عــدم القناعــة وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف 
بعــد تقــدمي الئحــة اعتراضيــة عليــه فأفهمتــه مبراجعــة احملكمــة خــال 
االعتراضيــة  الائحــة  وتقــدمي  الصــك  صــورة  الســتام  أيــام  عشــرة 
خــال ثاثــن يومــا مــدة االعتــراض فــإذا تأخــر ســقط حقــه يف طلــب 
االســتئناف واكتســب احلكــم القطعيــة . وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/08/21هـــ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد مت عــادت املعاملــة من محكمة االســتئناف بشــرح 
فضيلــة الرئيــس برقــم 33/2150769 يف 1434/11/18هـــ علــى خطاب 
فضيلــة رئيــس محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة املكلــف 
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التصديــق  قــرار  برفقهــا  1434/11/11هـــ  يف   3321450769 برقــم 
 -: نصــه  وهــذا  رقــم 34349104يف 1434/11/4هـــ  القــرار  مبوجــب 
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 
الشــيخ........... القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة واملســجل 
 ........... دعــوى  املتضمــن  1434/8/22هـــ  وتاريــخ   34302116 بعــدد 
ضــد شــركة........... واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه . وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى 
احلكم . وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وســلم، قاضي 
ــم وتوقيــع،  ــع  قاضــي اســتئناف........... خت ــم وتوقي اســتئناف........... خت
قاضــي اســتئناف........... ختــم وتوقيع،وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/11/20هـــ
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  
الشــيخ........... القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة واملســجل 
بعدد 34302116 وتاريخ 1434/8/22هــ املتضمن دعوى ..................... 
ــه وبدراســة  ــه مبــا دون باطن ضــد شــركة ..................... واحملكــوم في
الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقة 
علــى احلكــم.  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 3435968  تاريُخه: 1434/2/22هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33689238

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34176955 تاريخه: 1434/4/2هـ

عقــد - إجــارة - طلــب إخــاء عقــار وقــف - إجــارة وقــف مــدة طويلــة - 
ضــرر متيقــن الوقــوع علــى عقــار الوقــف - إجــازة فســخ ناظــر الوقــف 

لعقــد األجــرة - حكــم بإخــاء عقــار.

1. قوله صلى اهلل عليه وسلم )) املسلمون على شروطهم ((
2. الضرر مرفوع يف الشريعة.

ادعــى املدعــي ناظــر وقــف ضــد املدعــى عليــه ومضمــون الدعــوى أن 
والــد املدعــي كان ناظــر وقفــه وقــد أجــره علــى املدعــى عليــه مــدة 
ثاثــن ســنة مــن 1422/1/1هـــ بأجــرة ســنوية قدرهــا ألفــان وســتمائة 
ريــال وقــد ســلم املدعــى عليــه أجــرة الســنة األولــى والثانيــة وانقطــع عــن 
تســليم األجــرة لباقــي الســنوات وقــد تــويف والــده وان املدعــي هــو الناظــر 
وقــرر املدعــي أن العقــد املبــرم بــن والــده واملدعــى عليــه ينــص علــى أن 
ــزام املدعــى  ــب املدعــي إل ــد عــدم ســداد األجــرة وطل العقــد ينفســخ عن
عليــه بإخــاء العقــار، أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى 
جملــة وتفصيــًا ســوى تخلفــه عــن ســداد أجــرة الســنة الثالثــة فقــد ذكــر 
انــه ســدد أجــرة الســنة الثالثــة ثــم تخلــف عــن الســداد الن والــد املدعــي 
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قــد تــويف وبســبب انشــغال ورثتــه وقــرر انــه غيــر مســتعد بإخــاء العقــار 
وانــه مســتعد بدفــع أجــرة الســنوات املاضيــة والقادمــة كمــا قــرر انــه 
تخلــف عــن ســداد األجــرة منــذ عــام 1427هـــ وان املدعــي احلاضــر طالبــه 
يف عــام 1430هـــ باألجــرة وانــه لــم يســتطع الســداد لظــروف مــرت بــه، 
عــرض ناظــر القضيــة الصلــح بــن الطرفــن وقــد تعــذر ذلــك، مت اطــاع 
ناظــر القضيــة علــى صــك امللكيــة وعقــد اإلجــارة، قــرر املدعــي نظــارة 
أن املدعــى عليــه تأخــر يف دفــع اإليجــار وانــه فســخ العقــد، قــرر ناظــر 
القضيــة انــه بنــاًء علــى مــا ســبق وملصادقــة املدعــى عليــه علــى تأخــره 
عــن دفــع األجــرة بســبب ظروفــه ولكــون املــدة ليســت بالقصيــرة فهــي 
تقــارب ســبع ســنوات ولكــون شــرط فســخ العقــد عنــد منــع األجــرة 
والضــرر  شــروطهم  علــى  املســلمن  والن  عليــه  املدعــى  بإقــرار  ثابــت 
مرفــوع يف الشــريعة وبقــاء املدعــى عليــه يف العقــار دون دفــع األجــرة 
ضــرر متيقــن الوقــوع علــى عقــار الوقــف لذلــك كلــه فقــد أجــاز ناظــر 
القضيــة فســخ املدعــي لعقــد األجــرة وإلــزام املدعــى عليــه بإخــاء العقــار 
محــل الدعــوى، صــدر قــرار محكمــة االســتئناف بالقصيــم باملوافقــة 

علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........   القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل ــزة   وبن بعني
املقيــدة  بعنيــزة برقــم 33689238 وتاريــخ 1433/12/19 هـــ   العامــة 
باحملكمــة برقــم 332182629 وتاريــخ 1433/12/19 هـــ  ففــي يــوم  
  10 : الســاعة 30  افتتحــت اجللســة  املوافــق1434/01/10 هـــ  الســبت 
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وفيهــا حضــر ........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........
مــن  الصــادر  الصــك  ........مبوجــب  والــده  وقــف  علــى  ناظــرًا  بصفتــه 
ــى احلاضــر  هــذه احملكمــة برقــم 4/59 يف 1428/5/27هـــ وادعــى عل
ــي رقــم ........قائــا يف  معه........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
دعــواه عليــه إن والــدي ........كان قــد أوقــف األرض الواقعــة يف حــي 
........ اململوكــة لــه مبوجــب الصــك الصــادر مــن محكمــة عنيــزة برقــم 
1/102 وتاريــخ 1489/4/1هـــ علــى أن تكــون النظــارة لــه مدة حياته ثم 
الصالــح مــن ذريتــه مــن بعــده وقــد أقمــت ناظــرًا عليــه بعــد وفاتــه وذلــك 
ــزة برقــم 4/59 يف  مبوجــب صــك النظــارة الصــادرة مــن محكمــة عني
1428/5/27هـــ وقــد أجــر والــدي األرض حــال حياتــه للمدعــى عليــه 
ملــدة ثاثــن ســنة تبــدأ مــن تاريــخ 1422/1/1هـــ بأجــرة ســنوية قدرهــا 
ألفــان وســتمائة ريــال دفــع املدعــى عليــه أجــرة الســنة األولــى والثانيــة 
ولــم يدفــع أجــرة الســنوات التاليــة وقــد نــص العقــد املبــرم بينهمــا علــى 
أن العقــد ينفســخ عنــد عــدم ســداد األجــرة أطلــب إلزامــه بإخــاء العقــار 
هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجاب قائــا ما ذكره 
العقــار املذكــور   أننــي اســتأجرت مــن والــده  املدعــي يف دعــواه مــن 
باملبلــغ واملــدة املذكــورة فصحيــح وأمــا قولــه إننــي لــم أدفــع ســوى أجــرة 
األجــرة  بســداد  التزمــت  فقــد  صحيــح  فغيــر  والثانيــة  األولــى  الســنة 
ثــاث ســنوات بعــد الســنتن األولــى والثانيــة ولــم أدفــع باقــي الســنوات 
لوفــاة والــد املدعــي والنشــغال ورثتــه وأمــا طلبــه إخــاء العقــار فأنــا 
ــزام  ــة وااللت غيــر مســتعد لذلــك ومســتعد بدفــع أجــرة الســنوات املاضي
بدفــع الســنوات القادمــة يف وقتهــا هكــذا أجــاب وبطلــب عقــد اإليجــار 
مــن املدعــي  قــدم صــورة ورقــة هــذا نصهــا بســم اهلل الرحمــن الرحيــم 
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........حامــل حفيظــة رقــم 681........ واحلمــد هلل وحــده حضــر عنــدي 
مصــدر عنيــزة وتاريــخ 1385/5/23هـــ وحضــر معــه ........حامــل حفيظــة 
........مصــدر عنيــزة وتاريــخ 1396/11/10هـــ وبعــد حضورهمــا  رقــم 
احملكمــة  مــن  صــك  يحمــل  والــذي  ب........  الواقــع  ........بيتــه  أجــر 
برقــم 102 وتاريــخ 1389/4/1هـــ وذلــك علــى ........الســنة مببلــغ ألفــن 
ــداء مــن محــرم 1422هـــ  ــال ســعودي وملــدة ثاثــن ســنة ابت وســتمائة ري
وقــد دفــع املســتأجر للمؤجــر حــق ســنتان مقــدم ويدفــع كل ســنة مقــدم 
مــن تاريخــه واالجــارة املذكــورة الصبــرة قادمــة بالبيــت ومــا يوضــع عليه 
مــن تعميــر ومنعهــا فســخ لهــا واشــترط ........أال يبيــع رغبــة اال مبوافقتــه 
هكــذا مت بينهمــا شــهد بذلــك ........حامــل حفيظــة رقــم ........مصــدر 
عنيــزة وتاريــخ 1402/2/9هـــ  وشــهد بــه كاتبــه ........1424/1/23هـــ 
........ توقيعــه شــاهد وكاتــب  املســتأجر  ........بصمــه  املؤجــر  بصمــة 
توقيعــه وختمــه شــاهد توقيعــه انتهــى ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي 
الناظــر واملدعــى عليــه وقــد جــرى عــرض صــورة العقــد علــى املدعــى 
عليــه فقــال إن هــذا هــو العقــد الــذي تعاقــدت مبوجبــه مــع املوقــف والــد 
املدعــي وهــي صــورة طبــق األصــل هكــذا قــرر املدعى عليــه وقد اطلعت 
علــى صــك ملكيــة العقــار محــل الدعــوى فوجــدت أنــه صــادر مــن هــذه 
احملكمــة برقــم 1/102 يف 1389/4/1هـــ وهــذا هــو صحــة تاريخــه وقد 
حــرر التهميــش عليــه بالوقفيــة يف تاريــخ 1427/8/25هـــ كمــا اطلعــت 
علــى صــك النظــارة فوجدتــه كمــا ذكــر املدعــي، وقــد ســألت املدعــى 
عليــه عــن الســنوات التــي تأخــر فيهــا عــن دفــع األجــرة فقــال كان 
والــد املدعــي مريضــا عــام 1427هـــ ثــم تــويف يف عــام 1428هـــ ولــم أســلم 
أجــرة العقــار منــذ كان مريضــا حتــى اآلن وقــد حضــر إلــي املدعــي 
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عــام 1430هـــ وطلــب منــي األجــرة وقــد كنــت أمــر بظــروف صعبــة ولــم 
ــه ولــم أدفــع شــيئا مــن األجــرة منــذ مــرض والــد  أســتطع دفــع األجــرة ل
املدعــي حتــى اآلن هكــذا قــرر املدعــى عليــه وقــد جــرت محاولــة الصلــح 
بــن الطرفــن فقــرر املدعــي بقولــه إن املدعــى عليــه تأخــر كثيــرا يف 
دفــع األجــرة وقــد فســخت العقــد وأطلــب إلــزام املدعــى عليــه بإخــاء 
العقــار هكــذا قــرر املدعــي فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي 
املتضمنــة طلبــه إخــاء املدعــى عليــه مــن العقــار الــذي اســتأجره مــن 
والــده والــذي أوقفــه والــده وأن ســبب الفســخ هــو تأخــر املدعــى عليــه عــن 
دفــع األجــرة وملصادقــة املدعــى عليــه علــى عقــد اإلجــارة والــذي ورد فيــه 
أن منــع األجــرة فســخ لهــا وملصادقــة املدعــى عليــه علــى تأخــره عــن دفــع 
األجــرة بســبب ظروفــه ولكــون املــدة التــي تأخــر فيهــا املدعــى عليــه عــن 
دفــع األجــرة ليســت بالقصيــرة فهــي تقــارب ســبع ســنوات حســب إقــرار 
املدعــى عليــه وقــد حصــل االمتنــاع عــن دفــع األجــرة بعــد مطالبــة املدعــي 
عــام 1430هـــ بإقــرار املدعــى عليــه  ولكــون شــرط فســخ العقــد عنــد 
منــع األجــرة ثابــت بإقــرار املدعــى عليــه وألن املســلمن علــى شــروطهم 
وألن الضــرر مرفــوع يف الشــريعة وبقــاء املدعــى عليــه يف العقــار دون 
ــه  ــى عقــار الوقــف وملــا تقــدم كل دفــع األجــرة ضــرر متيقــن الوقــوع عل
فقــد أجــزت فســخ املدعــي لعقــد األجــرة املذكــور مــع املدعــى عليــه 
وألزمــت املدعــى عليــه بإخــاء العقــار محــل الدعــوى وبذلــك حكمــت 
وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قنــع املدعــي وقــرر املدعــى عليــه عــدم 
ــة فجــرى تســليمه صــورة  ــب االســتئناف بائحــة اعتراضي القناعــة وطل
مــن الصــك هــذا اليــوم لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال ثاثــن يومــا مــن 
تاريــخ اليــوم فــإن لــم يقــدم الائحــة خالهــا ســقط حقــه يف االســتئناف 
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واكتســب احلكــم القطعيــة وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه أجمعــن . حــرر يف 1434/2/12هـــ

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بعنيــزة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ   1433/12/19 وتاريــخ   33689238 برقــم  بعنيــزة  العامــة 
باحملكمــة برقــم 332182629 وتاريــخ 1433/12/19 هـــ  ففــي يــوم  
الســبت املوافــق1434/04/20 هـــ افتتحــت اجللســة وقــد عــادت إلينــا 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا القــرار رقــم 34176955 
يف 1434/4/2هـــ املتضمــن مــا نصــه بعــد املقدمــة »وبدراســة الصــك 
ــة قررنــا التصديــق علــى احلكــم« وبــاهلل  وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/04/20 هـــ
احلمــدهلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة 
املعاملــة  علــى  القصيــم  مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  الثانيــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة عنيــزة برقــم 
........ضــد  بدعــوى  اخلاصــة  1434/3/22هـــ؛  وتاريــخ   )332182629(
........؛ بشــأن املطالبــة بخــاء عقــار؛ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ........؛ املســجل برقــم )3435968( 
وتاريــخ 1434/2/12هـــ؛ املتضمــن أن فضيلتــه أجــاز فســخ املدعــي لعقــد 
األجــرة املذكــور مــع املدعــى عليــه وألــزم املدعــى عليــه بإخــاء العقــار 
محــل الدعــوى وبذلــك حكــم؛ كمــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة؛ قررنــا التصديــق علــى احلكــم؛ 
واهلل املوفــق؛ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 344846   تاريُخه: 1434/2/26هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33700939

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34217825 تاريخه: 1434/5/20هـ

عقــد - إجــارة - إخــاء عقــار - إثبــات اإلخطــار باإلخــاء عــن طريــق 
البريــد املمتــاز - العــادة محكمــة - الدليــل إذا تطــرق إليــه االحتمــال 

ــه االســتدالل - حكــم بإخــاء عقــار. بطــل ب

1. القاعدة الفقهية ) العادة محكمة (
بــه  بطــل  االحتمــال  إليــه  تطــرق  إذا  )الدليــل  الفقهيــة  القاعــدة   .2

االســتدالل(

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه انــه أجــره محــًا عبــارة عــن فتحتــن يف 
عقــاره املوصــوف بالدعــوى ملــدة ســنة مــن تاريــخ 1425/7/17هـــ مببلــغ 
ثمانيــة آالف ســنويًا ويتجــدد العقــد تلقائيــًا مــا لــم يخطــر احــد الطرفــن 
اآلخــر برغبتــه يف عــدم التجديــد قبــل نهايــة الســنة بخمســة عشــر يومــًا 
مبوجــب عقــد اإليجــار املرفــق صورتــه باملعاملــة وقــرر املدعــي انــه ابلــغ 
املدعــى عليــه باإلخــاء قبــل نهايــة العقــد بخمســة عشــر يومــًا عــن طريــق 
إرســال رســالة بالبريــد املمتــاز إال أن املدعــى عليــه لــم يقــم باإلخــاء 
وطلــب املدعــي إلــزام املدعــى عليــه بإخــاء العقــار، أجــاب املدعــى عليــه 
باملصادقــة علــى الدعــوى جملــة وتفصيــًا وصــادق علــى اســتامه للبريــد 
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املمتــاز وقــرر أن اإلرســالية تتضمــن زيــادة اإليجــار أو اإلخــاء وقــرر 
رفضــه للزيــادة كمــا قــرر انــه ســلم البــن املدعــي أجــرة الســتة أشــهر مــن 
ــن املدعــي وأنكــر اســتامه لألجــرة للســتة  الســنة اجلديــدة، حضــر اب
أشــهر اجلديــدة  وقــرر أن هــذا املبلــغ هــو أجــرة حالــة للســنة املنتهيــة 
بتاريــخ 1433/7/13هـــ بدليــل تســليمه لهــذا املبلــغ يف 1433/1/11هـــ، 
قــرر ناظــر القضيــة انــه بنــاًء علــى إقــرار املدعــى عليــه باســتامه إلخطــار 
طلــب اإلخــاء ومــا قدمــه املدعــى عليــه بشــأن تســليمه اإليجــار عــام 
1433هـــ وانــه يعــد ذلــك جتديــدًا للعقد محتمل أن يكون للســتة األشــهر 
األولــى لعــام 1433هـــ كمــا أجــاب بــه ابــن املدعــي ويؤيــد ذلــك أن عــادة 
النــاس ومــا تعارفــوا عليــه بتســليم األجــرة بدايــة كل ســتة أشــهر وليــس 
مــن عادتهــم تســليم األجــرة للســنة املقبلــة قبــل ابتدائهــا والعــادة محكمة 
وإذا تطــرق االحتمــال بطــل االســتدالل كمــا أن اإلقــرار غيــر موقــع مــن 
املدعــي إمنــا مــن ابنــه ولذلــك فقــد صــدر احلكــم علــى املدعــى عليــه 
بإخــاء العقــار حــاال وافهــم املدعــي بــان لــه مطالبــة املدعــى عليــه فيمــا 
يخــص أجــرة الفتــرة مــن تاريــخ انتهــاء العقــد وحتــى تاريــخ اإلخــاء، مت 
تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة .

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــد وبعــد فلــدي أنــا  
ــا  ــة لن ــة احملال القاضــي يف احملكمــة العامــة بالباحــة وبنــاء علــى املعامل
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالباحــة برقــم 33700939 وتاريــخ 
وتاريــخ   332228478 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/12/25هـــ 
1433/12/25هـــ  ففــي يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/01/06 هـــ افتتحت 
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ســعودي    ........... حضــر  وفيهــا  والنصــف   التاســعة  الســاعة  اجللســة 
رقــم...........  وادعــى علــى احلاضــر  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب 
رقــم...........  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ........... معــه 
قائــا يف دعــواه عليــه أن مــن اجلــاري يف ملكــي وحتــت تصــريف األرض 
الواقعــة يف ........بالباحــة والواقعــة علــى شــارع ... والبالــغ قــدر مســاحتها 
اإلجماليــة أربعمائــة وثاثــون متــرا وخمســة وخمســون ســنتيمترا مربعــا  
واململوكــة لــي بالصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 286 وتاريــخ 
األرض  علــى  أقمــت  وقــد  باملعاملــة،  صورتــه  واملرفــق  1393/5/5هـــ 
محــات جتاريــة دور واحــد وقــد قمــت بتأجيــر املدعــى عليــه احلاضــر 
محــل فتحتــن ملــدة ســنة اعتبــارا مــن بتاريــخ 1425/7/13هـــ ومببلــغ 
ثمانيــة آالف ريــال لــكل ســنة، ويتجــدد العقــد تلقائيــًا مــا لــم يخطــر أي 
مــن الطرفــن اآلخــر برغبتــه يف عــدم جتديــده قبــل نهايــة الســنة بخمســة 
عشــر يومــا وذلــك مبوجــب  عقــد اإليجــار املرفــق صورتــه باملعاملــة، وقــد 
اســتمر املســتأجر احلاضــر حتــى نهايــة العــام املنصــرم املنتهــي بتاريــخ 
1433/7/13هـــ وقــد أخطرتــه برغبتــي بعــدم جتديــد العقــد للســنة التــي 
تبــدأ مــن تاريــخ 1433/7/13هـــ وذلــك بإرســال رســالة إليــه بالبريــد 
املمتــاز يف شــهر ربيــع األول لعــام 1433هـــ وطلبــت منــه إخــاء العقــار 
فــور انتهــاء الســنة املاضيــة إال أنــه لــم يخــل احملــل وال يــزال حتــى اآلن 
فيــه لــذا أطلــب احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بإخــاء احملــل حــاال هــذه 
دعــواي وبعــرض مــا جــاء يف دعــوى املدعــي علــى املدعــى عليــه أجــاب 
قائــا مــا ذكــره املدعــي مــن أننــي اســتأجرت احملــل املذكــور منــه ملــدة 
ســنة اعتبــارا مــن تاريــخ 1425/7/13هـــ باملبلــغ املذكــور وأن العقــد 
يتجــدد تلقائيــا وأننــي مكثــت فيــه حتــى اآلن صحيــح ، ومــا ذكــره مــن 
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أنــه أخطرنــي بعــدم رغبتــه يف جتديــد العقــد لهــذه الســنة التــي تبــدأ مــن 
تاريــخ 1433/7/13هـــ فغيــر صحيــح فلــم يصلنــي شــيء ، ولقــد ســلمت 
مبلــغ الســتة األشــهر األولــى لهــذه الســنة البنــه ... ومعــي إيصــال منــه 
ــخ  ــل انتهــاء العقــد بتاري ــذا فلســت مســتعدا بإخــاء العقــار قب ــك ول بذل
بينــة علــى  لديــه  هــل  املدعــي  إجابتــي وبســؤال  هــذه  1434/7/13هـــ 
إخطــاره للمدعــى عليــه بعــدم رغبتــه يف جتديــد العقــد لهــذه الســنة أبــرز 
لنــا فاتــورة إرســال رســالة بالبريــد املمتــاز وباالطــاع عليهــا وجدتهــا 
تضمنــت اســم املرســل واســم املرســل إليــه ، ولــم يوضــح تاريــخ إرســالها 
وال صورة من األوراق املرســلة ، وبســؤال املدعي عنها أجاب بقوله إنني 
كبيــر يف الســن وال أعــرف القــراءة وقــد أمــرت ابنــي بإبــاغ املســتأجر 
بعــدم رغبتــي يف التجديــد فأخبرنــي أنــه بلغــه وأعطانــي هــذه الفاتــورة ، 
ومرفــق لكــم باملعاملــة صــورة مــن اإلخطــار هكــذا أجــاب وبالرجــوع 
إلــى أوراق املعاملــة وجــدت صــورة خلطــاب موقــع مــن موجــه مــؤرخ يف 
العقــد  مــدة  انتهــاء  فــور  باإلخــاء  إنــذاره  متضمنــا  1433/3/29هـــ 
املوافــق لتاريــخ 1433/7/1هـــ  انتهــى مضمونــه وبعرضــه علــى املدعــى 
عليــه أجــاب قائــا هــذه الورقــة املشــار إليهــا لــم أطلــع عليهــا إال اآلن ولــم 
يردنــي أي شــيء عــن طريــق البريــد هكــذا أجــاب فســألت املدعــي هــل 
لديــك مزيــد مــن البينــة فأجــاب قائــا أطلــب إمهالــي للجلســة القادمــة 
فأجيــب لطلبــه ورفعــت اجللســة إلــى يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/1/27هـــ 
الســاعة التاســعة والنصــف ويف املوعــد احملــدد افتتحــت اجللســة ، ويف 
هــذه اجللســة حضــر املدعــي واملدعــى عليــه وحضــر مــع املدعــي ابنــه 
حامــل الســجل املدنــي رقــم ، وبســؤال املدعــي ألديــك مزيــد بينــة  أجــاب 
قائــًا لــدي صــورة مــن إيصــال االســتام للبريــد املمتــاز املرســل مــن قبلــي 
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للمدعــى عليــه وموقــع علــى االســتام مــن قبــل املدعــى عليــه بتاريــخ 
30ربيــع األول1433هـــ ومبــن فيــه  رقــم اإلرســالية املســتلمة واملطابقــة 
ــي قدمتهــا اجللســة الســابقة هكــذا قــرر  ــورة الت للرقــم املــدون يف الفات
ــه  ــى املدعــى علي ــا عل ــا وجدتهــا كمــا ذكــر  وبعرضه وباطــاع عليه
صــادق علــى صحــة توقيعــه وأنــه اســتلم البريــد املرســل مــن املدعــي 
وأضــاف قائــًا أن هــذا االخطــار الــذي اســتلمته كان مذكــورًا فيــه 
طلــب زيــادة اإليجــار للســنة اجلديــدة التــي تبــدأ بتاريــخ 1433/7/13هـــ 
وقــد اســتلمت هــذه اإلخطــار يف شــهر ربيــع الثانــي لعــام 1433هـــ هكــذا 
قــرر فســألته قائــًا اإلخطــار طلــب منــك زيــادة اإليجــار أو اإلخــاء عنــد 
انتهــاء مــدة العقــد أجــاب قائــًا نعــم ولكــن ملــاذا أزيــده ، علمــا بأنــه قــد 
اســتلم املدعــي منــي إيجــار كامــل ســنة 1433هـــ ولــدي إقــرار موقــع مــن 

إبــن املدعــي بذلــك هكــذا أجــاب ثــم أبــرز لنــا ورقــة مــن مطبوعــات
مؤسســة ........للمقــاوالت العامــة وتضمنــت مــا نصــه » أقــر أنــا  أننــي 
اســتلمت مبلــغ وقــدره ثمانيــة آالف  ريــال مــن وهــو إيجــار البوفيــة الواقعــة 
يف ........ســنة 1433هـــ واهلل ولــي التوفيــق »انتهــى نصهــا وبعرضهــا علــى 
احلاضــر وســؤاله عنهــا قــرر قائــًا هــذا املبلــغ إيجار الســنة املنتهيــة بتاريخ 
1433/7/13هـ بدليل تاريخ تسليمه لهذا املبلغ يف 1433/1/11هـ وهو 
بدايــة الســتة األشــهر األخيــرة  للســنة املنتهيــة يف 1433/7/13هـــ وأمــا 
الســنة احلالية فلم نســتلم منه شــيء حتى اآلن ، وكيف أســتلم منه مبلغ 
الســتة األشــهر للســنة اجلديــدة دون زيــادة مــع إخبارنــا لــه ســابقًا باإلخــاء 
هكــذا أجــاب وبعــرض جوابــه علــى املدعــي صــادق علــى صحتــه ، ثــم 
رفعــت اجللســة النتهــاء وقتهــا ودخــول وقــت اجللســة التــي تليهــا إلــى يــوم 
الثاثــاء املوافــق 1434/2/26هـــ الســاعة التاســعة والنصــف ويف املوعــد 
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احملــدد  افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
مــع تبلغــه مبوعــد هــذه اجللســة يف ضبــط  اجللســة الســابقة، وبعــد التأمــل 
يف مــا ســبق ضبطــه وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا 
قدمــه الطرفــان مــن أوراق ومبــا أن املدعــى عليــه أقــر باجللســة الثانيــة 
باســتامه لإلخطــار املرســل مــن قبــل املدعــي املتضمــن عــدم رغبتــه يف 
جتديــد اإليجــار لســنة أخــرى بعــد إنــكاره الســتامه يف اجللســة األولى، 
ومبــا أن العقــد نــص فيــه علــى أنــه يتجــدد مــا لــم يخطــر أي مــن الطرفــن 
اآلخــر بشــأن عــدم رغبتــه يف التجديــد، وقــد قــدم املدعــي ذلــك اإلخطار 
وأقــر املدعــى عليــه باســتامه، ونظــرا إلــى أن مــا قدمــه املدعــى عليــه 
بشــأن تســليمه إليجــار احملــل لعــام 1433هـــ كامــا املــدون نصهــا أعــاه 
وأنــه يعــد جتديــدا للعقــد محتمــل أن يكــون للســتة األشــهر األولــى لعــام 
1433هـــ كمــا أجــاب بــه ابــن املدعــي احلاضــر باجللســة الســابقة ، ويؤيــد 
ذلــك االحتمــال أن عــادة النــاس ومــا تعارفــوا عليــه تســليم األجــرة بدايــة 
كل ســتة أشــهر، وليــس مــن عادتهــم تســليم األجــرة للســنة املقبلــة قبــل 
ابتدائهــا، والعــادة محكمــة، وإذا تطــرق االحتمــال بطــل االســتدالل 
كمــا قــرر ذلــك أهــل العلــم، إضافــة علــى أنهــا غيــر موقعــة مــن املدعــي 
وإمنــا مــن ابنــه، ولــكل مــا تقــدم فقــد حكمــت بإلــزام املدعــى عليــه 
بإخــاء عقــار املدعــي حــاال ويعتبــر هــذا احلكــم يف حقــه حضوريــا، 
أجــرة  يخــص  فيمــا  عليــه  املدعــى  لــه مطالبــة  بــأن  املدعــي  وأفهمــت 
الفتــرة مــن تاريــخ انتهــاء العقــد وحتــى تاريــخ اإلخــاء، وبعــرض احلكــم 
ــه وأمــرت ببعــث نســخة مــن صــك احلكــم  ــه ب ــى املدعــي قــرر قناعت عل
للمدعــى عليــه لتمكينــه مــن االعتــراض عليــه خــال ثاثــن يومــا مــن 
اســتامه لنســخة احلكــم وإذا لــم يتقــدم باعتراضــه خالهــا ســقط حقــه 
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ــة، وختمــت اجللســة الســاعة  ــراض واكتســب احلكــم القطعي يف االعت
العاشــرة، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/26هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ويف يــوم 
األحــد املوافــق 1434/06/04هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الثانيــة عشــرة 
إال ربــع وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 
التصديــق  قــرار  وبرفقهــا  1434/05/28هـــ  يف   332228478 برقــم 
الصــادر مــن الدائــرة احلقوقيــة السادســة مبحكمــة االســتئناف برقــم 
34217825 يف 1434/05/20هـــ واملتضمــن بعــد املقدمــة مــا نصــه » 
وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر املوافقــة 
علــى احلكــم، وبــاهلل التوفيــق وصلى اهلل على نبينا محمد وآله وصحبه 
وســلم، قاضــي اســتئناف........... ختــم وتوقيــع، قاضــي اســتئناف...........  
ختــم وتوقيــع، رئيــس الدائــرة........... ختــم وتوقيــع انتهــى نصــه ، وللعلــم 
جــرى حتريــره، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/06/04هـــ
احلمــد هلل، والصــاة والســام علــى رســول اهلل، وبعــد : فقـــد جـــرى مّنــا 
نحـن رئيس وأعضاء الدائـرة احلقوقيـة السادسة يف محكمة االستئناف 
مبنطقة مكـــة املكرمـــة االطاُع علـــى هذا احلكم الصادر من فضيلة 
بعـــدد  بالباحة،واملســجل  العامــة  باحملكمــة  القاضــي  الشــيخ........... 
3448464 وتاريــخ 1434/2/26هـ،املتضمــن دعــوى ضــد، احملكــوم 
فيـــه مبــا دون باطــن الصك،وبدراســـة احلكــم وصـــورة ضبطـــه والئحتــه 
ــى اهلل  ــى احلكــم،واهلل املوفــق. وصلـ ــة علـ ــررت املوافقـ االعتراضيــة تقـ

علـــى نبينا محمد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم.
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: 34271615  تاريُخه: 1434/7/17هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33710584

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34345213 تاريخه:1434/10/29هـ

ــًا لتعــذر  عقــد - أجــارة - مطالبــة بأجــرة عــن - ســماع الدعــوى غيابي
إبــاغ املدعــى عليــه - البينــة بشــهادة الشــهود واليمــن - األصــل عــدم 
دفــع األجــرة  - وجــوب الوفــاء بالعقــود احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه 
بدفــع باقــي أجــرة العــن - رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف لتعــذر 

تبليــغ املدعــى عليــه باحلكــم.

1. قوله تعالى )يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود(. 
رواه  شــروطهم(  علــى  )املســلمون  وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  قولــه   .2

داوود. وأبــو  الترمــذي 
3. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 

الترمــذي. رواه  املدعــى عليــه( 
4. جــاء يف مجمــوع الفتــاوى 24/300 )إذا كان الــذي عليــه احلــق قــادرا 
علــى الوفــاء وعطلــه حتــى أحوجــه إلــى الشــكاية فمــا غرمــه بســبب 

ذلــك فهــو علــى الظالــم املماطــل إذا غرمــه علــى الوجــه املعتــاد(.
5. املادة 55 و5/176 من نظام املرافعات الشرعية.

6. قاعدة: األصل العدم .
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ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم بأنــه 
كان مســتأجرًا للشــقة رقــم 11 يف عمــارة بحــي ... مبحافظــة جــدة، 
بأجــرة ســنوية قدرهــا اثنــان وعشــرون ألــف ريــال، إضافــة إلــى اخلدمــات 
مببلــغ قــدره ألفــان وأربعمائــة ريــال، اعتبــارًا مــن تاريــخ 1432/9/1هـــ، 
ــى العقــار يف 1434/2/10هـــ مبوجــب محضــر معــد مــن قبــل  وقــد أخل
حــارس العمــارة واثنــن مــن ســكانها، وبقــي يف ذمتــه مــن أجــرة العقــار 
مــن تاريــخ 1432/11/1هـــ وحتــى تاريــخ اإلخــاء يف 1434/2/10هـــ 
مبلغــا قــدره واحــد وثاثــون ألفــا ومائــة وســبعون ريــااًل ، وعليــه فاتــورة 
ريــاال  وخمســون  وثمانيــة  أربعمائــة  قــدره  مبلغــا  كهربــاء  اســتهاك 
وخمســه وأربعــون هللــة، وقــد نصــت الفقــرة 19 مــن العقــد املبــرم بــن 
الطرفــن علــى أنــه )إذا تأخــر الطــرف الثانــي عــن دفــع أي مبلــغ مســتحق 
مــدة خمســة عشــر يومــا فــإن .. للطــرف األول أو نائبــه احلــق يف رفــع 
القضيــة إلــى اجلهــة املختصــة إلجبــار الطــرف الثانــي بدفــع املســتحق 
مــع إلــزام الطــرف الثانــي بدفــع 25% مــن أصــل املبلــغ زيــادة علــى املبلــغ 
األصلــي(، وقدرهــا ســبعة آالف وتســعمائة وســبعة ريــاالت، يطلــب إلزام 
املدعــى عليــه بدفــع كامــل املبلــغ محــل الدعــوى هكــذا ادعى،لــم يبلــغ 
املدعــى عليــه حيــث لــم يتــم العثــور عليــه حســب إفــادة الشــرطة، جــرى 
ســماع الدعــوى غيابيــًا بنــاء علــى املــادة 55 مــن نظــام املرافعات الشــرعية 
، بينــة املدعــي عقــد اإليجــار وصــك ملكيــة العقــار ومحضــر اإلخــاء، 
ــه للعقــار كمــا يف  كمــا أحضــر شــاهدين شــهدا بإخــاء املدعــى علي
الدعــوى، قــرر املدعــي بــأن املدعــى عليــه ســلم مبلــغ وقــدره ســبعة آالف 
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احلمد هلل وحده وبعد فلدي .......القاضي يف احملكمة العامة مبحافظة 
جــدة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 33710584 وتاريــخ 1433/12/28هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 332267614 وتاريــخ 1433/12/28هـــ ففــي 

ــغ املدعــى بــه قــدره  ريــال حلــارس العمــارة وأن املتبقــي يف ذمتــه مــن املبل
اثنــان وثاثــون ألــف وخمســمائة وثاثــون ريااًل،حلف املدعــي على صحة 
دعــواه بعــد طلبهــا منــه، وبنــاء علــى البينــة ســالفة الذكــر، وبنــاء علــى 
أن األصــل عــدم دفــع األجــرة ، وليمــن املدعــي علــى صحــة دعــواه وعــدم 
اســتامه مــن مبلــغ الدعــوى شــيئا ، ولقولــه تعالــى )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 
أوفــوا بالعقــود(، وحلديــث )املســلمون علــى شــروطهم( رواه الترمــذي 
وأبــو داوود، وحلديــث )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه( 
رواه الترمــذي ، وملــا جــاء يف الفتــاوى مــا نصــه قــال شــيخ اإلســام ) إذا 
كان الــذي عليــه احلــق قــادرا علــى الوفــاء وعطلــه حتــى أحوجــه إلــى 
الشــكاية فمــا غرمــه بســبب ذلــك فهــو علــى الظالــم املماطــل إذا غرمــه 
ــاد( 24/300 ، وهــو موافــق للشــرط املضمــن بالعقــد  ــى الوجــه املعت عل
مــن حيــث املبــدأ ، وبنــاء علــى املــادة 55 و 5/176 مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية، وملــا تقــدم صــدر احلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ قــدره 
اثنــان وثاثــون ألفــا وخمســمائة وثاثــون ريــاال للمدعــي،  قنــع املدعــي 
باحلكــم مت بعــث املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم، صــدق 
ــة الرابعــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة  ــرة احلقوقي احلكــم مــن الدائ

مكــة املكرمــة.
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يــوم الســبت املوافــق 1434/03/28هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 08 
وفيهــا حضــر املدعــي ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ....... ولــم يحضــر املدعــى عليــه ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ....... وال مــن ميثلــه ، وقــد خطــاب مديــر مركــز 
واملتضمــن  1434/2/19هـــ  وتاريــخ   36/1300 برقــم  النزهــة  شــرطة 
أنــه )بالرجــوع إلــى احلاســب اآللــي طرفنــا اتضــح بــأن عنــوان املذكــور 
حــي ... وبالبحــث والتحــري عــن املذكــور لــم يتــم العثــور عليــه كمــا مت 
االتصــال علــى جــوال....... ومت الــرد مــن قبــل شــخص اســمه...... وبســؤاله 
ــى املدعــي قــال :  ــه ال يعرفــه(. أهـــ وبعرضــه عل ــاد بأن عــن املذكــور أف
أطلــب التعميــم علــى املدعــى عليــه وإيقــاف خدماتــه. ثــم رفعــت اجللســة 
لذلك. ويف يوم األحد املوافق 1434/06/18هـ افتتحت اجللســة الســاعة 
30 : 10 وفيهــا حضــر املدعــي ....... ولــم يحضــر املدعــى عليــه.......وال من 
ــة لشــرطة محافظــة جــدة إليقــاف خدمــات  ــه ، وقــد جــرت الكتاب ميثل
املدعــى عليــه مبوجــب خطابنــا رقــم 34764870 وتاريــخ 1434/3/29هـ 
ولــم يراجعنــا أحــد ، فبنــاء علــى املــادة 55 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
ولتعــذر العثــور علــى املدعــى عليــه وتبليغــه فقــد قررت الســير يف الدعوى 
غيابيــا يف حــق املدعــى عليــه ، وادعــى املدعــي قائــا : لقــد كان املدعى 
عليــه مســتأجرا للشــقة رقــم 11 يف عمــارة مملوكــة لــي يف حــي ... رقــم 
.... مبحافظــة جــدة ، بأجــرة ســنوية قدرهــا اثنــان وعشــرون ألــف ريــال ، 
إضافــة إلــى اخلدمــات مببلــغ قــدره ألفــان وأربعمائــة ريــال، اعتبــارا مــن 
تاريــخ 1432/9/1هـــ ، مبوجــب عقــد إيجــار رقــم 11 فئــة )أ( وتاريــخ 
1432/9/1هـــ ، وقــد أخلــى العقــار يف 1434/2/10هـــ مبوجــب محضر 
ــه  ــل حــارس العمــارة واثنــن مــن ســكانها ، وبقــي يف ذمت معــد مــن قب
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مــن أجــرة العقــار مــن تاريــخ 1432/11/1هـــ وحتــى تاريــخ اإلخــاء يف 
1434/2/10هـــ مبلغــا قــدره واحــد وثاثــون ألفــا ومائــة وســبعون ريــاال ، 
وعليــه فاتــورة اســتاك كهربــاء مبلغــا قــدره أربعمائة وثمانية وخمســون 
ريــاال وخمســة وأربعــون هللــة مبوجــب فاتــورة اســتاك كهربــاء رقــم 
24902 للفتــرة مــن 1434/1/7هـــ وحتــى 1434/2/6هـــ للحســاب رقــم 
267384906 ، وقــد نصــت الفقــرة 19 مــن العقــد املبــرم بــن الطرفــن 
علــى أنــه )إذا تأخــر الطــرف الثانــي عــن دفــع أي مبلــغ مســتحق مــدة 
خمســة عشــر يومــا فــإن .. للطــرف األول أو نائبــه احلــق يف رفــع القضيــة 
إلــى اجلهــة املختصــة إلجبــار الطــرف الثانــي بدفــع املســتحق مــع إلــزام 
الطــرف الثانــي بدفــع 25% مــن أصــل املبلــغ زيــادة علــى املبلــغ األصلــي( ، 
وقدرهــا ســبعة آالف وتســعمائة وســبعة ريــاالت ، أطلــب إلــزام املدعــى 
عليــه بدفــع كامــل املبلــغ محــل الدعــوى وقــدره تســعة وثاثــون ألفــا 
وخمســمائة وخمســة وثاثون رياال . هذه دعواي . ثم أبرز املدعي صورة 
مــن عقــد اإليجــار وأصــل محضــر اإلخــاء وأصــل فاتــورة اســتهاك 
كهربــاء ، ومت تزويــد املعاملــة بنســخة منهــا ، وبســؤاله عــن أصــل عقــد 
اإليجــار وأصــل صــك امللكيــة وشــهود محضــر اإلخــاء قــال: أطلــب 
اإلمهــال إلحضارهــا يف اجللســة القادمــة . ثــم رفعــت اجللســة لذلــك.  ويف 
يــوم االثنــن املوافــق 1434/07/17هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 02 
وفيهــا حضــر املدعــي ....... ولــم يحضــر املدعــى عليــه ....... وال مــن ميثلــه، 
وقــد أبــرز املدعــي أصــل صــك امللكيــة الصــادر مــن كتابة العــدل الولى 
بجــدة برقــم 3557 وتاريــخ 1420/12/27هـــ واملتضمــن انتقــال ملكيتــه 
للمدعــي يف 1425/6/23هـــ ، كمــا أبــرز أصــل عقــد اإليجــار، ومت 
ــة بنســخة منهمــا ، كمــا أحضــر للشــهادة وأدائهــا كا  ــد املعامل تزوي
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مــن .......ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .......وهــو مــن 
مواليــد 1403هـــ ويعمــل يف .......ويســكن يف حــي .......مبحافظــة جــدة، 
وهــو ابــن أخ للمدعــي ، و.......مصــري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم 
.......وهــو مــن مواليــد 1979م ويعمــل حــارس للعمــارة محــل الدعــوى لــدى 
املدعــي ، ويســكن فيهــا بحــي ... رقــم ... مبحافظــة جــدة ، وشــهد كل 
واحــد منهمــا مبفــرده قائــا : أشــهد هلل تعالــى بــأن املدعــى عليــه .......
قــد أخلــى الشــقة رقــم 11 محــل الدعــوى يف 1434/2/10هـــ بعــد أن 
ــاح للشــاهد الثانــي حــارس العمــارة .  أخــذ كل أغراضــه ، وســلم املفت
هكــذا شــهدا . وقــرر املدعــي قائــا : لقــد تبــن لــي بــأن املدعــى عليــه 
ــال وســلمها حلــارس العمــارة وهــو  قــد ســدد مبلغــا قــدره ســبعة آالف ري
الشــاهد الثانــي ، وبقــي يف ذمتــه مــن مبلــغ الدعــوى مبلغــا قــدره اثنــان 
وثاثــون ألفــا وخمســمائة وثاثــون ريــاال ، وأطلــب إلــزام املدعــى عليــه 
بدفــع هــذا املبلــغ بالتفصيــل الســابق . وبعــرض اليمــن علــى املدعــي علــى 
صحــة الدعــوى وعــدم اســتامه مــن مبلــغ الدعــوى شــيئا اســتعد لذلــك، 
ثــم حلــف قائــا : واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو أن املدعــى عليــه  
يف.......ي كان مســتأجرا للشــقة رقــم 11 يف عمــارة مملوكــة لــي يف 
حــي .......رقــم ... مبحافظــة جــدة ، بأجــرة ســنوية قدرهــا اثنان وعشــرون 
ــغ قــدره ألفــان وأربعمائــة ريــال  ألــف ريــال ، إضافــة إلــى اخلدمــات مببل
، اعتبــارا مــن تاريــخ 1432/9/1هـــ ، مبوجــب عقــد إيجــار رقــم 11 
فئــة )أ( وتاريــخ 1432/9/1هـــ ، وقــد أخلــى العقــار يف 1434/2/10هـــ 
مبوجــب محضــر معــد مــن قبــل حــارس العمــارة واثنــن مــن ســكانها ، 
وبقــي يف ذمتــه مــن أجــرة العقــار مــن تاريــخ 1432/11/1هـــ وحتــى تاريــخ 
اإلخــاء يف 1434/2/10هـــ مبلغــا قــدره أربعــة وعشــرون ألفــا ومائــة 
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وســبعون ريــاال ، وعليــه فاتــورة اســتاك كهربــاء مبلغــا قــدره أربعمائــة 
وثمانيــة وخمســون ريــاال وخمســة وأربعــون هللــة مبوجــب فاتورة اســتاك 
كهربــاء رقــم 24902 للفتــرة مــن 1434/1/7هـــ وحتــى 1434/2/6هـــ 
للحســاب رقــم 267384906 ، وقــد نصــت الفقــرة 19 مــن العقــد املبــرم 
بــن الطرفــن علــى أنــه )إذا تأخــر الطــرف الثانــي عــن دفــع أي مبلــغ 
مســتحق مــدة خمســة عشــر يومــا فــإن .. للطــرف األول أو نائبــه احلــق يف 
رفــع القضيــة إلــى اجلهــة املختصــة إلجبــار الطــرف الثانــي بدفــع املســتحق 
مــع إلــزام الطــرف الثانــي بدفــع 25% مــن أصــل املبلــغ زيــادة علــى املبلــغ 
األصلــي( ، وقدرهــا ســبعة آالف وتســعمائة وســبعة ريــاالت ، وبقــي يف 
ذمتــه مــن مبلــغ الدعــوى مبلغــا قــدره اثنــان وثاثــون ألفــا وخمســمائة 
وثاثــون ريــاال، ولــم يدفــع املدعــى عليــه مــن ذلــك املبلــغ شــيئا حتــى 
اآلن. هكــذا حلــف . فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى والبينــة املتمثلــة 
يف الصــك رقــم  3557 وتاريــخ 1420/12/27هـــ، وعقــد اإليجــار رقــم 
ومحضــر   ،.............. وشــهادة   ، 1432/9/1هـــ  وتاريــخ  )أ(  فئــة   11
اإلخــاء، وفاتــورة اســتهاك كهربــاء رقــم 24902 ، وبنــاء علــى أن 
األصــل عــدم دفــع األجــرة ، وليمــن املدعــي علــى صحــة دعــواه وعــدم 
اســتامه مــن مبلــغ الدعــوى شــيئا ، ولقولــه تعالــى )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 
أوفــوا بالعقــود( ، وحلديــث )املســلمون علــى شــروطهم( رواه الترمــذي 
وأبــو داوود ، وحلديــث )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه( 
رواه الترمــذي ، قــال أبــو عيســى : العمــل عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وغيرهــم أن البينــة علــى املدعــي واليمــن 
علــى املدعــى عليــه ، وملــا جــاء يف الفتــاوى مــا نصــه قــال شــيخ اإلســام 
)إذا كان الــذي عليــه احلــق قــادرا علــى الوفــاء وعطلــه حتــى أحوجــه إلــى 
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الشــكاية فمــا غرمــه بســبب ذلــك فهــو علــى الظالــم املماطــل إذا غرمــه 
علــى الوجــه املعتــاد( 24/300، وهــو موافــق للشــرط املضمــن بالعقــد 
مــن حيــث املبــدأ، وبنــاء علــى املــادة 55 و 5/176 مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية، لذلــك كلــه، فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه........... بدفــع 
اثنــان وثاثــون ألفــا وخمســمائة وثاثــون ريــاال للمدعــي  مبلــغ قــدره 
........... وبــه قنــع املدعــي، وقــررت بعــث املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
اجللســة  وأقفلــت  عليــه.  املدعــى  علــى  العثــور  لتعــذر  احلكــم  لتدقيــق 
الســاعة 40 : 02. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/07/17هـــ
فقــد  وبعــد:.  اهلل،  رســول  علــى  والســام  والصــاة  هلل،  احلمــد 
الرابعــة يف  احلقوقيــة  الدائــرة  وعضــوي  رئيــس  نحــن  اطاعنــا  جــرى 
محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ....... القاضــي باحملكمــة العامــة بجــدة واملســجل 
بعــدد34271615 وتاريــخ 1434/7/17هـــ املتضمــن دعــوى ....... ضــد 
....... واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــة وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واملدعــي عليــه علــى حجتــه إذا حضــر 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 3463007  تاريُخه: 1434/3/15هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34106198

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34211510 تاريخه:1434/5/12هـ

عقــد - إجــارة -  إخــاء عقــار مــن غائــب -ســماع الدعــوى غيابيــًا لتعــذر 
تبليــغ املدعــى عليــه -البينــة بشــهادة الشــهود املعدلــن واليمن - وجوب 
الوفــاء بالعقــود - احلكــم بفتــح العــن وإخاءهــا وحفــظ محتويــات 
العــن يف بيــت املــال - بيــع مــا يخشــى تلفــه وإيــداع ثمنــه يف بيــت املــال 

- الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر .

1. قوله تعالى )يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود(. 
رواه  شــروطهم(  علــى  )املســلمون  وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  قولــه   .2

داود. وأبــو  الترمــذي 
داود  أبــو  رواه  ضــرار(  وال  ضــرر  )ال  وســلم  عليــه  اهلل  قولــه صلــى   .3

احلاكــم. وصححــه 
4. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 

الترمــذي. رواه  املدعــى عليــه( 
5. املادة 55 و 5/176 من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه الغائب عن مجلــس احلكم بأن املدعى 
عليــه اســتأجر منــه بيــت شــعبي يف ... حــي ... ملــدة ســنة اعتبــارا مــن تاريــخ 
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1433/11/4هـــ بأجــرة شــهرية قدرهــا ألــف ومائتــان وخمســون ريــاال ، 
وقــد دفــع املدعــى عليــه أجــرة شــهرين مــن تاريــخ العقــد ، ثــم انقطــع 
عــن الســداد، ومنــذ شــهر محــرم لعــام 1434هـــ واملدعــى عليــه متغيــب، 
ــه  ــه مــن االنتفــاع بالعقــار وعــدم دفــع املدعــى علي ولتضــرره مــن حرمان
ألجــرة العقــار، يطلــب احلكــم بفتــح العقــار عــن طريــق اجلهــات املختصــة 
وإخــاء املدعــى عليــه منــه هكــذا ادعــى، مت البحــث عــن املدعــى عليــه 
لتبليغــه ولــم يعثــر عليــه حســب إفــادة الشــرطة، بنــاء علــى املــادة 55 مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية ولتعــذر تبليــغ املدعــى عليــه تقــرر النظــر يف 
الدعــوى غيابيــًا ، بينــة املدعــي عقــد اإليجــار وشــاهدان شــهدا طبــق 
دعــواه، حلــف املدعــي اليمــن بعــد طلبهــا منــه علــى صحــة دعــواه وعلــى 
عــدم اســتامه األجــرة بعــد الشــهرين التاليــن لبدايــة العقــد -لتغيــب 
بالعقــود(  أوفــوا  آمنــوا  الذيــن  أيهــا  )يــا  تعالــى  ولقولــه  عليــه  املدعــى 
وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )املســلمون علــى شــروطهم( رواه الترمــذي 
وأبــو داوود وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال ضــرر و ال ضــرار (، ملــا 
تقــدم احلكــم بفتــح العقــار محــل الدعــوى وإخــاؤه عــن طريــق اجلهــات 
املختصــة ، واالحتفــاظ مبوجــودات العقــار مــا يخــص املدعــى عليــه منــه 
لــدى اجلهــة املعنيــة ، وبيــع مــا يخشــى تلفــه ، وإيــداع ثمنــه لــدى بيــت 
مــال احملكمــة وتســليم املدعــي عقــاره ليتمكــن مــن االنتفــاع بــه، جــرى 
إفهــام املدعــي بــأن املدعــى عليــه علــى حجتــه متــى حضــر، بعــث املعاملــة 
الدائــرة  مــن  لتدقيــق احلكــم، صــدق احلكــم  حملكمــة االســتئناف 

احلقوقيــة الثالثــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
ــخ  احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 34106198 وتاري
وتاريــخ   34533438 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/03/03هـــ 
ــوم األحــد املوافــق 1434/03/15هـــ افتتحــت  1434/03/01هـــ ففــي ي
اجللســة الســاعة 00 : 02 وفيهــا حضــر املدعــي .......ســعودي اجلنســية 
....... عليــه  املدعــى  يحضــر  .......ولــم  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
باكســتاني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم .......وال مــن ميثلــه ، وقــد 
وردنــا خطــاب مديــر شــرطة محافظــة جــدة برقــم 25/1/20/1653 
وتاريــخ 1434/2/25هـــ املتضمــن أن مت البحــث والتحــري عــن املســتأجر 
ولــم يعثــر عليــه . أهـــ فبنــاء علــى املــادة 55 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
، ولتعــذر تبليــغ املدعــى عليــه فقــد قــررت النظــر يف الدعــوى غيابيــا 
ــا : لقــد اســتأجر املدعــى  ــه ، وادعــى املدعــي قائ يف حــق املدعــى علي
عليــه منــي عقــارا مملــوكا لــي مبوجــب وثيقــة مبايعــة أنقــاض برقــم 
للمقــاوالت   ....... مؤسســة  أوراق  علــى  1425/4/20هـــ  وتاريــخ   126
العامــة والعقــار وهــو عبــارة بيــت شــعبي يف ... حــي ... ويحــده مــن الشــمال 
حــوش .......، ومــن اجلنــوب شــارع عــرض 8 م ، ومــن الغــرب شــارع عــرض 
7م ومــن الشــرق ملــك ، ومبوجــب عــداد التيــار الكهربائــي املســجل 
باســمي حتــت رقــم املشــترك 10023 للحســاب رقــم .......، وقــد اســتأجر 
املدعــى عليــه ذلــك العقــار ملــدة ســنة اعتبــارا مــن تاريــخ 1433/11/4هـــ 
ألــف ومائتــان وخمســون ريــاال مبوجــب عقــد  بأجــرة شــهرية قدرهــا 
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اإليجــار رقــم 0337 وتاريــخ 1433/11/4هـــ احملــرر علــى أوراق .......
للعقــار ، وقــد دفــع املدعــى عليــه أجــرة شــهرين مــن تاريــخ العقــد ، ثــم 
انقطــع عــن الســداد ، ومنــذ شــهر محــرم لعــام 1434هـــ واملدعــى عليــه 
متغيــب ، ولتضــرري مــن حرمانــي مــن االنتفــاع بعقــاري وعــدم دفــع 
ــح العقــار عــن طريــق  املدعــى عليــه ألجــرة العقــار ، أطلــب احلكــم بفت
اجلهــات املختصــة ومتكينــي مــن عقــاري وإخــاء املدعــى عليــه منــه ومــن 
مــا ميلكــه فيــه . هــذه دعــواي . ثــم أبــرز املدعــي صــورة مــن وثيقــة مبايعــة 
أنقــاض وأصــل فاتــورة اســتهاك تيــار كهربائــي للحســاب املذكــور يف 
الدعــوى برقــم 13666 وأصــل عقــد اإليجــار املشــار إليهــا يف الدعــوى 
، ومت تزويــد أوراق املعاملــة بنســخة منهــا ، وبطلــب زيــادة بينــة مــن 
....... املدعــي علــى صحــة دعــواه أحضــر للشــهادة وأدائهــا كا مــن 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .......وهــو مــن مواليــد 
1394هـــ ويعمــل يف ... ، ويســكن يف حــي .......مبحافظــة جــدة ، وهــو 
أخ للمدعــي، ....... فلســطيني اجلنســية بوثيقــة مصريــة مبوجــب اإلقامــة 
رقــم .......وهــو مــن مواليــد 1386هـــ ويعمــل يف مؤسســة .......، ويســكن 
يف حــي .......مبحافظــة جــدة ، وليــس بينــه وبــن الطرفن قرابة ، وشــهد 
كل واحــد منهمــا مبفــرده قائــا : أشــهد بــاهلل العظيــم بــأن املدعــي 
.......مالــك للعقــار محــل الدعــوى ، وأن املدعــى عليــه .............. كان 
مســتأجرا لذلــك العقــار ، وأن املدعــى عليــه متغيــب منــذ حوالــي شــهرين 
، والعقــار محــل الدعــوى مغلــق منــذ تغيــب املدعــى عليــه . هكــذا شــهدا 
. وعــدال مــن قبــل .......ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
........ وبعــرض اليمــن  .......و.......مينــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم 
علــى املدعــي علــى صحــة دعــواه وعــدم اســتامه ألجــرة العقــار محــل 



196

ــة عقــد اإليجــار ولتغيــب املدعــى  الدعــوى بعــد الشــهرين التاليــن لبداي
عليــه ، اســتعد لذلــك ، ثــم حلــف قائــا : واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال 
هــو أننــي أملــك عقــارا مبوجــب وثيقــة مبايعــة أنقــاض برقــم 126 وتاريــخ 
1425/4/20هـــ علــى أوراق مؤسســة ....... للمقــاوالت العامــة والعقــار 
وهــو عبــارة بيــت شــعبي يف كيلــو 7 حــي )....(،  ومبوجــب عــداد التيــار 
الكهربائــي املســجل باســمي حتــت رقــم املشــترك 10023 للحســاب 
رقــم 252591609 ، وقــد اســتأجر املدعــى عليــه ....... ذلــك العقــار ملــدة 
ســنة اعتبــارا مــن تاريــخ 1433/11/4هـــ بأجــرة شــهرية قدرهــا ألــف 
وتاريــخ  رقــم 0337  اإليجــار  ريــاال مبوجــب عقــد  ومائتــان وخمســون 
1433/11/4هـــ احملــرر علــى أوراق .......للعقــار ، وقــد دفــع املدعــى عليه 
أجــرة شــهرين مــن تاريــخ العقــد ، ثــم انقطــع عــن الســداد ، ومنــذ شــهر 
محــرم لعــام 1434هـــ واملدعــى عليــه متغيــب . هكــذا حلــف فبنــاء علــى 
ــة يف وثيقــة مبايعــة أنقــاض برقــم  ــة املتمثل مــا تقــدم مــن الدعــوى والبين
ــار الكهربائــي  ــورة اســتهاك التي 126 وتاريــخ 1425/4/20هـــ ، وفات
رقــم 13666 للمشــترك 10023 باحلســاب رقــم 252591609 ، وعقــد 
اإليجــار رقــم 0337 وتاريــخ 1433/11/4هـــ ، ومــا شــهد بــه الشــاهدان 
علــى  وبنــاء   ،....... مــن  كل  قبــل  مــن  شــهادتهما  .......واملعدلــة   .......
خطــاب مديــر شــرطة محافظــة جــدة برقــم 25/1/20/1653 وتاريــخ 
1434/2/25هـــ ، ولقولــه تعالــى )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود( ، 

وحلديــث )املســلمون علــى شــروطهم( رواه الترمــذي وأبــو داوود ،
وحلديث ) ال ضرر و ال ضرار ( رواه أبو داوود وصححه احلاكم ، وألن 
الضــرر يف الشــريعة مرفــوع ، وحلديــث )البينــة علــى املدعــي واليمــن 
علــى املدعــى عليــه( رواه الترمــذي ، قــال أبــو عيســى : العمــل عنــد أهــل 
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العلــم مــن أصحــاب النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وغيرهــم أن البينــة علــى 
املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه ، وبنــاء علــى املــادة 55 و 5/176 مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية ، لذلــك كلــه ، فقــد حكمــت بفتــح العقــار 
واالحتفــاظ  املختصــة،  اجلهــات  طريــق  عــن  وإخــاؤه  الدعــوى  محــل 
مبوجــودات العقــار مــا يخــص املدعــى عليــه منــه لــدى اجلهــة املعنيــة ، 
وأمــرت ببيــع مــا يخشــى تلفــه ، وإيــداع ثمنــه لــدى بيــت مــال احملكمــة، 
وبــه حكمــت.   . بــه  االنتفــاع  مــن  ليتمكــن  عقــاره  املدعــي  وتســليم 
وأفهمــت املدعــي بــأن املدعــى عليــه علــى حجتــه متــى حضــر، وقــررت 
ــت اجللســة  ــق احلكــم . وأقفل ــة حملكمــة االســتئناف لتدقي بعــث املعامل
الســاعة 30 : 02 . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/03/15هـــ
احلمد هلل ، والصاة والسام على رسول اهلل ، وبعد : ـ فقـد جـرى مّنا 
نحـــن رئيس وأعضاء الدائـــرة احلقوقيـــة الثالثة يف محكمـــة االستئناف 
مبنطقة مكـــة املكرمـــة االطاُع علـــى هـذا الصك الصـادر من فضيـلة 
واملســجل  جــدة  العامــة مبحافظــة  باحملكمــة  القاضــي   ....... الشيـــخ 
..... ضــد  املتضمــن دعــوى  وتــاريـــخ 1434/3/15هـــ  بعــدد 3463007 
....... ) باكســتاني اجلنســية ( يف عقــار احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه. 
وبــدراســـة احلكـــم وصـــورة ضبطـــه تقــــــــــررت املــــوافقــــــــة علــى احلكــم 
والغائــب علــى حجتــه واهلل املوفــق وصلـــى اهلل علـــى نبيـــنا محمـــد وعلـــى 

آلـــه وصحبـه وسـلم.
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: 34182875 تاريُخه: 1434/4/8هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34110084

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34255062 تاريخه: 1434/6/28هـ

 - باإلخــاء  -إخطــار  مدتــه  النتهــاء  عقــار  إخــاء   - إجــارة   - عقــد 
املســلمون علــى شــروطهم - إقــرار املدعــى عليــه بالدعــوى - احلكــم 

العقــار. بإخــاء 

1. قوله صلى اهلل عليه وسلم )) املسلمون على شروطهم ((
2. القاعدة الفقهية ) ال عذر ملن اقر (

موكلــه  مــن  اســتأجر  عليــه  املدعــى  بــأن  بالوكالــة  املدعــي  ادعــى 
شــقة ذكــر وصفهــا يف نــص القضيــة ملــدة ســنة قابلــة للتجديــد اعتبــارًا 
مــن 1430/3/24هـــ وقــد انتهــت مــدة العقــد وطالــب املدعــي أصالــة 
مــن املدعــى عليــه إخــاء الشــقة قبــل نهايــة العقــد بســتة أشــهر لعــدم 
رغبتــه بالتجديــد لكــن املدعــى عليــه رفــض اإلخــاء وطلــب احلكــم 
علــى املدعــى عليــه بإخــاء العقــار، أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة 
علــى الدعــوى وذكــر انــه لــن يخــرج إال  بعــد أن يجــد لــه عقــارًا آخــر 
-مت اطــاع ناظــر القضيــة علــى عقــد اإليجــار وصــك امللكيــة، صــدر 
حكــم ناظــر القضيــة بنــاًء علــى قولــه صلــى اهلل عليه وســلم )) املســلمون 
ــه  ــى املدعــى علي ــه باحلكــم عل ــى شــروطهم (( و إلقــرار املدعــى علي عل
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بإخــاء العقــار فــورًا وتســليمه للمدعــي بحالتــه الســليمة، قــرر املدعــى 
عليــه املعارضــة، صــدر قــرار محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية 

باملصادقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا........... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بالدمــام وبن
العامــة بالدمــام املســاعد برقــم 34110084 وتاريــخ 1434/03/07هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 34577647 وتاريــخ 1434/03/07هـــ حضــر 
...........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم........... بصفتــه 
وكيــا عــن املدعــي مبوجــب الوكالــة الصــادرة عــن كتــاب العــدل 
واملخــول  1428/01/10هـــ   بتاريــخ   1098 .........مجلــد  رقــم  اجلفــر 
حلضــوره  وحضــر  وغيرهــا  واملخاصمــة  واملرافعــة  باملطالبــة  فيهــا  لــه 
........... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم........... وادعــى 
األول قائــا اســتأجر هــذا احلاضــر معــي وأشــار إلــى املدعــى عليــه مــن 
موكلــي شــقة مكونــة مــن أربــع غــرف ودورتــن للميــاه ومطبــخ وصالــة 
الدمــام  .........مبدينــة  بحــي  الكائــن  العقــار  يف   )1( واحــد  ورقمهــا 
ــة عــدل الدمــام  ــي مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتاب ــوك ملوكل واململ
ســنوية  بأجــرة  1428/01/08هـــ  يف   930106005923 برقــم  األولــى 
قدرهــا اثنــان وعشــرون ألــف ريــال ملــدة ســنة قابلــة للتجديــد اعتبــارا 
مــن 24/ 1430/03 هـــ  وذلــك مبوجــب العقــد الصــادر مــن مكتــب 
......... للخدمــات العقاريــة برقــم 953 يف 1430/03/24هـــ وقــد انتهــت 
املــدة يف 24/ 1434/03هـــ  وطلــب منــه موكلــي إخــاء الشــقة قبلهــا 
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بســتة أشــهر لعــدم رغبــة موكلــي يف التجديــد لــه إال أنــه رفــض ولــذا 
ــزام املدعــى  ــب إل ــم يقــم باإلخــاء فأطل وحيــث انتهــت مــدة اإليجــار ول
ــي حــاال هــذه دعــواي  ــه بإخــاء الشــقة املوصوفــة وتســليمها ملوكل علي
وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه: مــا ذكــره املدعــي 
ــه الشــقة املوصوفــة  ــح فقــد اســتأجرت مــن موكل ــه صحي ــة كل وكال
يف الدعــوى باألجــرة التــي ذكرهــا املدعــي وكالــة وقــد انتهــى العقــد  
قبــل  باإلخــاء  أشــعرني  موكلــه  بــأن  وصحيــح  يف1434/03/24هـــ 
نهايتــه بســتة أشــهر إال أننــي لســت مســتعد باإلخــاء إال بعــد ســتة أشــهر 
مــن اآلن لكــي أمتكــن مــن البحــث عــن شــقة بديلــة هكــذا أجــاب وبــرد 
ــب  ــه ويطل ــى طلب ــي ال يوافــق عل ــة قــال موكل ــى املدعــي وكال ذلــك عل
إلزامــه باإلخــاء فــورا وقــد جــرى منــي االطــاع علــى العقــد املشــار إليــه 
بعــد أن أبــرزه املدعــي وكالــة فوجدتــه مطابقــا ملــا ذكــره كمــا اطلعــت 
أصالــة  للمدعــي  إليــه فوجدتــه مملــوكا  املشــار  الصــك  أصــل  علــى 
املدعــو فبنــاء علــى  مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث طلــب املدعــي 
الدعــوى  يف  املوصوفــة  الشــقة  بإخــاء  عليــه  املدعــى  إلــزام  وكالــة 
واململوكــة ملوكلــه النتهــاء العقــد و عــدم رغبــة موكلــه يف جتديــده 
وحيــث أقــر املدعــى عليــه باالســتئجار ومقــدار األجــرة وانتهــاء العقــد 
وإشــعاره باإلخــاء قبــل انتهائــة بســتة أشــهر وحيــث ال عــذر ملــن أقــر 
ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم املســلمون علــى شــروطهم لــذا وجلميــع مــا 
تقــدم فقــد ألزمــت املدعــى عليــه بــأن يخلــي الشــقة املوصوفــة يف الدعــوى 
فــورا ويســلمها للمدعــي أصالــة بحالتهــا الســليمة ومبــا تقــدم حكمــت 
وبعــرض احلكــم عليــه قــرر اعتراضــه عليــه وطلــب االســتئناف بــدون 
تقــدمي الئحــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
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وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/07 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد جــرى املصادقــة علــى هــذا احلكــم الصــادر 
منــا يف هــذه القضيــة وذلــك مبوجــب قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة 
الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة رقــم 34255062 يف 1434/06/28هـــ  وللبيــان 
ــا محمــد .حــرر يف  ــى نبين ــى اهلل عل ــق وصل ــاهلل التوفي ــره وب جــرى حتري

1434/07/09هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم 341349347 وتاريــخ  6/5 /1434هـــ الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبدينــة الدمــام برقــم 341074162 
وتاريــخ 1434/5/12هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضي 
باحملكمــة الشــيخ/ املســجل برقــم 34182875 وتاريــخ 1434/4/8هـــ 
بشــأن دعــوى/ ضــد/ يف قضيــة حقوقيــة وقــد تضمــن الصــك حكــم 
فضيلــة القاضــي مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكم واهلل املوفق وصلى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف1434/6/28هـــ .
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: 34203864   تاريُخه: 1434/5/1هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34128028

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34366025 تاريخه:1434/11/23هـ

 عقــد - إجــارة - مطالبــة بقيمــة حتســينات - األصــل يف الشــروط احلــل 
- مــا يقــوم بــه املســتأجر مــن حتســينات ال تلــزم املؤجــر إذا نــص العقــد 

علــى ذلــك- وجــوب الوفــاء بالعقــود - رد دعــوى املدعــى .

1- قوله تعالى }يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود{.
2- قوله صلى اهلل عليه وسلم ) املسلمون على شروطهم ( .

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه بأنــه اســتأجر مــن املدعــى عليــه بيتــًا 
شــعبيًا مرفقــًا بــه ثــاث محــات يف حــي ....... بجــدة بأجــرة قدرهــا 
عشــرون ألــف ريــال وقــام بعمــل حتســينات باحملــل كلفتــه مبلــغ وقــدره 
خمســة وخمســون ألف ريال وطلب منه املدعى عليه بعدم جتديد العقد 
ويطالــب بإلزامــه بتعويضــه عــن اخلســارة التــي تكبدهــا يف التحســينات 
وقدرهــا خمســة وخمســون ألــف ريــال هكــذا ادعــى، أجــاب املدعــى 
عليــه بإنــكار عمــل التحســينات مــن قبــل املدعــي وأن الــذي قــام بــه هــو 
عمــل فتحــة واحــدة بــدون علمــه وال إخطار كتابي وأنه ال يســتحق شــيء 
ــزم  ــه يلت ــى أن املدعــى علي ــة عل ــب رد الدعــوى، ليــس للمدعــي بين ويطل
بدفــع التعويضــات، أضــاف املدعــى عليــه بــأن املــادة اخلامســة مــن عقــد 
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اإليجــار تنــص ) بــأن ال يحــق للمســتأجر إجــراء أي تغييــر يف الواجهــات 
اخلارجيــة أو الترتيبــات الداخليــة إال بعــد احلصــول علــى موافقــة خطيــة 
مــن املالــك ... كل هــذا بــدون حــق مطالبــة الطــرف الثانــي للطــرف األول 
بــأي تعويــض علمــا بــأن كل اإلصاحــات والتغييــرات التــي ســيوافق 
عليهــا املؤجــر خطيــا تكــون علــى نفقــة املســتأجر بكاملهــا(، بنــاء 
ــى :  ــه تعال ــرم بــن الطرفــن، ولقول ــى املــادة اخلامســة مــن العقــد املب عل
)يــا أيهــا الذيــن امنــوا أوفــوا بالعقــود (، وألن األصــل يف الشــروط احلــل 
ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : ) املســلمون علــى شــروطهم (، ملــا تقــدم 
صــدر احلكــم بــرد دعــوى املدعــي لعــدم اســتحقاقه مــا يدعيــه، قنــع 
املدعــى عليــه باحلكــم واعتــرض املدعــي بائحــة، صــدق احلكــم بعــد 
مداولــة مــن الدائــرة احلقوقيــة الثالثــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة 

مكــة املكرمــة.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
ــخ  احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 34128028 وتاري
وتاريــخ   34617355 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/03/17هـــ  
1434/03/10هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء املوافق1434/05/01هـــ افتتحــت 
.......ســعودي  املدعــي أصالــة  : 11 وفيهــا حضــر  الســاعة 30  اجللســة 
املدعــى  .......وحضــر حلضــوره  رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب 
عليــه أصالــة .......ســعودي بالســجل رقــم .......وبســؤال املدعــي عــن دعــواه 
ــه مرفــق  ــن وب أفــاد قائــا : لقــد قمــت باســتئجار بيــت شــعبي مــن دوري
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ــغ وقــدره  ــه .......يف حــي .......بجــدة مببل ثــاث محــات مــن املدعــى علي
عشــرون ألــف ريــال وكنــت ملتــزم بااليجــارات وقمــت بعمــل حتســينات 
يف هــذه احملــات كلفتنــي خمســة وخمســون ألــف ريــال ثــم قــام املدعــى 
عليــه .......وطلــب منــي عــدم جتديــد العقــد أطلــب إلزامــه بتعويضــي عــن 
اخلســارات التــي تكبدتهــا يف التحســينات وهــي مبلــغ وقــدره خمســة 
وخمســون ألــف ريــال ودفعهــا لــي هــذه دعــواي وبعرضهــا علــى املدعــى 
عليــه أجــاب قائــا : مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه غيــر صحيــح واملدعــي 
قــام بعمــل فتحــة واحــدة بــدون علمنــا وال إخطــار كتابــي منــا وعليــه فهــو 
ال يســتحق شــيئا لــذا أطلــب رد دعــوى املدعــي هكــذا أجــاب ثــم جــرى 
االطــاع علــى عقــد اإليجــار الــذي بــن الطرفــن فوجــدت البنــد اخلامــس 
ــر يف الواجهــات  يتضمــن مــا نصــه : ال يحــق للمســتأجر إجــراء أي تغيي
اخلارجيــة أو الترتيبــات الداخليــة إال بعــد احلصــول علــى موافقــة خطيــة 
مــن املالــك أو مــن ينــوب عنــه وإال كان علــى نفقتــه إعــادة املــكان 
املؤجــر إلــى حالتــه التــي كان عليهــا إمــا فــورا  وإمــا عنــد انتهــاء عقــد 
اإليجــار وتســليم املــكان املؤجــر وهــذا االختيــار حســب رغبــة الطــرف 
األول .... كل هــذا بــدون حــق مطالبــة الطــرف الثانــي للطرف األول بأي 
تعويــض علمــا بــأن كل اإلصاحــات والتغييــرات التــي ســيوافق عليهــا 
ــى نفقــة املســتأجر بكاملهــا  أ . هـــ وبســؤال  ــا تكــون عل املؤجــر خطي
املدعــي عــن بينتــه علــى أن املدعــى عليــه قــد التــزم بتعويضــه عمــا قــام 
بــه مــن إصاحــات أجــاب قائــا : ال بينــة لــدي علــى ذلــك هكــذا أجــاب 
وبعرضــه علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا : إن املــادة اخلامســة مــن العقــد 
تضمنــت مــا نصــه:  ) كل هــذا بــدون حــق مطالبــة الطــرف الثانــي 
للطــرف األول بــأي تعويــض علمــا بــأن كل االصاحــات والتغييــرات 
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املســتأجر  نفقــة  علــى  تكــون  خطيــا  املؤجــر  عليهــا  ســيوافق  التــي 
بكاملهــا ( وقــد حاولــت الصلــح بــن الطرفــن فأصــر املدعــى عليــه على 
رفضــه عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــي 
حصــر دعــواه يف املطالبــة بتعويضــه عمــا قــام بــه مــن حتســينات وذلــك 
مببلــغ وقــدره خمســة وخمســون ألــف ريــال ومبــا أن املدعــى عليــه أنكــر 
دعــوى املدعــي جملــة وتفصيــا ومبــا أن العقــد الــذي بــن الطرفــن 
قــد نــص كمــا يف املــادة اخلامســة منــه )كل هــذا بــدون حــق مطالبــة 
الطــرف الثانــي للطــرف األول بــأي تعويــض علمــا بــأن كل االصاحــات 
نفقــة  علــى  املؤجــر خطيــا تكــون  عليهــا  التــي ســيوافق  والتغييــرات 
أوفــوا  أمنــوا  الذيــن  أيهــا  )يــا   : تعالــى  ولقولــه  بكاملهــا(  املســتأجر 
بالعقــود ( اآليــة وألن األصــل يف الشــروط احلــل ولقولــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم : ) املســلمون علــى شــروطهم( وجلميــع مــا تقــدم فقــد حكمــت بــرد 
دعــوى املدعــي لعــدم اســتحقاقه مــا يدعيــه وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر 
املدعــى عليــه القناعــة وقــرر املدعــي عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف 
فأجيــب إلــى طلبــه وجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم لاعتــراض عليــه 
خــال ثاثــن يومــا تبــدأ مــن تاريــخ احلكــم وإذا انتهــت مــدة االعتــراض 
ــب االســتئناف  ــة فيســقط حقــه يف طل ــم يتقــدم بالائحــة االعتراضي ول
ــة وأغلقــت اجللســة الســاعة 00 : 12 وبــاهلل  ويكتســب احلكــم القطعي
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 

يف  1434/05/01هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......القاضــي يف احملكمــة العامــة 
افتتحــت  املوافق1434/10/25هـــ  األحــد  يــوم  ففــي  جــدة  مبحافظــة 
اجللســة الســاعة 30 : 08 وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة .......املدونــة هويتــه 



206

ســابقا ولــم يحضــر املدعــى عليــه .......ولــم يردنــا مــا يفيــد تبلغــه وقــد 
عــادت لنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة بخطــاب 
فضيلــة رئيســها رقــم 34617355 وتاريــخ 1434/06/18هـــ واملتضمنــة 
ــة الثالثــة يف محكمــة االســتئناف  القــرار الصــادر مــن الدائــرة احلقوقي
برقــم 34237805 وتاريــخ 1434/06/12هـــ والــذي نصــه بعــد املقدمــة: 
) وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر إعادتهــا 
جلســة  فتــح  يوجــب  مــا  الائحــة  يف  ذكــر  أنــه  ملاحظــة  لفضيلتــه 
والتأكــد منــه وهــو وجــود موافقــة خطيــة فهــل هــذا ثابــت .. إلــخ وإجــراء 
املقتضــى الشــرعي نحــوه وبــاهلل التوفيــق قاضــي اســتئناف ....... توقيــع 
وقاضــي اســتئناف .......توقيــع ورئيــس الدائــرة صقــر املــدرع توقيــع( أ . هـ  
وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل لطاعتــه وهداهــم ملرضاتــه 
أنــه بســؤال املدعــي مــن املوافقــة اخلطيــة التــي ذكرهــا أجــاب قائــا : 
إن بينتــي هــي مــا ورد يف اخلطــاب الصــادر مــن املدعــى عليــه .......بتاريــخ 
1433/11/23هـ ونصه : ) اتعهد أنا .... مبساعدة السيد .......ومتكينه 
مــن حتصيــل جميــع إيجاراتــه املتبقيــة لــدى ســكان بيــت عمتــي .......يف 
ــى آخــر شــهر محــرم 1434 الســتام البيــت  ــة إل حــي .......واعطــاءه مهل
منــه ومــن حــق .......اغــاق احمللــن الــذي اســتحدثهم يف البيــت وهــذا 
تعهــد منــا بذلــك .......توقيــع( أ . هـــ وبســؤاله هــل لديــك بينــة أخــرى أجاب 
قائــا : ال ليــس لــدي بينــة أخــرى وباالطــاع علــى هــذا اخلطــاب لــم أجــد 
فيــه مــا يــدل علــى إذن املدعــى عليــه للمدعــي باســتحداث احمللــن اللذين 
يطالــب املدعــي بالتعويــض عــن اخلســائر التــي تكبدهــا وعليــه فلــم أجــد 
تأثيــرا علــى مــا حكمــت بــه ســابقا أمــرت باحلــاق ذلــك علــى صكــه 
وســجله وإعادتــه إلــى محكمــة االســتئناف وأغلقــت اجللســة الســاعة 00 
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: 09 وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم . حــرر يف  1434/10/25هـــ .

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 الصــك الصـــادر مــن 
فضيـــلة الشــيخ .......القاضــي باحملكمــة العامــة بجــدة املســجل بعــدد 
ــغ  .......وتاريــخ 1434/05/01هـــ املتضمــن دعــوى ....... ضــد .......يف مبل
مالــي احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه وبــدراســـة احلكــم وصــورة ضبطــه 
والئحتــه االعتراضيــة تقــــــــــررت املــــوافقــــــــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء 
االخيــر وبــاهلل تعالــى التوفيــق وصلـــى اهلل علـــى نبيـــنا محمـــد وعلـــى آلـــه 

وصحبـــه وسـلم .
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: 34191964  تاريُخه: 1434/4/20هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34152805

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34219690 تاريخه:1434/5/22هـ

 إجــارة - املطالبــة بتنفيــذ العقــد - انتقــال العــن مــن مالــك آلخــر ال 
يلغــي العقــود املتعلقــة بالعــن - وجــوب الوفــاء بالعقــود - شــراء العــن 
ال يســري علــى املنفعــة إال بعــد انتهــاء مــدة عقــد اإليجــار - احلكــم 

بتســليم العــن حتــى نهايــة مــدة العقــد .

قوله تعالى }يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{.

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه بأنــه اســتأجر مــن املالــك محــًا جتاريــًا 
علــى طريــق ........... مقابــل ... علــى أن يبــدأ اإليجار بتاريخ 1432/4/1هـ 
وينتهــي يف 1435/4/1هـــ بقيمــة ثمانيــة آالف للســنة الواحــدة وقــد قــام 
املوافــق 1434/3/29هـــ وقبــل أن يحــل  يــوم األحــد  املدعــى عليــه يف 
اإليجــار بيــوم واحــد بالتهجــم علــى احملــل وأخبــره العامــل بــأن املدعــى 
عليــه يقــول: عليــك أن تدفــع واحــدًا وعشــرين ألــف ريــال بــدل املتفــق 
عليــه بالعقــد أو يطلــب منــه اخلــروج مــن احملــل وبعــد عــدة ســاعات أتــى 
للمحــل وأقفلــه بقفــل حديــدي ويطلــب إلــزام املدعــى عليــه بتنفيــذ موجب 
ــه باملصادقــة  ــرم بينهمــا هكــذا ادعــى،  أجــاب املدعــى علي العقــد املب
شــهر  األصلــي يف  املالــك  مــن  الــدكان  اشــترى  وأنــه  الدعــوى  علــى 
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جمــادى اآلخــرة مــن الســنة املاضيــة، وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى 
دعــوى املدعــي وبعــد االطــاع علــى أصــل عقــد الــدكان وأصــل صــك 
ملكيــة العقــار وحيــث أن انتقــال العــن مــن مالــك آلخــر ال يلغــي العقــود 
املتعلقــة بالعــن حيــث أن املســتأجر ميلــك منفعــة الــدكان حتــى نهايــة 
العقــد لقولــه تعالــى ) يــا أيهــا الذيــن آمنــو أوفــوا بالعقــود( وألن شــراء 
املدعــى عليــه  وقــع علــى ذات العــن ولــم يقــع علــى منفعتهــا النشــغالها 
بعقــد ســابق فــا يســري علــى املنفعــة إال بعــد انتهــاء عقــد اإليجــار، ملــا 
ــأن يســلم الــدكان للمدعــي  ــه ب ــى املدعــى علي تقــدم صــدر احلكــم عل
حتــى نهايــة العقــد املذكــور يف الدعــوى يف 1435/4/1هـــ - قنــع املدعي 
باحلكــم واعتــرض املدعــى عليــه بائحــة، صــدق احلكــم مــن الدائــرة 

احلقوقيــة األولــى مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة القصيــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة الــرس   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   34152805 برقــم  الــرس  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   34813522 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/04/03
1434/04/03 هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء املوافق1434/04/17 هـ افتتحت 
ــا حضــر .......ســعودي اجلنســية مبوجــب  اجللســة الســاعة 00 : 08  وفيه
الســجل املدنــي رقــم .......وحضــر حلضــوره .......ســعودي بالســجل رقــم 
.......وادعــى االول قائــا اســتأجرت مــن املالك الســابق .......محًا جتاريًا 
علــى طريــق ........... املدينــة ســابقا مقابــل بــرج .......بالعقــد الصــادر مــن 
بتاريــخ  االيجــار  يبــدأ  ان  علــى  1432/1/20هـــ  .......بتاريــخ  مكتــب 
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للســنة  االف  ثمانيــة  بقيمــة  1435/4/1هـــ  يف  وينتهــي  1432/4/1هـــ 
الواحــدة وقــد قــام املدعــى عليــه يف يــوم االحــد املوافــق 1434/3/29هـــ 
وقبــل ان يحــل االيجــار بيــوم واحــد بالتهجــم علــى احملــل وابلغنــي العامــل 
ان املدعــى عليــه يقــول : ان عليــك ان تدفــع واحــدا وعشــرين الــف ريــال 
ــب منــي اخلــروج مــن احملــل وبعــد عــدة  ــه بالعقــد او يطل بــدل املتفــق علي
ســاعات اتــى للمحــل واقفلــه بقفــل حديــدي ويف نفــس اليــوم مت ابــاغ 
شــرطة الــرس بذلــك وحضــر البحــث اجلنائــي ومت رصــد الواقعــة لديهــم 
ــا  ــرم بينن ــذ موجــب العقــد املب ــه بتنفي ــزام املدعــى علي ــب ال بالصــور اطل
هــذه دعــواي هكــذا ادعــى وبعــرض دعــوى املدعــي علــى املدعــى عليــه 
اجــاب قائــا ماذكــره املدعــي مــن اســتئجار الــدكان الواقــع يف شــارع 
امللك .......مقابل مؤسســة ... من تاريخ 1432/4/1هـ الى 1435/4/1هـ 
كمــا جــاء بالعقــد املرفــق رقــم 1426 يف 1432/1/20هـــ كلــه صحيــح 
وقــد اشــتريت الــدكان مــن املالــك االصلــي يف شــهر جمــادى االخــرة مــن 
الســنة املاضيــة مــن املســمى .......وقــد اغلقــت بــاب الــدكان ألن اســعار 
االيجــارات مرتفعــة فقلــت لــه إمــا ان يكــون االيجــار واحــدا وعشــرين 
الــف ريــال او تخــرج مــن الــدكان هــذه اجابتــي هكــذا اجــاب فبناء على 
ماتقــدم مــن الدعــوى واالجابــة وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى دعــوى 
املدعــي وبعــد االطــاع علــى اصــل عقــد الــدكان املتضمــن )مت االتفــاق 
بــن الطرفــن .......طــرف اول و.......طــرف ثانــي ان يســتأجر الطــرف 
الثانــي ورشــة ... الشــارع ........مقابــل بــرج ... مــدة االيجــار ثــاث ســنوات 
الســنوي  تاريــخ 1432/4/1هـــ حتــى 1435/4/1هـــ االيجــار  مــن  بــدا 
8000 ريــال ســعودي ( ورخصــة احملــل املتضمنــة ) رقــم الرخصــة .......
يف 1420/1/5هـــ وتنتهــي يف 1435/1/5هـــ اســم صاحب الرخصة .......
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االســم التجــاري محــل ....... .......( وباالطــاع علــى أصــل صــك ملكيــة 
العقــار رقــم 93 وتاريــخ 1433/5/15هـــ املتضمــن )حضــر علــي .......
اصيــا عــن نفســه ووكالــة عــن ورثــة والــده وقــرر بطوعــه واختيــاره 
ــه اجلــاري يف ملكــي وحتــت تصــريف الــدكان رقــم 3 الواقــع باجلهــة  ان
الغربيــة مــن محافظــة الــرس وقــد بعتــه .ل......( ومت االستفســار عــن 
ســريان مفعولــه برقــم 34952827 وتاريــخ 1434/4/17هـــ  تبــن انــه 
الصــك ســاري املفعــول والتوجــد عليــه ماحظــات وكذلــك الصــك رقــم 
94 يف 1433/5/15هـــ املتضمــن )حضــر .......اصيــا عن نفســه ووكالة 
عــن ورثــة والــده وقــرر بطوعــه واختيــاره انــه اجلــاري يف ملكــي وحتــت 
تصــريف الــدكان رقــم 2 الواقــع باجلهــة الغربيــة مــن محافظــة الــرس وقــد 
بعتــه ل.......( ومت االستفســار عــن ســريان مفعولــه برقــم 349527777 
عليــه  والتوجــد  املفعــول  ســاري  الصــك  انــه  تبــن  يف 1434/4/17هـــ 
ماحظــات وحيــث ان انتقــال العــن مــن مالــك آلخــر اليلغــي العقــود 
املتعلقــة بالعــن حيــث ان املســتأجر ميلــك منفعــة الــدكان حتــى نهايــة 
العقــد لقولــه تعالــى ) ياأيهــا الذيــن امنــو اوفــوا بالعقــود ( وألن شــراء 
املدعــى عليــه  وقــع علــى ذات العــن ولــم يقــع علــى منفعتهــا إلنشــغالها 
بعقــد ســابق فايســري علــى املنفعــة اال بعــد انتهــاء عقد االيجــار لذا فقد 
حكمــت علــى املدعــى عليــه بــأن يســلم الــدكان للمدعــي حتــى نهايــة 
العقــد املذكــور يف الدعــوى يف 1435/4/1هـــ وبعــرض ماحكمــت بــه 
علــى الطرفــن قــرر املدعــي قناعتــه باحلكــم وقــرر املدعــى عليــه عــدم 
القناعة وافهمته بأن يحضر يف يوم الســبت الســتام نســخة من احلكم 
لتقــدمي الائحــة االعتراضيــة ففهــم ذلــك وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/17 هـ
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آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  والســام  والصــاة  وحــده  هلل  احلمــد 
وصحبــه وبعــد... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة األولــى 
مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  القصيــم  مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة الــرس برقــم)34813522(  فضيل
وتاريــخ 1434/5/6هـــ ؛ احملالــة إلينــا برقــم )34214668( ؛ املرفــق بهــا 
مــن  الصــادر  ؛  1434/4/20هـــ  وتاريــخ  برقــم).......(  املســجل  الصــك 
.......ضــد  فضيلــة الشــيخ/.......القاضي باحملكمــة؛  اخلــاص بدعــوى 
........ بشــأن تنفيــذ عقــد مبــرم حملــل عقــار . وقــد تضمــن الصــك حكــم 
فضيلتــه بــأن علــى املدعــى عليــه أن يســلم الــدكان للمدعــي حتــى نهايــة 
العقــد املذكــور يف الدعــوى يف1435/4/1هـــ .  علــى النحــو املفصــل 
فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
ــى اهلل وســلم  ــى احلكــم  اهلل املوفــق، وصل ــة نقــرر املصادقــة عل املعامل

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم.
احملكمــة  يف  .......القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة مبحافظــة الــرس وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
 34152805 برقــم  الــرس  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
 34813522 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/04/03هـــ   وتاريــخ 
اخلميــس  يــوم  ففــي   ....... .......ضــد  1434/04/03هـــ  وتاريــخ 
املوافق1434/10/15هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  10.15 وفيهــا وردت 
املعاملــة مــن رئيــس دائــرة التنفيــذ  باحملكمــة العامــة مبحافظــة الــرس 
املدعــي  اســتام  واملتضمــن  1434/9/2هـــ  342110908يف   برقــم  
ــه الصــك الشــرعي رقــم 34191964  ــه والصــادر ب ــب ب الــدكان املطال
للمدعــي اي شــئ بخصــوص هــذه  ليــس  يف  20/ 1434/4هـــ وبهــذا 
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القضيــة وامــرت بالتهميــش علــى ضبطــه وســجله حتــى ال يخفــى  وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 

هـــ  1434/10/15 يف  
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: 34300352  تاريُخه: 1434/8/17هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34154268

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34346377 تاريخه: 1434/11/2هـ

عقــد - اجــاره - مطالبــه بأجــره مــدة بقــاء املســتأجر بعــد انتهــاء العقد- 
مطالبــه بالتعويــض عــن التأخيــر يف اخــاء املبنــى - تقديــر األجــرة 
عــن طريــق قســم اخلبــراء - الضــرر املضمــون هــو الضــرر الواقــع فقــط 
وليــس الضــرر املتوقــع - احلكــم بســداد قيمــة األجــرة املســتحقة - عــدم 

اســتحقاق التعويــض 

علــى  فــات  ربــح  )وال يضمــن  املنتهــى 122/4  شــرح  البهوتــي يف  قــال 
مالــك بحبــس غاصــب مــال جتــارة مــدة ميكــن أن يتجــر فيهــا إذا لــم 

يتجــر فيــه الغاصــب( وينظــر شــرح املنتهــى البــن النجــار 215/5

ادعــى املدعــي وكالــة ضــد املدعــى عليــه مبطالبتــه باألجــرة والتعويــض 
عــن الضــرر لتأخــره يف إخــاء املبنــى - حيــث اســتأجر املدعــى عليــه 
املبنــى ملــدة ســنة تنتهــي يف 1432/12/30هـــ ومت جتديــد العقــد ملــدة 
ســتة أشــهر تنتهــي يف 1433/6/30ه ثــم بــاع املالــك علــى املدعــي املبنــى 
وقبــل نهايــة الســتة أشــهر طلــب املدعــي مــن املدعــى عليــه إخــاء املبنــى 
يخلــه وأكمــل حتــى  لــم  املدعــى عليــه  أشــهر ولكــن  الســتة  بنهايــة 
1433/12/18هـــ يطالــب املدعــي بأجــرة قدرهــا أربعمائــة وخمســون 
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ألــف ريــال وتعويــض عــن الضــرر يف التأخــر عــن إخــاء املبنــى مببلــغ 
قــدره مليــون وخمســمائة وخمســون ألــف ريــال  وذلــك ألن موكلــه أراد 
هــدم املبنــى وبنــاء فنــدق لتأجيــره يف حــج عــام 1434هـــ ، أجــاب املدعــى 
عليــه وكالــة باملصادقــة علــى عقــد اإليجــار ومتديــد العقــد ملــدة ســنة 
وليــس ســتة أشــهر وأن املالــك الســابق اســتلم أجــرة الســتة أشــهر وأن 
ــع العقــار وتنبيهــه باإلخــاء  ــًا مــن املالــك األول ببي ــه تلقــى خطاب موكل
تلقــى فاكــس  الســتة أشــهر وأن مديــر معــرض موكلــه  نهايــة  بعــد 
ــغ  ــه اإلخــاء وأن ليــس للمدعــي ســوى مبل ــب في مــن املالــك اجلديــد يطل
مائتــن وخمســة وعشــرون ألــف ريــال املتبقــي مــن أجــرة الســتة أشــهر 
للســنة الثانيــة وان التعويــض يف الشــريعة يكــون عــن ضــرر مالــي واقــع 
كمــا أن اخلطــأ منتفــي عــن موكلــه فقــد انتفــع بالعــن حتــى نهايــة 
املــدة احملــددة هكــذا أجــاب، عقــد اإليجــار بــن املالــك األول واملدعــى 
ــاء  ــًا، رخصــة البن عليــه ملــدة ســنة ولــم يذكــر فيــه جتــدد العقــد تلقائي
عــن طريــق  األجــرة  تقديــر  بتاريــخ 1434/3/25هـــ مت  إال  تصــدر  لــم 
قســم اخلبــراء بانهــا مبلــغ أربعمائــة وثمانــون ألــف ريــال لــم يقنــع املدعــى 
عليــه وكالــة بالتقديــر، وأمــا املدعــي وكالــة فقــرر مبطالبتــه مببلــغ 
أربعمائــة وخمســن ألــف ريــال دون مــا قدرتــه هيئــة النظــر ، وألن هــذا 
العقــد نــص علــى أن مــدة العقــد ســنه واحــدة وهــي لعــام 1432هـــ فقــط 
دون اإلشــارة إلــى جتــدده تلقائيــا وحيــث جــرى إبــاغ البائــع للمدعــى 
عليــه بالبيــع وإمهالــه للخــروج حتــى 1433/6/30هـــ كمــا تضمــن أيضــا 
الســند املوقــع مــن البائــع باســتام األجــرة أن هــذه األجــرة للمــدة مــن 
1432/1/1هـــ حتــى 1433/6/30هـــ فقــط وكذلــك مطالبــة املشــتري 
للمدعــى عليــه باخلــروج بعــد انتهــاء املــدة وألن املدعــي أصالــة قــدر أجــرة 



216

العامــة  باحملكمــة  القاضــي   ....... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
مبكــة املكرمــة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  املكرمــة   مبكــة  العامــة  احملكمــة 
املدعــي وكالــة  وفيهــا حضــر  وتاريــخ 1434/04/03هـــ   34821159
الوكيــل  .......بصفتــه  عــن  بوكالتــه   ....... رقــم  مدنــي  .......ســجل 
الشــرعي عــن أخيــه .......بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل بريــدة 
الثانيــة برقــم 5681/43997 يف 1433/8/17هـــ والتــي تخولــه املطالبــة 
واملداعــاة واملخاصمــة وســماع الدعــاوي والــرد عليهــا ..الــخ  كمــا حضــر 
.......ســجل مدنــي رقــم .......بوكالتــه عــن أوالد .......بصفتهــم شــركاء 
يف شــركة .......وشــركاه بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة 
بجنــوب الريــاض برقــم 2617/4779 يف 1430/1/16هـــ والتــي تخولــه 

ــال وطالــب بهــذا  املــدة مــن 1433/7/1هـــ بأربعمائــة وخمســن ألــف ري
املبلــغ وهــو أقــل ممــا قدرتــه هيئــة النظــر كمــا طالــب بتعويضــه عــن 
التأخيــر يف هــدم املوقــع وبنــاء عمــارة عليــه وتأجيرهــا ملوســم احلــج لهــذا 
العــام 1434هـــ وألن الضــرر املضمــون هــو الضــرر الواقــع أمــا الربــح 
الفائــت والضــرر غيــر املتوقــع فهــو غيــر مضمــون كمــا قــرر ذلــك أهــل 
العلــم ينظــر شــرح املنتهــى 122/4، صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه 
بدفــع أجــرة املــدة مــن 1433/7/1هـــ حتــى تاريــخ اإلخــاء مبلــغ وقــدره 
أربعمائــة وخمســون ألــف ريــال وعــدم اســتحقاق املدعــي للتعويــض الــذي 
يطالــب بــه ، اعتــرض الطرفــان بائحــة ، صــدق احلكــم مــن الدائــرة 

احلقوقيــة الثالثــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة.
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املرافعــة واملدافعــة ..الــخ قائــا يف دعــواه عليــه بتاريــخ 1433/3/1هـــ 
ــق الطائــف الهــدا  ــى طري ــة عل ــي العقــار الواقــع بالعزيزي اشــترى موكل
احملــدود واملــذروع مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة العــدل مبكــة 
املكرمــة برقــم 106/أ يف 1400/3/17هـــ وكان مؤجــرا مــن املالــك 
الســابق علــى شــركة .......وشــركاه ).......( وعقــد االيجــار يتنهــي يف 
التاريــخ  ذلــك  باإلخــاء يف  الشــركة  ابــاغ  وقــد مت  1433/6/30هـــ 
خطابــا  .......ووقــع  املكرمــة  مبكــة  الشــركة  فــرع  مديــر  بواســطة 
بالتــزام الشــركة باإلخــاء يف املوعــد احملــدد ولكــن الشــركة لــم 
تخــل املوقــع وبقيــت فيــه حتــى 1433/12/18هـــ فأطلــب الــزام الشــركة 
مــن 1433/7/1هـــ حتــى 1433/12/3هـــ وقدرهــا  املــدة  اجــرة  بدفــع 
أربعمائــة وخمســون الــف ريــال كمــا أنــه بســبب تأخــر الشــركة يف 
االخــاء أدى ذلــك الــى ضــرر موكلــي فلــم يبــدأ بهــدم املوقــع واعــادة 
بنائــه وكان مــن املقــرر أنــه ســيبدأ بالهــدم فــور االخــاء ومــن ثــم بنــاء 
فندقــا يؤجــر يف حــج هــذا العــام 1434هـــ وتأخــر الشــركة يف االخــاء 
ادى الــى فــوات ذلــك علــى موكلــي وموكلــي يطلــب الــزام الشــركة 
بدفــع مليــون وخمســمائه وخمســن مقابــل هــذا الضــرر هــذه دعــواي 
وبســؤال املدعــي عليــه وكالــه عــن دعــوى املدعــي وكالــه اجــاب بورقــه 
هــذا نصهــا :- أتقــدم لفضيلتكــم مبذكــرة الــرد علــى دعــوى املدعــي 

.......بالوكالــة عــن ....... والــذي يطلــب مبقتضاهــا:
املــدة مــن 1433/7/1هـــ  وحتــى 1433/12/30هـــ وقدرهــا  1. أجــرة 

ألــف ريــال. أربعمائــة وخمســون 
2. تعويضــه عــن التأخيــر يف إخــاء املبنــى وبالتالــي تأخــر هــدم املعــرض 
وبنائــه فنــدق وتأجيــره يف حــج عــام 1434هـــ ممــا فــّوت عليــه مبلــغ مليــون 
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وخمســمائة وخمســون ألــف ريــال . الوقائــع والدفــاع :- مبوجــب عقــد 
إيجــار محــرر يف 1432/1/1هـــ  جــدد ورثــة ....... مــرزا إجــارة املعــرض 
تنتهــي يف  أخــرى  لســنة   ....... إلــى شــركة مجموعــة  ملورثهــم  العائــد 
أربعمائــة   )450.000( مقدارهــا  ســنوية  وبأجــرة  1432/12/30هـــ 

وخمســون ألــف ريــال  )مســتند رقــم 1( .
3. وبعــد انقضــاء مــدة هــذا العقــد اســتمر الطرفــان يف تنفيــذه بشــغل 
األجــرة  مــن  األول  القســط  ألجــرة  املؤجــر  وقبــض  العــن  املســتأجر 
الســنوية ) مســتند رقــم 2 ( ، تلقــي مديــر  املعــرض خطــاب مــن وكيــل 
ــه باعــوا العــن  ــخ  1433/2/24هـــ مفــاده أن موكلي ــة املؤجــر بتاري ورث
املســتأجرة )املعــرض( محــل عقــد اإليجــار وانتهــى إلــى طلــب اإلخــاء يف 
موعــد أقصــاه 1433/6/30هـــ وذلــك بتســليمه للمالــك اجلديــد ) مســتند 
رقــم 3 ( . وملــا كان مــن املســلم بــه شــرعًا ؟ أن بيــع العــن املســتأجرة 
إلــى املنفعــة لتملــك املســتأجر لهــا  ينصــب علــى الرقبــة وال ينصــرف 
فقــد  1433/12/30هـــ  يف  تنتهــي   للعــن  موكلــي  إجــارة  وكانــت 
كان طبيعيــًا أن يســتمر موكلــي يف االنتفــاع بالعــن املســتأجرة حتــى 

 . 1433/12/30هـــ 
4. وبتاريــخ 1433/8/7هـــ املوافــق 2012/6/27م  تلقــي مديــر املعــرض 
فاكــس بتوقيــع ....... )املالــك اجلديــد( يطلــب فيــه  إخــاء املبنــى يف 
ــام مــن تاريخــه .  ) مســتند رقــم 4 ( وملــا كان  مــدة أقصاهــا خمســة أي
ــه  ــع يف مال ــف البائ ــى مــن خل ــك ينتقــل إل ــه شــرعًا ؟ أن املل مــن املســلم ب
ويتلقــى امللــك عنــه فــا اعتــراض لــه علــى عقــوده بــل هــو منفــذ لهــا وذلــك 
كالــوارث واملشــتري ؟ ومــن ثــم فــإن املالــك اجلديــد لــم يكــن لــه احلــق يف 
طلبــه إخــاء العــن قبــل انتهــاء مــدة اإلجــارة يف  1433/12/30هـــ . ممــا 
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يتقــدم يتضــح لفضيلتكــم :
أواًل :أن كل مــا للمدعــي )املالــك اجلديــد( أجــرة النصــف الثانــي مــن 
مــدة اإلجــارة ومقدارهــا )225.000 ( مائتــان وخمســة وعشــرون ألــف 

ــال .  ري
ثانيــًا :أنــه ال أســاس لطلــب املدعــى تعويضــه عــن الضــرر الــذي يدعيــه 
ليــس فقــط النتفــاء اخلطــأ يف جانــب املدعــي عليــه )ألن اجلــواز الشــرعي 
ينــايف الضمــان ( واملدعــى عليــه  اســتعمل حقــه يف االنتفــاع بالعــن محــل 
اإلجــارة حتــى نهايــة املــدة احملــددة لدفــع األجــرة ، وإمنــا كذلــك ألن 
التعويــض يف الفقــه اإلســامي ال يكــون إال عــن ضــرر مالــي واقــع فعــًا 
ألنــه الســبب يف التعويــض واملســبب ال يتقــدم ســببه وإال لــم يكــن ســببًا 
لــه أ.هـــ وبعــرض هــذه االجابــة علــى املدعــي وكالــة قــال إن البائــع قــد 
بلــغ الشــركة ببيعــه للعقــار وأن عليهــم االخــاء خــال مــدة اقصاهــا 
نهايــة االيجــار املدفــوع يف 1433/6/30هـــ وذلــك بتاريــخ 1433/2/24هـ 
كمــا أن الشــركة املدعــى عليهــا اســتعدت وأرســلت ملوكلتــي خطابــا 
بتاريــخ 1433/11/9هـــ يلتــزم فيــه باإلخــاء خــال خمســة عشــر يومــا 
مــن تاريــخ اخلطــاب وهــذا ملــزم للشــركة باإلخــاء هكــذا قــرر فطلبــت 
مــن املدعــي وكالــة هــذا اخلطــاب فأبــرز ورقــة مــن مطبوعــات شــركة 
.......بيــت ... مؤرخــة يف 1433/11/9هـــ وهــذا نصهــا الســيد .......احملترم 
الســام عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه اشــارة الــى احملادثــة الهاتفيــة 
مــع املهنــدس .......معــرض ... الواقــع يف حــي .......طريــق الطائــف مبكــة 
املكرمــة بخصــوص االخــاء نفيدكــم بأنــه خــال 15 يــوم مــن تاريــخ 
ــا وتســليمه اليكــم مــع  ــا هــذا ســوف نقــوم بإخــاء املوقــع نهائي خطابن
اعتذارنــا الشــديد ونقــدر لكــم تعاونكــم خــال الفتــرة املاضيــة ونأمــل 
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أن نقــدم لكــم خدماتنــا كشــركة معروفــة ونكــرر اعتذارنــا ولكــم 
الشــكر والتقديــر أهـــ وبعــرض هــذه الورقــة علــى املدعــى عليــه وكالــة 
فقــال أطلــب إمهالــي لاطــاع علــى هــذه الورقــة ولــذا رفعــت اجللســة ثــم 
عليــه  املدعــى  وبســؤال  وكالــة  الطرفــان  حضــر  أخــرى،  جلســة  يف 
هــذا  ورقــة  فأبــرز  املاضيــة  اجللســة  ألجلــه يف  اســتمهل  عمــا  وكالــة 
ــى  ــرد عل ــة وهــو بصــدد ال نصهــا:- لقــد قــدم املدعــي يف اجللســة املاضي
مذكــرة دفاعنــا صــورة خطــاب مــؤرخ يف 1433/11/09هـــ بتوقيــع بيــت 
املكاملــة  إلــى  اإلشــارة  بعــد  محــرره  فيــه  .......انتهــى  لــألخ  موجــه   ...
الهاتفيــة مــع املهنــدس .......إلــى اإلفــادة بأنــه ســيخلي املعــرض خــال )15 
يومــا( مــن تاريخــه ، وال يفيــد املدعــي االســتناد إلــى هــذا اخلطــاب لتبريــر 
تصرفــه مــن تأجيــر املوقــع خــال مــدة احلــج مببلــغ )200.000( ريــال وال 
يف عــدم هدمــه وبنــاء فنــدق وتأجيــره خــال فتــرة احلــج ليــس فقــط 
لتناقضــه وافتقــاره إلــى الدليــل الــذي يؤيــده وإمنــا كذلــك ألن محــرر 
ــى  ــه ، وحت ــه في ــم يكــن هــو مســتأجر املعــرض وال مــأذون ل اخلطــاب ل
علــى فــرض ذلــك فإنــه ال يعــدو عــن كونــه مجــرد وعــد ال يلــزم الوفــاء بــه 
وال يكــون فرضــا مــن إجنــاز الوعــد والعهــد إال علــى مــن وعــد بواجــب 
عليــه ـ وال ريــب يف أن اإلخــاء ليــس بواجــب علــى مــن وعــد ، ومــن ثــم 
فإنــه ال جــدال يف انتفــاء اخلطــأ كذلــك لهــذا الســبب وبالبنــاء علــى مــا 
تقدم وما ســبق أن قدمناه يف مذكرتنا الســابقة نلتمس من فضيلتكم 
عــدم ســماع دعــوى املدعــيـ  وأنــه كل مــا لــه هــو نصف القيمــة اإليجارية 
التــي امتنــع عــن اســتامها ا.هـــ ، فســألت املدعــى عليــه وكالــة هــل 
ــه العقــار لكامــل عــام 1433هـــ مبوجــب عقــد محــرر  اســتأجر موكل
عــام  لكامــل  العقــار  اســتأجرت  موكلتــي  الشــركة  أن  فقــال 
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1432هـــبعقد محــرر وأمــا عــام 1433هـــ فــا يوجــد عقــد محــرر ولكــن 
مالــك العقــار اســتلم الدفعــة األولــى مــن األجــرة مبوجــب ســند قبــض 
مــن  قــرر فطلبــت  لعــام 1433هـــ هكــذا  للعقــد  يعــد جتديــدًا  وهــذا 
لعــام  الدفعــة األولــى مــن األجــرة  املدعــى عليــه وكالــة ســند قبــض 
1433هـــ فأبــرز ســند قبــض مــن مطبوعــات ورثــة .......برقــم 356 مــؤرخ 
يف 1432/12/6هـــ باســتام مبلــغ مائتــن وخمســة وعشــرين ألــف ريــال 
ببيــت ... مبوجــب شــيك علــى البنــك .......التجــاري وذلــك مقابــل أيجــار 
بيــت ... مــن الفتــرة مــن 1433/1/1هـــ حتــى 1433/6/30هـــ ثــم توقيــع 
ا.هـــ، فســألت املدعــى عليــه وكالــة هــل يوجــد ســند أخــر أو عقــد ملــا 
بعــد 1433/6/30هـــ فقــال ال ولكننــا حررنــا شــيكات للمدعــي أصالة 
بصفتــه املشــتري اجلديــد للعقــار فرفــض اســتامها هكــذا قــرر وبعرض 
ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال إن البائــع لــم يجــدد العقــد لكامــل عــام 
1433هـــ وإمنــا جــدده للمــدة مــن 1433/1/1هـــ حتــى 1433/6/30هـــ 
حســب ســند القبــض كمــا  أن عقــد التأجيــر االساســي لــم يذكــر فيــه 
العقــد يتجــدد تلقائيــا كمــا ان العقــد نــص علــى أنــه يف حــال بيــع العــن 
املؤجــرة فــإن علــى املســتأجر االتفــاق مــع املالــك اجلديــد كمــا أن املالــك 
الســابق للعقــار بعــث ورقــة للمدعــى عليــه أصالــة بتاريــخ 1433/2/24هـــ 
وأبلغــه فيهــا أنــه بــاع العقــار وأن علــى الشــركة أخــاء العقــار يف مــدة 
أقصاهــا نهايــة االيجــار املدفــوع 1433/6/30هـ وقد اســتلمت الشــركة 
هــذا اخلطــاب كل هــذا يــدل علــى أنــه ليــس مــن حــق الشــركة البقــاء 
ــة  ــه وكال بعــد 1433/6/30هـــ هكــذا قــرر  فطلبــت مــن املدعــى علي
العقــد مــع املالــك الســابق كمــا طلبــت مــن املدعــي وكالــة الورقــة التــي 
بعثهــا املالــك الســابق للمدعــى عليــه فابــرز املدعــى عليــه وكالــة عقــد 
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ــك الســابق وهــذا نصــه )عقــد إيحــار بعــون  ــه واملال االجــارة بــن موكل
اهلل وتوفيقــه أنــه يف يــوم الثاثــاء املوافــق 1432/01/01هـــ مبدينةمكة 
املكرمــة مت االتفــاق بــن كل مــن: االســم : ورثــة .......وميثلــه يف هــذا 
العقــد األســتاذ ....... اجلنســية ...........ســعودي  مبوجــب : بطاقــة أحــوال 
....... ويشــار إليــه فيمــا بعــد بالطــرف األول والســادة : مجموعــة .......
.......وميثلــه يف هــذا  .......وشــركاه مبوجــب ســجل جتــاري  لصاحبهــا 
العقــد : .......اجلنســية : ميانــي مبوجــب: أقامــه رقــم .......ويشــار إليــه فيمــا 
بعــد بالطــرف الثانــي اتفقــا وهمــا وبحالتهمــا املعتبــرة شــرعًا علــى أن 
 ... الكائــن   )...( بيــع  معــرض  الثانــي  للطــرف  األول  الطــرف  يؤجــر 
اجلنوبيــة وذلــك بقصــد اســتخدامها لـــ بيع أجهزة مكتبية وأثاث وحســب 
مــا نــص بالســجل التجــاري ـــــــ وفقــا للمــواد التاليــة املــادة األولــى: مــدة 
هــذا العقــد هــي ســنة هجريــة تبــدأ مــن 1432/01/01هـــ وتنتهــي بنهايــة 
1432/12/30هـــ املــادة الثانيــة: 1- يلتــزم الطــرف الثانــي بدفــع مبلــغ 
ســنوي وقــدره 450000 ريــال فقــط أربعمائــة وخمســون ألــف ريــال ال 
العــام  مــن  أشــهر  بدايــة كل ســتة  تســدد دفعتــن  للعــن  أجــرة  غيــر 
الهجــري دون تأخيــر وحالــة تأخــره عــن الســداد مــدة ثاثــن يومــًا فــأن 
للطــرف األول احلــق يف املطالبــة بفســخ العقــد 2- يف حالــة تــرك الطــرف 
الثانــي للعــن قبــل نهايــة العقــد يلتــزم بســداد باقــي أجــرة مــدة العقــد )مــا 
لــم تتــم تســوية هــذا املوضــوع وديــًا بينهمــا( املــادة الثالثــة: يقــر الطــرف 
الثانــي باســتامه العــن املؤجــرة و أنــه عايــن املــكان املســتأجر بنفســه 
ــة ووجــده ســليمًا وصاحلــًا لاســتعمال للغــرض الــذي  أو بواســطة وكيل
اســتأجره مــن أجلــه ويقــع عليه وحده مســؤولية احلصول علــى التراخيص 
الرســمية الازمــة املرتبطــة بذلــك االســتعمال . املــادة الرابعــة : 1- يقــر 
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أحــد  أو  املســتأجرة  العــن  كامــل  علــى  باحملافظــة  الثانــي  الطــرف 
مرافقهــا ســواء وقــع منــه أو مــن أحــد التابعــن لــه وعليــه تســليم العــن يف 
نهايــة العقــد خاليــة مــن األضــرار الناجمــة عــن االســتعمال غيــر العــادي. 
2- يلتــزم الطــرف الثانــي بعــدم إحــداث أي إضافــات أو تعديــات ثابتــة 
يف العــن املســتأجرة إال بعــد احلصــول علــى موافقــة خطيــة مــن املالــك 
حتــدد بشــكل واضــح ووضــع أولويــة هــذه االضافــات أو التعديــات 
والتزامــات الطرفــن عنــد نهايــة العقــد وذلــك طبقــًا لألصــول الفنيــة. 
3- يلتــزم الثانــي بعــدم تأجيــر العــن املســتأجرة أو جــزء منهــا مــن الباطن 
أو التنــازل عنهــا إال بعــد احلصــول علــى موافقــة خطيــة مــن الطــرف األول 
ــة  ــك يحــق للطــرف األول املطالب ــي لذل ــة الطــرف الثان ــة مخالف ويف حال
شــهر  ملــدة  الثانــي  للطــرف  خطــي  انــذار  توجيــه  بعــد  العقــد  بفســخ 
وللطــرف األول حــق املطالبــة بالتعويــض عــن األضــرار الناجمــة عــن 
ذلــك. املــادة اخلامســة : 1- يلتــزم الطــرف الثانــي مبراعــاة تعاليــم الديــن 
اإلســامي احلنيــف وبعــدم إبــراء املطلوبــن للعدالــة أو املخالفــن للنظــام 
ذلــك.2-  املطلقــة جتــاه  املســؤولية  ويتحمــل  أي ممنوعــات  احتــواء  أو 
يحظــر علــى الطــرف الثانــي أن يضــع أو يخــزن يف املــكان املســتأجر 
مــواد خطــرة أو مضــرة بالصحــة العامــة أو بالعــن املســتأجرة إال إذا 
عــن  املســتأجر مســئواًل  لغــرض صناعــي فيكــون  املــكان  اســتأجر 
احملافظــة علــى ســامة العــن املســتأجرة وحتمل مســؤولياتها مع مراعاة 
ــه حــول أنظمــة وتعليمــات وإرشــادات الدفــاع  كل طــرف ملــا يجــب علي
املدنــي املــادة السادســة : 1- يف حالــة وفــاة أحــد طــريف العقــد ال يترتــب 
علــى ذلــك فســخ العقــد إال يف حالــة اصطــاح األطــراف علــى إنهائــه أو 
املنفعــة وتســتويف  اســتيفاء  لــه وارث يف  ليــس  الثانــي  الطــرف  كــون 
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األجــرة عــن املــدة الســابقة. 2- يف حالــة حــدوث كارثــة مــن احلــاالت 
املعتبــرة شــرعًا وبقــوة قاهــرة بحيــث ال ميكــن للطــرف الثانــي اســتيفاء 
املنافــع املعقــود عليهــا بفســخ العقــد وبانفســاخه يســتحق الطــرف األول 
أجــرة املــدة الســابقة لذلــك. 3- يف حالــة بيــع العــن املؤجــرة أو بيــع العقــار 
الــذي مــن ضمنــه العــن املؤجــرة يعتبــر العقــد مســتمرا ونافــذا إلــى نهايــة 
املــدة املتفــق عليهــا مبوجــب هــذا العقــد ويتــم االتفــاق بــن الطــرف الثانــي 
واملالــك اجلديــد. املــادة الســابعة : يقــر الطــرف الثانــي بتفويضــه للطــرف 
األول أو مــن ينــوب عنــه تفويضــا الزمــا غيــر قابــل للرجــوع بفتــح العــن 
املؤجــرة ]أي طريقــة يراهــا مناســبة بعــد انقضــاء شــهر مــن انتهــاء مــدة 
العقــد وعــدم دفــع القيمــة اإليجاريــة يف املوعــد احملــدد لهــا ويف حالــة 
تغيب املستأجر أو سفر أو أي سبب آخر فللطرف األول احلق بالتصرف 
يف املنقــوالت واســتامها )) ســواء كانــت عينيــة أو نقديــة (( وتأجيــر 
العــن للغيــر وال يحــق للطــرف الثانــي املطالبــة بــأي تعويض .املــادة الثامنة 
: يف حالــة حــدوث خــاف نتيجــة لتنفيــذ هــذا العقــد أو تفســير أحــد 
ــوده فــإن احملكمــة املختصــة هــي جهــة البــت يف اخلــاف  ملحوظــة:  بن
يلتــزم الطــرف الثانــي حســب االتفــاق بعمــل شــبكة انــذار حريــق حســب 
طلــب الدفــاع املدنــي وعلــى حســابه حــرر هــذا العقــد مــن نســختان أصلية 
بيــد كل طــرف نســخة للعمــل مبوجبهــا وأذنــا ملــن يشــهد واهلل خيــر 
الشــاهدين. ( وبعــرض هــذا العقــد علــى  املدعــي وكالــة  قــال هذا العقد 
صحيــح وهــو بــن املدعــى عليــه وكالــة واملالــك الســابق وهــو خــاص 
بعــام  وال يتجــدد تلقائيــا هكــذا قــرر ثــم ابــرز املدعــى عليــه أصالــة 
الــى املدعــى عليــه أصالــة مــؤرخ  الســابق موجهــًا  املالــك  خطابــًا مــن 
يف1433/2/24هـ  وهذا نصه  ) الســادة شــركة مجموعة .......الســام 
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عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه نفيدكــم علمــا بأننــا قــد قمنــا ببيــع 
العقــار املؤجــر لكــم ... وعليــه نرجــوا منكــم اخــاء العقــار يف مــدة 
اقصاهــا نهايــة االيجــار املدفــوع 1433/6/30هـــ وذلــك لتســليمه للمالــك 
ــة  ــه  وكال ــى املدعــى علي ــة .......( وبعــرض هــذا اخلطــاب عل ــد ورث اجلدي
قــال هــذا اخلطــاب اســتلمه موكلــي  ولكــن ليــس مــن حــق  املالــك  
الســابق مخاطبتنــا بعــد بيعــه العقــار  الن عاقتنــا اصبحــت مــع  املالــك 
اجلديــد  وقــد ارســل لنــا املالــك اجلديــد  خطابــًا يف شــهر  شــعبان يطلــب 
االخــاء خــال خمســة أيــام مــن تاريــخ خطابــه هكــذا قــرر فســألت 
املدعــى عليــه وكالــة هــل مت االتفــاق مــع املالــك اجلديــد علــى اجــرة املــدة 
التــي بعــد 1431/6/30هـــ فقــال ال لــم نتفــق معــه ولكــن كان هنــاك 
شــكوى يف شــرطة العزيزيــة يف شــهر رمضــان ثــم ابلغنــا املالــك اجلديــد 
ــا ســنخلي يف شــهر ذي احلجــة هكــذا قــرر وعليــه فقــد جــرى بعــث  انن
املعاملــة لهيئــة النظــر لتقديــر أجــرة العقــار للمــدة مــن 1433/7/1هـــ 
حتــى 1433/12/3هـــ واالســعار الســائدة يف ذلــك الوقــت وذلك بخطابي 
رقــم 34/821159 يف 1434/5/25هـــ فــوردت اإلجابــة مــن هيئــة النظــر 
برقــم 34/821159 يف 1434/7/1هـــ وهــذا نصــه احملضــر :- احلمــد هلل 
وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده .. وبعــد بنــاء علــى املعاملة 
الــواردة مــن فضيلــة الشــيخ الدكتــور .......برقــم 34821159 وتاريــخ 
1434/5/25هـــ واملتعلقــة بدعــوى  .......ضــد ....... بخصــوص أجــرة عقار 
والــذي طلــب فيهــا فضيلتــه تقديــر أجــرة املــدة مــن تاريــخ 1433/7/1هـــ 
حتــى تاريــخ اإلخــاء 1433/12/3هـــ حســب األســعار الســائدة يف ذلــك 
الوقــت ، وعليــه فقــد جــرى االجتمــاع بطــريف الدعــوى والــذي نــراه يف 
اإلخــاء  تاريــخ  حتــى  1433/7/1هـــ  تاريــخ  مــن  املــدة  أجــرة  تقديــر 
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ــون  ــة وثمان ــغ أربعمائ 1433/12/3هـــ حســب األســعار الســائدة هــو مبل
ألــف ريــال )480.000( ألــف ريــال مقابــل الفتــرة املذكــورة أعــاه . هــذا 
مــا جــرى تقديــره والســام عضــو هيئــة النظــر توقيــع .......توقيــع عضــو 
هيئــة النظــر .......ا.هـــ ، وبعــرض هــذا القــرار علــى الطرفــن قــال املدعــي 
وكالــة إن موكلــي يقــدر األجــرة بأربعمائــة وخمســن ألــف ريــال فقــط 
ــل األجــرة ويطالــب أيضــا باإلضــرار الناجتــة  ــغ مقاب ــب بهــذا املبل ويطال
عــن تأخــر املدعــى عليــه يف أخــاء املبنــى ممــا فــوت علــى موكلــي هــدم 
املوقــع وإعــادة بنائــه والتأجيــر ملوســم احلــج لعــام 1434هـــ وموكلــي يقدر 
هــذا الضــرر مبليــون وخمســمائة وخمســن ألــف ريــال ولــذا فــإن اجمالــي 
مــا يطالــب بــه موكلــي هــو مليونــا ريــال هكــذا قــرر وبعــرض قــرار 
هيئــة النظــر ومــا قــرره املدعــي وكالــة علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال 
أطلــب إمهالــي ملراجعــة موكلــي ولــذا رفعــت اجللســة ثــم يف جلســة أخــرى 
،  حضــر الطرفــان وكالــة وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عمــا اســتمهل 
ألجلــه وأبــرز ورقــة هــذا نصهــا أتقــدم لفضيلتكــم مبذكــرة الــرد علــى 
تقديــر هيئــة النظــر الصــادر يف القضيــة املنظــورة أمــام فضيلتكــم برقــم 
)34/821159( وتاريــخ 1434/4/3هـــ وبــكل احتــرام ؟ فإننــي ال أتفــق 
مــع هيئــة النظــر فيمــا انتهــى إليــه مــن تقديــر قيمــة أجــرة املثــل مببلــغ 
)480000( ريــال للســتة شــهور الاحقــة مباشــرة علــى األجــرة املدفوعــة 
للســتة شــهور الســابقة عليهــا والبالغــة )225000( ريــال ، فليــس مــن 
املعقــول أن تزيــد األجــرة خــال الســتة شــهور أكثــر مــن )100%( وأن 
صــح ذلــك يف العمائــر التجاريــة واملــوالت لألجــرة التــي مت االتفــاق عليهــا 
منــذ ســنوات ، فــا يصبــح يف الهناجــر )الشــنكو( ، ومــن مت فإننــا 
نعتــرض علــى تقديــر هيئــة النظــر ، ونلتمــس مــن فضيلتكــم طلــب 
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إعــادة النظــر فيــه علــى ضــوء املــكان والزمــان مــا بــن األجــرة وأجــرة 
املثــل وامتــداد مــدة العقــد لنفــس مدتــه .ا.هـــ ، وبســؤال املدعــي عــن 
ــى وعــدد أدوار العمــارة فقــال انهــا صــدرت  ــخ اصــدار رخصــة املبن تاري
بتاريــخ 1434/3/25هـــ ولكــن قبــل ذلــك بدأنــا باحلفــر وإزالــة املنشــآت 
الســابقة والعمــارة مكونــة مــن بــدروم وأرض وميزايــن ومطعــم ومصلــى 
ومطعــم وخدمــات وخمســة عشــر دورا متكــررا ا.هـــ فطلبــت منه رخصة 
العاصمــة  بأمانــة  الرخــص  إدارة  مــن  صــادرة  رخصــة  فأبــرز  البنــاء 
برقــم 3401500961 يف 1434/3/25هـــ ،وباالطــاع عليــه  املقدســة 
وجدتهــا تتضمــن التصريــح للمدعــي أصالــة بنــاء عمــارة مكونــه مــن 
بــدروم ودور أرضــي وميزانــن ومصلــى ومطعــم وخدمــات وخمســة عشــر 
دورا متكــررا ا.هـــ ،وبســؤال الطرفــن هــل لديهمــا مــا يضيفانــه فقــال 
ليــس لدينــا ســوى مــا قدمنــاه ســلفا ، فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
ــة  ــى صــك امللكي ــة النظــر وعل ــى قــرار هيئ ــة وبعــد االطــاع عل واإلجاب
وعلــى عقــد اإلجــارة بــن املدعــى عليــه أصالــة والبائــع وألن هــذا العقــد 
نــص علــى أن مــدة العقــد ســنه واحــدة وهــي لعــام 1432هـــ فقــط دون 
االشــارة إلــى جتــدده تلقائيــا وبعــد االطــاع علــى املراســات بــن البائــع 
واملدعــى عليــه واملتضمــن إبــاغ البائــع للمدعــى عليــه بالبيــع وإمهالــه 
ــى 1433/6/30هـــ كمــا تضمــن أيضــا الســند املوقــع مــن  للخــروج حت
البائــع باســتام األجــرة أن هــذه األجــرة للمــدة مــن 1432/1/1هـــ حتــى 
1433/6/30هـــ فقــط وكذلــك مطالبة املشــتري للمدعــى عليه باخلروج 
بعــد انتهــاء املــدة وألن املدعــي أصالــة قــدر أجــرة املــدة مــن 1433/7/1هـ 
بأربعمائــة وخمســن ألــف ريــال وطالــب بهــذا املبلــغ وهــو أقــل ممــا قدرتــه 
هيئــة النظــر كمــا طالــب بتعويضــه عــن التأخيــر يف هــدم املوقــع وبنــاء 
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عمــارة عليــه وتأجيــر ملوســم احلــج لهــذا العــام 1434هـــ لذلــك كلــه وألن 
مطالبــة املدعــي بأجــرة مــدة بقــاء املدعــى عليــه مــن 1433/7/1هـــ حتــى 
تاريــخ اإلخــاء وقدرهــا بأربعمائــة وخمســن ألــف ريــال وألن مــا قررتــه 
ــة  أن  ــغ وقــد قــرر املدعــي وكال ــر مــن هــذا املبل ــة النظــر هــو أكث هيئ
موكلــه يطالــب باألجــرة التــي يدعيهــا وال يطالــب مبــا قــدرت بــه هيئــة 
ــه ببقــاء  ــة املدعــي باألجــرة لهــذه املــدة هــو إقــرار من النظــر وألن مطالب
املدعــى عليــه يف املوقــع فــا ميكنــه اجلمــع يف املطالبــة بــن األجــرة وضرر 
التأخــر يف اإلخــاء كمــا إن هــذه اإلضــرار التــي يدعيهــا وهــي عــدم 
ــي  ــاء العمــارة وتأجيرهــا ملوســم حــج هــذا العــام 1434هـ ــه مــن بن متكن
دعــوى بضــرر عــن فــوات تأجيــر مبنــى غيــر موجــود ولــم يبــدأ بنائــه اال 
بعــد اصــدار تصريــح البنــاء يف 1434/3/25هـــ وألن انتهــاء املبنــى قبــل 
ــم يحصــل وهــو ضــرر متوقــع  ــره هــذا املوســم أمــر ل موســم احلــج وتأجي
فقــد ينتهــي مــن البنــاء قبــل املوســم ويؤجــره وقــد ال يتمكــن مــن ذلــك 
ألســباب أخــرى وألن الضــرر املضمــون هــو الضــرر الواقــع أمــا الربــح 
الفائــت والضــرر غيــر املتوقــع فهــو غيــر مضمــون كمــا قــرر ذلــك أهــل 
العلــم قــال البهوتــي يف شــرح املنتهــى 122/4 وال يضمــن ربــح فــأت علــى 
مالــك بحبــس غاصــب مــال جتــارة مــدة ميكــن أن يتجــر فيهــا إذا لــم 
يتجــر فيــه الغاصــب » وينظــر شــرح املنتهــى البــن النجــار 215/5 لذلــك 
كلــه فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه اصالــه بــأن يدفــع للمدعــى 
أجــرة املــدة مــن 1433/7/1هـــ حتــى تاريــخ اإلخــاء مبلغ وقــدره أربعمائة 
وخمســون ألــف ريــال وعــدم اســتحقاق املدعــي للتعويــض الــذي يطالــب 
بــه وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــررا عــدم القناعــة وطلبــا رفعــه 
حملكمــة االســتئناف بعــد تقــدمي الئحــة اعتراضيــة عليــه فأفهمتهمــا 
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مبراجعــة احملكمــة خــال عشــرة أيــام الســتام صــورة الصــك وتقــدمي 
الائحــة االعتراضيــة خــال ثاثــن يومــا مــدة االعتــراض فــإذا تأخــرا 
عــن تقــدمي الائحــة االعتراضيــة ســقط حقهمــا يف طلــب االســتئناف 
واكتســب احلكــم القطعيــة ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر يف 1434/8/16هـ
احلمد هلل ، والصاة والسام على رسول اهلل ، وبعد : ـ فقـد جـرى مّنا 
نحـــن رئيس وأعضاء الدائـــرة احلقوقيـــة الثالثة يف محكمـــة االستئناف 
مبنطقة مكـــة املكرمـــة االطاُع علـــى هـذا الصك الصـادر من فضيـلة 
الشيـــخ .......القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة واملســجل 
بعــدد 34300352 وتــاريـــخ 17/ 1434/8هـــ املتضمــن دعــوى .......ضــد 
شــركة .......وشــركاه يف مبلــغ مالــي احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه 
وبــدراســـة احلكـــم وصـــورة ضبطـــه والئحتــه االعتراضيــة تقــــــــــررت 
املــــوافقــــــــة علــى احلكــم وبــاهلل تعالــى التوفيــق وصلـــى اهلل علـــى نبيـــنا 

محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وسـلم ،
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: 34273960 تاريُخه: 1434/7/19هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34170278

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34296128 تاريخه: 1434/8/14هـ

عقــد - إجــارة - باقــي قيمــة أجــرة ســيارة - إقــرار املدعــى عليــه - الدفــع 
تكليفــه  بعــد  إال  عليهــا  مــن  تســمع  ال  اإلعســار  دعــوى   - باإلعســار 

بالســداد - احلكــم بإلزامــه بدفــع باقــي قيمــة أجــرة الســيارة.

قاعدة : ال عذر ملن أقر.

ادعــى وكيــل املدعــن بــأن املدعــى عليــه اســتأجر مــن موكليــه ســيارة 
موصوفــة يف الدعــوى ملــدة محــددة وأجــرة مذكــورة يف الدعــوى وقــد 
ســلم ملوكليــه جــزء مــن قيمــة األجــرة ولــم يســلم باقــي األجــرة املســتحقة 
عليــه، لــذا طلــب احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املدعــى بــه 
ملوكليــه، أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى جملــة وتفصيــا 
ودفــع بأنــه معســر عــن الســداد وطلــب إمهالــه إال أن وكيــل املدعــن لــم 
يصــادق علــى هــذا الدفــع، املدعــى عليــه أقــر باملبلــغ املدعــى بــه وال عــذر 
ملــن أقــر ودعــوى اإلعســار ال تســمع مــن مدعيهــا إال بعــد تكليفــه بالدفــع 
اســتظهارًا حلالــه، قضــت احملكمــة بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ 
املدعــى بــه للمدعــي أصالــة، قنــع وكيــل املدعــن باحلكــم وعــارض 
عليــه املدعــى عليــه- قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم.
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احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا)........(  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
اجلزائيــة باملدينــة املنــورة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 34170278 وتاريــخ 
وتاريــخ   34908331 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/04/14هـــ 
1434/04/14هـــ ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1434/07/19هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة )11:30( وفيهــا حضــر ).....(  ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ).....( حالــة كونــه وكيــًا عــن ).....( ســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم ).....(مبوجــب صــك الوكالــة الصــادر مــن كتابــة 
العــدل الثانيــة بجــدة برقــم 54478 يف 1432/6/15هـــ جلــد رقــم 10736 
واملــوكل وكيــًا عــن  )......(ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ).....( وعــن 
)......(ســعودي بالســجل املدنــي رقــم  )......(وعــن ).....( ســعودي بالســجل 
املدنــي رقــم ).....( واملشــمولون جميعــا ًبصــك الوكالــة الصــادرة مــن 
كتابــة عــدل الثانيــة بجــده برقــم 7579 يف 1426/1/21هـــ جلــد 3844 
ادعــى علــى احلاضــر معــه يف مجلــس احلكــم ).....( ســعودي بالســجل 
1432/8/15هـــ  تاريــخ  يف  إنــه  دعــواه  حتريــر  يف  قائــا   )......( رقــم 
اســتأجر املدعــى عليــه مــن موكلــي ســيارة ).....( نــوع ).....( موديــل ).....( 
لونهــا ).....( رقــم اللوحــة )......( مــدة مائــة وعشــرون يومــا بإيجــار يومــي 
قــدره مائــة وتســعون ريــااًل دفــع املدعــى عليــه خمســة آالف وتســعمائة 
مــن اســتحقاق اإليجــار ريــال والباقــي مــن اســتحقاق اإليجــار هــو ســتة 
عشــر ألفــا وتســعمائة ريــال وقــد ســلم الســيارة ملوكلــي عنــد نهايــة املــدة 
وقــد طالــب موكلــي املدعــى عليــه بالدفــع فامتنــع لــذا أطلــب احلكــم 
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ملوكلــي بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املدعــى بــه آنــف الذكــر هــذه 
دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عمــا جــاء بدعــوى املدعــي وكالــة أجــاب 
قائــا مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه صحيــح جملــة وتفصيا ففي 
ــة الســيارة  ــخ املذكــور يف الدعــوى اســتأجرت مــن املدعــي أصال التاري
املذكــورة آنفــا املــدة املبينــة آنفــا يف الدعــوى بإيجــار يومــي قــدره مائــة 
وتســعون ريــااًل دفعــت للمدعــي أصالــة مــن اســتحقاق اإليجــار خمســة 
آالف وتســعمائة ريــال والباقــي مــن اســتحقاق اإليجــار هــو ســتة عشــر 
ألفــا وتســعمائة ريــال وقــد طالبنــي املدعــي أصالــة بالدفــع فلــم أســتطع 
أن أدفــع لــه الباقــي مــن اســتحقاق اإليجــار لعســري وأطلــب إنظــاري إلــى 
ميســرة هكــذا أجــاب وبعرضــه علــى املدعــي وكالــة رد قائــا ال علــم 
لــي وال موكلــي عــن حــال املدعــى عليــه وموكلــي ال يوافــق علــى إمهالــه 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه صــادق 
علــى دعــوى املدعــي وكالــة فأقــر باملبلــغ املدعــى بــه وال عــذر ملــن أقــر 
ومبــا أن املدعــى عليــه دفــع باإلعســار وقــرر املدعــي وكالــة عــدم علمــه 
وموكلــه عــن حــال املدعــى عليــه ولكــون دعــوى اإلعســار ال تســمع مــن 
مدعيهــا إال بعــد تكليفــه بالدفــع اســتظهارًا حلالــه جلميــع مــا ذكــر فقــد 
حكمــت علــى املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املدعــى بــه للمدعــي أصالــة 
وقــدره ســتة عشــر ألفــا وتســعمائة ريــال وهــو املبلــغ املتبقــي من اســتحقاق 
إيجــار الســيارة املبينــة آنفــا للمــدة املذكــورة وبعرضــه قــرر املدعــى عليــه 
عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب رفعــه إلــى محكمــة االســتئناف بــدون 
الئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه وقــد ذكــر أن مفــاد اعتراضــه هــو 
كثــرة التزاماتــه وعجــزه عــن الدفــع وقــد انتهــت اجللســة يف متــام الســاعة 
)12:00( وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
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وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/7/19هــــ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ، فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 34908331 وتاريــخ 
1434/7/22هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ د. ).....( 
القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة برقــم 34273960 وتاريــخ 
1434/7/19هـــ، املتضمــن دعــوى ).....( وكالــة ضــد ).....(، وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر املوافقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى 

اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 34173556 تاريُخه: 1434/3/28هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3488243

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34211143 تاريخه: 1434/5/12هـ

عقــد - إجــارة - املطالبــة بإخــاء عقــار ودفــع األجــرة - ســؤال املدعــي 
عمــا هــو الزم لتحريــر دعــواه - عجــز املدعــي عــن حتريــر دعــواه - صــرف 

النظــر عــن الدعــوى لعــدم حتريرهــا .

املــادة 63/1 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحهــا التنفيذيــة ونصهــا 
» اذا امتنــع املدعــى عــن حتريــر دعــواه أو عجــز عنــه فعلــى القاضــي أن 
يحكــم بصــرف النظــر عــن الدعــوى حتــى حتريرهــا ويعامــل مــن لــم 

يقنــع بتعليمــات التمييــز«

ادعــت املدعيــة ضــد املدعــى عليــه وكالــة انــه مســتأجر وطلبــت أخــاء 
فلــه والدهــا وإلزامــه بدفــع إيجــار 17 عــام مــن وفــاة والدها،طلــب ناظــر 
القضية من املدعية عما هو الزم لتحرير دعواها قبل استجواب املدعى 
ببيــان صفتهــا بالدعــوى وصفــة املدعــى عليه،اســتعدت  عليــه وذلــك 
بتحريــر دعواهــا ثــم يف جلســة أخــرى أجابــت بــأن دعواهــا محــررة ، 
بنــاء علــى مــا تقــدم وحيــث أن املدعيــة لــم يتحــرر دعواهــا وبنــاء علــى 
املــادة 1/63 مــن نظــام املرافعــات فقــد صــدر احلكــم بصــرف النظــر 
عــن الدعــوى حتــى حتريرهــا،  قــررت املدعيــة عــدم القناعــة ، قــرر 
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احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا...........  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد   
العامــة مبحافظــة الــرس وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
وتاريــخ  برقــم 3488243  الــرس  العامــة مبحافظــة  رئيــس احملكمــة 
وتاريــخ   34449632 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1434/02/23
هـــ   1434/03/07 املوافــق  الســبت  يــوم   ففــي  هـــ    1434/02/23
...........ســعودية  حضــرت  وفيهــا    08  :  30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
........... مــن  واملعرفــة  رقــم...........  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية 
........... احلاضــر  علــى  وادعــت  رقــم...........  املدنــي  بالســجل  ســعودي 
........... عــن  وكيــًا  بصفتــه  رقــم...........  املدنــي  بالســجل  ســعودي 
ســعودي بالســجل املدنــي رقــم........... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن 
ــخ 1434/03/02هـــ وتخــول  ــة عــدل محافظــة الــرس برقــم وتاري كتاب
يلــزم  مــا  وإنهــاء  واملخاصمــة  واملدافعــة  واملرافعــة  املطالبــة  الوكيــل 
ــه يف كل دعــوى تقــام منــه أو ضــده أمــام أي محكمــة  حضــور موكل
واإلقــرار واإلنــكار والصلــح والتنــازل وســماع الدعــوى والــرد عليهــا 
باملعاملــة قائلــة يف  وقبــول احلكــم واالعتــراض عليــه مرفــق صورتــه 
ــة والــدي وإلزامــه بدفــع إيجــار 17 عــام بعــد  ــب إخــاء فل دعواهــا )أطل
وفــاة والــدي رحمــه اهلل واتضــح لنــا أنــه يســتلم مبلــغ وقــدره 21500 مــن 
الضمــان االجتماعــي بحجــة أنــه مســتأجر وأطلــب إحضــار املدعــى عليــه 
وإلزامــه  بإخــاء العقــار وبيعــه عــن طريــق محكمــة الــرس وإلزامــه 

االســتئناف  قــرار محكمــة  ، صــدر  القناعــة  عليــه وكالــة  املدعــى 
مبنطقــة القصيــم باملصادقــة علــى احلكــم .
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بدفــع اإلجــار ( هكــذا ادعــت باللفــظ الــذي نطقــت بــه وبنــاًء علــى املــادة 
رقــم 63 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ونصهــا ) علــى القاضــي أن يســأل 
املدعــي عمــا هــو الزم لتحريــر دعــواه قبــل اســتجواب املدعــى عليــه وليس 
لــه ردهــا لتحريرهــا وال الســير فيهــا قبــل ذلــك ( أهـــ لــذا فقــد طلبــت مــن 
املدعيــة حتريــر دعواهــا وذلــك ببيــان صفتهــا بالدعــوى وصفــة املدعــى 
عليــه وهــل املدعــى عليــه مســتأجر العقــار املذكــور ومــن ميلــك العقــار 
املذكــور ومقــدار األجــرة التــي تطلبهــا فأجابــت بقولهــا أنــا مســتعدة 
اجللســة  ورفعــت  أجابــت  هكــذا  قادمــة  جلســة  يف  الدعــوى  بتحريــر 
ــوم الســبت املوافــق 1434/03/28هـــ الســاعة 11.00 ويف  ــى ي ــك إل لذل
يــوم الســبت املوافق1434/03/28هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 :  11 
وفيهــا حضــرت املدعيــة  واملدعــى عليــه وكالــة املذكوريــن يف اجللســة 
االولــى وأطلعــت يف هــذه اجللســة على أصل الوكالــه املذكورة واملدعية 
معرفــة مــن ســعودي بالســجل املدنــي رقــم وبســؤال املدعيــة عــن حتريــر 
دعواهــا أجابــت بقولهــا أطلــب منكــم الكتابــة للضمــان االجتماعــي 
ــه املذكــورة أو ال  ــه مســتأجر الفل ــه أصال لإلستفســار هــل املدعــى علي
ــان مــا ذكــر  ــك ببي ــر الدعــوى وذل هكــذا أجابــت فطلبــت منهــا حتري
يف اجللســة األولــى فاجابــت بقولهــا الدعــوى املذكــورة محــرره هكــذا 
أجابــت ومبــا أن املدعيــة لــم حتــرر دعواهــا وبنــاء علــى املــادة رقــم 1/63 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــة التنفيذيــة ونصهــا ) إذا امتنــع 
املدعــي عــن حتريــر دعــواه أو عجــز عنــه فعلــى القاضــي أن يحكــم 
يقنــع  لــم  مــن  ويعامــل  حتــى حتريرهــا  الدعــوى  عــن  النظــر  بصــرف 

ــز ( أ.هـــ بتعليمــات التميي
حتريرهــا  حتــى  الدعــوى  عــن  النظــر  بصــرف  حكمــت  عليــه  وبنــاء 
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وبعــد النطــق باحلكــم وتاوتــه عليهمــا أفهمتهمــا بطــرق اإلعتــراض  
وقــررت  قناعتــه  وكالــه  عليــه  املدعــى  فقــرر  ومواعيدهــا  املقــرره 
املدعيــة عــدم قناعتهــا وأفهمتهــا مبراجعتنــا هــذا اليــوم الســبت املوافــق 
1434/03/28هـــ  الســاعة  45 : 11  الســتام نســخة مــن صــك احلكــم 
وتقــدمي مذكــرة اعتراضيــة إلــى إدارة احملكمــة خــال مــدة أقصاهــا 
ثاثــون يومــا مــن تاريــخ اليــوم وإذا انتهــت املــدة ولــم تتقــدم باعتراضهــا 
فــإن حقهــا يف طلــب االســتئناف يســقط ويكتســب احلكــم القطعــة 
ــى  وأختتمــت اجللســة الســاعة 20 : 11 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل عل

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/28 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد يف هــذا اليــوم الثاثــاء املوافــق 1434/05/21هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 01 واملعاملــة قــد عــادت مــن محكمــة 
بقــرار  احلكــم  صــك  علــى  التظهيــر  مت  وقــد  بالقصيــم  االســتئناف 
الدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة القصيــم رقــم 
34211143 وتاريــخ 1434/5/12هـــ نصــه ) تظهيــرات الدائــرة احلقوقيــة 
األولــى مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة القصيــم احلمــد هلل وحــده وبعــد 
فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 34173556 وتاريــخ 1434/3/28هـــ 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ....... وأصدرنــا القــرار رقــم 34211143 
قاضــي  احلكــم(  علــى  املصادقــة  املتضمــن  1434/5/12هـــ  وتاريــخ 
اســتئناف قاضــي اســتئناف رئيــس الدائــرة د/( أ. هـــ واختتمــت اجللســة 
الســاعة 40 : 01 وحــرر يف 1434/5/21هـــ وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلى آلــه وصحبه 
وبعــد... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة 
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ــة رئيــس  ــواردة مــن فضيل ــة ال ــى املعامل االســتئناف مبنطقــة القصيــم عل
احملكمــة العامــة بالــرس برقــم )34449632( وتاريــخ 1434/4/22هـــ؛ 
املســجل  الصــك  بهــا  املرفــق  ؛   )34193204( برقــم  إلينــا  احملالــة 
فضيلــة  مــن  الصــادر  ؛  1434/3/28هـــ  وتاريــخ   )34173556( برقــم 
الشــيخ...........القاضي باحملكمــة؛ اخلــــــاص بدعــوى............ ضد........... 
بدفــع  وإلزامــه  فلــة  بإخــاء  املطالبــة  بشــأن  ؛  عــن...........  بالوكالــة 
ــه  األجــرة ملــدة ســبعة عشــر عامــًا، وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلت
بصــرف النظــر عــن الدعــوى حتــى حتريرهــا؛ علــى النحــو املفصــل فيــه. 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
فإننــا نقــرر املصادقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 34176933 تاريُخه: 1434/4/2هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3457987 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
342225891 تاريخه: 1434/5/28هـ

عقــد - إجــارة - مطالبــة املســتثمر مــن املســتأجر إخــاء للعقــار - انتهاء 
العقــد باألخطــار وفــق مــا ورد ببنــوده - احلكــم بإخــاء العقــار وتســليمه 

للمدعى 

قوله تعالى » يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود«

ادعــى املدعــى وكالــة ضــد املدعــى عليــه وكالــة بــان املدعــى عليــه 
أصالــة قــد اســتأجر مــن املدعــى أصالــة محــًا جتاريــًا يف عمارتــه ملــدة 
ســنة بأجــرة ســنوية قدرهــا أربعــة وثاثــون ألــف ريــال ويتجــدد العقــد 
تلقائيــًا مــا لــم يخطــر أحــد الطرفــن الطــرف اآلخــر بعــدم الرغبــة يف 
التجديــد قبــل انتهــاء العقــد بشــهرين وقــد مت أخطــار املدعــى عليــه بعــدم 
الرغبــة يف التجديــد قبــل انتهــاء العقــد بشــهرين ولكــن املدعــى عليــه لــم 
يخــل احملــل وطلــب املدعــى وكالــة إلــزام املدعــى عليــه بإخــاء احملــل، 
أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى جملــة وتفصيــا وذكــر 
انــه ال يســتطيع اإلخــاء يف الوقــت احلالــي الن احملــل مؤجــر علــى موكله 
منــذ خمســة وعشــرين عامــا وان لديــة قاعــدة عمــاء مرتبطــة باحملــل وان 
املدعــى أصالــة ليــس املالــك للعقــار وإمنــا مســتثمر وأنــه ال مانــع لديــه مــن 
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زيــادة األجــرة،  أصــر املدعــى وكالــة علــى طلــب اإلخــاء،  مت اطــاع 
ناظــر القضيــة علــى العقــد بــن الطرفــن فوجــده كمــا ذكــر املدعــى 
ــى مــا تقــدم وملصادقــة املدعــى  ــاء عل ــة ، بن ــة ومت إرفاقــه باملعامل وكال
عليــه بــان املدعــى أصالــة هــو املالــك للمنفعــة واملســتثمر للعقــار وأن 
العقــد ســنوي وقــد اقــر بــان املدعــى اخطــره قبــل نهايــة العقــد بشــهرين 
بعــدم الرغبــة يف التجديــد فقــد صــدر احلكــم علــى املدعــى عليــه بإخــاء 
العقــار وتســليمه للمدعــى قنــع املدعــى ولــم يقنــع املدعــى عليــه ، صــدر 
قــرار محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة باملصادقــة علــى احلكــم .

احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا...........  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  املنــورة  باملدينــة  العامــة 
وتاريــخ   3457987 برقــم  املنــورة  باملدينــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   34289554 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/02/04هـــ 
1434/02/04هـــ  ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/03/03 هـــ افتتحت 
اجلنســية  ســعودي  حضــر   وفيهــا  والنصــف  الثامنــة  الســاعة  اجللســة 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم الوكيــل الشــرعي عــن  مبوجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل املدينــة املنــورة الثانيــة برقــم 3447007 يف 
1434/01/13هـــ، وادعــى علــى احلاضــر معــه يف مجلس احلكــم ........... 
ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل املدني رقم...........  الوكيل الشــرعي 
رقــم...........   املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ...........ســعودية  عــن  
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل املدينــة املنــورة الثانيــة 
برقــم 3541 يف 1427/01/21هـــ، قائــًا يف دعــواه عليــه : لقــد اســتأجر 
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املدعــى عليــه مــن موكلــي احملــل التجــاري يف العمــارة الواقعــة علــى 
شــارع ..........يف املدينــة املنــورة ملــدة ســنة ابتــداء مــن 1433/01/01هـــ، 
بأجــرة ســنوية قدرهــا أربعــة وثاثــون ألــف ريــال ويتجــدد العقــد تلقائيــًا 
مــا لــم يخطــر أحــد الطرفــن الطــرف اآلخــر بعــدم الرغبــة يف التجديــد 
قبــل انتهــاء العقــد بشــهرين ونظــرًا لرغبــة موكلــي يف احملــات التجارية 
فقــد مت إخطــار املدعــى عليــه بتاريــخ 1433/10/18هـــ، بعــدم الرغبــة 
يف التجديــد للعــام 1434هـــ، وحتــى تاريــخ هــذا اليــوم واملدعــى عليــه لــم 
يقــم بإخــاء احملــل أطلــب احلكــم بإلزامــه بذلــك هــذه دعــواي وبســؤال 
املدعــى عليــه عمــا جــاء يف دعــوى املدعــي أجــاب بقولــه مــا ذكــره 
املدعــي يف دعــواه كلــه صحيــح جملــًة وتفصيــًا إال أننــي ال أســتطيع 
اإلخــاء يف الوقــت احلالــي لكونــي مســتأجر منــذ خمســة وعشــرين 
ســنة ولــدّي قاعــدة عمــاء مرتبطــة بهــذا املوقــع واملدعــي ليــس مالــك 
للعقــار وإمنــا مســتثمر مــن املالــك وهــي ....... وال مانــع لــدّي مــن الزيــادة يف 
األجــرة مبلــغ خمســة آالف ريــال ألن يف إخــاء احملــل خســارة علــّي هــذه 
إجابتــي وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال إن موكلــي مصــّر علــى طلــب 
اإلخــاء هكــذا قــال ويف جلســة أخرى مؤرخــة يف 1434/4/2هـ  حضر 
الطرفــان وأبــرز املدعــي عقــد اإليجــار بينــه وبــن املدعــى عليــه فوجدتــه 
كمــا ذكــر املدعــي ومت إرفاقــه باملعاملــة ، كمــا أبــرز املدعــى عليــه 
ســندي قبــض ألجــرة عــام 1433هـــ ومت إرفاقهــا باملعاملــة ، فبنــاًء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملصادقــة املدعــى عليــه املدعــي يف 
دعــواه وإلقــراره بــأن املدعــي هــو املالــك للمنفعــة واملســتثمر للعقــار وأن 
ــا مــا لــم يخطــر أحــد الطرفــن  ــة تتجــدد تلقائي مــدة العقــد ســنة كامل
الطــرف األخــر بعــدم الرغبــة يف التجديــد وقــد أقــر املدعــى عليــه بــأن 



242

املدعــي قــد أخطــره بتاريــخ 1433/10/18هـــ بعــدم الرغبــة يف التجديــد 
وألن املســتأجر حقيقــة مالــك للمنفعــة ولقــول اهلل ســبحانه وتعالــى )) يــا 
ــى  ــه فقــد حكمــت عل ــوا أوفــوا بالعقــود (( لذلــك كل ــن آمن أيهــا اللذي
املدعــى عليــه بإخــاء العقــار محــل الدعــوى وتســليمه للمدعــي وبعــرض 
احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي قناعتــه وقــرر املدعــى عليــه وكالــة 
عــدم القناعــة مســتعدا بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه وأفهــم 
باالنتظــار نصــف ســاعة الســتام نســخة احلكــم وســوف يحتســب بعــد 
ــه اعتراضــه خالهــا  ــم يقــدم املدعــى علي ــة ثاثــن يومــا  إذا ل ذلــك مهل
ســقط حقــه يف تدقيــق احلكــم واكتســب القطعيــة وقــرر املدعــى عليــه 
وكالــة اســتامه نســخة مــن احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه، وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل وبــارك علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 

حــرر يف 1434/4/2هـــ.
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 برقــم 34/289554 وتاريــخ 
1434/4/27هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ........... 
ــة املنــورة برقــم 34176933 وتاريــخ  القاضــي باحملكمــة العامــة باملدين
وبدراســة   ، ضــد...........   ........... دعــوى  املتضمــن   ، 1434/4/2هـــ 
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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: 34184071 تاريُخه: 1432/4/9هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33641157

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34305248 تاريخه: 1434/8/24هـ

عقــد  - إجــارة - إخــاء عقــار - عــدم التقيــد بشــرط غيــر منصــوص 
عليــه يف العقــد - األخــذ بالقرائــن علــى إثبــات الرضــا بالعقــد - األخــذ 
بالقرائــن علــى نفــي دعــوى عــدم التقيــد بشــرط غيــر منصــوص عليــه 

يف العقــد - احلكــم بتســليم العــن للمدعــى.

ِذيَن َآَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد ﴾ َها الَّ 1- قوله تعالى ﴿ َيا َأيُّ
2- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم » املســلمون علــى شــروطهم إال شــرطًا 

أحــل حرامــًا أو حــرم حــااًل«

ادعــى املدعــى بــأن املدعــى عليــه اســتأجر منــه عمــارة موصوفــة يف نــص 
القضيــة ملــدة خمــس ســنوات مــن 1430/6/1 هـــ بأجــرة ســنوية قدرهــا 
مائــة وســبعون ألــف ريــال وان املدعــى عليــه تخلــف عن ســداد األجرة منذ 
شــهر جمــاد اآلخــر عــام 1432 هـــ وصــدر عليــه حكــم بدفــع األجــرة وهو 
لــم يدفــع حتــى اآلن وطلــب املدعــى إلــزام املدعــى عليــة بإخــاء العقــار 
وذلــك حلصــول شــرط ينــص علــى تخويــل املدعــى باملطالبــة باإلخــاء عند 
حصــول تقصيــر مــن املدعــى عليــه بدفــع األجــرة ، أجــاب املدعــى عليــه 
باملصادقــة علــى الدعــوى ودفــع أن بينــه وبــن املدعــى شــرطًا يتضمــن 
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ــم يلتــزم بذلــك  التزامــه بإصــدار تراخيــص جلميــع شــقق العمــارة وهــو ل
ولــذا قــرر أنــه توقــف عــن تســليم األجــرة، انكــر املدعــى هــذا الشــرط، 
قــرر املدعــى عليــه انــه لــم يقــم بإقامــة شــكوى بشــأن هــذا الشــرط 
املدعــى بــه، عــدم وجــود بينــة للمدعــى عليــه علــى هــذا الشــرط ، رفــض 
املدعــى عليــة ميــن املدعــى علــى نفــي الشــرط ، قــرر ناظــر القضيــة انــه 
بنــاء علــى الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه لــم يقــم بشــكاية 
املدعــى عنــد عــدم جتاوبــه ومــازال يف العمــارة ودفــع أجــرة الســنة األولــى 
ممــا يــدل علــى رضــاه بالعقــد ولوجــود شــرط منصــوص عليــه يف العقــد 
يخــول املدعــى باملطالبــة باإلخــاء عنــد حصول تقصير يف تســليم األجرة 
ِذيــَن َآَمُنــوا َأْوُفــوا ِباْلُعُقــوِد  ﴾ فقــد صــدر  َهــا الَّ ولقولــه تعالــى ﴿ َيــا َأيُّ
احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بإخــاء العقــار موطــن الدعــوى وتســليمه 
كمــا اســتلمه بعــد تصفيــة فاتورتــي الكهربــاء وامليــاه، وللمدعــى عليــه 
ميــن املدعــى علــى نفــى مــا دفــع بــه متــى أراد، قــرر املدعــى القناعــة وقــرر 
املدعــى عليــه عــدم القناعــة، صــدر قــرار محكمــة االســتئناف باملنطقــة 

الشــرقية باملصادقــة علــى احلكــم. 

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا........... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
باخلبــر وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة باخلبــر املكلــف برقــم 33641157 وتاريــخ 1433/11/08 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331963670 وتاريخ 1433/11/8هـ ففي يوم 
الثاثــاء املوافــق 1434/2/12هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 9:30 وفيهــا 
حضــر املدعــي أصالــة ...........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
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رقــم........... ولــم يحضــر املدعــى عليــه مــع تبلغــه مبوعــد اجللســة وإعانــه 
لشــخصه وقــد قــدم عــذرا بــأن لديــه موعــدا جللســة يف الهيئــة االبتدائيــة 
لتســوية اخلافــات العماليــة وذلــك يــوم الثاثــاء 1434/2/12هـــ الســاعة 
التاســعة صباحــا فطلبــت مــن املدعــي حترير دعواه فادعــى املدعي قائا 
يف دعواه لقد اســتأجر املدعى عليه مني العمارة الواقعة يف شــارع ... يف 
حــي ... واملكونــة مــن اثنــي عشــر جناحــًا وكل جنــاح مكــون مــن صالــة 
وغــرف وبوفيــه وحمــام ابتــداًء مــن 1430/6/1هـــ إلــى 1435/5/30هـــ 
بأجــرة ســنوية قدرهــا مائــة وســبعون ألــف ريــال وقــد تخلــف عــن ســداد 
األجــرة منــذ شــهر جمــادى اآلخــر لعــام 1432هـــ وقــد صــدر عليــه حكــم 
بدفــع أجــرة حتــى 1433/11/30هـــ ولــم يدفــع حتــى اآلن لــذا أطلــب 
إلــزام املدعــى عليــه بإخــاء العمــارة وذلــك مبوجــب الشــرط الثالــث 
والــذي يخولنــي املطالبــة باإلخــاء حلصــول التقصيــر مــن املدعــى عليــه 
بدفــع األجــرة هــذه دعــواي وبســؤال املدعــي عــن صــك العقــار وعقــد 
اإليجــار أجــاب قائــا لــم أحضــره وأطلــب إمهالي إلحضارهما يف اجللســة 
القادمــة هكــذا أجــاب وطلــب فأجبتــه لطلبــه وعليــه رفعــت اجللســة 
الســاعة العاشــرة لتمكــن املدعــي مــن إحضــار صــك العقــار وعقــد 
اإليجــار ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي كمــا حضــر املدعــى عليــه 
...........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم........... وبعــرض 
دعــوى املدعــي املرصــودة يف اجللســة املاضيــة علــى املدعــى عليــه أجــاب 
مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه صحيــح بخصــوص اســتئجاري  قائــًا: 
منــه العمــارة املوصوفــة بالدعــوى والواقعــة يف شــارع ... يف حــي ... مــن 
1430/6/1هـــ إلــى 1435/5/30هـــ بأجــرة ســنوية قدرهــا مائــة وســبعون 
ألــف ريــال وصحيــح بأننــي توقفــت عــن دفــع األجــرة يف شــهر جمــادى 
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اآلخــر لعــام 1432هـــ لعــدم وفائــه بالعقــد الــذي بينــي وبينــه وذلــك بعــدم 
ــا مت إصــدار ترخيــص لســتة شــقق  ــع الشــقق وإمن إصــدار ترخيــص جلمي
هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أجــاب قائــًا: لقــد أجرتــه 
اثنــا عشــرة شــقة ولســت مســؤواًل عــن إصــدار الترخيــص مــن عدمهــا 
ولــم يحصــل اتفــاق بيننــا علــى إصــدار الترخيــص هكــذا أجــاب فجــرى 
ســؤال املدعــى عليــه هــل لديــك بينــة علــى وجــود اتفــاق مــع املدعــي علــى 
إصــدار الترخيــص جلميــع الشــقق أو اشــتراط ذلــك عليــه فأجــاب قائــًا: 
ليــس لــدي بينــة علــى ذلــك غيــر أنــه ســلمني أوراق البلديــة أن املوقــع 
مائــم ملزاولــة النشــاط واشــترط علــي جتهيــزات الدفــاع املدنــي هكــذا 
أجــاب ثــم جــرى ســؤاله هــل أقمــت علــى املدعــي شــكوى أو دعــوى 
ــم أقــم شــكوى أو دعــوى حيــث وعدنــي بتصحيــح  ــًا: ال ل فأجــاب قائ
األوضــاع ثــم بادرنــي بالشــكوى يف احملكمــة هكــذا أجــاب ثــم جــرى 
ســؤاله متــى توقفــت عــن ســداد األجــرة مــن تاريــخ العقــد فأجــاب قائــًا 
بعــد مضــي ســنة مــن تاريخــه هكــذا أجــاب فجــرى إفهــام املدعــى عليــه 
بــأن لــك ميــن املدعــي علــى نفــي مــا دفعــت بــه فأجــاب قائــًا: ال أطلــب 
ميينــه هكــذا أجــاب هــذا وقــد جــرت الكتابــة إلــى كتابــة عــدل اخلبــر 
األولــى برقــم 332244559 يف 1433/12/26هـــ بخصــوص االستفســار 
عــن ســريان مفعــول الصــك رقــم 325 يف 1403/11/27هـــ واململــوك 
للمدعــي فوردنــا جوابهــم باخلطــاب رقــم 34360177 يف 1434/2/12هـــ 
بأنــه متوافــق مــع ســجله وموقــع ومختــوم مــن ناظــر وســاري املفعــول ا.هـــ 
كمــا قــرر املدعــي قائــا: لقــد أحضــرت عقــد اإليجــار رقــم 17 يف 
1430/5/4هـــ مــن مطبوعــات ... لتســويق العقــار وفيــه تأجيــر املدعــي 
للمدعــى عليــه اثنــا عشــرة شــقة والواقعــة علــى شــارع ... يف حــي ... مــدة 
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خمــس ســنوات بأجــرة ســنوية قدرهــا مائــة وســبعون الــف ريــال تدفــع 
كل ســتة أشــهر فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث 
صــادق املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي وعلــى عــدم دفعــه األجــرة يف 
حينهــا ودفــع بــأن الســبب يف عــدم ســداده هــو أن العمــارة غيــر مرخصــة 
مــن البلديــة علــى أنهــا 12شــقة ومبــا أن العقــد الــذي بــن الطرفــن لــم 
ــل املدعــي أو اشــتراطه ومبــا أن  ــى اســتخراج ترخيــص مــن قب ينــص عل
ــه معــه ومبــا  ــد عــدم جتاوب ــم يقــم بشــكاية املدعــي عن ــه ل املدعــى علي
أنــه مــا زال يف العمــارة حتــى اآلن ومبــا أنــه دفــع أجــرة الســنة األولــى 
ممــا يــدل علــى رضــاه بالعقــد ومبــا أن املدعــى عليــه البينــة لديــه علــى مــا 
دفــع بــه ومبــا أنــه لــم يقبــل بيمــن املدعــي علــى نفــي مــا دفــع بــه ولقولــه 
تعالــى )يأيهــا الذيــن آمنــوا أوفــو بالعقــود( ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم 
)املســلمون علــى شــروطهم إال شــرطًا أحــل حرامــًا أو حــرم حــااًل( ومبــا 
أن البنــد الثالــث نــص علــى أن للمؤجــر احلــق يف تكليــف املســتأجر 
بإخــاء املأجــور إذا حصــل مــن املســتأجر تقصيــر يف دفــع اإليجــار ومبــا 
أن املدعــى عليــه قــد أقــر بعــدم دفعــه لألجــرة ومبــا أن املدعــي يطالــب 
بإلــزام املدعــى عليــه بإخــاء العمــارة لذلــك كلــه فقــد ثبــت لــدي أن 
املدعــى عليــه لــم يدفــع األجــرة منــذ شــهر جمــادى األخــر لعــام 1432هـــ 
للمدعــي وحكمــت بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم العمــارة للمدعــي كما 
اســتلمها بعــد تصفيــة فاتــورة الكهربــاء واملــاء وبذلك حكمــت وافهمت 
املدعــى عليــه بــأن لــه ميــن املدعــي علــى نفــي مــا دفــع بــه متــى طلبهــا 
وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي القناعــة بــه كمــا قــرر 
املدعــى عليــه عــدم القناعــة باحلكــم وتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة فأفهــم 
بــأن عليــه املراجعــة بعــد ثاثــة أيــام واســتام نســخة مــن احلكــم وتقــدمي 
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الئحتــه االعتراضيــة خــال ثاثــن يــوم مــن تاريــخ تســجيل الصــك ففهــم 
ــم يتقــدم بشــيء خــال املــدة املشــار إليهــا فــإن حقــه يف  ــه إن ل ذلــك وإن
االعتــراض يســقط ويكتســب احلكــم القطعيــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى 
اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/4/2هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يوم األحد املوافق 1434/10/11هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة 9:30 هــذا وقــد عــادت املعاملــة من محكمة االســتئناف 
باملنطقة الشرقية باخلطاب رقم 341599782 يف 1434/8/28هـ مرفقًا 
بهــا قــرار املصادقــة مــن الدائــرة احلقوقيــة األولــى برقــم 34305248 يف 
1434/8/24هـــ ونصــه بعــد املقدمــة )وبدراســة الصــك وصــورة وأوراق 
املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم( قاضــي االســتئناف........... ختمــه 
الدائــرة  رئيــس  وتوقيعــه  ختمــه  االســتئناف...........  قاضــي  وتوقيعــه 
........... ختمــه وتوقيعــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/10/11هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى رســولنا محمــد و آلــه وصحبــه 
أمــا بعــد  . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة األولــى  يف 
مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة اخلبــر املســاعد املكّلــف 
برقــم 341509795 وتاريــخ 1434/6/21هـــ واملقيــدة لــدى احملكمــة 
برقــم 341599782 وتاريــخ 1434/7/2هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
برقــم  املســّجل  الشــيخ/...........  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة  مــن 
34184071 وتاريــخ 1434/4/9هـــ اخلــاص بدعــوى........... ضــد........... 
يف قضيــة حقوقيــة وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
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يف  حــرر  ولبيانــه   ، احلكــم  علــى  املصادقــة  قررنــا  املعاملــة  وأوراق 
1434/8/24هـــ ، واهلل ولــي التوفيــق .
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: 34184303 تاريُخه: 1434/4/10هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3347601

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34236593 تاريخه: 1434/6/11هـ

األجــرة  ودفــع  العقــار  إخــاء  طلــب  وقــف-  إجــارة   - إجــارة   - عقــد 
املســتحقة -  احلكــم بلــزوم عقــد اإلجــارة - عــدم بطــان عقــد اإلجــارة 
بوفــاة املؤجــر ولــو كان ناظــر وقــف - صــرف نظــر عــن مطالبــة بإخــاء 
عقــار حــااًل وعــن مطالبــة زيــادة أجــرة - حكــم بتســليم أجــرة حالــة 
ومتأخــرة - حكــم بإخــاء عقــار يف نهايــة العقــد ســليما خاليــا مــن 
الشــواغل بعــد إصــاح جميــع مــا فيــه - حكــم بدفــع أجــرة مســتقبلية 

يف وقتهــا احملــدد.

»اإلجــارة عقــد الزم وال يبطــل بوفــاة املؤجــر ولــو كان ناظــر الوقف ألنه 
أجــرة بصفتــه الناظــر علــى وقفــه وهــو قــد اشــترط النظــارة لنفســه« 
انظــر منتهــى اإلرادات البــن النجــار 63/5 وكشــاف القنــاع 75-74/9.

ادعــى املدعــى )ناظــر الوقــف( علــى املدعــى عليهمــا أن الواقــف أجــر قبل 
وفاتــه العقــار لهمــا ملــدة ســنة مــن 1431/6/13هـــ حتــى 1432/6/12هـــ 
بأجــرة ســنوية مقــدرة مببلــغ معــن، ولــم يدفعــا هــذه األجــرة ولــم يخليــا 
العقــار، واحدثــا أضــرارًا بالغــة به باملخالفة لبنود العقد، وقد مت أخطار 
املدعــى عليهمــا بضــرورة اإلخــاء بعــد إصاح مــا مت تغيره وزيادة األجرة 
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الســنوية لعــام 1433هـــ ، طلــب املدعــى إلــزام املدعــى عليهمــا بدفــع 
األجــرة املتأخــرة مــن 1431/6/13هـــ إلــى 1432/12/12هـــ ، 2.إلــزام 
إلــى 1433/6/12هـــ،  بتاريــخ 1432/12/13هـــ  احلالــة  األجــرة  بدفــع 
3.انتــداب جلنــة اخلبــراء للوقــوف علــى املبنــى ومعاينــة األضــرار والتغيــرات 
ــزام املدعــى عليهمــا بدفــع أتعــاب  ــا املدعــى عليهمــا، 4. إل ــي أحدثه الت
ومصاريــف احملامــاة.  أجــاب وكيــل املدعــى عليهمــا باإلقــرار باإليجــار 
مــن الواقــف منــذ أكثــر مــن خمســة عشــر عامــًا وكانــت اآلجــرة مائــة 
ألــف ريــال ملــدة عشــر ســنوات انتهــت يف 1430/5/30هـ ثــم جددنا العقد 
ملــدة عشــر ســنن بدايــة مــن 1430/6/13هـــ بأجــرة قدرهــا )140.000(
ــم  ــة ول ــى والثاني ــال وقــد دفــع املدعــى عليهــا قيمــة أجــرة الســنة األول ري
يدفعــا أجــرة الثالثــة والســبب هــو أن املدعــى أصالــة حضــر وابلــغ املدعــى 
عليهمــا أن والــده توفــى وطلــب األجــرة فطلــب املدعــى عليهمــا وكالــة 
ــم يحضــر املدعــى ذلــك، وتقــدم بدعــواه  ــة أو صــك نظــارة ول مــن الورث
مباشــرة واملدعــى عليهمــا مســتعدان بدفــع كامــل األجــرة وال يوجــد أي 
أضــرار باملبنــى وفقــًا ملــا ذكــره املدعــى عليهمــا. وبذلــك طلــب صــرف 
النظــر عــن الدعــوى، طلــب املدعــى عليــه البينــة فقــدم عقــد اإليجــار 
املــؤرخ 1430/6/6هـــ ومضمونــة تأجيــر العقــار الســتخدامه مدرســة 
أهليــة بإيجــار ســنوي يدفــع علــى قســطن ومــدة اإليجــار عشــر ســنوات 
يجــدد دون شــرط أو قيــد أقــر املدعــي بصحــة العقــد ، قــدم املدعــى 
عليــه العقــود التــي اســتأجر بهــا العقــار منــذ عــام 1422هـــ حتــى 1430هـــ 
وجميعهــا مذيلــه بتوقيــع املؤجــر واملســتأجر. واقــر املدعــى بصحــة العقود 
والتوقيــع عليهــا لوالــده. وبســؤال املدعــى عليــه عــن التغيــرات يف ا ملبنــى 
فأجــاب أنهــا منــذ اســتأجر املبنــى واملبنــى املجــاور واململــوك لعــم املدعــى 
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نظــارة والناظــر كان علــى علــم بــه.
يفيــد  للمؤجــر  مطبوعــًا  وكالــة كتــاب  عليهمــا  املدعــى  قــدم  وقــد 
مائــة  إلــى  1431/6/30هـــ  حتــى  1430/7/1هـــ  مــن  األجــرة  زيــادة 
إحالتهــا  وطلــب  الورقــة  هــذه  املدعــى  أنكــر  ريــال.  ألــف  وأربعــن 
إلــى األدلــة اجلنائيــة بشــرطة مكــة املكرمــة إلثبــات التاعــب فيهــا 
بالتزويــر والتزييف،ولقــد مت إحالــة األمــر للجهــة احملــددة بعــد موافقــة 
املدعــى عليــه، وورود اإلفــادة أنــه تعــذر إبــداء الــرأي الفنــي يف إثبــات 
أو نفــي التوقيــع بالســؤال الطرفــن عــن اإلضافــة أقــر املدعــى عليهمــا 
باســتعدادهما علــى دفــع كافــة األجــرة املســتحقة ملــدة ســنتن والشــيك 
جاهــز. أمــا املدعــى فقصــر طلباتــه علــى األجــرة واألخــاء - بنــاًء علــى 
مــا تقــدم وبعــد االطــاع علــى عقــود التأجيــر بــن الطرفــن وقــد صــادق 
املدعــى نظــارة علــى هــذه العقــود جميعهــا، وأن والــده الواقــف هــو الــذي 
والن  نفســه  املوقــف  هــو  املؤجــر  وألن  عليهــا  والتوقيــع  بالتعاقــد  قــام 
اإلجــارة عقــد الزم وال يبطــل بوفــاة املؤجــر ولــو كان ناظــر وقــف ألنــه 
أجــرة بصفتــه الناظــر علــى وقفــه وهــو قــد اشــترط النظــارة لنفســه، 
وألن الطرفــن تصادقــا علــى اســتام أجــرة 1430هـــ ، 1431هـــ لــذا 
فقــد ثبــت أن هــذا العقــد بــن الطرفــن هــو ملــدة عشــر ســنوات تبــدأ مــن 
1430/6/13هـــ حتــى 1439/6/12هـــ وأن األجــرة الســنوية 140.000 
ريــال لذلــك كلــه صــرف النظــر عــن طلــب املدعــى نظــاره باإلخــاء 
حــااًل وطلبــه زيــادة األجــرة وإلــزام املدعــى عليــه أصالــة دفــع أجــرة عــام 
1432هـــ وعــام 1433هـــ مائتــن وثمانــن ألــف ريــال ودفــع أجــرة كل 
ســنة مــن الســنوات املتبقيــة وأن يخلــي العقــار يف نهايــة العقــد ســليمًا 
خاليــًا مــن الشــواغل بعــد إصــاح مــا قــام بــه مــن تعديــات. وبعــرض 
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احلكــم قــرر املدعــى عليــه وكالــة القناعــة وقــرر املدعــى وكالــة عــدم 
القناعــة وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احملكمــة  يف  القاضــي   ).....( انــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 3347601 وتاريــخ  رئيــس احملكمــة 
وتاريــخ   33123046 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/1/18هـــ 
1433/1/18هـــ حضــر بالســجل املدنــي رقــم  بوكالتــه عــن الناظــر على 
وقــف والــده مبوجــب صــك النظــارة الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 
32187615 يف 1432/8/2هـــ وذلــك بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
العــدل الثانيــة مبكــة برقــم 4949/25237  يف 1432/8/18هـــ والتــي 
تخولــه إقامــة وســماع الدعــاوى واملرافعــة واملدافعــة ...الــخ وادعــى علــى 
احلاضــر معــه بالســجل املدنــي رقــم بوكالتــه عــن بالســجل املدنــي رقــم 
وذلــك   ).....( بشــركة  الشــريكن  بصفتهمــا  رقــم  املدنــي  بالســجل 
بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة مبكــة املكرمــة برقــم 
4596/23650 يف 1431/7/23هـــ  والتــي تخولــه إقامــة وســماع عمــوم 
الدعــاوي واملرافعــة واملدافعــة ... الــخ قائــا يف دعــواه إن موكلــي هــو 
الناظــر علــى وقــف والــده  اجلــاري حتــت نظــار موكلــي كامــل العقــار 
أرضــا وبنــاء الواقــع ).....( والثابتــة وقفيتــه مبوجــب الصــك الصــادر مــن 
احملكمــة الكبــرى مبكــة برقــم 7/109 يف 1411/3/4هـــ وقــد أجــر 
الواقــف قبــل وفاتــه هــذا العقــار علــى املدعــى عليهمــا أصالــة ملــدة ســنة 
واحــدة ابتــداء مــن 1431/6/13هـــ حتــى 1432/6/12هـــ بأجــرة ســنوية 
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مائــة وأربعــن ألــف ريــال ولــم يدفعــا هــذه األجــرة حتــى اآلن وقــد انتهــت 
املــدة ولــم يخليــا العقــار حتــى اآلن كمــا أنهمــا  أحدثــا أضــرار جذريــة 
باملبنــى أيضــا بتغييــر معاملــه وأبعــاده بإزالــة اجلــدار الفاصــل وإحــداث 
فتحــة مــن اجلنــب للطابــق العلــوي وإدخالــه علــى مبنــى الغيــر مخالفــة 
بذلــك البنــد الســادس مــن العقــد الــذي ينــص علــى )ال يجــوز للمســتأجر 
أحــداث شــيء يف العقــار أو تبديــل معاملــه أال مبوافقــة املؤجــر خطيــا 
وأال يكــون مســئوال عمــا يحدثــه أو يغيــره وللمؤجــر يف هــذه احلالــة 
والبنــد  الســابق(  إلــى حالــه  املأجــور  أعــادة  املســتأجر  احلــق مبطالبــة 
ــة وقــوع تغييــر مــن املســتأجر وان أي مخالفــة أو ضــرر  العاشــر )يف حال
معناهمــا فســخ العقــد حــاال وااللــزم بــكل مــا يترتــب علــى ذلــك( وقــد 
ــد التاســع  ــا  قبلهــا بشــهر املوجــب البن مت إخطــار املدعــى عليهمــا خطي
بالعقــد، بضــرورة اإلخــاء  بعــد إصــاح وإعــادة مــأمت تغييــره يف املبنــي 
إلــى ســابقة ، وبزيــادة األجــرة الســنوية لعــام 1433هـــ إلــى مبلــغ وقــدره 
)250,000(مائتــان وخمســون ألــف ريــال ،كزيــادة مبوجــب عــدم القيــد 
يف األجــرة عنــد جتديــد العقــد ســنويا ،كمــا أنهمــا مياطــان ويتهربــان 
املتأخــرة  واحلالــة  مــا اســتحق بذمتهمــا مــن دفــع األجــرة  مــن ســداد 
عليهمــا  ويصــران علــى عــدم االلتــزام بشــي إلــى حــد عــدم التجــاوب 
فأطلــب مــن فضيلتكــم:  1- إلــزام املدعــى عليهــا بدفــع األجــرة املترتبــة 
بذمتهــا واملتأخــرة بتاريــخ :1431/6/13هـــ إلــى 1432/12/12هـــ مبلــغ 
وقــدره )70,000(ســبعون ألــف ريــال. 2- إلــزام املدعــى عليهمــا بدفــع 
األجــرة احلالــة بتاريخ:1432/12/13هـــ إلــى 1433/6/12هـــ مبلغ وقدره 
اإلخطــار  بخطــاب  األجــرة  احلاصلــة يف  الزيــادة  )125,000( مبوجــب 
العقــد  بنــود  عليــه  نصــت  عليهمــا ،كمــا  املدعــى  قبــل  مــن  املســتلم 
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العاشــر واحلــادي عشــر.
3- انتــداب جلنــة اخلبــراء للخــروج والوقــوف علــى املبنــى ومعاينــة اإلضــرار 
والتغييــرات التــي أحدثتهــا املدعــى عليهمــا وإلزامهمــا بتحمــل نفقــات 
اإلصاحــات عينــا أو نقــد عــن طريــق الكتابــة للجنــة اخلبــراء بإحالتهــا 
ملكتــب أشــراف هندســي إلعــادة مــأمت إزالتــه لوضعــه الســابق مبوجــب 
الفتــرة  نهايــة  يف  اإلخــاء  مــع  الوقــف  مبنــى  بصــك  املثبتــة  احلــدود 
بتاريخ:1433/6/12هـــ  4- إلــزام املدعــى عليهمــا دفع أتعاب ومصاريف 
احملامــاة مبلــغ وقــدره )50,000( ريــال هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى 
عليــه وكالــة عــن دعــوى املدعــي وكالــة أجــاب قائــا إن موكلــي 
اســتأجرا هــذا العقــار أرضــا وبنــاء مــن الواقــف منــذ أكثــر مــن خمســة 
عشــر عامــا وكانــت األجــرة مائــة ألــف ريــال وكان لنــا عقــد معــه ســابق 
ملــدة عشــر ســنن بــدأت يف 1421/6/1هـــ وانتهــت يف 1430/5/30هـــ ثم 
جددنــا العقــد معــه ملــدة عشــر ســنن ابتــداء مــن 1430/6/13هـــ بأجــرة 
ســنوية مائــة وأربعــن ألــف ريــال وقــد دفــع موكلــي أجــرة الســنة األولــى 
مــن العقــد اجلديــد التــي بــدأت يف 1430/6/13هـــ كمــا دفعــا أجــرة 
الســنة الثانيــة التــي بــدأت يف 1431/6/13هـــ ولــم يدفعــا أجــرة الســنة 
الثالثــة التــي بــدأت يف 1432/6/13هـــ وســبب ذلــك أن املدعــي أصالــة 
حضــر ملوكلــي وأبلغهمــا أن والــده تــويف وطلــب األجــرة فطلــب منــه 
مــوكاي وكالــة مــن الورثــة إن كان العقــار إرثــا  أو صــك نظــارة ولــم 
يحضــر لنــا ذلــك وتقــدم بهــذه الدعــوى مباشــرة ومــوكاي مســتعدان 
ألــف ريــال أمــا مــا ذكــره مــن  بدفــع كامــل األجــرة مائــة وأربعــن 
أحــداث أضــرار يف العقــار فهــذا ال صحــة لــه فــا يوجــد أي أضــرار 
املبنــى  لهــذا  مســتأجرين  مــوكاي  وإمنــا  بالعقــار  مــوكاي  أحلقهــا 
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ومبنــى مجــاور لــه اململــوك لعــم املدعــي نظــارة وهمــا يســتخدمان املبنيــن 
مدرســة وقامــا بهــدم اجلــدار الفاصــل بينهمــا كمــا قامــا بعمــل جســر 
علــوي لوصــل املبنيــن معــا حلاجــة املدرســة لذلــك ومتــى انتهــت مــدة 
العشــر ســنن أي يف 1440/6/12هـــ ســيقوم موكلــي بإصــاح جميــع ما 
ــه كمــا كان ســابقا وأمــا رفــع األجــرة فــا  ــاه يف العقــار وإعادت أحدث
حــق للمدعــي أصالــة فيــه ألن العقــد موقــع مــع الواقــف ملــدة عشــر ســنن 
بأجــرة مائــة وأربعــن ألــف ريــال وال نوافــق علــى دفــع أتعــاب احملامــاة ألن 
املدعــي نظــارة لــو أبــرز لنــا صــك النظــارة لســلمناه األجــرة مباشــرة 
وأطلــب صــرف النظــر عــن هــذه الدعــوى وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
وكالــة قــال األجــرة ملــدة ســنة واحــدة بــدأت يف 1431/6/13هـــ وانتهــت 
يف 1432/6/12هـــ وليســت كمــا ذكــر املدعــى عليــه وكالــة عشــر 
ســنن وصحيــح أن موكلــي ووالــده مــن قبــل يعلمــان بجميــع التغييــرات 
التــي قــام بهــا املســتأجران يف العقــار وأنهمــا يســتخدمان العقــار مدرســة 
وأن العقــار املجــاور لهــذا العقــار والــذي يســتأجره املدعــى عليهمــا هــو 
لعــم موكلــي ولكــن هــذا بــدون إذن خطــي مــن الواقــف أو الناظــر 
احلالــي وســبب تقــدم موكلــي بهــذه الدعــوى هــو أنــه ذهــب إليهــم وطلــب 
منهــم دفــع األجــرة فرفــض املدعــى عليهمــا أصالــة بــدون ســبب هكــذا 
قــرر فطلبــت مــن املدعــي صــك النظــارة وصــك امللكيــة للعقــار وعقــد 
اإليجــار  فأبــرز صــك الوقفيــة الصــادر مــن هــذه احملكمة برقــم 7/109 
للمحــدود  ثبــوت  يتضمــن  عليــه وجدتــه  وباالطــاع  يف 1411/3/4هـــ 
الــذي ميلكــه مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة العــدل برقــم 271 يف 
1392/2/1هـــ الواقــع بالرصيفــة واحملــدود واملــذروع باطنــه علــى اجلهات 
املشــروطة املوضحــة باطنــه ا.هـــ كمــا أبــرز صــك النظــارة الصــادر مــن 
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هــذه احملكمــة برقــم 32187615 يف 1432/8/2هـــ وباالطــاع عليــه 
ــده الثابــت مبوجــب صــك  ــى وقــف وال ــه يتضمــن إقامــة ناظــرا عل وجدت
الوقفيــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 7/109 يف 1411/3/4هـــ 
وألن املدعــى عليــه وكالــة دفــع بــأن موكليــه مســتأجران للعقــار ملــدة 
عشــر ســنن بــدأ مــن 1430/6/13هـــ لــذا فقــد طلبــت منــه البينــة علــى 
ذلــك فقــال لــدي عقــد اإليجــار املــؤرخ يف 1430/6/6هـــ وباالطــاع عليــه 
وجدتــه يتضمــن تأجيــر الطــرف األول عمارتــه املكونــة مــن أربعــة أدوار 
علــى الطــرف الثانــي مدرســة ).....( الســتخدامها مدرســة أهليــة بإيجــار 
ســنوي مائــة وأربعــن ألــف ريــال تدفــع علــى قســطن القســط األول يف 
الفصــل الدراســي األول والقســط الثانــي يف الفصــل الدراســي الثانــي 
مــن  تبــدأ  قيــد  أو  شــرط  دون  ويجــدد  ســنوات  عشــر  اإليجــار  ومــدة 
1430/6/13هـــ وتنتهــي يف 1431/6/2هـــ ثــم شــروط العقــد ثــم توقيــع 
شــاهدين وتوقيــع الطــرف األول املؤجــر وتوقيع الطرف الثاني املســتأجر 
وختــم مــدارس ).....( أهـــ وبعــرض هــذا العقــد علــى املدعــي نظــارة قــال 
ــح وأن مــدة اإليجــار عشــر ســنن ولكــن هــذه املــدة  هــذا العقــد صحي
للتجديــد فقــط باتفــاق الطرفــن يف كل ســنة مــن هــذه الســنن العشــر 
بدليــل أن العقــد قــد ثبــت فيــه أن املــدة تبــدأ يف 1430/6/13هـــ وتنتهــي 
يف 1431/6/2هـــ والتوقيــع علــى هــذا العقــد هــو توقيــع والــدي املوقــف 
هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــي عليــه وكالــة قــال العقــد عشــر 
ســنن وكتابــة تاريــخ ســنه هــو مــن أجــل تقــدمي العقــد للجنــة إســكان 
ــاء علــى ذلــك  ــا بن احلجــاج ألنهــا ال تقبــل إال عقــد فيــه تاريــخ الســنة وأنن
نقــوم يف كل ســنة بكتابــة عقــد مــؤرخ للســنة ومكتــوب فيــه أن العقــد 
ملــدة عشــر ســنن ولذلــك فــان والــد املدعــي نظــارة أيضــا كتــب لنــا 
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عقــدا للســنة الثانيــة مــن العشــر ســنن وقــد نــص فيــه أن العقــد ملــدة 
عشــر ســنن ويجــدد دون شــرط أو قيــد يبــدأ يف 1431/6/13هـــ حتــى 
1432/6/12هـــ كمــا أن املالــك الســابق للمدرســة كان يعمــل ذلــك مــع 
والدهــم ونحــن اســتلمنا املبنــى منــه وكان يكتب عقدا ســنويا مذكور 
يف كل عقــد أن العقــد ملــدة عشــر ســنن هكــذا قــرر فطلبــت منــه 
1431/6/29هـــ  يف  مؤرخــا  عقــدا  فأبــرز  يذكرهــا  التــي  العقــود 
وباالطــاع عليــه وجدتــه يتضمــن تأجيــر الطــرف األول املؤجــر علــى 
أدوار  أربعــة  مــن  املكونــة  العمــارة   ).....( مــدارس  الثانــي  الطــرف 
الســتخدامها مدرســة أهليــة بأجــرة مائــة وأربعــن ألــف ريــال تدفــع علــى 
قســطن القســط األول يف الفصــل الدراســي األول والقســط الثانــي يف 
مــن  تبــدأ  ســنن  عشــر  اإليجــار  ومــدة  الثانــي  الدراســي  الفصــل 
1431/6/13هـــ وتنتهــي يف 1432/6/12هـــ ثــم شــروط العقــد وتوقيــع 
الطرفــن كمــا أبــرز خمســة عقــود جميعهــا تتضمــن تأجيــر الطــرف 
األول الطــرف الثانــي العمــارة املكونــة مــن أربعــة ادوار الســتعمالها 
مدرســة بأجــرة ســنوية مائــة ألــف ريــال تدفــع علــى قســطن القســط 
األول يف الفصــل الدراســي األول والقســط الثانــي يف الفصــل الدراســي 
الثانــي ومــدة اإليجــار عشــر ســنوات ثــم ذكــر يف العقــد األول انــه تبــدأ 
مــن 1422/6/1هـــ وتنتهــي يف 1423/5/30هـــ والعقــد الثانــي يبــدأ يف 
1422/6/13هـــ وينتهــي يف 1423/6/29هـــ والعقــد الثالــث يبــدأ مــن 
1423/6/13هـــ وينتهــي يف 1424/6/13هـــ والعقــد الرابــع يبــدأ مــن 
1425/6/13هـــ وينتهــي يف 1426/6/12هـــ والعقــد اخلامــس يبــدأ مــن 
بتوقيــع  مذيلــة  وجميعهــا  1427/6/12هـــ  وينتهــي يف  1426/6/13هـــ 
عقــود  ثاثــة  وكالــة  عليــه  املدعــى  أبــرز  كمــا  واملســتأجر  املؤجــر 
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 ).....( مــدارس  الثانــي  الطــرف  األول  الطــرف  أن  جميعهــا  وتتضمــن 
العمــارة املكونــة مــن أربعــة أدوار الســتعمالها مدرســة أهليــة بأجــرة 
ــى قســطن القســط األول يف الفصــل  ــال تدفــع عل ــف ري ــة أل ســنوية مائ
الثانــي ومــدة  الثانــي يف الفصــل الدراســي  الدراســي األول والقســط 
اإليجــار عشــر ســنن ثــم كل عقــد منهــا لــه تاريــخ بدايــة ونهايــة فالعقــد 
األول يبــدأ يف 1427/6/13هـــ وينتهــي يف 1428/6/12هـ والعقد الثاني 
الثالــث  والعقــد  وينتهــي يف 1429/6/12هـــ  يبــدأ يف 1428/6/13هـــ 
يبــدأ يف 1429/6/13هـــ وينتهــي يف 1430/6/12هـــ وجميعهــا مذيلــة 
ــع هــذه  ــة إن جمي ــه وكال ــع املؤجــر واملســتأجر وقــرر املدعــى علي بتوقي
العقــود هــي ملــدة واحــدة عشــر ســنن بــدأ يف عــام 1420هـــ وانتهــت يف 
عــام 1430هـــ وكل ســنة مبائــة ألــف ريــال وملــا انتهــت العشــر ســنن 
طالــب املؤجــر بزيــادة األجــرة فوافــق موكلــي علــى الزيــادة ومت االتفــاق 
علــى أن تكــون األجــرة مائــة وأربعــن ألــف ريــال ســنويا وان مــدة العقــد 
عشــر ســنن وهــذا يثبــت أن مــدة اإليجــار عشــر ســنن هكــذا قــرر 
وبعــرض هــذه العقــود علــى املدعــي نظــارة قــال العقود صحيحــة والتوقيع 
عليهــا هــو توقيــع والــدي املوقــف ولكــن ذكــر مــدة العقــد عشــر ســنن 
ال يعنــي أن هــذه املــدة هــي مــدة اإليجــار وإمنــا تكــون يف حــال االتفــاق 
بــن الطرفــن يف كل ســنة مســتقلة هكــذا قــرر وجــرى ســؤال املدعــى 
عليــه وكالــة عــن هــذه التغيــرات يف املبنــى هــل هــي جديــدة أم قدميــة 
فقــال إنهــا قدميــة منــذ اســتأجرنا املبنــى واملبنــى املجــاور لــه اململــوك لعــم 
ــم بــه اطــاع منــذ عملنــا وحتــى  املدعــي نظــارة وكان الواقــف علــى عل
وفاتــه ولــم يعتــرض علــى ذلــك هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
وكالــة قــال صحيــح إن هــذه التعديــات منــذ حوالــي ثمانيــة ســنن 
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وكان الواقــف علــى علــم بهــا منــذ القيــام بهــا ولكــن لــم يعطيهــم أذن 
خطيــا بذلــك هكــذا قــرر ثــم قــرر املدعــى عليــه وكالــة قائــا إن لــدي 
ــا مطبوعــا مــن املؤجــر وهــذا نصــه :- الســام  ــرز كتاب ــة وأب ــادة بين زي
عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه ، وبعــد :- أحيــط علــم ســعادتكم بــأن 
بتاريــخ  ســينتهي  باملدرســة  اخلــاص  بيننــا  املبــرم  اإليجــار  عقــد 
1430/6/30هـــ لــذا أود لفــت انتباهكــم أنــه ســيكون اإليجــار اجلديــد 
إن أردمت التجديــد مبلــغ وقــدره ) 150.000 ( فقــط مائــة وخمســون ألــف 
ريــال للعــام الواحــد ، والــذي تكــون بدايتــه 1430/7/1هـــ . وينتهــي يف 
1431/6/30هـــ باإلضافــة إلــى املتفــق عليــه يف ملحــق العقــد الســابق ، 
وإن لــم تكــن هنــاك موافقــة نأمــل منكــم إعــادة بويــة األبــواب وكل مــا 
تغيــر باملبنــى إلــى مــا كان عليــه عنــد اســتامكم املبنــى حتــى يتســنى 
لنــا اســتامه وإذا لــم تكــن الرغبــة يف التجديــد عليكــم إباغنا كتابة 
وتســليم املبنــى يف نهايــة العقــد، وإذا لــم يســلم املبنــى فتكــون إيجــاره 
كمــا ذكــرت ) 150.000 ( ألــف ريــال ســنويا حتــى ولــو كان يومــا 
واحــدا بعــد انتهــاء العقــد املؤجــر توقيــع ا.هـــ ،ثــم أضــف  بخــط اليــد مــا 
نصــه :- اتفــق علــى اإليجــار اجلديــد )140.000( ألــف ريــال مائة وأربعون 
ألــف ريــال ســنويا تدفــع علــى قســطن ابتــداء مــن عــام 1430/6/13هـــ 
ــة  حتــى 1439/6/12هـــ ا.هـــ وبعــرض هــذه الورقــة علــى املدعــي وكال
التعديــات  بهــذه  يعلــم  لــم يكــن  والــده  بــأن  أفــاد  إن موكلــي  قــال 
وبســؤال املدعــي وكالــة عــن الورقــة التــي أبرزهــا املدعــى عليــه وكالــة 
يف اجللســة املاضيــة فأبــرز ردا هــذا نصــه :- نتقــدم لفضيلتكــم بــرد 
علــى اخلطــاب املقــدم مــن املدعــى عليهمــا وكالــة يف اجللســة الســابقة ، 
وحيــث إنــه بالرجــوع إلــى موكلــي أتضــح لــه أن التوقيــع املشــار إليــه يف 
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اخلطــاب يختلــف عــن توقيــع والــده الشــيخ........... ، ولــذا فإننــا نطلــب 
إحالتهــا لألدلــة اجلنائيــة للكشــف عنهــا ومطابقتهــا مــع تواقيــع مــورث 
موكلــي، حيــث إن جميــع مــا جــاء يف الورقــة غيــر صحيــح وينقــض 
بعضــه بعضــا مــن تضــارب لألقــوال باملجلــس الشــرعي للمدعــى عليهمــا 
وبــن مــا تقدمــت بــه بالباطــل ، فقــد جــاء يف النــص املكتــوب بواســطة 
احلاســب يف الورقــة مــا يثبــت صحــة أدعــاء موكلــي بــان األجــرة ســنوية 
تبــدأ مــن عــام 1430هـــ وتنتهــي عــام 1431هـــ ، ومت وضــع الزيــادة عليهــا 
مــن قبــل املدعــى عليهــا بخــط اليــد الــذي ال ميثــل خطــا لوالــد موكلــي 
رحمــة اهلل تزويــرا بــان األجــرة تبــدأ مــن عــام 1430هـ إلــى 1439هـ كما 
أن التوقيــع ليــس توقيــع املؤجــر رحمــة اهلل بــل لفــق وزور عليــه ، علمــا أن 
ــه وقــد أقــر  ــع حلــن وقــت وفات ــة والتوقي املؤجــر كان يســتطيع الكتاب
املدعــى عليــه وكالــة أكثــر مــن مــرة لــدى فضيلتكــم بــان األجــرة 
ســنوية وباتفــاق الطرفــن وإقــراره هــذا يعــد حجــة قاصــرة عليــه يؤخــذ 
األدلــة  إلــى  املقدمــة  الورقــة  إحالــة  لفضيلتكــم  نلتمــس  ولــذا   ، بهــا 
بالتزويــر  فيهــا  التاعــب  إلثبــات  املكرمــة  مكــة  بشــرطة  اجلنائيــة 
والتزييــف ا.هـــ وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالة قــال إن الكتابة 
التــي بخــط اليــد ليســت كتابــة الواقــف ألنهــا كتابــة احملاســب لدينــا 
وأنــا موافــق علــى طلــب املدعــي وكالــة إحالــة الورقــة للجهــة املختصــة 
لإلفــادة علــى التزويــر مــن عدمــه هكــذا قــرر ولــذا فقــد جــرت الكتابــة 
للجهــة املختصــة لإلفــادة عــن تزويــر التوقيــع املذيــل بهــذه الورقــة مــن 
عدمهــا وذلــك بخطابــي رقــم 331219100 يف 1433/6/29هـــ فــوردت 
االفــاده مــن مديــر قســم أمــن احملكمة برقــم 849/ع يف 1433/9/10هـ 
علــى خطــاب مديــر شــعبة التحريــات والبحــث اجلنائــي برقــم 527807 يف 
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1433/9/6هـــ وبرفقــه التقريــر الفنــي إلدارة الفحــوص الفنيــة للتزييــف 
والتزويــر شــعبة فحــص اخلطــوط والتواقيــع برقــم 33561 وهــذا نــص 
الفحــص والنتيجــة بدراســة التوقيــع املنســوب للمتوفــى ).....( والثابــت 
بورقــة االتفــاق علــى عقــد اإليجــار ) موضــوع الفحــص ( وجدنــا أنــه 
عبــارة عــن تكويــن بســيط ال يحمــل املميــزات واخلصائــص اخلطيــة لليــد 
الكاتبــة لــذا يتعــذر إبــداء الــرأي الفنــي يف إثبــات أو نفــي التوقيــع عــن 
يــد املذكــور أهـــ وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن قــال املدعــي وكالــة إن 
هــذا يــدل علــى عــدم صحــة هــذه الورقــة وأن التوقيــع املذيــل بهــا ليــس 
توقيــع والــدي هكــذا قــرر وقــال املدعــى عليــه إننــا قدمنــا عشــرة عقــود 
أصالــة للجهــة الفاحصــة موقــع عليهــا مــن قبــل والــد الناظــر وال أعلــم 
ملــاذا اعتــذرت اجلهــة الفاحصــة عــن إبــداء الــرأي هكــذا قــرر وبســؤال 
الطرفــن هــل لديهمــا مــا يضيفانــه يف هــذه القضيــة قــال املدعــي وكالــة 
إننــي أطلــب األجــرة مــن تاريــخ 1432/6/13هـــ حتــى 1434/6/12هـــ أي 
مــدة ســنتن وأجــرة العــام مائــة وأربعــون ألــف ريــال ومجمــوع األجــرة 
املتبقيــة هــي مبلــغ وقــدره مائتــان وثمانــون ألــف ريــال وإخــاء املوقــع يف 
1434/6/12هـــ مــع إصــاح جميــع التعديــات التــي قــام بهــا املدعــى 
عليــه بإرجــاع اجلــدار الفاصــل وســد الفتحــة املوجــودة يف الطابــق العلــوي 
وإعــادة األبــواب ألماكنهــا هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه وكالــة قــال إن موكلــي مســتعد بدفــع كامــل املبالــغ املتبقيــة 
بذمتــه وأطلــب إمهالــي ملراجعــة مقــدار املبلــغ املتبقــي وأمــا اإلخــاء فــا 
ــة كمــا  ــه مــا يضيفــه يف هــذه القضي ــي ليــس لدي ــه وموكل نوافــق علي
جــرى ســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن املبلــغ املتبقــي حتــى اآلن فقــال إن 
بــدأت يف  بأنــه للمدعــي نظــارة كامــل أجــرة ســنتن  موكلــي مقــر 
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1432/6/13هـــ حتــى 1434/6/12هـــ مبلــغ وقــدره مائتــان وثمانون ألف 
املبلــغ والشــيك جاهــز وموكلــي  لــم ميتنــع مــن دفــع  ريــال وموكلــي 
الســتامه  يحضــر  لــم  نظــارة  املدعــي  ولكــن  حــاال  بدفعــه  مســتعد 
هــذه  يف  يضيفانــه  مــا  لديهمــا  هــل  الطرفــن  وبســؤال  قــرر  هكــذا 
القضيــة فقــاال ليــس لدينــا ســوى مــا قدمنــاه ســلفا ثــم قــرر املدعــى عليــه 
أننــي أحضــرت أجــرة ســنتن ابتــداء مــن 1432/6/13هـــ حتــى نهايــة 
1434/6/12هـــ وأبــرز املدعــى عليــه وكالــة شــيكا مصرفيــا مســحوبا 
علــى البنــك ).....( برقــم 44496 يف 1434/2/13هـــ ألمــر املدعــي نظــارة 
ألــف ريــال وطلــب تســليم هــذا الشــيك  ).....( مببلــغ مائتــن وثمانــن 
للمدعــي نظــارة وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال أطلــب إمهالــي 
ملراجعــة موكلــي ثــم جــرى اطاعــي علــى صــك حصــر الورثــة الصــادر 
فوجدتــه  1432/5/12هـــ  يف   3297791 برقــم  احملكمــة  هــذه  مــن 
يتضمــن ثبــوت وفــاة بتاريــخ 1432/3/1هـــ وانحصــار إرثــه يف زوجتــه ويف 
أوالده منهــا ال وراث لــه ســواهم كمــا جــرى اطاعــي علــى صــك الوقفية 
الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 7/109 يف 1411/3/4هـــ فوجدتــه 
يتضمــن وقفيــة لكامــل العقــار أرضــا وبنــاء الواقــع ).....( واحملــدودة 
واملذروعــة مبوجــب صــك التملــك الصــادر مــن كتابــة العــدل مبكــة 
برقــم 271 يف 1399/2/1هـــ علــى نفســه مــدة حياتــه ينتفــع بــه ســكنا 
وإســكانا وغلــة واســتغاال ثــم علــى ذريتــه ذكــورا وإناثــا بالفريضــة 
الشــرعية ثــم مــن بعدهــم علــى أوالدهــم وأوالد أوالدهــم كمــا اشــترط 
يف وقفــه هــذا أن تكــون النظــارة لنفســه مــدة حياتــه ثــم مــن بعده تكون 
النظــارة لألرشــد فاألرشــد مــن أبنائــه الذكــور أوال ثــم اإلنــاث أهـــ ثــم 
أبــرز املدعــي وكالــة ورقــة هــذا نصهــا ردا علــى مــا تقــدم يف اجللســة 
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الســابقة فعليــه نــود اســتام مبلــغ األجــرة املتأخــرة عنــد انتهــاء ألقضيــة 
وذلــك بعــد ان امتنعــت املدعــى عليهــا عــن الدفــع ألكثــر مــن ســنتن 
كمــا نفيــد فضيلتكــم بــان دعونــا تنحصــر يف األجــرة واإلخــاء معــا 
ــى   ــا مبوجــب خطــاب اســتلمته بإخــاء املبن ــاغ املدعــى عليه وقــد مت إب
بعــد إعادتــه إلــى حالتــه الســابقة بســد اخلــرم بالطابــق العلــوى وإعــادة 
ــواب والنوافــذ للمبنــى  ــع األب اجلــدار الفاصــل بــن املبنيــن وإرجــاع جمي
اإلخــاء فســتكون  عــن  امتنعــت  او  تأخــرت  كمــا كانــت ،وحــال 
هنــاك زيــادة يف أجــرة املبنــى مقدارهــا مائــة وعشــرة أالف ريــال ، وذلــك 
ألنتهــا العقــد وعــدم رغبتنــا بتأجيــر املدعــى عليهــا لســنه ايجاريــة أخــرى 
ــى  ــا باإلخــاء وتســليم املبن ــزام املدعــى عليه فنرجــو مــن فضيلتكــم إل
كذلــك بعــد إعادتــه إلــى حالتــه الســابقة التــى كان عليهــا وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال إن موكلــي لــم ميتنعــا مــن دفــع 
أجــرة الســنتن الســابقتن ونحــن ملتزمــون بدفعهــا حــاال هكــذا قرر أهـ 
ــة وبعــد االطــاع علــى صــك  ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاء عل فبن
الوقفيــة والنظــارة وحصــر الورثــة وبعــد االطــاع علــى عقــود التأجيــر 
بــن الطرفــن والتــي كانــت ملــدة عشــر ســنن بــدأت يف 1421/6/1هـــ 
يف  بــدأ  األول  األجــرة  عقــدي  ثــم  1430/6/12هـــ  يف  وانتهــت 
1430/6/13هـــ والثانــي بــدأ يف 1431/6/13هـــ واملنصــوص يف هذيــن 
العقديــن أن مــدة العقــد عشــر ســنن واألجــرة الســنوية مائــة وأربعــون 
ألــف ريــال وقــد صــادق املدعــي نظــارة علــى هــذه العقــود جميعــا وان 
والــده الواقــف هــو الــذي قــام بالتعاقــد والتوقيــع عليهــا وألن املؤجــر يف 
هذه العقود هو املوقف نفســه وقد اشــترط لنفســه االســتحقاق والنظارة 
مــدة حياتــه وألن اإلجــارة عقــد الزم وال يبطــل العقــد بوفــاة املؤجــر ولــو 
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كان ناظــر وقــف ألنــه أجــرة بصفتــه الناظــر علــى وقفــه وهو قد اشــترط 
النظــارة لنفســه ينظــر منتهــى اإلرادات البــن النجــار 63/5 وكشــاف 
القنــاع 74/9-75 وألن الطرفــن تصادقــا علــى اســتام أجــرة عامــي 
عامــي  أجــرة  نظــارة  املدعــي  اســتام  عــدم  وعلــى  1431هـــ  1430هـــ 
1432هـــ 1433هـــ لــذا فقــد ثبــت لــدي إن هــذا العقــد بــن الطرفــن هــو 
يف  وتنتهــي  1430/6/13هـــ  بتاريــخ  بــدأت  ســنن  عشــر  ملــدة  عقــد 
1439/6/12هـــ وأن األجــرة الســنوية مائــة وأربعــن ألــف ريــال لذلــك 
كلــه فقــد صرفــت النظــر عــن طلــب املدعــي نظــارة اإلخــاء حــاال وطلبه 
زيــادة األجــرة وألزمــت املدعــى عليــه أصالــة بدفــع أجــرة عــام 1432هـــ 
وعــام 1433هـــ مائتــن وثمانــن ألــف ريــال وأن يدفــع أجــرة كل ســنة مــن 
احملــدد   وقتــه  قســط يف  العقــد كل  انتهــاء  حتــى  املتبقيــة  الســنوات 
القســط األول يف بدايــة الفصــل الدراســي والقســط الثانــي يف بدايــة 
الفصــل الدراســي الثانــي وأن يخلــي املدعــى عليــه العقــار يف نهايــة العقــد 
ســليما خاليــا مــن الشــواغل بعــد إصــاح جميــع مــا قــام بــه مــن تعديــات 
وبذلــك كلــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى 
عليــه وكالــة القناعــة وقــرر املدعــي وكالــة عــدم القناعــة وطلــب رفعــه 
فأفهمتــه  عليــه  اعتراضيــة  الئحــة  تقــدمي  بعــد  االســتئناف  حملكمــة 
مبراجعــة احملكمــة خــال عشــرة أيــام الســتام الصــك وتقــدمي الائحــة 
االعتراضيــة خــال ثاثــن يومــا مــدة االعتــراض فــإذا تأخــر ســقط حقــه 
يف طلــب االســتئناف واكتســب احلكــم القطيعــة ثــم ســلم املدعــى عليــه 
ــة األجــرة احملكــوم بهــا مائتــن وثمانــن ألــف  ــة للمدعــي وكال وكال
يف   44524 برقــم   ).....( البنــك  علــى  مســحوب  شــيك  مبوجــب  ريــال 
1434/2/3هـــ ألمــر وقــف واســتلمه املدعــي وكالــة ألن وكالتــه تخولــه 
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اســتام األجــرة نقــدا أو شــيكا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر يف  1434/4/8هـ

احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بشــرح فضيلــة الرئيــس برقــم 33/123046 يف 1434/6/20هـــ علــى 
خطــاب رئيــس محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة برقــم 
مبوجــب  التصديــق  قــرار  برفقهــا  1434/06/17هـــ  يف   33123046
القــرار رقــم 34236593 يف 1434/06/11هـــ وهــذا نصــه :- احلمــد هلل 
وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : فقــد جــرى منــا 
نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 33123046 وتاريــخ 
1434/5/29هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ القاضــي 
باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة واملســجل بعــدد 34184303 وتاريخ 
1434/04/10هـــ واملتضمــن دعــوى ........... ضــد........... واحملكــوم فيــه 
مبــا دون باطنــه . وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه اإلعتراضية 
تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ، قاضــي اســتئناف........... ختــم 
وتوقيــع ، قاضــي اســتئناف........... ختــم وتوقيــع ، رئيــس الدائــرة........... 
ختــم وتوقيــع لــي وجهــة نظــر ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/25 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 املعاملــة الــواردة مــن 



267

ــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة  برقــم 33123046  فضيل
فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/5/29هـــ  وتاريــخ 
الشــيخ.... القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة واملســجل بعــدد 
ضــد   دعــوى...........  واملتضمــن  1434/4/10هـــ  وتاريــخ   34184303

........... واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه .
وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحته االعتراضيــة تقرر باألكثرية 
املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق. وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم ،،،



268

: 34188490  تاريُخه: 1434/4/15هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33635366

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34267661 تاريخه: 1434/7/15هـ

  عقــد - إجــارة ارض مدتــه عشــرون عامــًا وبنــاء مصنــع - املطالبــة 
بفســخ العقــد لعــدم اســتخراج رخصــه املصنــع - عــدم الفســح لعــدم 

موجبــه - احلكــم بــرد الدعــوى .

1- قول اهلل تعالى: )) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود((.
2- املادة )178( من نظام املرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

يف  املوصوفــة  األرض  عليــه  املدعــى  علــى  أجــر  بأنــه  املدعــي  ادعــى 
الدعــوى للمــدة احملــددة يف دعــواه لغــرض إنشــاء مصنــع وأنــه مضــت 
مــدة طويلــة مــن تاريــخ توقيــع العقــد ولــم يقــم املدعــى عليــه باســتخراج 
رخصــة إنشــاء وتشــغيل للمصنــع، ولــذا فقــد طلــب فســخ العقــد وإخــاء 
األرض وتســليمها لــه، أقــر وكيــل املدعــى عليــه بالعقــد ودفــع بأنــه مت 
إنشــاء املصنــع وأن موكلــه يســعى يف اســتخراج رخصــة لــه كمــا دفــع 
بــأن العقــد ال يلــزم موكلــه باســتخراج الرخصــة أو اإلخــاء يف حــال 
عــدم اســتخراجها، األصــل ســريان عقــد اإلجــارة ومــا ذكــره املدعــي ال 
يوجــب الفســخ، قضــت احملكمــة بــرد دعــوى املدعــي لعــدم اســتحقاقه 
مــا يطالــب بــه، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض عليــه املدعــي، 
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احملكمــة  يف  القاضــي   ........ أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  املنــورة  باملدينــة  العامــة 
وتاريــخ   33635366 برقــم  املنــورة  باملدينــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   331940260 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/11/02هـــ 
1433/11/02 هـــ ففــي يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/11/16هـــ افتتحــت 
اجللســة وحضــر فيهــا املدعــي ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدني رقم ........وادعى على احلاضر معه ........ســعودي مبوجب الســجل 
املدنــي رقــم ........بوكالتــه عــن ........ ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي 
........الوكيــل الشــرعي عــن أخيــه ........بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
وتاريــخ 1432/11/4هـــ  بالرقــم 64171  الثانيــة  املنــورة  املدينــة  عــدل 
والتــي تخولــه املداعــاة واملخاصمــة وســماع الدعــاوى والــرد عليهــا وإقامة 
البينــة والدفــع وقبــول احلكــم واالعتــراض عليــه. قائــًا يف دعــواه: أنــي 
أجــرت مــوكل احلاضــر معــي ........كامــل أرضــي الواقعــة يف ... طريــق 
... واململوكــة لــي مبوجــب الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 
)2/5/29( وتاريــخ 1420/6/25هـــ مــدة عشــرين عامــًا إلنشــاء مصنــع 
خرســانه جاهــزة وبلــك إســمنتي. وذلــك مبوجــب العقــد املرفــق باملعاملــة 
الصــادر مــن مكتــب احملامــي ........برقــم بــدون وتاريــخ 1428/12/6هـــ 
واملتضمــن ) بعــون اهلل وتوفيقــه مت يف يــوم األحد املوافق 1428/12/6هـ 
ــي  االتفــاق والتراضــي بــن كل مــن الطــرف األول ........والطــرف الثان
........ وميثلــه الوكيــل الشــرعي ......... متهيــد الطــرف األول ميلــك أرض 

ــى احلكــم. قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة عل
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مبوجــب الصــك الشــرعي رقــم )2/5/29( يف 1420/6/25هـــ الصــادر 
مــن احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة موضحــه حدودهــا بالصــك وببيــان 
املوقــع ومســاحتها ثاثــون ألــف ومئتــان وأربعــة وتســعون متــرًا مربعــًا 
وتســعة وســتون ســنتمترات وتقــع ... طريــق ... ومبــا أن الطــرف الثانــي 
يرغــب يف اســتئجار هــذه األرض إلنشــاء مصنــع خرســانه جاهــزة وبلــك 
إســمنتي ومشــتقاته فقــد مت االتفــاق بــن الطرفــن وهمــا بأهليتهمــا 
العقليــة املعتبــرة شــرعًا دون إكــراه أو إجبــار علــى اآلتــي:- أواًل: يعتبــر 
ــًا:  ــوده. ثاني هــذا التمهيــد جــزء ال يتجــزأ مــن هــذا العقــد ومكمــًا لبن
أجــر الطــرف األول الطــرف الثانــي كامــل األرض املوضحــة حدودهــا 
ومســاحتها بداخــل الصــك واملنــوه عنــه يف التمهيد الســابق لغرض إنشــاء 
مصنــع للخرســانة اجلاهــزة والبلــك اإلســمنتي ومشــتقاته عليهــا. (( أ.هـــ 
ومضــى قرابــة خمســة أعــوام مــن تاريــخ توقيــع العقــد ولــم يقم باســتخراج 
ــك وقــد أشــعرته بثــاث  ــع اخلرســانة والبل رخصــة إنشــاء وتشــغيل مصن
خطابات طلبت فيها من املدعى عليه أصاله ســرعة اســتخراج الرخصة 
وحتديــد مــدة الســتخراج هــذه الرخصــة أو إخــاء األرض وتســليمها لــي 
هــذه دعــواي. وبســؤال املدعــى عليــه وكالــه عــن دعــوى املدعــي أجــاب 
لغــرض  لــألرض  موكلــي  اســتئجار  مــن  املدعــي  ذكــره  مــا  قائــًا: 
إنشــاء مصنــع خرســانه جاهــزة وملحقاتهــا مبوجــب العقــد املذكــور يف 
الدعــوى واملــدة احملــددة فصحيــح ولكــن قــد مت إنشــاء املصنــع وهــو 
قائــم اآلن يف املوقــع. ولكــن بــدون رخصــه ونحــن نســعى يف اســتخراج 
رخصــه لهــذا املصنــع حاليــًا ولكــن ليــس للمدعــي احلــق بإلزامنــا مبــده 
معينــه الســتخراج الرخصــة أو اإلخــاء حيــث أن العقــد ال ينــص علــى 
إلــزام موكلــي باســتخراج الرخصــة أو اإلخــاء يف حــال عــدم خروجهــا. 
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لــذا فليــس للمدعــي احلــق يف مــا طالــب بــه ومــع ذلــك فإنــا ســاعون يف 
اســتخراج الرخصــة هــذه إجابتــي. وبعرضــه علــى املدعــي قــال: العقــد ال 
ينــص علــى إلزامــه باســتخراج الرخصــة ولكــن بقاء املصنــع دون رخصه 
مخالــف ألنظمــة الدولــة لــذا فأنــا بــاٍق علــى مطالبتــي. هــذا ما لــدي. وبناء 
عليــه رفعــت اجللســة إلــى يــوم األربعــاء املوافــق 1434/2/27هـــ الســاعة 
التاســعة صباحــًا إلحضــار صــك ملكيــة العقــار والتحقــق مــن ســريان 
مفعولــه. ويف جلســة اخــرى افتتحــت اجللســة وحضــر فيهــا املدعي وتخلف 
املدعــى عليــه كمــا أبــرز املدعــي صــك ملكيــة العقــار محــل الدعــوى 
ــخ 1420/7/2هـــ  الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم ) 2/5/39( وتاري
كمــا جــرى االستفســار عــن ســجله وســريان مفعولــه فوردتنــا إفــادة 
رئيــس قســم الســجات املتضمنــة )) مبطابقــة صــورة الصــك املرفقــة 
ــى ســجلها وجــدت مطابقــه وال  برقــم ) 2/5/39( يف 1420/7/2هـــ عل
يوجــد مــا يؤثــر علــى ســريان مفعولهــا(( أ.هـــ والنتهــاء الوقــت املخصــص 
رفعــت اجللســة ويف جلســة اخــرى افتتحــت اجللســة وحضــر فيهــا املدعــي 
وحضــر حلضــوره ........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
........الوكيــل الشــرعي عــن ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
العــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  الوكالــة  مبوجــب   ........ رقــم  املدنــي 
الثانيــة باملدينــة املنــورة برقــم ........ وتاريــخ 1434/4/8هـــ والتــي تخولــه 
املطالبــة وإقامــة الدعــاوي واملرافعــة واملدافعــة وســماع الدعــوى واالقــرار 
واالنــكار والصلــح وطلــب اليمــن ورده وإحضــار الشــهود والبينــات ويف 
ــى عقــد االتفــاق الصــادر مــن ........  ــي االطــاع عل ــوم جــرى من هــذا الي
للمحامــاة بتاريــخ 1428/12/6هـــ ونــص احلاجــة منــه )) ثالثــًا:- مــدة هــذا 
العقــد عشــرون )20( عامــًا اعتبــارا مــن مضــي ســتة أشــهر مــن تاريــخ 
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صــدور الرخصــة للمصنــع علــى أن يكــون اســتام األرض والبــدء يف 
اإلنشــاء والتعميــر حــال صــدور الرخصــة إذ أن هــذه املــدة أي الســتة 
ــة العقــد أتفــق عليهــا الطرفــان  األشــهر مــا بــن صــدور الرخصــة وبداي
لتكــون فرصــه للطــرف الثانــي مــن أجــل اإلنشــاء والتعميــر. رابعــًا:- 
حــددت قيمــة األجــرة الســنوية مــن قبــل الطرفــن مببلــغ وقــدره مائــه 
وخمســون ألــف ريــال)150000( للعــام الواحــد مــن ســنوات العقــد تدفــع 
يف الســنة األولــى مــن العقــد حــال صــدور الرخصــة كاملــه ويف األعــوام 
ــة تدفــع يف بدايــة كل ســنه مــن ســنوات العقــد. خامســًا:- التــزم  التالي
الطــرف الثانــي بدفــع مبلــغ وقــدره خمســون ألــف ريــال وملــرة واحــده 
حــال دفــع األجــرة وذلــك للمدعــو/ ........ مقابــل أتعــاب الســعي يف هــذا 
املوضــوع بــن الطرفــن. سادســًا:- التــزم الطــرف الثانــي بدفــع األجــرة 
املقــررة أول بــأول كاملــه دون تأخيــر أو مماطلــه. ســابعًا:- للطــرف 
الثانــي بنــاء وإنشــاء مــا يــراه مناســبًا لــه حســب املخططــات ومــا متليــه 
األنظمــة املوضحــة يف رخصــة املصنــع وال يحــق للطــرف األول املعارضــة 
فيمــا يقــوم بــه الطــرف الثانــي مــن إنشــاءات يف هــذه األرض وال يحــق 
لــه التدخــل بــأي شــكل مــن األشــكال. ثامنــًا:- ال يحــق للطــرف األول 
بعــد توقيــع هــذا العقــد طلــب أي مســاحة أو جــزء مــن هــذه األرض بتاتــًا. 
تاســعًا:- مينــح الطــرف األول الطــرف الثانــي مطلــق احلريــة والتصــرف 
يف فعــل مــا يشــاء يف األرض املذكــورة وخــال فتــرة العقــد العشــرين 
ــح الســارية يف  عامــًا ضمــن شــروط العقــد مــع مراعــاة األنظمــة واللوائ
اململكــة العربيــة الســعودية. عاشــرًا: هــذا العقــد ســاري املفعــول علــى 
ــة الطــرف األول والطــرف الثانــي وليــس لهــم احلــق يف نقــض العقــد  ورث
إال بعــد انتهــاء مدتــه احملــددة بعشــرين عامــًا ويف حــال قيــام الطــرف 
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الثانــي  الطــرف  األول  الطــرف  يخطــر  رهنهــا  أو  األرض  ببيــع  األول 
ويكــون للمشــتري عوضــًا عــن الطــرف األول )أي يحــل يف تطبيــق هــذا 
العقــد( حــادي عشــر:- يحــق للطــرف الثانــي تأجيــر املصنــع ومرفقاتــه 
ــك  ــي( مســئواًل أمــام املال ــرة العقــد ويكــون )أي الطــرف الثان ــر فت للغي
)الطــرف األول( بدفــع اإليجــار مقدمــًا كل ســنه هجريــه بــدون تأخيــر 
أو مماطلــه. ثانــي عشــر:- جميــع تكاليــف اإلنشــاءات داخــل األرض 
املؤجــرة وتكاليــف رســوم التصاريــح والغرامــات ومــا يترتــب عليهــا وأي 
رســوم تفرضهــا اجلهــات احلكوميــة أو املعنيــة مســئوليه الطــرف الثانــي 
وليــس علــى الطــرف األول أي شــيء منهــا. ثالــث عشــر:- يف حــال حــدوث 
أي خــاف أو صعوبــات ال قــدر اهلل يف هــذا العقــد يتــم التفاهــم بــن 
الطرفــن والوصــول إلــى تســويه وديــه وإذا تعــذر ذلــك يتــم اللجــوء إلــى 
ــاء  ــع عشــر:- بعــد انته ــورة. راب ــة املن ــة املختصــة باملدين اجلهــات القضائي
مــدة العقــد يخلــي الطــرف الثانــي املوقــع دون أي مطالبــه للطــرف األول 
الثابتــة  العقــد فتــرة أخــرى ويســلم املبانــي  مالــم يتفقــا علــى جتديــد 
والهناجــر للطــرف األول ســليمه كمــا اســتعد الطــرف الثانــي باحملافظة 
ــار املوجــودة. خامــس عشــر:- حــرر هــذا العقــد مــن نســختن  ــى اآلب عل
للعمــل  نســخه  طــرف  وتســلم كل  الطرفــن  مــن  موقعتــن  أصليتــن 
ــه.(( أ.هـــ وبســؤال املدعــي عــن  مبوجبهــا والتــزام باحتــرام بنــوده كامل
صحــة بنــود العقــد قــال كلهــا صحيحــه ولكــن لــم يســتخرج الرخصــة 
حتــى اآلن . فأطلــب فســخ العقــد وإخــاء املوقــع حــااًل هذا مــا لدي . وبعد 
ســماع الدعــوي واالجابــة واالطــاع على عقد التأجيــر ومصادقة املدعي 
علــى صحتــه ودفعــه ببطانــه لعــدم اســتخراج املدعــى عليــه رخصــه يف 
مزاولــة عملــه التجــاري يف املوقــع وعــدم وجــود مــا يوجــب الفســخ مبثــل 
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ــا أيهــا  ــه تعالــى: )) ي هــذا الفعــل فاألصــل ســريان عقــد االجــارة . ولقول
الذيــن أمنــوا أوفــوا بالعقود((اآليــة . وبعــد االطــاع علــى صــك ملكيــة 
العقــار وســريان مفعولــه لصاحبــه حســب مــا هــو مــدون بعاليــه . بنــاء 
عليــه فقــد حكمــت بــرد دعــوى املدعــي لعــدم اســتحقاقه مــا يطالــب بــه. 
وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر القناعــة بــه . ولــم يقنــع املدعــي 
وطلــب رفــع احلكــم الــى محكمــة االســتئناف ، واســتعد بتقــدمي الئحــة 
اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه ، وأفهــم بــأن لــه اســتام نســخه مــن احلكــم 
يف هــذا اليــوم 1434/4/10هـــ وأنــه متــى مضــى ثاثــون يومــًا مــن اليــوم 
الــذي يلــي هــذا التاريــخ ، ولــم يســلم الئحتــه االعتراضيــة ، فــإن حقــة يف 
االعتــراض يســقط ، ويكتســب احلكــم القطعيــة عمــًا باملــادة )178( 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة ، ففهــم ذلــك ، وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف 1434/4/10هـــ
ــا  ــام علــى مــن ال نبــيَّ بعــده ... أمَّ ــاة و السَّ احلمــد هلل وحــده، و الصَّ
ــيخ ........ ، القاضــي  ــة الشَّ ــم بعمــل فضيل ــا ........ ، القائ ــديَّ أن بعــد: فل
رة. يف يــوم االثنــن 1434/08/08هـــ،  ــة يف املدينــة املنــوَّ باحملكمــة العامَّ
عــادت  قــد  كانــت  و  اجللســة  ُفِتَحــْت  صباًحــا،  العاشــرة  ــاعة  السَّ
رقــم  باخلطــاب  مــة  املكرَّ ــة  االســتئناف مبكَّ مــن محكمــة  املعاملــة 
رقــم  الصــك  بهــا  مرفًقــا  1434/07/23هـــ،  يف   )332149600(
مــن  ــادر  الصَّ بالقــرار  ــًرا  ُمظهَّ 1434/04/15هـــ،  يف   )34188490(
)34267661( يف 1434/07/15هـــ،  برقــم  الثــة  الثَّ ــة  احُلقوقيَّ ائــرة  الدَّ
ــن مــا نــصُّ احلاجــة منــه: »بدراســة احلكــم، و صــورة ضبطــه،  واملتضمِّ
قاضــي  ا.هـــ.  احُلكــم«  علــى  املوافقــة  رت  تقــرَّ ــة  االعتراضيَّ الئحتــه  و 
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اســتئناف ........ِ  »ختــم وتوقيــع«. قاضــي اســتئناف/ ........ »ختــم وتوقيــع«. 
ائــرة/ ........ »ختــم و توقيــع«؛ لــذا فقــد أمــرُت بإحلاقــه بســجلِّه  رئيــس الدَّ
ــاعة )10:00( صباًحــا، و  ر يف 1434/08/08هـــ، السَّ بــع، و ُحــرِّ كاملتَّ
ــٍد، و علــى آلــه و  نــا محمَّ بــاهلل التَّوفيــق، وصلَّــى اهلل و ســلَّم علــى نبيِّ

صحبــه أجمعــن.
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: 34194141  تاريُخه: 1434/4/22هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33141857

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34266654 تاريخه: 1434/7/12هـ

إجــارة - مطالبــة املســتأجر بفســخ إجــارة عقــار لتغيــر أجــرة املثــل- 
تعديــل قيمــة اإليجــار باملثــل أو فســخ العقــد - وجــوب الوفــاء بالعقــود- 

احلكــم بــرد الدعــوى . 

قول اهلل تعالى: )) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود((.

ادعــى وكيــل املدعــن بــأن املدعــى عليــه اســتأجر مــن موكليــه العقــار 
ــه قــد  ــن يف دعــواه وأن املوصــوف يف الدعــوى للمــدة واألجــرة املذكوري
مضــى جــزء مــن مــدة العقــد ثــم ارتفعــت أســعار اإليجــار يف املنطقــة عــن 
األجــرة املتعاقــد عليهــا، لــذا فقــد طلــب إلــزام املدعــى عليــه بتعديل قيمة 
األجــرة لتكــون كأجــرة املثــل أو فســخ العقــد، أقــر وكيــل املدعــى 
عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى وقــرر بــأن موكلــه ال يوافــق علــى زيــادة 
ــه  ــه، املدعــى علي ــه وبــن املدعــن عقــد وهــو متمســك ب األجــرة ألن بين
بيــده عقــد إجــارة صحيــح  واهلل عــز وجــل يقــول )) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا 
أوفــوا بالعقــود((.، قضــت احملكمــة بــرد دعــوى املدعــن جتــاه املدعــى 
عليــه، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض عليــه وكيــل املدعــن، 

ــى احلكــم. قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة عل
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........القاضــي يف احملكمــة العاّمــة 
باألحســاء حضر املدعي وكالة ........ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل 
اجلنســية  ........ســعودي  عــن  وكيــا  كونــه  ........حــال  رقــم  املدنــي 
اجلنســية مبوجــب  ........ســعودي  ........و  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ........و........ســعودية  رقــم  املدنــي  الســجل 
املدنــي رقــم ........و........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
........و........اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........و........ســعودية 
اجلنســية  ........و........ســعودية  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية 
مبوجــب  اجلنســية  ........و........ســعودية  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ........و........ســعودي  رقــم  املدنــي  الســجل 
كتابــة  مــن  الصــادرة  الوكالتــن  مبوجــب  ........وذلــك  رقــم  املدنــي 
عــدل الدمــام الثانيــة برقــم 6424 و 1433/2/3هـــ جلــد 9830 ورقــم 
7225 يف 1433/2/8هـــ جلــد 9838 كمــا حضــر املدعــى عليــه وكالــة 
........الســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........بصفتــه وكيــا عــن 
........مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........مبوجــب الوكالــة رقــم 17382 
وتاريــخ 1432/5/8هـــ الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة باألحســاء 
و قــال املدعــي وكالــة يف حتريــر دعــواه إن موكلــي هــم ورثــة ........ 
مبوجــب صــك حصــر اإلرث الصــادر مــن محكمــة الدمــام الكبــرى 
برقــم 3/5/22 يف 1405/1/15هـــ وقــد خلــف ملوكلــي عمــارة تقــع يف 
حــي ........ باألحســاء اململوكــة مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة 
عــدل األحســاء برقــم 1/107 وتاريــخ 1394/1/25هـــ و هــي عبــارة عــن 
خمســة محــات وشــقة أرضيــة و شــقتن علويــة و قــد أجرهــا وكيــل 
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موكلــي يف تاريــخ 1423/7/16هـــ مبوجــب وكالــة مــن موكلــّي ملــدة 
عشرين سنة تبدأ من 1424/1/1هـ وتنتهي يف 1444/12/30هـ بأجرة 
ســنوية وقدرهــا ثاثــون ألــف ريــال وقــد مضــى علــى هــذه األجــرة تســع 
ســنوات وقــد زادت وارتفعــت أســعار اإليجــار يف املنطقــة وأجــرة مثياتهــا 
اآلن مائــة و عشــرة آالف ريــال وموكلــّي يطالبــون بإلــزام املدعــى عليــه 
بتعديــل قيمــة اإليجــار ليكــون كأجــرة املثــل أو فســخ العقــد هــذه 
دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي وكالــة 
كلــه صحيــح فيمــا يتعلــق باألجــرة ومدتهــا ومقدارهــا وموكلــّي ال 
يوافــق علــى زيــادة األجــرة وبينــه وبــن املدعــن عقــد وموكلــي متمســك 
بهــذا العقــد هكــذا أجــاب جــرى عــرض الصلــح بــن الطرفن ولــم يتفقا 
وقــال املدعــى عليــه وكالــة إن مقــدار أجــرة العمــارة يف الوقــت احلاضــر 
ــي بهــذه األجــرة ومــا ذكــره  ــال وقــد أجرهــا موكل هــو ســتون ألــف ري
املدعــي وكالــة يف اجللســة املاضيــة مبالــغ فيــه وقــال املدعــي وكالــة مــا 
ــة لقســم  ــذا قــررت الكتاب ــة هــو الصحيــح ل ــه يف اجللســة املاضي ذكرت
اخلبــراء بهــذه احملكمــة لتقديــر أجــرة العمــارة يف الوقــت احلاضــر ثــم 
وردنــا قــرار قســم اخلبــراء رقــم 139 يف 143/03/02هـــ املتضمــن نصــه 
)نفيدكــم بأنــه مت االســتعانة بأهــل اخلبــرة يف هــذا املجــال لاســتئناس 
برأيهــم و قــد مت التوصــل إلــى أن هــذا العقــار يقــدر يف الوقــت احلالــي 
بأجــرة ســنوية مببلــغ و قــدره ســبعون ألــف ريــال هــذا مــا مت التوصــل 
إليــه( انتهــى نصــه و بعرضــه علــى الطرفــن قــال املدعــي وكالــة إن 
مــا جــاء يف هــذا القــرار و تقديرهــم قريــب مــن الصحــة و ال زلــت علــى 
املطالبــة بفســخ العقــد أو تعديــل األجــرة و قــال املدعــى عليــه وكالــة 
إننــي غيــر مقتنــع بتقديــر قســم اخلبــراء و مــع موكلــي عقــد صحيــح 
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ملــدة عشــرين ســنة مضــى عليــه أحــد عشــر ســنة و بقــي تســع ســنوات و 
متمســك بــه موكلــي فبنــاء علــى مــا تقــدم ومبــا أنــه بيــد املدعــى عليــه 
أصالــة عقــد إيجــار صحيــح وعقــد اإليجــار ملــزم للطرفــن ال ســيما مــع 
مضــي جــزء كبيــر منــه مــع عــدم املعارضــة وزيــادة األجــرة بعــد مضــي 
الوقــت غيــر مســوغ للمدعــي يف املطالبــة بفســخ العقــد أو زيــادة األجــرة 
لقولــه تعالــى: )) يــا أيهــا الذيــن امنــوا أوفــوا بالعقــود ...( اآليــة ولــو ســاغ 
ذلــك ألدى إلــى عــدم اســتقرار العقــود وتضــرر الطــرف اآلخــر وتقديــر 
قســم اخلبــراء ألجــرة العقــار يف الوقــت احلاضــر ليــس فيــه زيــادة فاحشــة 
كمــا ذكــر املدعــي يف دعــواه ويف حــدود الزيــادة املعقولــة لــذا فلــم 
يثبــت لــي حــق للمدعــن فيمــا يطالبــون بــه ورددت دعواهــم جتــاه املدعــى 
عليــه وبذلــك حكمــت وبإعــان احلكــم قــرر املدعــى عليــه قناعتــه فيمــا 
قــرر املدعــي وكالــة عــدم القناعــة وطلب االســتئناف وأفهمتــه باملراجعة 
يــوم االثنــن 1434/4/22هـــ الســتام نســخت احلكــم واالعتــراض عليه 
باالعتــراض واكتســب  يــوم وإال ســقط حــق موكلــه  خــال ثاثــن 
احلكــم القطعيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

ــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/04/14هـــ . آل
 احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم الثاثــاء 1434/8/9هـــ فتحــت اجللســة 
الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد 
وبرفقهــا القــرار رقــم 34266654وتاريخ1434/7/12هـــ الصــادر مــن 
الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة املتضمــن أنــه بدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم 
لــذا جــرى التهميــش وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/8/9هـــ
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: 34251380  تاريُخه: 1434/6/25هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34202800

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34362571 تاريخه: 1434/11/19هـ

إجــارة - إخــال بشــرط مــن شــروط العقــد - مــن ملــك شــيئا اســتوفاه 
بنفســه أو نائبــه - املســتأجر ميلــك املنفعــة - احلكــم بــرد الدعــوى 

لعــدم مخالفــة املدعــى عليــه ملقتضــى العقــد .

جــاء يف كشــاف القنــاع 98/9)ولــو شــرط عليــه اســتيفاءها أي املنفعــة 
بنفســه فســد الشــرط ولــم يجــز الوفــاء بــه ألنــه شــرط ينــايف مقتضــى 
العقــد إذ مقتضــاه امللــك ومــن ملــك شــيئا اســتوفاه بنفســه وبنائبــه( 

أ.هـ

اإليجــار  عقــد  بفســخ  مبطالبتــه  عليــه  املدعــى  علــى  املدعــي  ادعــى 
عمــارة  املدعــي  مــن  عليــه  املدعــى  اســتأجر  العقد،حيــث  ملخالفتــه 
بأجــرة ســنوية قدرهــا مائتــان وســتون ألــف ريــال علــى أن يؤجرهــا شــقق 
مفروشــة وقــد أجرهــا املدعــى عليــه لشــركة وهــو يخالــف العقــد وللبنــد 
الثانــي، صــادق املدعــى عليــه علــى اســتئجار العمــارة وأنكــر مخالفــة 
العقــد والنظــام، بينــة املدعــي عقــد اإليجــار، العقــد نــص علــى أحقيــة 
املســتأجر بتأجيــر العمــارة للغيــر دون الرجــوع للمالــك وهــو طبــق مــا دفــع 
بــه املدعــى عليــه، ومبــا أن املدعــى عليــه لم يخالف مقتضــى العقد املبرم 
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ففــي يوم 
الســبت املوافق1434/5/25هـ لدي أنا ......  القاضي باحملكمة العامة 
بينبــع بنــاء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة برقــم 
34202800 وتاريــخ 1434/5/1هـــ واملقيــدة برقــم 341081258 وتاريــخ 
1434/5/1هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر وفيهــا حضــر ...... 
ســعودي بالهويــة الوطنيــة رقــم ...... وحضــر حلضــوره ...... ســعودي بالهويــة 
الوطنيــة رقــم ...... أدعــى املدعــي قائــا إنــه بتاريخ1434/4/4هـــ أجــرت 
علــى املدعــى عليــه .........الكائنــة أمــام احملكمــة العامــة بينبــع بأجــرة 
ســنوية مقدارهــا مائتــان وســتون ألــف ريــال على دفعتن كل ســتة أشــهر 
وقــد دفــع املئتــان والســتن ألــف كاملــة علــى أن يؤجرهــا شــقق مفروشــة 

بينهمــا واملســلمون علــى شــروطهم وألن املســتأجر ملــك املنفعــة مبجــرد 
العقــد ولــه التصــرف فيهــا فيمــا ال يضــر بالعــن املســتأجرة قــال صاحــب 
الكشــاف )98/9( )ولــو شــرط عليــه اســتيفاءها أي املنفعــة بنفســه 
فســد الشــرط ولــم يجــز الوفــاء بــه ألنــه شــرط ينــايف مقتضــى العقــد 
إذ مقتضــاه امللــك ومــن ملــك شــيئا اســتوفاه بنفســه وبنائبــه(أ.، وهــذا 
علــى كــون صحــة شــرط املدعــي أن تكــون األجــرة يوميــة ولــم ينــص 
علــى ذلــك بالعقــد بــل نــص علــى خافــه، لــم يثبــت اســتحقاق املدعــي ملــا 
يطلبــه مــن فســخ العقــد لعــدم مخالفــة املدعــى عليــه ملقتضــاه التعاقــدي 
والشــرعي، رد دعــوى املدعــي، اعتــرض املدعــي علــى احلكــم بائحــة 
اعتراضيــة، صــدق احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة 

االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة .
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نظاميــة وقــد أجــر املدعــى عليــه العمــارة لشــركة وهــذا يخالــف النظــام 
ويخالــف العقــد ومــا جــاء يف بنــد رقم2ونصــه يتعهــد املســتأجر بعــدم 
ــه  ــى موافقــة خطي ــم يحصــل عل ــث مــا ل ــازل عــن العقــار لطــرف ثال التن
مــن الطــرف األول أطلــب فســخ العقــد الــذي أبــرم بيننــا وأن يســلمني 
العقــار كمــا أســتلمه منــي هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن 
دعــوى املدعــي أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن كونــه 
أجــر لــي العقــار املوصــوف بالصفــة التــي ذكرهــا فصحيــح ومــا ذكــره 
ــم أخالــف العقــد أيضــا وقــد  مــن أنــي خالفــت النظــام فغيــر صحيــح ول
أجــرت للشــركة كشــقق مفروشــة وال يوجــد بالنظــام مــا مينــع مــن ذلــك 
هــذا جوابــي وبطلــب البينــة مــن املدعــي طلــب مهلــة وأجبتــه لطلبــه ويف 
جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وبســؤال املدعــي  للبينــة قــال بينتــي العقــد 
وبطلبــه أبــرز عقــدا صــادرا مــن مكتــب ........... للعقــار بينبــع  وجدتــه 
يتضمــن تأجيــر املدعــي للمدعــى عليــه عمــارة مكونــة مــن أربعــة أدوار 
بحــي العمــودي ملــدة عشــر ســنوات اعتبــارا مــن تاريــخ 1434/4/1هـــ 
مببلــغ مائتــن وســتن ألــف ريــال للســنة واإليجــار لكامــل العمــارة ســوى 
ثــاث محــات جتاريــة وأنــه يحــق للمســتأجر اإليجــار للغيــر دون الرجــوع 
للمالك وأن اإليجار شــقق مفروشــة اســتثمارية وصيانتها على املســتأجر 
مــن اســتثماره . أ . هـــ مضمونــه وبســؤال املدعــى عليــه عــن العقــد املبــرم 
بينــه وبــن الشــركة قــال أطلــب مهلــة لذلــك وأضــاف ولكــن مت النــص 
يف عقــد اإليجــار علــى أنــه يحــق لــي إيجــار الغيــر بــدون الرجــوع للمالــك 
وهــذا يناقــض مــا ذكــره مــن أننــي خالفــت العقــد يف البنــد الثانــي ويف 
عليــه  املدعــى  وبســؤال  عليــه  واملدعــى  املدعــي  أخــرى حضــر  جلســة 
عمــا طلــب منــه أبــرز عقــدا صــادرا مــن مكتــب ... للخدمــات العامــة 
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ــه  ــر املدعــى علي ــخ 2013/3/1م ويتضمــن تأجي ــة محــررا بتاري والعقاري
للمواطــن ......  العمــارة محــل الدعــوى بصفتهــا شــقق فندقيــة مجهــزة 
ــك لغــرض إســكان عمــال شــركته مــدة ســنتن وقيمــة  للســكن وذل
األجــرة ســبعمائة وتســعة وعشــرون ألــف ريــال للســنة أ . هـــ املقصــود 
منــه وبتاوتــه علــى املدعــي قــال إننــي اتفقــت معــه علــى تأجيــره إيجــارا 
يوميــا ثــم ســألت املدعــي هــل وقعــت علــى العقــد مبــا أضيــف إليــه قــال 
نعــم ولكننــي ال أقــرأ وال أكتــب هكــذا قــال فبنــاء علــى مــا ســبق مــن 
الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــي طلــب فســخ العقــد املبــرم بينــه وبــن 
املدعــى عليــه إلدعائــه مخالفــة العقــد وذلــك بتأجيــره لشــركة فجــرى 
منــي اإلطــاع علــى العقــد املبــرم بينهمــا املرصــود مضمونــه بعاليــه وإذا 
بــه ينــص يف البنــد الثانــي مــن امللحوظــات بأنــه يحــق للمســتأجر اإليجــار 
للغيــر دون الرجــوع للمالــك أ . هـــ ويف البنــد الثالــث أن اإليجــار شــقق 
مفروشــة اســتثمارية وصيانتــه علــى املســتأجر أو مــن اســتأجره أ . هـــ 
وباالطــاع علــى مــا أبرمــه املدعــى عليــه مــع مــن أجــره املرصــود مضمونه 
بعاليــه وإذا بــه ينــص علــى أن اإليجــار لشــقق فندقيــة مجهــزة للســكن 
ــن فــردا أ . هـــ  ــة وخمســة وثاث ــى عــدد الســاكنن وهــم مائ ونــص عل
فبنــاء علــى مــا ســبق وألن املدعــى عليــه لــم يخالــف مقتضــى العقــد املبــرم 
بينهمــا واملســلمون علــى شــروطهم وألن املســتأجر ملــك املنفعــة مبجــرد 
العقــد ولــه التصــرف فيهــا فيمــا ال يضــر بالعــن املســتأجرة قــال صاحــب 
الكشــاف)98/9()ولو شــرط عليــه اســتيفاءها أي املنفعــة بنفســه فســد 
الشــرط ولــم يجــز الوفــاء بــه ألنه شــرط ينــايف مقتضى العقــد إذ مقتضاه 
امللــك ومــن ملــك شــيئا اســتوفاه بنفســه وبنائبه(أ.هـــ وهــذا علــى كــون 
صحــة شــرط املدعــي أن تكــون األجــرة يوميــة ولــم ينــص علــى ذلــك يف 
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العقــد بــل نــص علــى خافــه ولــكل مــا ســبق فلــم يثبــت لــدي اســتحقاق 
املدعــي ملــا يطلبــه مــن فســخ العقــد لعــدم مخالفــة املدعــى عليــه ملقتضــاه 
املدعــى  وأخليــت ســبيل  املدعــي  دعــوى  ورددت  والشــرعي  التعاقــدي 
عليــه هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعرضــه علــى املدعــي قــرر عــدم 
قناعتــه باحلكــم وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بائحــة اعتراضيــه  
ــن يومــا  ــه ثاث ــأن ل ــم ب فجــرى تســليمه نســخة مــن صــك احلكــم وأفه
مــن تاريــخ هــذا اليــوم وإذا مضــت املــدة ولــم يقــدم اعتراضــه خالهــا 
اكتســب احلكــم الصفــة القطعيــة  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/06/24 هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم اخلميــس املوافــق 1434/10/22 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة الثانيــة عشــر وفيهــا حضــر املدعــي وقــد عــادت 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة بكتــاب فضيلــة 
رئيــس محكمــة االســتئناف رقــم 341081258 وتاريــخ 1434/8/17هـــ 
وتاريــخ   34293510 رقــم  الثانيــة  احلقوقيــة  الدائــر  قــرار  بــه  مرفقــا 
الصــك  »وبدراســة  املقدمــة  بعــد  نصــه  مــا  املتضمــن  1434/8/10هـــ 
ــي  ــة تقــرر إعادتهــا ملاحظــة مــا يل ــه االعتراضي وصــورة ضبطــه والئحت
1- لــم يطلــب فضيلــة ناظــر القضيــة مــن املدعــي مــا يثبــت متلكــه للعمارة 
املؤجــرة ولــم يرفــق مــا يفيــد ذلــك بــأوراق املعاملــة 2- تصويــب األخطــاء 
اإلمائيــة والنحويــة . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم » أ. هـــ بختــم وتوقيع أصحــاب الفضيلة قضاة الدائرة 
ولوجاهــة مــا أشــار إليــه أصحــاب الفضيلــة ســددهم اهلل فقــد طلبــت مــن 
املدعــي مــا يثبــت ملكيتــه للعقــار فأبــرز الصــك الشــرعي الصــادر مــن 
كتابــة عــدل ينبــع برقــم 3/2/1927 وتاريــخ 1422/3/11هـــ املتضمــن 
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متلــك املدعــي للعمــارة املوصوفــة محــل الدعــوى وأمــا بخصــوص اخلطــأ 
املشــار إليــه يف الســطر اخلامــس فــإن صحتــه )املائتــن و الســتن ألــف( 
ويف الســطر اخلامــس والعشــرين صحــة العبــارة الــواردة فيــه )ورددت 
دعــوى املدعــي( بــدال مــن املدعــى عليــه  وبــاهلل التوفيــق  وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 1434/10/22هـــ
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 بينبــع املســاعد الشــيخ ...... برقــم 341081258 
وتاريــخ 1434/10/26هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلتــه برقــم 
34251380 وتاريــخ 1434/6/25هـــ ، املتضمــن دعــوى ...... ضــد ...... ، 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة  تقــرر املوافقــة 
علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر . واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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َرْقُم الدعوى: 34232323

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34325311 تاريخه:1434/9/24هـ

إجــارة - إخــاء عقــار مــن غائــب - ســماع الدعــوى غيابيــًا لعــدم معرفــة 
عنــوان املدعــى عليــه - العقــد بينــة املدعــي - احلكــم بإخــاء العــن- 

الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر. 

قوله صلى اهلل عليه وسلم )ال ضرر وال ضرار(.

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه الغائب عن مجلــس احلكم بأن املدعى 
عليــه اســتأجر غرفــة يف العمــارة الواقعــة يف ...... بينبــع الصناعيــة بأجــرة 
شــهرية قدرهــا ألــف ريــال تدفــع ملــدة ســنة ابتــداًء مــن 1433/09/15هـــ 
إلــى 1434/09/15هـــ وقــد ســلمه مــن األجــرة أربعــة أشــهر وإنــه مــن 
تاريــخ 1434/02/15هـــ حتــى تاريــخ اليــوم لــم يســتلم منــه مبلــغ األجــرة 
الــذي يخصهــا وقــدره ســتة آالف ريــال وقــد حلقــه الضــرر مــن تعطيــل 
الغرفــة وعــدم دفــع األجــرة ويطلــب إلــزام املدعــى عليــه بإخــاء العقــار 
فــورًا هكــذا ادعــى، املدعــى عليــه ال يعــرف لــه عنــوان حيــث جــرى 
مخاطبــة عملــه لتبليغــه فــوردت اإلفــادة بأنــه منقطــع عــن العمــل فجــرى 
ــة املدعــي عقــد اإليجــار  ، ويســري العقــد  ــًا، بين ســماع الدعــوى غيابي
ــه ،  ملــدة ســنة مــن تاريخ1433/09/15هـــ ، ولتعــذر إبــاغ املدعــى علي
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......القاضــي يف احملكمــة العامــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا 
بينبــع والقائــم بعمــل القاضــي ......وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة لــه مــن 
فضيلــة  القائــم بعمــل رئيــس احملكمــة العامــة بينبــع  برقــم 34232323 
 341228955 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/05/20هـــ  وتاريــخ 
وتاريــخ 1434/05/20هـــ ففــي يــوم  الثاثــاء املوافق1434/07/25هـــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ......وادعــى علــى الغائــب عــن املجلــس الشــرعي...... قائــًا يف 
دعــواه إنــه بتاريــخ 1433/09/07هـــ مت االتفــاق بينــي وبــن املدعــى عليــه 
علــى أن يســتأجر املدعــى عليــه غرفــة يف العمــارة الواقعــة  يف حــي ......
بينبــع الصناعيــة بأجــرة شــهرية قدرهــا )1,000 ( ألــف ريــال تدفــع ملــدة 
ســنة ابتــداًء مــن 1433/09/15هـــ إلــى 1434/09/15هـــ وقــد ســلمني 

وملــا أبــداه املدعــي مــن وقــوع الضــرر عليــه يف تأخــر املدعــى عليــه يف 
دفــع األجــرة وعــدم إخــاء الغرفــة محــل الدعــوى، ولقولــه صلــى اهلل 
عليــه وســلم )ال ضــرر وال ضــرار( وألن هــذا مــن الضــرر الــذي يلحــق 
النــاس يف أموالهــم وقــد جــاءت الشــريعة اإلســامية بحفظــه وألن العقــد 
بينــة املدعــي وينتهــي أجلــه يف التاريــخ الــذي ذكــره املدعــي، ملــا تقــدم 
صــدر احلكــم علــى املدعــى عليــه الغائــب بإخــاء الغرفــة املذكــورة يف 
الدعــوى يف أجــل انتهــاء العقــد يف1434/09/15هـــ والغائــب علــى حجتــه 
متــى حضــر، رفــع احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف لتدقيقــه، صــدق 
ــة الرابعــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة  ــرة احلقوقي احلكــم مــن الدائ

مكــة املكرمــة .
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مــن األجــرة أربعــة أشــهر وإنــه مــن تاريــخ 1434/02/15هـــ حتــى تاريــخ 
اليــوم لــم اســتلم منــه مبلــغ األجــرة الــذي يخصهــا وقــدره ) 6,000 ( ســتة 
آالف ريــال أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بإخــاء العقــار فــورًا هكــذا ادعى 
وقــد ســبق الكتابــة إلدارة األمــن الصناعــي بينبــع الصناعيــة باخلطــاب 
ذي الرقــم341367049 وتاريخ1434/06/11هـــ إلبــاغ املدعــى عليــه 
مبوعــد اجللســة يــوم الســبت املوافق1434/06/24هـــ الســاعة الثامنــة 
والنصــف فوردنــا خطابهــم ذي الرقــم125298 وتاريخ1434/06/20هـــ 
وتاريخ1434/06/11هـــ  رقــم......  خطابكــم  إلــى  املتضمن0إشــارة 
املتضمــن طلبكــم تكليــف املوظــف ......مبراجعتكــم عليــه نفيدكــم 
بــأن املذكــور منقطــع عــن العمــل مــن تاريخ1433/12/01هـــ وحتــى 
تاريخــه ومرفــق لكــم كامــل املعاملة(ا.هـــ وبســؤال املدعــي عــن بينتــه 
مــن مكتــب  إيجــار صــادر  عقــد  فأبــرز  دعــواه  تشــهد بصحــة  التــي 
...للعقــار وإدارة األمــاك برقــم59 وتاريخ1433/09/07هـــ وباالطــاع 
عليــه وجدتــه مطابــق ملــا ذكــره املدعــي يف دعــواه و......وتوقيــع الطــرف 
ســؤال  منــي  جــرى  ثــم   ...... الثانــي  الطــرف  وتوقيــع  ......و......  األول 
املدعــي هــل لديــه زيــادة بينــه علــى مــا ذكــره فأجــاب بقولــه ليــس لــدي 
ســوى مــا ذكرتــه ويف جلســة أخــرى لــدي أنــا ......القاضــي باحملكمــة 
العامــة بينبــع والقائــم بعمــل املكتــب القضائــي اخلامــس مبوجــب قــرار 
رقــم 341935902  املســاعد  بينبــع  العامــة  رئيــس احملكمــة  فضيلــة 
وتاريخ1434/08/09هـــ ففــي يــوم  االثنــن املوافــق 1434/08/29 هـــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال 
وكيلــه وجــرى عــرض مــا ســبق علــى املدعــي فصــادق علــى مــا جــاء فيه، 
وأضــاف: إنــي قــد حلقنــي الضــرر مــن تعطيــل الغرفــة املذكــورة وعــدم 
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دفــع األجــرة وتغيــب املدعــى عليــه وال يعــرف لــه عنــوان أطلــب احلكــم 
بإلزامــه بإخــاء الغرفــة املذكــورة النتهــاء األجــل يف1434/09/15هـــ 
هكــذا قــال ، وعليــه طلبــت مــن املدعــي البينــة علــى صحــة دعــواه فأبرز 
العقــد املــدون علــى أوراق مكتــب ...للعقار برقم59 يف 1433/09/07هـ 
املتضمــن تأجيــر املدعــي للمدعــى عليــه للغرفــة بعمارتــه الكائنة يف حي 
......، ويســري العقــد ملــدة ســنة مــن تاريخ1433/09/15هـــ وقــد جــرى 
إرفــاق صــورة مــن العقــد يف املعاملــة وعليــه وملــاء جــاء يف الدعــوى ولتعــذر 
إبــاغ املدعــى عليــه ، وملــا أبــداه املدعــي مــن وقــوع الضــرر عليــه يف تأخــر 
املدعــى عليــه يف دفــع األجــرة وعــدم إخاء الغرفة محل الدعوى، ولقوله 
صلــى اهلل عليــه وســلم:«ال ضــرر وال ضــرار« وألن هــذا مــن الضــرر الــذي 
يلحــق النــاس يف أموالهــم وقــد جــاءت الشــريعة اإلســامية بحفظــه وألن 
العقــد بينــة املدعــي وينتهــي أجلــه يف التاريــخ الــذي ذكــره املدعــي لــذا 
فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه الغائــب بإخــاء الغرفــة املذكــورة يف 
الدعــوى يف أجــل انتهــاء العقــد يف1434/09/15هـــ والغائــب علــى حجتــه 
متــى حضــر وقــررت رفــع احلكــم مــع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف 
لتدقيقــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/08/29هـــ
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  بينبــع  العامــة  باحملكمــة  الشــيخ/......القاضي 
وتاريــخ 1434/8/30هـــ املتضمــن دعــوى ......ضــد ...... واحملكــوم فيــه 
مبــا دون باطنــه وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى 



290

ــى آلــه وصحبــه وســلم . ــا محمــد وعل ــى نبين احلكــم وصلــى اهلل عل
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: 34259894 تاريُخه: 7/4/ 1434هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 303751122

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34341849 تاريخه: 1434/10/27هـ

إجــارة- امتنــاع املدعــى عليــه عــن دفــع األجــرة مقابــل اســتخدام العقار- 
مطالبــة املدعــى عليــه بســداد األجــرة وإخــاء العقــار- تــذرع املدعــى 
عليــه بعيــب يف العقــار- شــهادة الشــهود العــدول- اســتخدام العقــار 
فتــرة طويلــة دون املطالبــة بفســخ العقــد يعــد رضــاًء بالعيــب- اإللــزام 

بدفــع مبلــغ اإليجــار وإخــاء العقــار .

قــال ابــن تيميــه يف مختصــر الفتــاوى 412/1 )وتأخــر الدعــوى املمكنــة 
يف مســائل اجلــور ونحوهــا يــدل علــى كــذب املدعــى بهــا(.

عــن  بالوكالــة  عليــه  املدعــى  ضــد  ووكالــة  أصالــة  املدعــي  ادعــى 
صاحــب مؤسســة بــأن صاحــب املؤسســة قــد اســتأجر الــدور الثانــي مــن 
املجمــع التجــاري اململــوك للمدعــي وموكلــه ملــدة تســع ســنوات وقــرر 
املدعــي أصالــة ووكالــة أنــه بقــى مــن األجــرة لعــام 1432هـــ مبلغــًا قــدره 
خمســة وعشــرون ألــف ريــال كمــا بقــي أجــرة الســنتن األخيرتــن مبلغــًا 
ــة  ــة ووكال ــال وطالــب املدعــي أصال قــدره ســبعمائة وخمســون ألــف ري
بتســليم األجــرة احلالــة وإخــاء العقــار موطــن الدعــوى، صــادق املدعــى 
عليــه وكالــة علــى الدعــوى جملــة وتفصيــًا وذكــر أن ســبب عــدم 
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دفــع املبلــغ هــو أن املدعــي قــام بإزالــة مخــرج الطــوارئ خلــف العقــار 
محــل النــزاع وعــدم إصــاح مضخــات امليــاه للحرائــق وقــد تضــررت 
املؤسســة مــن جهــة تأخيــر اســتخراج تصاريــح الدفــاع املدنــي وفــات علــى 
املؤسســة التعاقــد يف مشــاريع تعليميــة واملؤسســة ملتزمــة باخلــروج يف 
1434/12/30هـــ علمــًا بــأن املؤسســة مســتغلة للعقــار محــل النــزاع حتــى 
تاريخــه وتقيــم فيــه دورات لكنهــا لــم حتصــل علــى تصاريــح اجلهــات 
املختصة،احضــر املدعــي أصالــة ووكالــة شــاهدين مت تعديلهمــا شــرعًا 
وشــهدا أن املؤسســة املدعــى عليهــا قــد اســتلمت العقــار محــل النــزاع 
بوضعــه احلالــي متامــًا وأن املؤسســة لهــا مخــرج طــوارئ خلــف املبنــى وأنــه 
لــم ينشــأ درج داخــل الســوبرماركت، قــرر ناظــر القضيــة أنــه بنــاء 
علــى مــا ســبق وأنــه علــى فــرض التســليم بــأن املدعــي قــام بإزالــة مخــرج 
الطــوارئ وأنــه لــم يقــم بإصاحــات مضخــات امليــاه للحرائــق فــإن تســليم 
املدعــى عليهــا ألجــرة عــام 1432هـــ واســتخدام العقــار فتــرة طويلــة دون 
ــه  ــة بفســخ العقــد يعــد رضــا بالعيــب كمــا أن دفــع املدعــى علي املطالب
وكالــة بــأن درج الطــوارئ هــو الــذي داخــل الســوبر ماركــت غيــر وجيــه 
ألنــه يســتحيل أن يكــون مخــرج الطــوارئ داخــل محــل جتــاري كمــا أن 
الوكيــل ذكــر يف جوابــه علــى الدعــوى أن الــدرج خلــف املبنــى كمــا 
أن املدعــي وكالــة قــدم بينــة تؤيــد عــدم صحــة دفــع املدعــى عليــه لذلــك 
املدعــي وموكلــه  بتســليم  املدعــى عليهــا  كلــه صــدر احلكــم علــى 
األجــرة احلالــة واحلكــم بإخــاء العقــار بتاريــخ 1434/12/30هـــ، قــرر 
املدعــى عليــه وكالــة عــدم القناعــة، صــدر قــرار محكمــة االســتئناف 

باملوافقــة علــى احلكــم. 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
 303751122 برقــم  املســاعد  جــدة/  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة 
 31101226 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1431/12/16هـــ   وتاريــخ 
وتاريــخ 1431/12/16هـــ وبعــد عــدة جلســات ففــي يــوم اإلثنــن املوافــق: 
الهويــة  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ،  ........ حضــر:  1434/06/26هـــ 
 ،  ........ عــن:  وبالوكالــة  نفســه  عــن  باألصالــة   ........ رقــم:  الوطنيــة 
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجــدة رقــم: ........ 
يف: 1431/6/18هـــ واملخــول لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة وحضــور 
والقناعــة  موكلــه  باســم  شــيك  مبوجــب  احلقــوق  واســتام  اجللســات 
باألحــكام واالعتــراض عليهــا وطلــب التحكيــم. ا. هـــ وحضــر حلضوره: 
........ ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم: ........ الوكيــل 
عــن........ بصفتــه صاحــب مؤسســة ........ ، مبوجــب الوكالــة الصــادرة 
مــن كتابــة العــدل الثانيــة بشــمال جــدة رقــم: ........ يف: 1434/6/24هـــ 
واملخــول لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة وســماع الدعــوى والــرد عليهــا 
واإلقــرار واإلنــكار والصلــح والتنــازل. ا. هـــ وادعــى األول قائــا: إننــي 
أملــك أنــا وموكلــي عقــار يقــع طريــق األميــر ........ ـ حــي ........ وهــو 
عبــارة عــن مجمــع جتــاري واســمه )مركــز ........ (، وقــد اســتأجرت 
تاريــخ  مــن  اعتبــارا  ســنوات  تســع  ملــدة  كامــا  الثانــي  الــدور   ........
1424/1/1ه وتنتهــي بتاريــخ: 1434/12/30هـــ بأجــرة ســنوية للســنوات 
ألــف ريــال،  ثــاث مئــة وخمســة وعشــرون  الثــاث األولــى وقدرهــا: 
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وللثــاث الســنوات الثانيــة بأجــرة ســنوية قدرهــا: ثــاث مئــة وخمســون 
ألــف ريــال، وللثــاث الســنوات الثالثــة بأجــرة ســنوية قدرهــا: ثــاث 
املدعــى  املؤسســة  التزمــت  وقــد  ريــال،  ألــف  وســبعون  وخمســة  مئــة 
عليهــا بدفــع األجــرة طيلــة الفتــرة الســابقة، وبقــي عليهــا مــن أجــرة عــام 
1432هـــ مبلغــا قــدره: واحــد وثاثــون الــف وثــاث مئــة وســبعة وخمســن 
ريــال لــم تســددها، كمــا أنهــا لــم تســدد أجــرة العقــار محــل النــزاع 
للســنتن: 1433هـــ 1434هـــ ، أطلــب إلــزام املؤسســة املدعــى عليهــا مبــا 
يلــي، أوال: ســداد املبلــغ املتبقــي مــن أجــرة العقــار محــل النــزاع لعــام: 
1432هـــ وقدرهــا: واحــد وثاثــون الــف وثــاث مئــة وســبعة وخمســن 
ريــال. ثانيــا: ســداد أجــرة العقــار محــل النــزاع لعــام: 1433هـــ وقدرهــا: 
ثــاث مئــة وخمســة وســبعون ألــف ريــال. ثالثــا: ســداد أجــرة العقــار محــل 
النــزاع لعــام: 1434هـــ وقدرهــا: ثــاث مئــة وخمســة وســبعون ألــف ريــال. 
رابعــا: إخــاء العقــار محــل النــزاع بتاريــخ: 1434/12/30هـــ ، هكــذا 
ــب  ــة أجــاب قائــا: أطل ــى املدعــى عليــه وكال ادعــى. وبعــرض ذلــك عل
مهلــة لإلجابــة، هكــذا أجــاب. ويف يــوم الثاثاء املوافــق 1434/6/27هـ 
حضــر املدعــي أصالــة ووكالــة: ........ ، واملدعــى عليــه وكالــة: ........ 
املثبــت حضورهمــا يف جلســة ســابقة، وبســؤال املدعى عليــه وكالة عما 
اســتمهل مــن أجلــه أجــاب قائــا: مــا ذكــره املدعــي أنــه ميلك هــو موكله 
العقــار الــذي يقــع طريــق األميــر ........ ـ حــي ........ وهــو عبــارة عــن مجمــع 
جتــاري واســمه )مركــز ........ ( فصحيــح، ومــا ذكــره أن موكلتــي ـ 
مؤسســة ........ ـ قــد اســتأجرت الــدور الثانــي كامــا ملــدة تســع ســنوات 
اعتبــارا مــن تاريــخ: 1424/1/1هـــ وتنتهــي بتاريــخ: 1434/12/30هـــ 
بأجــرة ســنوية للســنوات الثــاث األولــى وقدرهــا: ثــاث مئــة وخمســة 
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وعشــرون ألــف ريــال، وللثــاث الســنوات الثانيــة بأجــرة ســنوية قدرهــا: 
ثــاث مئــة وخمســون ألــف ريــال، وللثاث الســنوات الثالثة بأجرة ســنوية 
قدرهــا: ثــاث مئــة وخمســة وســبعون ألــف ريــال فصحيــح، ومــا ذكــره 
ــة الفتــرة الســابقة، وبقــي  أن موكلتــي قــد التزمــت بدفــع األجــرة طليل
عليهــا مــن أجــرة عــام 1432هـــ مبلغــا قــدره: واحــد وثاثــون ألــف وثــاث 
مئــة وســبعة وخمســن ريــال لــم تســددها فغيــر صحيــح،  والصحيــح أنــه 
بقــي مــن أجــرة عــام: 1432هـــ مبلغــا قــدره: خمســة وعشــرون ألــف ريــال، 
ومــا ذكــره أن موكلتــي لــم تســدد أجــرة العقــار محــل النــزاع للســنتن: 
1433هـــ 1434هـــ فصحيــح وهــي حالــة، وســبب امتنــاع موكلتــي مــن 
تســديد أجــرة الســنتن هــي أن املدعــي قــام بإزالــة مخــرج الطــوارئ 
الواقــع خلــف املبنــى مــن العقــار محــل النــزاع، وعــدم إصــاح مضخــات 
املــاء للحرائــق، وتضــررت موكلــي مــن جهــة تأخيــر اســتخراج تصاريــح 
يف  تعاقــد  موكلتــي  علــى  فــات  وقــد  ذلــك،  بســبب  املدنــي  الدفــاع 
مشــاريع تعليميــة بجــدة حيــث إن العقــد يســتلزم رخصــة الدفــاع املدنــي، 
وموكلتــي ملتزمــة باخلــروج بتاريــخ: 1434/12/30هـــ وأطلــب رد دعــوى 

املدعــي وإخــاء ســبيل موكلتــي منهــا، هكــذا أجــاب.
 وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أجــاب قائا: ما ذكره املدعى عليه وكالة 
مــن جهــة التصاريــح وإزالــة مخــرج الطــوارئ فغيــر صحيــح، ومــا ذكــره 
أجــاب.  ريــال فصحيــح، هكــذا  ألــف  وعشــرون  املتبقــي خمســة  أن 
وبســؤاله عــن بينتــه أجــاب قائــا: ليــس لــدي بينــة، وأطلــب الوقــوف علــى 
العقــار محــل النــزاع لاطــاع عليــه، هكــذا أجــاب. ثــم أضــاف املدعــي 
قائــا: إن املدعــى عليــه وكالــة قصــده اللــدد وإطالــة أمــد الترافــع وهــذا 
ظاهــر مــن ســير الدعــوى، ولــدي البينــة علــى أن مخــرج الطــوارئ لــم 
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أجــاب.  مهلــة إلحضارهــا، هكــذا  وأطلــب  علــى حالــه،  وهــو  يــزال 
وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن تاريــخ إزالــة املدعــي ملخــرج الطــوارئ 
أجــاب قائــا: أطلــب مهلــة لإلجابــة، هكــذا أجــاب.  ويف يــوم األحــد 
 ،........ ووكالــة:  أصالــة  املدعــي  حضــر  1434/07/02هـــ  املوافــق: 
........ ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة  وحضــر حلضــوره: 
 ،........ مؤسســة  صاحــب  بصفتــه   ........ عــن:  الوكيــل    ........ رقــم: 
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بشــمال جــدة 
رقــم: ........ يف: 1434/6/24هـــ واملخــول لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة 
وســماع الدعــوى والــرد عليهــا واإلقــرار واإلنــكار والصلــح والتنــازل. 
ا. هـــ وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن تاريــخ إزالــة املدعــي ملخــرج 
الطــوارئ أجــاب قائــا: ال أذكــره بالتحديــد لكنــه أزال مضخــات 
احلرائــق ومخــارج الطــوارئ يف عــام: 1431هـــ هكــذا أجــاب. وبســؤاله 
عــن العقــار أجــاب قائــا: موكلتــي مســتغّلة للعقــار محــل النــزاع حتــى 
تاريــخ اليــوم وتقيــم فيــه دورات لكــن لــم حتصــل علــى تراخيــص مــن 
اجلهــات املختّصــة هكــذا أجــاب. وبســؤال املدعــي أصالــة ووكالــة عمــا 
اســتمهل مــن أجلــه  أجــاب قائــا: أطلــب مهلــة ثانيــة إلحضارهــا، هكذا 
أجــاب. ويف يــوم الثاثــاء املوافــق: 1434/07/04هـ حضر املدعي أصالة 
ووكالــة: ........ ، واملدعــى عليــه وكالــة: ........ ، املثبــت حضورهمــا يف 
جلســة ســابقة، وبســؤال املدعــي أصالــة ووكالــة عمــا اســتمهل مــن أجله 
أحضــر للشــهادة وأدائهــا اثنــن؛ األول: ........ ، ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الهويــة الوطنيــة رقــم: ........ وهــو مــن مواليــد عــام: 1410هـــ ويســكن يف 
حــي ........ ، ويعمــل معّقــب، وليــس لــه عاقــة بطــريّف النــزاع، والثانــي: 
ــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم: ........ وهــو مــن  ........ ، لبنان
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مواليــد عــام: 1393هـــ ويســكن يف حــي ........ ، ويعمــل يف مؤسســة 
........ ، وليــس لــه قرابــة بطــريف النــزاع، وبســؤالهما عمــا لديهمــا شــهد 
كل واحــد منهمــا قائــا: )أشــهد هلل أن املؤسســة املدعــى عليهــا قــد 
اســتلمت العقــار محــل النــزاع بنفــس وضعــه احلالــي متامــا، وأن املؤسســة 
شــهدا.  هكــذا  املبنــى(،  خلــف  طــوارئ  مخــرج  لهــا  عليهــا  املدعــى 
الوطنيــة  الهويــة  ........ ، ســعودي اجلنســية مبوجــب  وعــدال مــن قبــل: 
رقــم: ........ و........ ، ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم:     
فشــهد كل واحــد منهمــا قائــا: اشــهد هلل بعدالــة وثقــة الشــاهدين، 
هكــذا شــهدا. وبعــرض الشــهود وشــهاداتهم علــى املدعــى عليــه وكالــة 
أجــاب قائــا: بالنســبة للشــهود فمســتوري احلــال، أمــا شــهادتهم: فغيــر 
صحيحــة والصحيــح: أن مدخــل الطــوارئ املذكــور ليــس هــو املقصــود 
لنــا، واملقصــود: أن هنــاك مخــرج طــوارئ ينــزل مــن الــدور الثانــي الــذي 
يف  بالتحديــد  وهــو  األرضــي  الــدور  قلــب  إلــى  موكلتــي  اســتأجرته 
ــه  وســط )الســوبر ماركــت( وهــو مخــرج الطــوارئ املقصــود وقــد أزال
املدعــي عــام: 1431هـــ، وهــو الــذي طالــب بــه الدفــاع املدنــي، هكــذا 
ــى املدعــي أجــاب قائــا: يســتحيل أن يكــون  أجــاب. وبعــرض ذلــك عل
ــم ينشــأ أصــا درج يف  مخــرج الطــوارئ داخــل )الســوبر ماركــت(، ول
ــذ، هكــذا أجــاب.  ــة حينئ ــه ال خصوصي وســط الســوبر ماركــت وألن
وبســؤاله عــن بينتــه أحضــر الشــهود املرصــودة أســماؤهم أعــاه فشــهدا 
قائلــن: )نشــهد هلل أن لــم ينشــأ أصــا درج داخــل الســوبر ماركــت(، 
هكــذا شــهدا. ونظــرا لوصــول القضّيــة لهــذا احلــّد فقــد قــررت قفــل 
بــاب املرافعــة، والبــّت يف القضّيــة.  فبنــاء علــى مــا ســلف، وألن املدعــي 
وثــاث  ألــف  وثاثــون  واحــد  قــدره:  مببلــغ  طالــب  ووكالــة  أصالــة 
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ــال وهــو جــزء متبقــي مــن أجــرة العقــار محــل  ــة وســبعة وخمســن ري مئ
النــزاع لعــام 1432هـــ كمــا طالــب بأجــرة العقــار محــل النــزاع للســنتن: 
1433هـــ 1434هـــ وإخــاء العقــار بتاريــخ: 1434/12/30هـــ، ومبــا أن 
املدعــى عليــه وكالــة صــادق أن موكلتــه قــد اســتأجرت العقــار محــل 
النــزاع مــن املدعــي ملــدة تســع ســنوات اعتبــارا مــن تاريــخ: 1424/1/1هـــ 
وتنتهــي بتاريــخ: 1434/12/30هـــ وأن أجــرة الســنوات مــن عام: 1432هـ 
و1433هـــ و1434هـــ كل ســنة قدرهــا: ثــاث مئة وخمســة وســبعون ألف 
ريــال، وأنــه بقــي يف ذمــة موكلتــه مــن أجــرة عــام: 1432هـــ مبلغــا قــدره: 
خمســة وعشــرون ألــف ريــال، وأنهــا لــم تســدد أجــرة العقــار محــل النــزاع 
للســنتن: 1433هـــ 1434هـــ ، ودفــع بعــدم أحقّية املدعي بأجرة الســنتن 
ألجــل أنــه قــام بإزالــة مخــرج الطــوارئ الواقــع خلــف املبنــى مــن العقــار 
محــل النــزاع، وعــدم إصــاح مضخــات املــاء للحرائــق، وعلــى فــرض 
التســليم بــأن املدعــي قــام بإزالــة مخــرج الطــوارئ وأنــه لــم يقــم بإصــاح 
مضخــات املــاء للحرائــق أو أنــه أزالهــا فــإن تســليم املدعــى عليهــا للمدعي 
أجــرة عــام: 1432هـــ بــل واســتخدامها للعقــار فتــرة طويلــة دون املطالبــة 
بفســخ العقــد يعــّد رضــًا بالعيــب، قــال ابــن تيمّيــة ـ قــّدس اهلل روحــه ـ 
ــة يف  ــة 412/1 : )وتأخــر الدعــوى املمكن ــاوى املصرّي يف مختصــر الفت
مســائل اجلــور ونحوهــا يــدّل علــى كــذب املدعــي بهــا(. ا. هـــ كمــا أن 
دفــع املدعــى عليــه وكالــة بــأن درج الطــوارئ املقصــود هــو الــذي داخــل 
)الســوبر ماركــت( دفــع غيــر وجيــه، ألنــه يســتحيل أن يكــون مخــرج 
للطــوارئ داخــل محــل جتــاري، كمــا أن الوكيــل الســابق ذكــر يف 
جوابــه علــى الدعــوى أن الــدرج خلــف املبنــى، باإلضافة لذلــك أن املدعي 
وكالــة قــّدم بّينــة تؤيــد عــدم صّحــة دفعــه وهــي شــهادة الشــاهدين 
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املرصــودة أعــاه، واملتضمنــة: أن املؤسســة املدعــى عليهــا قــد اســتلمت 
العقــار محــل النــزاع بنفــس وضعــه احلالــي متامــا، وأن املؤسســة املدعــى 
عليهــا لهــا مخــرج طــوارئ خلــف املبنــى. ا. هـــ وقــد جــرى تعديــل الشــهود 
يف ضبــط القضّيــة حســب األصــول الشــرعّية، ومبــا أن املدعــي صــادق 
علــى أن املتبقــي مــن أجــرة عــام: 1432هـــ مبلغــا قــدره: خمســة وعشــرون 
إخــاء  علــى  موافقتــه  قــرر  وكالــة  عليــه  املدعــى  أن  ومبــا  ألــف، 
العقــار بتاريــخ: 1434/12/30هـــ لذلــك كلــه فقــد ألزمــت املؤسســة 
املدعــى عليهــا )مؤسســة ........ ( مبــا يلــي، أوال: تســليم املبلــغ املتبقــي 
مــن أجــرة عــام: 1432هـــ للمدعيــن: ........ ، و........ وقدرهــا: خمســة 
وعشــرون ألــف ريــال. ثانيــًا: تســليم أجــرة العقــار محــل النــزاع للســنتن 
1433هـــ و1434هـــ وإجمالــي قدرهــا: ســبع مئــة وخمســون ألــف ريــال 
للمدعيــن: ........ ، و........ . ثالثــا: إخــاء العقــار محــل النــزاع بتاريــخ: 
1434/12/30هـــ وبذلــك قضيــت. وبإعــان احلكــم عليهمــا قرر املدعي 
قناعتــه باحلكــم، وقــرر املدعــى عليــه وكالــة اعتراضــه واســتعد بتقــدمي 
الئحــة اعتراضّيــة، فجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم، وأفهــم بــأن 
لــه احلــق يف تقــدمي الئحتــه يف مــدة أقصاهــا ثاثــون يومــا اعتبــارا مــن 
تاريــخ هــذا اليــوم، وإذا انتهــت املــدة ولــم يقــّدم الئحتــه ســقط حقــه يف 
ــى اهلل  ــة. وبــاهلل التوفيــق، وصل االســتئناف واكتســب احلكــم القطعي
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف: 1434/07/04هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم االحــد املوافق 1434/11/09هـ  افتتحت 
اجللســة ، وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا قــرار 
الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة رقــم: 34341849 يف: 1434/10/27هـــ ونــص 
احلاجــة منــه: )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة 
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وأمــرت  إثباتــه  جــرى  وللبيــان  هـــ  ا.  احلكــم(.  علــى  املوافقــة  تقــرر 
بالتهميــش علــى الصــك والســجل.  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/11/9هـــ
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  بجــدة  العامــة  باحملكمــة  القاضــي   ........ الشــيخ/ 
34259894وتاريــخ 1434/7/4هـــ املتضمــن دعــوى ........ ........ )أصالــة 
ووكالــة( ضــد مؤسســة ........ واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم وعلــى فضيلتــه مراعــاة التنبيــه املرفــق باملعاملــة. وصلــى اهلل 

ــى آلــه وصحبــه وســلم . ــا محمــد وعل ــى نبين عل
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: 34303751  تاريُخه: 1434/8/23هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34268795

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
35112651 تاريخه:1435/1/11هـ

ــًا لتبلــغ املدعــى  إجــارة - مطالبــة بأجــرة عــن - ســماع الدعــوى غيابي
عليــه لشــخصه  - إثبــات الطلــب مبوجــب ســند ألمــر وميــن االســتظهار 
- تخلــف املدعــى عليــه عــن احلضــور يعــد نكــواًل عــن اجلــواب  - احلكــم 

بدفــع أجــرة العــن.

1. املادة رقم 1/55 من نظام املرافعات الشرعية.
2. املادة 4/176 من نظام املرافعات الشرعية.

3. املادة 178 من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم بأنــه 
اســتأجر منــه شــقة ملــدة ســنتن بأجــرة ســنوية قدرهــا أربعــة عشــر ألــف 
ريــال ســدد منهــا املدعــى عليــه مبلغــًا وقــدره أحــد عشــر ألفــًا وثاثمائــة 
ريــال وتبقــى عليــه يف ذمتــه مبلــغ حــال قــدره ســتة عشــر ألفــًا وســبعمائة 
ريــال ويطلــب بإلزامــه بســداد املبلــغ املدعــى بــه حــااًل ، ســمعت الدعــوى 
لغيــاب املدعــى عليــه لتبلغــه لشــخصه، اســتنادًا للمــادة 55 مــن نظــام 
ألمــر  ســند  املدعــي  بينــة  التنفيذيــة،  ولوائحهــا  الشــرعية  املرافعــات 
ميــن االســتظهار  املدعــي  الدعــوى، حلــف  مــا جــاء يف  وفــق  يتضمــن 
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علــى صحــة دعــواه بعــد طلبهــا منــه، ومبــا أن تخلــف املدعــى عليــه عــن 
احلضــور مــع تبلغــه يعــد نكــواًل عــن اجلــواب، وألن املدعــي حلــف اليمــن 
علــى دعــواه ونفــي اســتامه املبلــغ املدعــى بــه، صــدر احلكــم علــى 
املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ، احلكــم يف حــق املدعــى عليــه حضــوري، 
اســتنادًا للمــادة1/55  مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والئحتــه، قنــع 
املدعــي باحلكــم، تبليــغ املدعــى عليــه باحلكــم اســتنادًا للمــادة 4/176 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والئحتــه، صــدق احلكــم مــن الدائــرة 

احلقوقيــة الثالثــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالطائــف   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
هـــ    1434/06/12 وتاريــخ   34268795 برقــم  بالطائــف  اجلزائيــة 
هـــ    1434/06/12 وتاريــخ   341413524 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/08/23 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
التاســعة  وفيهــا حضــر املدعــي ..... ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم    ..... ولــم يحضــر املدعــى عليــه..... وال مــن ينــوب عنــه ولــم 
يتقــدم بعــذر لتخلفــه عــن املوعــد وقــد وردتنــا إفــادة محضــري اخلصــوم 
ــه  ــه مت إبــاغ املدعــى علي ــة ) أن برقــم )846( يف 1434/7/2هـــ املتضمن
شــخصيا مبوعــد اجللســة ووقــع علــى ذلــك ( وبنــاء علــى املــادة 55 مــن 
هــذه  ســماع  قــررت  التنفيذيــة  ولوائحهــا  الشــرعية  املرافعــات  نظــام 
الدعــوى بغيــاب املدعــى عليــه فســألت املدعــي عــن دعــواه فادعــى ضــد 
الغائــب عــن مجلــس احلكــم قائــا يف حتريــر دعــواه لقــد أجــرت املدعــى 
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بأجــرة  ســنتن  ملــدة  1432/6/20هـــ  بتاريــخ  عمارتــي  يف  شــقة  عليــه 
ســنوية قدرهــا ) 14000 ( أربعــة عشــر ألــف ريــال  وســدد لــي مــن ذلــك 
)11300( إحــدى عشــر ألفــا وثاثمائــة ريــال وبقــي لــي يف ذمتــه مبلــغ 
حــال قــدره )16700( ســتة عشــر ألفــا وســبعمائة ريــال  أطلــب إلزامــه 
بدفــع املبلــغ املتبقــي لــي يف ذمتــه حــاال هــذه دعــواي  فطلبــت مــن املدعــي 
البينــة علــى دعــواه فأبــرز ســندا ألمــر صــادرة مــن محافظــة الطائــف 
برقــم )1( يف 1434/6/4هـــ ويتضمــن وفــق ماجــاء يف الدعــوى وعليــه 
توقيــع ذكــر املدعــي أنــه يعــود للمدعــى عليــه  وقــد جــرى إرفــاق صــورة 
منــه باملعاملــة فطلبــت مــن املدعــي ميــن االســتظهار علــى دعــواه و أن 
املبلــغ الــذي يطالــب بــه حــال يف ذمــة املدعــى عليــه ولــم يدفعــه لــه  حتــى 
اآلن ، فاســتعد بذلــك بعــد تذكيــره بعظــم اليمــن الغمــوس وخطورتهــا 
ثــم حلــف قائــا ) واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو أننــي أجــرت املدعــى 
عليــه شــقة يف عمارتــي الواقعــة بحــي ...... ملــدة ســنتن بأجــرة ســنوية 
قدرهــا مببلــغ قــدره ) 14000( أربعــة عشــر ألــف ريــال وبقــي لــي يف ذمتــه 
مــن أجــرة الســنتن )16700( ســتة عشــر ألفــا وســبعمائة ريــال وهــو حــال 
يف ذمتــه ولــم يدفــع لــي هــذا املبلــغ  حتــى االن( هكــذا حلــف فبعــد 
ســماعي للدعــوى واالطــاع علــى أوراق املعاملــة، وألن املدعــي حلــف 
ــه  ــغ الــذي يطالــب ب ــى دعــواه و نفــي اســتامه للمبل ميــن االســتظهار عل
ــغ شــخصيا مبوعــد هــذه اجللســة ولــم يحضــر  وألن املدعــى عليــه قــد تبلَّ
وألن تخلفــه عــن موعــد هــذه اجللســة  يعــد نكــوال عــن اجلــواب والنــاكل 
يقضــى عليــه بالنكــول ، وحيــث نصــت املــادة رقــم 1/55 مــن نظــام 
املرافعــات علــى أنــه إذا تبلــغ املدعــى عليــه شــخصيا مبوعــد اجللســة ولــم 
ــه قبــل قفــل  ــًا ســواًء كان غياب يحضــر فيعــد احلكــم يف حقــه حضوري
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بــاب املرافعــة ، أم بعــده ، ، لهــذا كلــه فقــد حكمــت علــى املدعــى 
عليــه أن يدفــع للمدعــي املبلــغ املدعــى بــه حــاال وقــدره )16700( ســتة 
عشــر ألفــا وســبعمائة ريــال ، وبعرضــه علــى املدعــي قــرر قناعتــه بــه ، 
وقــررت بعــث نســخة مــن صــك احلكــم للمدعــى عليــه لتقــدمي الئحتــه 
االعتراضيــة إذا لــم يقتنــع باحلكــم خــال املــدة املقــررة نظامــًا وهــي 
الائحــة  مــن   4/176 املــادة  حســب  التبليــغ  تاريــخ  مــن  يومــًا  ثاثــون 
التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الشــرعية ، وإذا مضــت مــدة االعتــراض ولــم 
يقــدم اعتراضــه ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة 
حســب املــادة 178 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ، كمــا أن احلكــم 
يعــد حضوريــًا يف حــق املدعــى عليــه حســب املــادة 1/55 مــن الائحــة 
التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الشــرعية وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

ــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/08/23 هـــ ــى آل ــا محمــد وعل نبين
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة الثالثــة مبحكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة 
ــة بالطائــف برقــم 34/1413524  ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي مــن فضيل
وتاريــخ 1435/01/01هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ 
.....باحملكمــة العامــة اجلزائيــة بالطائــف واملســجل بعــدد 34303751 
وتاريــخ 1434/08/23هــــ واملتضمــن دعــوى ..... ضــد .....واحملكــوم فيــه 
ــى  ــه وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه تقــرر املوافقــة عل مبــا دون باطن
احلكــم واهلل املوفــق. وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم .
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: 34276464 تاريُخه: 1434/7/23هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3452496

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34297417 تاريخه: 1434/8/15هـ

إجــارة - إخــاء العقــار باألخطــار كطلــب اصلــي وإلــزام بأجــرة يوميــه 
كطلــب عــارض - حصــول تفريــط موجــب للخســارة مــن قبــل املدعــى 
عليــه - احلكــم باإلخــاء يف الطلــب األصــل واســتبقاء الطلــب العــارض 

حتــى  توفــر مســوغات البــت فيــه  .

بينكــم  أموالكــم  تأكلــوا  امنــوا ال  الذيــن  أيهــا  »يــا  تعالــى  قولــه   -1
منكــم«  تــراض  عــن  تكــون جتــارة  أن  إال  بالباطــل 

2- قوله صلى اهلل عليه وسلم »إمنا البيع عن تراض«.
3- قــال املــرداوي رحمــه اهلل »وظيفــة الناظــر : حفــظ الوقــف والعمــارة 
واإليجــار والزراعــة واملخاصمــة فيــه وحتصيــل ريعــه من تأجيــره أو زرعه 
أو ثمــره واالجتهــاد يف تنميتــه وصرفــه يف جهاتــه مــن عمــارة وإصــاح 

وإعطــاء مســتحقة ونحــو ذلــك« اإلنصــاف 68/7 
4- املادة )81( من نظام املرافعات الشرعية .

5- املادة )72( من نظام التنفيذ .
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املكرمــة مبوجــب  واملســاجد مبكــة  األوقــاف  إدارة  منــدوب  ادعــى 
خطــاب تفويــض ضــد املدعــى عليــه أن املدعــى عليــه قــد اســتأجر مــن 
إدارة األوقــاف واملســاجد مبكــة املكرمــة محــًا مــن عمــارة وقــف 
مســجد ... مبوجــب عقــد محــرر ملــدة ســنة قابلــة للتجديــد مــا لــم يخطــر 
احــد الطرفــن اآلخــر بعــدم الرغبــة يف ذلــك بخطــاب مســجل قبــل نهايتــه 
بشــهرين وقــد جتــدد العقــد ألربعــة أعــوام ومت أباغــه بعــدم الرغبــة يف 
جتديــد العقــد يف نهايــة الســنة األخيــرة بخطــاب اإلدارة املوجــه لصنــدوق 
بريــد املدعــى عليــه ورفــض املدعــى عليــه تســليم احملــل لــإلدارة وطلــب 
املدعــى احلكــم علــى املدعــى عليــه بإخــاء العقــار وتســليمه لــإلدارة بعــد 
تصفيــة الكهربــاء وهــذا هــو الطلــب األصلــي وثانيــا إلــزام املدعــى عليــه 
بدفــع أجــرة يوميــة للعقــار مــن تاريــخ 1434/1/1 هـــ وحتــى تاريــخ تســليم 
العقــار لــإلدارة ، أجــاب املدعــى عليــه باملصادقة على العقد واالســتئجار 
واملــدة ومقــدار األجــرة وانكــر تلقيــه خطــاب عــدم التجديــد مــن اإلدارة 
املدعيــة، مت طلــب البينــة مــن املدعــى فأجــاب بــان اإلدارة بعثــت بخطــاب 
وقــد مت  العقــد  إليــه يف  املشــار  بريــده  علــى صنــدوق  عليــه  للمدعــى 
اســتامه مــن قبــل البريــد الرســمي مبوجــب كشــف التســليم املرفــق 
باملعاملــة، تلقــى ناظــر القضيــة خطابــا مــن البريــد يفيــد أن إرســالية 
إدارة األوقــاف ثــم إيداعهــا يف صنــدوق بريــد املدعــى عليــه ومكثــت ملدة 
شــهر ولــم يراجــع املدعــى عليــه الســتامها فتــم تســليمها ملنــدوب إدارة 
األوقــاف حســب املتبــع، مت الرجــوع إلــى العقــد بــن الطرفــن فوجــد أن 
بيانــات املدعــى عليــه قــد ســجلت يف الصفحــة األولــى وتتضمــن اســمه 
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ورقــم هويتــه ورقــم هاتفــه وصنــدوق بريده،وصــادق علــى ذلــك املدعــى 
ــب اإلخــاء قــد  ــى مــا تقــدم وحيــث تبــن أن خطــاب طل ــاء عل عليــه، بن
مت إيداعــه يف صنــدوق بريــد املدعــى عليــه والــذي جعلــه مبوجــب العقــد 
عنوانــًا مختــارًا مــن قبلــه وعــدم اســتامه مــع ثبــوت إيداعــه يف الصنــدوق 
غيــر وجيــه ألنــه لــو صــح فإنــه تفريــط مــن املدعــى عليــه يوجــب خلســارته 
ولــم يثبــت تفريــط اإلدارة املدعيــة ولذلــك وملــا جــاء يف املــادة 81 مــن نظام 
املرافعــات الشــرعية وحيــث توفــرت مســوغات البــت يف الطلــب األصلــي 
ومراعــاة لســرعة البــت يف القضيــة فقــد صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى 
عليــه بإخــاء احملــل موطــن الدعــوى حــااًل وتســليمه لــإلدارة املدعيــة وفى 
حــال امتنــاع املدعــى عليــه أو تغيبــه فينفــذ احلكــم وفــق املــادة )72( مــن 
نظــام التنفيــذ املنظمــة لذلــك، واســتبقاء احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه 
باألجــرة حلــن توفــر مســوغات البــت فيــه، قنــع ممثــل اإلدارة املدعيــة 
باحلكــم، قــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة، صــدر قــرار محكمــة 

االســتئناف مبكــة املكرمــة باملوافقــة علــى احلكــم باألكثريــة .

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ، فلــدي 
أنــا القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة بنــاء علــى املعاملــة 
احملالــة إلينــا مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 3452496 يف 1434/02/02هـــ 
واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم  34260098 وتاريــخ 1434/02/02هـــ 
ففــي هــذا اليــوم األحــد املوافــق 1434/03/15هـــ افتتحت اجللســة يف متام 
الســاعة التاســعة صباحــًا وفيهــا حضــر ســعودي بالســجل املدنــي رقــم 
بصفتــه منــدوب األوقــاف واملســاجد مبكــة املكرمــة مبوجــب خطــاب 



308

التفويــض رقــم 11/1607 يف 1429/05/09هـــ وادعــى ضــد ســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم قائــًا يف تقريــر دعــواه ضــده : إن املدعــى عليــه 
اســتأجر مــن إدارة األوقــاف مبكــة املكرمــة احملــل رقــم )2( مــن عمــارة 
وقــف مســجد ... مبوجــب عقــد محــرر بينهمــا مــؤرخ يف 1429/03/07هـــ 
ملــدة ســنة ابتــداء مــن 1429/01/01هـــ قابلــة للتجديــد ملــدة أخــرى مالــم 
يخطــر أحــد الطرفــن اآلخــر بعــدم الرغبــة يف ذلــك بخطــاب مســتقل 
بأجــرة ســنوية قدرهــا خمســة عشــر ألــف ريــال وقــد جتــدد العقــد معــه 
ــوأبلغ بعــدم الرغبة  لألعــوام التاليــة 1430 و 1431هـــ و1432هـــ و1433هـ 
يف جتديــد العقــد الــذي ينتهــي يف نهايــة 1433هـــ بخطــاب االدارة رقــم 
6/3241 يف 1433/10/21هـــ ورفــض املدعــى عليــه تســليم الــدكان 
حتــى تاريخــه لــذا ؛ أطلــب مــا يلــي : أواًل : احلكــم علــى املدعــى عليــه 
بإخــاء العقــار وتســليمه إلدارة األوقــاف مبكــة املكرمــة بعــد تصفيــة 
الكهربــاء وهــو طلبــي األصلــي . ثانيــًا : إلــزام املدعــى عليــه بدفــع أجــرة 
يوميــة للعقــار مقدارهــا )139ريــال ( مائــة وتســعة وثاثــون ريــال مــن 
1434/01/01هـــ وحتــى تســليم العقــار هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى 
علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه : مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن 
ناحيــة العقــد واالســتئجار والعقــد واملــدة ومقــدار األجــرة فصحيــح ومــا 
ذكــره مــن إباغــي بعــدم التجديــد يف 1433/10/21هـــ فغيــر صحيــح 
فلــم يصلنــي مــن إدارة األوقــاف مــا يفيــد ذلــك وأطلــب رد دعــواه نظــرًا 
لســريان العقــد وجتــدده لعــام 1434هـــ هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي 
عــن البينــة علــى دعــواه أجــاب : بــأن االدارة قــد بعثــت خطابــًا للمدعــى 
عليــه برقــم  6/3241  يف  1433/10/21هـــ وقــد اســتلم مــن قبــل البريــد 
الرســمي يف 1433/10/22هـ مبوجب كشــف التســليم املرفق باملعاملة 
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علــى صنــدوق بريــد املدعــى عليــه رقــم .... مكــة هكــذا أجــاب وبســؤال 
املدعــى عليــه عــن رقــم صنــدوق بريــده أجــاب بــأن رقــم صنــدوق بريــده 
هــو .... مكــة هكــذا أجــاب عنــد ذلــك طلبــت مــن املدعــي العقــد فأبــرز 
العقــد املوقــع مــن قبــل املدعــى عليــه يف 1429/03/07هـــ وباالطــاع 
عليــه وجــد أنــه يتضمــن تأجيــر وزارة األوقــاف املدعــى عليــه الــدكان 
رقــم )2( مــن وقــف مســجد ... بأجــرة ســنوية مقدارهــا خمســة عشــر ألــف 
ريــال وقــد نصــت الفقــرة األولــى مــن املــادة الثانيــة من العقد علــى : ))مدة 
اإليجــار ســنة تبــدأ مــن 1429/01/01هـــ وهــذه املــدة قابلــة للتجديــد ملدد 
أخــرى مالــم يخطــر أحــد الطرفــن اآلخــر بعــدم الرغبــة يف ذلــك بخطــاب 
مســجل قبــل شــهرين علــى األقــل مــن تاريــخ انتهــاء مــدة العقــد (( وحيــث 
مبكــة  الســعودي  للبريــد  الكتابــة  قــررت  فقــد  ذكــر  مــا  األمــر 
املكرمــة لإلفــادة عــن اإلرســالية ومــا مت بشــأنها ثــم يف يــوم الســبت 
ــة القائــم بعملــي  املوافــق 1434/07/15هـــ افتتحــت اجللســة لــدى فضيل
القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة يف متــام الســاعة التاســعة 
والنصــف صباحــًا وقــد وردنــا اجلــواب علــى خطابنــا رقــم 34728059 
الرســمي  البريــد  مديــر  خطــاب  مبوجــب  1434/03/23هـــ  وتاريــخ 
املقيــد  1434/03/28هـــ  وتاريــخ  121/ر  رقــم  املقدســة  بالعاصمــة 
بهــذه احملكمــة برقــم 34803141 وتاريــخ 1434/04/02هـــ املتضمــن 
))نفيدكــم بــأن اخلطــاب مت إيداعــه يف صنــدوق املذكــور مــن تاريــخ 
1433/10/28هـــ إلــى 1433/11/29هـــ وحســب مــا هــو متبــع مكــوث 
املــادة يف الصنــدوق ملــدة شــهر حيــث إن املذكــور لــم يقــوم مبراجعــة 
صندوقــه خــال هــذه الفتــرة ومــن ذلــك مت تســليمها إلــى منــدوب فــرع 
وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقــاف مبكــة بتاريــخ 1433/12/01هـــ(( 
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ثــم يف يــوم األحــد املوافــق 1434/07/23هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام 
الســاعة التاســعة صباحــًا وفيهــا حضــر الطرفــان وبالرجــوع للعقــد املنــوه 
عنــه بعاليــه وجــد أن بيانــات املدعــى عليــه قد ســجلت يف الصفحة األولى 
مــن العقــد وتتضمــن اســمه كامــًا ورقــم هويتــه ورقــم هاتفــه وعنــوان 
صنــدوق بريــده وهــو )...( مكــة، وصــادق علــى ذلــك املدعــى عليــه. 
ــب جهــة اإلدارة  ــة وحيــث طل ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاًء عل فبن
املدعيــة إلــزام املدعــى عليــه بإخــاء العقــار املوصــوف يف الدعــوى ودفــع 
األجــرة ، وبعــد االطــاع علــى العقــد والــذي صــادق عليــه املدعــى عليــه 
واملتضمــن يف الفقــرة األولــى مــن املــادة الثانيــة مــن العقــد أنــه ))مــدة 
اإليجــار ســنة تبــدأ مــن 1429/01/01هـــ وهــذه املــدة قابلــة للتجديــد ملدد 
أخــرى مالــم يخطــر أحــد الطرفــن اآلخــر بعــدم الرغبــة يف ذلــك بخطــاب 
مســجل قبــل شــهرين علــى األقــل مــن تاريــخ انتهــاء مــدة العقــد(( وحيــث 
تبــن أن خطــاب طلــب اإلخــاء قــد أودع بتاريــخ 1433/10/28هـــ يف 
صنــدوق بريــد املدعــى عليــه والــذي جعلــه مبوجــب العقــد عنوانــًا مختــارًا 
مــن قبلــه ، لتلقــي اإلخطــارات فيــه وذلــك حســب خطــاب مديــر البريــد 
1434/03/28هـــ  وتاريــخ  121/ر  رقــم  املقدســة  بالعاصمــة  الرســمي 
املقيــد بهــذه احملكمــة برقــم 34803141 وتاريــخ 1434/04/02هـــ، 
املرصــود مضمونــه بعاليــه، وحيــث إن مــا دفــع بــه املدعــى عليــه مــن عــدم 
ــر متوجــه؛  ــده غي اســتامه للخطــاب مــع ثبــوت إيداعــه يف صنــدوق بري
ألنــه لــو صــح فإنــه تفريــط منــه موجــب خلســارته، ســيما والثابــت مــن 
ــه  ــى عنوان ــه عل ــاغ املدعــى علي ــة بإب ــة املدعي األوراق عــدم تفريــط اجله
املختــار بعــدم الرغبــة يف التجديــد لســنة أخــرى إنفــاذًا ملقتضيــات العقــد 
احملــرر بــن املتداعيــن، وحيــث أن اجلهــة املدعيــة لهــا حــق التصــرف 
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باملنفعــة باألحــظ جلهــة الوقــف باعتبارهــا ناظــرة علــى األوقــاف اخليريــة 
ــة الوقــف مــن وظيفــة الناظــر، قــال املــرداوي  ــر وتنمي مبكــة، والتأجي
-رحمــه اهلل-: ))وظيفــة الناظــر: حفــظ الوقــف والعمــارة، واإليجــار 
والزراعــة واملخاصمــة فيــه، وحتصيــل ريعــه مــن تأجيــره أو زرعــه أو 
ثمــره، واالجتهــاد يف تنميتــه، وصرفــه يف جهاتــه مــن عمــارة وإصــاح، 
وإعطــاء مســتحقه ونحــو ذلــك(( ]اإلنصــاف 68/7[،  واألصــل إطــاق 
تصرفهــا يف منفعتــه، وقــد رغبــت اإلخــاء حتقيقــًا ملصلحــة الوقــف 
واحلــق ال يعدوهــا، ولكــون أحــظ أركان العقــود هــو الرضــا لقولــه 
تعالــى : )) ياأيهــا الذيــن آمنــوا ال تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل إال 
أن تكــون جتــارة عــن تــراٍض منكــم (( وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : 
)) إمنــا البيــع عــن تــراض ((، واســتنادًا للمــادة )81( مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية التــي نصــت علــى أنه ))حتكم احملكمــة يف موضوع الطلبات 
العارضــة مــع الدعــوى األصليــة كلمــا أمكــن ذلــك ، وإال اســتبقت 
الطلــب العــارض للحكــم فيــه بعــد حتقيقــه(( وحيــث توفــر مســوغات 
ــي املقــدم مــن اجلهــة املدعيــة، ومراعــاة لســرعة  البــت يف الطلــب األصل
البــت يف القضيــة ،  فلمــا ســبق كلــه فقــد قــررت يلــي : أواًل: حكمــت 
بإلــزام املدعــى عليــه بإخــاء احملــل رقــم )2( مــن عمــارة وقــف مســجد 
.... موضــع الدعــوى حــااًل، وتســليمه إلدارة األوقــاف مبكــة املكرمــة، 
ويف حالــة امتناعــه أو تغيبــه فينفــذ احلكــم طبقــًا للمــادة )72( مــن نظــام 
التنفيــذ املنظمــة لذلــك. ثانيــًا: قــررت اســتبقاء احلكــم يف طلــب املدعيــة 
إدارة األوقــاف الثانــي وهــو إلــزام املدعــى عليــه بأجــرة احملــل حلــن توفــر 
مســوغات البــت فيــه. هــذا مــا حكمــت بــه وبإعــان احلكــم قــرر ممثــل 
اجلهــة املدعيــة قناعتــه باحلكــم، وقــرر املدعــى عليــه عدمهــا وطلــب 
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اســتئنافه بائحــة فجــرى تســليمه بنســخه مــن الصــك يف نفــس اليــوم 
وإفهامــه بــأن مــدة االعتــراض ثاثــون يومــًا اعتبــارًا مــن تاريــخ هــذا اليــوم 
وبأنــه إذا لــم يتقــدم بائحــة اعتراضيــة خالهــا فــإن حقــه يف االعتــراض 
يســقط ويكتســب احلكــم القطعيــة ، وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد آلــه وســلم حــرر يف 1434/07/23هـــ .
احلمــد هلل  وحــده وبعــد ففــي يــوم االربعــاء املوافــق 1434/09/16هـــ 
برقــم  املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت 
34260098 وتاريــخ 1434/08/30هـــ واملقيــدة بأســاس هــذه احملكمــة 
رقــم 34260098 وتاريــخ 1434/09/07هـــ املرفــق بهــا القــرار الصــادر 
مــن الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 
رقــم 34297417 وتاريــخ 1434/08/15هـــ  واملــدون علــى ظهــر الصــك 
لــذا جــرى حتريــر ذلــك  املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم باألكثريــة 
وإحلاقــه حتــى ال يخفــى وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــه وســلم حــرر يف 1434/09/16هـــ وآل
احلمــد هلل وحــده، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد :.فقــد 
الرابعــة يف  احلقوقيــة  الدائــرة  وعضــوي  رئيــس  نحــن  اطاعنــا  جــرى 
محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر من 
فضيلــة الشــيخ القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة واملســجل 
بعــدد )34276464( وتاريــخ 1434/7/23هـــ املتضمــن دعــوى منــدوب 
األوقــاف واملســاجد مبكــة املكرمــة ضــد واحملكــوم فيــه مبــا دون 
بباطنــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــرر 
باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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:  34285050 تاريُخه: 1434/8/1هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33550457

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34336864 تاريخه: 1434/10/21هـ

إجــارة - إخــاء عقــار لعــدم ســداد األجــرة - وجــوب الوفــاء بالعقــود - 
دفــع املدعــى عليــه بإقــراض املدعــي ولــم يثبــت ذلــك - حلــف اليمــن 
علــى نفــي الدفــع - احلكــم بإخــاء العقــار - إقــرار املدعــي باســتام 

العقــار خاليــًا مــن الشــواغل .

1- قوله تعالى »يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود« 
2- قوله صلى اهلل علية وسلم »املسلمون على شروطهم«

3- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم »البينــة علــى املدعــى واليمــن علــى مــن 
أنكر«

دعــوى املدعــى وكالــة ضــد املدعــى عليــه ومضمــون الدعــوى أن املدعــى 
عليــه قــد اســتأجر مــن املدعــى أصالــة عقــارًا ملدة تبدأ مــن 1427/8/1هـ 
إلــى 1434/8/1هـــ بأجــرة ســنوية قدرهــا عشــرة اآلف ريــال وان املدعــى 
عليــه قــد خالــف العقــد بتخلفــه عــن ســداد اإليجــار مــن 1431/8/28هـــ 
أجــاب  العقــار،  بإخــاء  املدعــى عليــه  إلــزام  املدعــى وكالــة  وطلــب 
املدعــى عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى وقــرر أن املدعــى أصالــة قــد أخــذ 
منــه قرضــا قــدرة خمســون ألــف ريــال بعــد اســتام األجــرة عــام 1430هـــ 
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احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا...........  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل العامــة مبكــة املكرمــة   وبن
رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 33550457 وتاريــخ 
وتاريــخ   331614840 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/08/27هـــ 
1433/08/27هـــ  ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/01/20 هـــ افتتحت 
اجللســة الســاعة الثامنــة والنصــف لســماع دعــوى  ضــد ســجل مدنــي رقــم 
بخصــوص دعــوى إخــاء عقــار مــن مســتأجر حاضــر ، وفيهــا حضــر 
املدعــى عليــه ولــم يحضــر املدعــي وال مــن ينــوب عنــه ولــم يتقــدم بعــذر 
تقبلــه احملكمــة وقــد انتهــى الوقــت احملــدد لنظــر الدعــوى واملقــرر 

ــه  ــال والباقــي ذكــر ان ــه بالقــرض ســلمه عشــرة اآلف ري وعندمــا طالب
ســوف يحســمها مــن األجــرة ولــذا فقــد طلــب املدعــى عليــه صــرف النظــر 
عــن الدعــوى، أجــاب املدعــى وكالــة عــن دعــوى القــرض باإلنــكار، 
قــرر املدعــى عليــه عــدم وجــود بينــة علــى دعــوى القــرض وطلــب ميــن 
عــدم  علــى  اليمــن  وحلــف  أصالــة  املدعــى  حضــر  أصالــة،  املدعــى 
اســتام األجــرة األعــوام 1432 و 1433 و 1434 هـــ وان دعــوى القــرض 
غيــر صحيحــة، جــرى االطــاع علــى العقــد بــن الطرفــن - ولألســباب 
املرصــودة يف نــص القضيــة ولقولــه تعالــى ))يــا أيهــا الذيــن امنــوا أوفــوا 
بالعقــود(( صــدر احلكــم علــى املدعــى عليــه بإخــاء العقــار وتســليمه 
القناعــة،  عــدم  عليــه  املدعــى  قــرر  الشــواغل،  مــن  خاليــا  للمدعــى 
صــدر قــرار محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة باملصادقــة علــى 

احلكم،قــرر املدعــى اســتامه للعقــار خاليــا مــن الشــواغل .
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حســب  األولــى  للمــرة  الدعــوى  شــطب  مت  وعليــه  الثامنــة  الســاعة 
التعليمــات وللبيــان جــرى حتريــره. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/01/20 هـــ
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 33550457 وتاريــخ 1433/08/27هـــ  
1433/08/27هـــ    وتاريــخ   331614840 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
رقــم......... املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ....... حضــر 
بصفتــه وكيــا عــن مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
ــه حــق املرافعــة واملدافعــة.. ــة ل ــة مبكــة رقــم 33347178 واملخول الثاني
الــخ وحضــر حلضــوره ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
وبســؤال املدعــي وكالــة عــن دعــواه قــال إن املدعــى عليــه اســتأجر مــن 
موكلــي العقــار الواقــع يف وادي...... ملــدة تبــدأ مــن 1427/8/1هـــ إلــى 
ريــال  )10000( عشــرة أالف  بأجــرة ســنوية مقدارهــا  1434/8/1هـــ 
ــخ 1427/4/15هـــ  ــب ... برقــم وتاري مبوجــب العقــد الصــادر مــن مكت
وقــد تخلــف املدعــى عليــه عــن ســداد األجــرة مــن تاريــخ 1431/8/28هـــ 
ــه بإخــاء  ــى املدعــى علي ــه للعقــد أطلــب احلكــم عل حتــى اآلن وملخالفت
ــه قــال مــا ذكــره  ــى املدعــى علي العقــار هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك عل
املدعــي وكالــة مــن أننــي اســتأجرت العقــار املذكــور املــدة املذكــورة 
باألجــرة كذلــك املذكــورة فصحيــح وقــد أقتــرض منــي مبلغــا ومقــداره 
1430هـــ  عــام  ألجــرة  اســتامه  بعــد  ريــال  ألــف  خمســون   )50000(
والباقــي  ريــال  أالف  )10000(عشــرة  أعطانــي  بــه  طالبتــه  وعندمــا 
ذكــر أنــه ســوف يحســمها مــن األجــرة أطلــب صــرف النظــر عــن دعــواه 
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وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال الصحيــح مــا ذكــرت وبســؤال 
املدعــى عليــه البينــة علــى مــا ذكــر قــال أطلــب مهلــة إلحضارهــا عليــه 
رفعــت اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وبســؤال املدعــى عليــه 
عــن بينتــه التــي طلــب مهلــة إلحضارهــا قــال إن املدعــي هــو مــن الشــهود 
كمــا أنــه منــع بقيــة الشــهود مــن احلضــور ولكــن لــدي شــاهد يدعــى ... 
وهــو ال يســتطيع احلضــور اليــوم واطلــب مهلــة إلحضــاره هكــذا أجــاب 
إننــي تضــررت كثيــرا مــن بقائــه يف ملكــي واطلــب  فقــال املدعــي 
ــة لهــذا احلــد رفعــت  ــد وصــول القضي ــه بإخــاء العقــار وعن احلكــم علي
اجللســة مــع إعامهمــا احلضــور يــوم غــد الســاعة الواحــد ظهــرا إجابــة 
ــه التــي ذكــر مــع إفهامــه بــأن هــذه  لطلــب املدعــى عليــه إلحضــار بينت

ــرة ويف املوعــد احملــدد ــة األخي هــي املهل
احلمــد هلل وحــده وبعــد فبعــد طباعــة الضبــط  رفــض املدعــى عليــه 
التوقيــع عليــه فقــد جــرى إعــداد هــذه احملضــر بشــهادة كاتبــه وللبيــان 
جــرى حتريــره وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/5/21هـــ
حضــر الطرفــان فســألت املدعــى عليــه عــن بينتــه فقــال بعــد أن خرجــت 
مــن اجللســة اتصلــت بالشــاهد فــإذا بــه قــد انقلــب علــي فبينتــي قــد حــال 
خصمــي بينــي وبينهــا فأفهمتــه بــأن لــه ميــن املدعــي علــى نفــي دعــواه 
فقــال اطلــب ميينــه فجــرى عــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة فقــال أطلــب 
مهلــة لعــرض ذلــك علــى موكلــي وإحضــاره ألداء اليمــن ففهــم فأجبتــه 
لطلبــه وعليــه رفعــت اجللســة ويف جلســة أخــرى  حضــر ســعودي اجلنســية 
وقــال  عليــه  املدعــى  حلضــوره  وحضــر  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
املدعــي أصالــة ال مانــع لــدي مــن أداء اليمــن علــى نفــي دعــوى املدعــى 
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عليــه فجــرى بيــان عاقبــة اليمــن الكاذبــة فحلــف بعــد إذنــي لــه قائــا 
واهلل العظيــم إننــي لــم أســتلم مــن املدعــى عليــه أجــرة عــام 1432هـــ وعــام 
1433هـــ وعــام 1434هـــ ولــم أقتــرض منــه شــيئا واهلل العظيــم هكــذا 
حلــف فبذلــك جــرى اإلطــاع علــى العقــد الصــادر مــن مكتــب ... برقــم 
59 وتاريــخ 1427/4/15هـــ واملتضمــن املســتأجر املؤجــر العقــار الواقــع 
بالــدور األرضــي األجــرة عشــرة  الواقعــة  الشــقة   ... ... شــارع  يف حــي 
ــى املســتأجر دفــع األجــرة  ــه » عل ــد اخلامــس من أالف كمــا تضمــن البن
واســتهاك املــاء والكهربــاء يف أول كل شــهر أو يف أول كل ســنة إذا 
كان اإليجــار ســنويا » وبعرضــه علــى الطرفــن صادقــا عليــه فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وميــن املدعــي ومــا جــرى اإلطــاع عليــه 
ولقولــه تعالــي »يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود« ولقولــه صلــى اهلل 
عليــه وســلم » املســلمون علــى شــروطهم » ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم 
»البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر« وجلميــع مــا ذكــر بعاليــة 
فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه بإخــاء العقــار املوصــوف يف الدعــوى 
وتســليمه للمدعــي خاليــا مــن الشــواغل وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر 
املدعــى عليــه عــدم القناعــة واســتعد بتقــدمي الئحــة إعتراضيــة  فأفهمتــه 
بتعليمــات االســتئناف وأن عليــه تقــدمي الائحــة االعتراضيــة خــال مــدة 
أقصاهــا ثاثــون يومــا مــن تاريــخ صــدور احلكــم فــإذا انتهــت املــدة ولــم 
و يكــون  االســتئناف  يســقط حقــه يف  االعتراضيــة  بائحتــه  يتقــدم 
التوفيــق  وبــاهلل  ذلــك  ففهــم  القطعيــة  الصفــة  قــد اكتســب  احلكــم 

وصلــى اهلل عليــه وســلم حــرر يف1434/8/1هـــ  
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد جــرى تســليم املدعــى عليــه نســخة احلكــم 
وأفهمتــه بــأن املــدة االعتراضيــة تبــدأ من 1434/8/1هـــ وإذا انتهت املدة 
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االعتراضيــة مبــرور ثاثــن يومــا فيســط حقــه يف االعتــراض ويكتســب 
وبــاهلل  جــرى حتريــره  وللبيــان  ذلــك  ففهــم  القطعيــة  الصفــة  احلكــم 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/8/1 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1435/1/10هـــ حضــر 
املدعــي ...........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم...........  
وقــرر وهــو بكامــل أهليتــه املعتبــرة شــرعا اســتامه للعقــار محــل النــزاع 
خاليــا مــن الشــواغل عليــه فقــد ثبــت لــدي هــذا اإلقــرار وبــه تكــون 
القضيــة منتهيــة وللبيــان جــرى حتريــره وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1435/1/10هـــ
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 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 
331614840 وتاريــخ 1434/9/15هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة واملســجل 
بعــدد 34285050 وتاريــخ 1434/8/1هــــ واملتضمــن دعــوى..... ضــد...... 

واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه .
وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم واهلل املوفــق. وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم ،،، وصحب
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: 34301207 تاريُخه: 1434/8/21هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34224794

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34351258 تاريخه: 1434/11/5هـ

إجــارة- امتنــاع املدعــى عليــه عــن دفــع األجــرة وجتديــد العقــد- طلــب 
إخــاء العقــار- شــهادة شــاهدين عــدل- وجــوب الوفــاء بالعقــود - تغيــب 
املدعــى عليــه واســتتاره عــن األنظــار يضعــف جانبــه - حكــم بإخــاء 

العقــار - الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر .

ِذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد{ َها اَلّ 1. قوله تعالى }َيا َأُيّ
2. قوله صلى اهلل عليه وسلم )) ال ضرر وال ضرار ((

3. مــا قــرره جمــع مــن أهــل العلــم مــن جــواز احلكــم علــى الغائب املســتتر 
عــن األنظار

ادعــى املدعــي بالوكالــة ضــد املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم 
والــذي تعــذر إباغــه بالطــرق الرســمية ولــذا تقــرر ســماع الدعــوى غيابيًا 
ومضمــون الدعــوى أن املدعــى عليــه اســتأجر كامــل الــدار أرضــًا وبنــاًء 
املوصوفــة يف ضبــط القضيــة مــن موكلــه املدعــي مــن قرابــة العشــرين 
عامــًا و لكنــه يف اخلمــس الســنوات األخيــرة لــم يســلم شــيئًا مــن األجــرة 
ويرفــض جتديــد العقــد وطلــب املدعــي وكالــة احلكــم علــى املدعــى 
وهمــا  موصلــة  بينــة  وكالــة  املدعــي  احضــر  العقــار،  بإخــاء  عليــه 
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احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا...........  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل العامــة مبكــة املكرمــة   وبن
رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 34224794 وتاريــخ 
وتاريــخ   341192381 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/05/15هـــ 
1434/05/15هـــ  ففــي يــوم  األحــد املوافق1434/08/07هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30 : 09  وفيها حضر ........... ســعودي اجلنســية مبوجب 
الســجل املدنــي رقــم........... بصفتــه وكيــا عــن ...........ســعودية اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم........... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن 
كتابــة العــدل الثانيــة مبكــة برقــم ......... يف 1432/04/08هـــ املخولــة 
يحضــر  ولــم  واإلنــكار  واإلقــرار  واملدافعــة  املرافعــة  حــق  فيهــا  لــه 
املدعــى عليــه وقــد وردتنــا إفــادة محضــر اخلصــوم رقــم 331676976 

شــاهدان مت تعديلهمــا شــرعًا شــهدا بصحــة الدعــوى، مت االطــاع علــى 
صــك ملكيــة العقــار فوجــده ناظــر القضيــة يتضمــن مــا ذكــره املدعــي 
ِذيــَن آَمُنــوا َأْوُفــوا  َهــا اَلّ يف دعــواه، بنــاًء علــى مــا تقــدم ولقولــه تعالــى }َيــا َأُيّ
ِباْلُعُقــوِد { و قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )) ال ضــرر وال ضــرار(( ولقــول 
جمــع مــن أهــل العلــم مــن جــواز احلكــم علــى الغائب املســتتر عــن األنظار 
ولكــون تغيــب املدعــى عليــه واســتتاره عــن األنظــار يضعــف جانبــه فقــد 
صــدر احلكــم علــى املدعــى عليــه بإخــاء العقــار محــل الدعــوى والغائــب 
علــى حجتــه إذا حضــر، مت إرســال نســخة مــن الصــك للمدعــى عليــه، 
علــى  باملوافقــة  املكرمــة  االســتئناف مبكــة  قــرار محكمــة  صــدر 

احلكــم والغائــب علــى حجتــه إذا حضــر.
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يف 1433/09/10هـــ للجلســة املؤرخــة يف 1433/10/25هـــ املتضمنــة ) 
مت الوصــول إلــى العنــوان ولــم جنــد مــن يــرد علينــا ألكثــر مــن مــرة ( 
كمــا ســبق وأن جــرت الكتابــة لســعادة مديــر شــعبة أمــن احملاكــم 
الشــرعية برقــم 34542207 يف 1434/03/02هـــ للبحــث عــن املدعــى 
عليــه وإحضــاره بالقــوة اجلبريــة مخفــورا يف أقــرب وقــت فوردنــا خطابهــم 
رقــم .........يف 1434/05/13هـــ املتضمــن مانصــه ) مت البحــث والتحــري 
عــن املذكــور مــن قبــل أفــراد وحــدة البحــث واتضــح أنــه غيــر متواجــد 
مبنزلــه ومت وضــع اخلفــارة الســرية علــى منزلــه طيلــة الفتــرة املاضيــة 
ولــم يشــاهد املذكــور ( عليــه فقــد قــررت الســير يف نظــر الدعــوى 
غيابيــا وبســؤال املدعــي وكالــة عــن دعــواه ادعــى قائــا إن املدعــى 
بحــارة  الكائنــة ب.........  وبنــاء  أرضــا  الــدار  اســتأجر كامــل  عليــه 
.........املشــتملة علــى ثاثــة أدوار كل دور غرفتــن اململــوك ملوكلتــي 
مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة العــدل األولــى مبكــة رقــم .........
يف 1394/02/03هـــ حيــث إن املدعــى عليــه مســتأجر لهــذا العقــار مــن 
قرابــة عشــرين عامــا إال أنــه يف اخلمــس ســنوات األخيــرة لــم يدفــع شــيئا 
مــن األجــرة ويرفــض جتديــد العقــد أطلــب احلكــم عليــه بإخــاء العقــار 
املذكــور وبســؤاله عــن بينتــه أحضــر للشــهادة كل مــن ...........ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم...........  و........... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم........... وبطلــب الشــهادة منهمــا شــهد كل 
الغائــب  املدعــى عليــه  أن  العظيــم  بــاهلل  أشــهد  قائــا  واحــد مبفــرده 
مســتأجر للعقــار اململــوك للمدعيــة أصالــة املذكــور يف الدعــوى وذلــك 
طيلــة عشــرين عامــا ولــم يدفــع أجــرة اخلمــس الســنوات األخيــرة ويرفــض 
املواجهــة أو جتديــد عقــد اإليجــار هكــذا شــهدا ثــم جــرى تزكيــة 
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اجلنســية  ...........ســعودي  مــن  كل  قبــل  مــن  املذكوريــن  الشــاهدين 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم...........  و........... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم........... وبســؤال املدعــي هــل لديــه مزيــد بينــة قــال ال 
وبطلــب صــك امللكيــة منــه أبــرز الصــك رقــم .........يف 1394/02/03هـــ 
الصــادر مــن كتابــة العــدل األولــى مبكــة وباالطــاع عليــه وجدتــه 
يتضمــن مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
ــوا أوفــوا  ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــى ) ي ــه تعال ــة ولقول ــة والبين الدعــوى واإلجاب
وملــا  ( وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) ال ضــرر وال ضــرار(  بالعقــود 
ذكــره جمــع مــن احملققــن مــن جــواز احلكــم علــى الغائــب املســتتر عــن 
األنظــار ولكــون تغيــب املدعــى عليــه واســتتاره عــن األنظــار يضعــف 
جانبــه جلميــع مــا ســبق حكمــت علــى املدعــى عليــه بإخــاء العقــار 
محــل الدعــوى والغائــب علــى حجتــه متــى مــا حضــر وبعــرض احلكــم 
ــة قنــع بــه فأمــرت بإخــراج صــك باحلكــم وإرســال  علــى املدعــي وكال
نســخة منــه للمدعــى عليــه لتبليغــه بــه وإفهامــه بــأن عليــه تقــدمي الئحتــه 
االعتراضيــة خــال ثاثــن يومــا تبــدأ مــن تاريــخ االســتام وإال فــإن 
حقــه يف طلــب االســتئناف يســقط ويكتســب احلكــم القطعيــة وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/08/07هـــ
1434/11/23هـــ  املوافــق  األحــد  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف برقــم 
341192381 يف 1434/11/18هـــ مرفقــا بهــا القــرار رقــم 34351258 
يف 1434/11/5هـــ ونــص احلاجــة منــه )وبدراســة احلكــم وصورة ضبطه 
تقــرر املوافقــة علــى احلكــم والغائــب علــى حجتــه متــى حضــر واهلل 



323

املوفــق قاضــي اســتئناف توقيعــه وختمــه قاضــي اســتئناف توقيعه وختمه 
رئيــس الدائــرة توقيعــه وختمــه ( لــذا جــرى حتريــره حتــى ال يخفــى وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف  1434/11/23هـــ
احلمد هلل وحده ، والصاة والســام على رســول اهلل وبعد : ـ فقد جرى 
مّنــا نحــن قضــاَة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة اخلامســة يف محكمــة 
احلكــم  هــذا  علــى  االطــاُع  املكرمــة  مكــة  مبنطقــة  االســتئناف 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ........... القاضــي يف احملكمــة العامــة مبكة 
املكرمــة  املســجل بعــدد 34301207 وتاريــخ 1434/8/21هـــ املتضمــن 
ــه مبــا دون باطــن الصــك ، وبدراســة  دعــوى........... ضــد احملكــوم فيـ
احلكــم وصـــورة ضبطـــه تقــرر املوافقــة علــى احلكــم  و الغائــب علــى 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل علـ ــه متــى حضــر . وبــاهلل التوفيــق ،  وصلـ حجت

وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم.
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: 34304769  تاريُخه: 1434/8/24هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33599008

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34373352 تاريخه: 1434/11/27هـ

إجــارة - إخــاء عقــار لتغيــر املالــك - أســبقية شــراء عقــار - قــرر املدعى 
عليــه عــدم وجــود بينــه -  طلــب إدخــال مــن يصــح اختصامــه »بائــع 

العقــار« - عــدم قبــول ميــن املتداخــل - احلكــم بإخــاء العقــار 

قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم » البينــة علــى املدعــى واليمــن علــى مــن 
انكــر«

دعــوى املدعــى ضــد املدعــى عليــه ومضمــون الدعــوى انــه اشــتري بيتــا 
شــعبيًا مت وصفــه مــن مالكــه الســابق واملدعــى عليــة مســتأجر لهــذا 
البيــت مــن مالكــه الســابق وانــه طلــب مــن املدعــى عليــة إخــاء العقــار 
فرفــض وطلــب املدعــى إلــزام املدعــى عليــه بإخــاء العقــار فــورًا ، أجــاب 
املدعــى عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى ودفــع بأنــه اشــتري املنــزل محــل 
النــزاع مــن مالكــه الســابق قبــل شــراء املدعــى لــه، طلــب املدعــى عليــة 
إدخــال املالــك الســابق ، طلــب ناظــر القضيــة مــن املدعــى عليــه البينــة 
علــى أســبقية الشــراء ، حضــر املالــك الســابق وجــري إفهــام املدعى عليه 
بــأن لــه ميــن املالــك الســابق فرفــض، اســتعد املتداخــل بــأداء اليمــن، 
ثبــت لــدى ناظــر القضيــة صحــة الدعــوى وحكــم علــى املدعــى عليــه 
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إخــاء العقــار ، وافهمــه بــأن لــه ميــن املتداخــل متــى أراد ، قــرر املدعــى 
عليــه عــدم القناعــة ، صــدر قــرار محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبــوك 

باملصادقــة علــى احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بتبــوك   
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بتبــوك برقــم 33599008 وتاريــخ 1433/10/14 هـــ  املقيــدة باحملكمــة 
الســبت  يــوم   ففــي  هـــ    1433/10/14 وتاريــخ   331797051 برقــم 
وفيهــا    09  :  00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1433/12/25هـــ 
حضــر ........... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم..........، 
وادعــى علــى احلاضــر معــه ، ...........ســوري اجلنســية مبوجــب رخصــة 
اإلقامــة رقــم........... ، قائــًا يف دعــواه : إنَّ هــذا احلاضــر معــي مســتأجٌر 
للبيــت الشــعبي الواقــع يف حــي الفيصليــة بتبــوك مــن مالكــه الســابق ، 
َل صكــه رقــم  ثــم اشــتريُت أنــا هــذا العقــار يف شــهر ربيــع األول ، وُســجِّ
3/72 يف 1433/7/21هـــ الصــادر مــن كتابــة العــدل األولــى بتبــوك 
باســمي بتاريــخ 1433/9/9هـــ وطلبــُت مــن املدعــى عليــه أن ُيخلــي العقار 
فرفــض ؛ لــذا أطلــب إلزامــه باإلخــاء فــورًا ، هــذه دعــواي . وبعرضهــا 
نــي مســتأجٌر  علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا : مــا ذكــره املدعــي مــن أنَّ
ــي طلبــُت  لهــذا البيــت مــن مالكــه الســابق فهــذا صحيــح ، واحلاصــل أنِّ
مــن املالــك الســابق أن يبيعنــي هــذا البيــت محــل النــزاع فوعدنــي بذلــك، 
ــه عــرض  ولكــن قــال لــي انتظــر قليــًا فانتظــرُت ، وعندمــا علمــُت أّن
البيــت للبيــع حضــرُت عنــده فطلبــُت منــه أن يبيعنــي إيــاه فوعدنــي بذلــك 
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وقــال اصبــر، ثــم بعدهــا بفتــرة علمــُت أّنــه باعــه فكلمــُت  وطلبــُت منــه 
أن يبيعنــي هــذا البيــت فاســتعد بذلــك ، ثــم بعدهــا بفتــرة تفاجــأت بــأنَّ 
املدعــي قــد اشــتراه وســجل صكــه باســمه وأنــا أولــى مــن املدعــي بهــذا 
البيــت ألنــي مســتأجر قــدمي وقمــُت بإصاحــات كثيــرة يف هــذا البيــت 
وأفهمــُت املالكــن الســابقن باالســتعداد للشــراء وســلمُت للمكتــب 
ــي أن أحضــر عندهــم مــن الغــد مــن أجــل كتابــة  قيمــة البيــت وطلبــوا منِّ
العقــد ؛ علمــا أنــي أريــد شــراء البيــت وتســجيله باســم ابنتــي التــي حتمــل 
اجلنســية الســعودية  لــذا لــن ُأخلــي هــذا البيــت . هكــذا قــرر. وبعــرض 
ــى املدعــي قــال : الصحيــح مــا ذكــرُت ، واملدعــى عليــه َيِعــُد  ذلــك عل
املالــك بالشــراء لكــن لــم يحصــل بينهمــا بيــع ، هــذه إجابتــي . فســألُت 
ــع ؟ فقــال : نعــم حصــل  ــك بي ــه هــل حصــل بينــك وبــن املال املدعــى علي
بينــي وبينــه بيــع واتفقنــا شــفويًا مببلــغ قــدره مائتــان وثاثــون ألــف ريــال 
نــة علــى ذلــك فوعــد بهــا . ويف جلســٍة أخــرى  . هكــذا قــرر. فســألُته البيَّ
ــة التــي وعــد بهــا ؟ قــال  ن حضــر الطرفــان ، وبســؤال املدعــى عليــه البيِّ
نــة ، وأنــا طلبــُت املالــك الســابق للحضــور هــذه اجللســة  : ليــس لــديَّ بيِّ
فرفــض ، وأطلــُب حضــوره وإن أنكــر فأطلــُب ميينــه ، علمــًا أنَّ وعدنــي 
ببيــع هــذا البيــت لــي لكــن باعــه. هكــذا قــرر . ويف جلســة أخــرى حضر 
نــة التــي وعــد بهــا قــال : إن  الطرفــان ، وبســؤال املدعــى عليــه عــن البيِّ
بينتــي هــو إن حضــر صاحــب البيــت وأنكــر فيحلــف وإن حلــف ، فلــن 
أخــرج ، ألنــي صــادق يف كامــي ، وأنــا لــم أبحــث عــن ألنــي اكتفيــت 
بطلــب احملكمــة لــه وليــس بينــي وبينــه أي تواصل وُأقــدم لكم مذكرًة 
فيهــا إضافــة إلجابتــي الســابقة . هكــذا قــرر. وباإلطــاع عليهــا وجــدُت 
أنَّ بعضهــا قــد ذكــره يف إجابتــه ســابقًا والبعــض اآلخــر ليــس لــه عاقــة 



327

بهــذا القضيــة ؛ وعليــه ُرفعــت اجللســة إلدخــال البائــع بنــاًء علــى املــادة 
)76( مــن نظــام املرافعــات . ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان ، وللعلــم 
فإننــا لــم نتمكــن مــن فتــح اجللســة يف موعدهــا احملــدد ســلفًا لكونــي 
يف إجــازة اضطراريــة . وحضــر يف هــذه اجللســة مــن بــاع علــى املدعــي 
وأشــار املدعــى عليــه أنــه حصــل تفــاوض بينهمــا علــى البيــع وهــو ســعودي 
بالهويــة الوطنيــة رقــم ...، وبســؤاله عمــا لديــه ؟ قــال: إنــي وجــدُت هــذا 
البيــت محــل النــزاع معروضــًا للبيــع يف أحــد املكاتب العقارية فاشــتريُته 
مــن مالكــه وأخبرنــي أن الــذي يســكن يف هــذا البيــت لــه رغبــة بــه 
وهــو املدعــى عليــه فقلــُت خيــر إن شــاء اهلل فاشــتريُت هــذا البيــت منــه 
بأربعمائــة ألــف ريــال ثــم بعدهــا ذهبــُت بنفســي للمدعــى عليــه يف هــذا 
ــى أرض قــد  ــه البيــت وكان هــذا البيــت مقــام عل البيــت وعرضــُت علي
ــزاع واجلــزء  ــه هــذا البيــت محــل الن ــم علي ــى جزئــن جــزء أقي قســمت إل
اآلخــر أقيــم عليــه بيــت آخــر ، واحلاصــل أنــي عرضــُت علــى املدعــى عليــه 
هــذا البيــت محــل النــزاع وقلــت لــه إن رأس مالــي فيــه مائتــي ألــف ريــال 
فبكــم تريــد أن تشــتريه فقــال إنــه ال يســاوي هــذه القيمــة ووضــح لــي أنه 
ليــس لــه رغبــة يف شــرائه ثــم عرضُتــه يف مكتــب العقــاري وبعدها حضر 
املدعــي ورغــب يف شــراء البيــت مببلــغ مائتــن وأربعــن ألف ريــال فذهبُت 
للمدعــى عليــه وأخبرتــه بأنــه تقــدم للبيــت مشــتٍر مبائتــن وأربعــن ألــف 
ريــال فقــال إن هــذا البيــت ال يســاوي هــذه القيمــة وأعــرض عنــه فطلبــُت 
منــه أن يســمح للمشــتري مبعاينــة البيــت فوافــق علــى ذلــك وحضــرُت أنــا 
واملدعــي ودخلنــا عنــده يف هــذا البيــت وقــام املدعــى عليــه بإطاعنــا علــى 
بعــض أجــزاء البيــت وتفاصيلــه ثــم بعدهــا كتبــُت عقــدًا مــع املدعــي يف 
مكتــب ... وشــهدنا علــى ذلــك وكان ذلــك بعــد املغــرب وال أذكــر أي 
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ــون وقــدره  ــم بعــد العشــاء اســتلمُت مــن املدعــي العرب ــخ ث ــوم وال التاري ي
ثمانــون ألــف ريــال تقريبــًا ثــم بعدهــا بيــوم أو يومــن اتصــل بــي موظــف 
يف مكتــب وكنــُت قــد عرضــت البيــت قبــل البيــع عنــد عــدة مكاتــب 
وقــال لــي املوظــف بــأن املدعــى عليــه يرغــب يف شــراء البيــت فقلــت إنــي 
ــم أكمــل  ــت بكــم ث وقعــت عقــدًا مــع املدعــي وإذا اســتجد أمــر اتصل
لــي املدعــي بقيــة املبلــغ وأنهيــت إجــراءات فــرز الصــك باجلزأيــن اللذيــن 
ذكرتهمــا لــدى كتابــة العــدل ثــم أفرغــُت للمدعــي يف 1433/9/9هـــ 
علمــًا أنــي عندمــا كنــُت أشــاهد البيــت ومعــي املدعــي واملدعــى عليــه 
كان املدعــى عليــه يبــارك للمدعــي البيــع هــذا مــا لــدي مــن إفــادة . 
وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا : مــا ذكــره يف إفادتــه بعضــه 
صحيــح وبعضــه غيــر صحيــح والصــواب أن عندمــا أخبرنــي أنــه اشــترى 
هــذا البيــت والــذي بجــواره مــن مالكــه بأربعمائــة ألــف ريــال تفاوضــُت 
معــه علــى أن أشــتري هــذا البيــت محــل النــزاع مبائتــن وســبعة وعشــرين 
ألــف ريــال فوافــق علــى ذلــك ثــم يف صبــاح الغد وكان ذلك يف شــهر ربيع 
األول مــن عــام 1433هـــ أحضــرُت معــي كامــل املبلــغ ثــم حضــر عنــدي 
واملدعــي وملــا ســألته عــن ســبب مجــيء املدعــي معــه قــال إن هــذا يريــد 
شــراء البيــت فقلــت لــه ألــم نتفــق باألمــس علــى مائتــن وســبعة وعشــرين 
ألــف ريــال وأنــا مســتعد بتســليمها لــك اآلن فقــال لــي انظــر يف املوضــوع 
وطلــب مهلــة للتفكيــر فذهبــا ولــم يحصــل أنــي أطلعتهــم علــى املنــزل أو 
أدخلتهــم فيــه ثــم علمــت فيمــا بعــد أنهمــا تبايعــا علــى هــذا املبلــغ الــذي 
اشــترى بــه املدعــي ، هــذه إجابتــي. وبعرضهــا علــى قــال : الصحيــح مــا 
ذكــرُت ولــم يحصــل أن اتفقــت مــع املدعــى عليــه علــى أي شــيء يتعلــق 
بالبيــع أو الشــراء بــل إنــي ملــا أخبرتــه بأنــه ِســيم منــي مبائتــن وأربعــن 
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ألــف ريــال زهدنــي يف البيــت وقــال إنــه ال يســاوي أي شــيء وأوضــح لــي 
رغبتــه بعــدم الشــراء هــذه إجابتــي . فســألت املدعــى عليــه البينــة علــى 
مــا ذكــر فقــال : ليــس لــدي بينــة ولــم يكــن معنــا أحــد. هكــذا قــرر. 
فســألت املتداخــل أمســتعٌد بــأداء اليمــن علــى نفــي مــا ذكــره املدعــى 
عليــه ؟ فقــال: نعــم ، فعرضتهــا علــى املدعــى عليــه فقــال : ال أقبــل 
بيمينــه . هكــذا قــرر. وقــد ســبق ألن استفســرُت عــن ســريان مفعــول 
صــك العقــار محــل النــزاع والــذي يحمل الرقــم 3/72 يف 1433/7/21هـ 
بالنمــوذج املعــد لذلــك برقــم 34790713 يف 1434/4/1هـــ فوردنــي مــن 
ــة رئيــس كتابــة العــدل اجلــواب بــذات الرقــم يف 1433/4/17هـــ  فضيل
واملتضمــن أن الصــك ســاري املفعــول وليــس علــى ســجله أي شــروحات 
تخــل بصاحيتــه ومســجل باســم ؛ فســألت املدعــي عــن العقــد فقــال 
ليــس معــي اآلن وبنــاء علــى التعاقــد الــذي بينــي وبــن املدعــى عليــه نقــل 
العقــار باســمي هكــذا قــرر ، ومســتعد بإرفاقــه باملعاملــة. فبنــاًء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وملــا جــاء يف إفــادة املتداخــل وألن املدعــى 
عليــه قــرر يف إجابتــه ادعائــه بأنــه اشــترى هــذا البيــت محــل النــزاع مــن 
مالكــه قبــل أن يبيعــه علــى املدعــي مببلــغ مائتــن وســبعة وعشــرين ألــف 
ريــال وأنكــر ذلــك املتداخــل ).....( وقــرر املدعــى عليــه عــدم البينــة التــي 
تثبــت صحــة مــا ادعــاه  ورفــض ميــن املتداخــل بعــد أن اســتعد بهــا ولقولــه 
عليــه الصــاة والســام :) البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن أنكــر( 
حســنه البيهقــي فقــد ثبــت لــدي صحــة دعــوى املدعــي وحكمــُت علــى 
املدعــى عليــه بــأن يخلــي العقــار محــل النــزاع حــااًل وأفهمتــه بــأن لــه ميــن 
املتداخــل متــى طلبهــا وبعرضــه عليــه لــم يقنــع بــه وطلــب بعــث احلكــم 
بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة  إلــى محكمــة االســتئناف لتدقيقــه ووعــد 
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وُأفهــم باملراجعــة يف يــوم األربعــاء 1434/8/24هـــ ال ســتام صــورة مــن 
صــك احلكــم وُأفهــم بــأن لــه ثاثــن يومــًا لــه أن يقــدم اعتراضــه علــى 
احلكــم خالهــا ويبــدأ حســابها مــن التاريــخ املشــار إليــه آنفــًا  وُختمــت 
هــذه اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/8/23هـــ
ــوم اخلميــس املوافــق1435/01/04 هـــ  احلمــد هلل وحــده وبعــد ، ففــي ي
افتتحــت اجللســة الســاعة الثامنــة ، وفيهــا عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف بتبــوك ، بخطــاب فضيلــة رئيســها رقــم 331797051 يف 
1434/12/16هـــ وبرفقــه القــرار رقــم 34373352 يف 1434/11/27هـ 
، املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم مــع التنبيــه إلــى إفهــام املدعــى عليــه 
بــأّن لــه حــق إقامــة الدعــوى يف املطالبــة بقيمــة إصــاح البيــت إْن رِغــَب 
يف ذلــك . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1435/01/04 هـــ
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل أمــا بعــد: فقــد اطلعنـــا 
نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة األولــى يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة 
برقــم  بتبــوك  العامــة  احملكمــة  مــن   الــواردة  املعاملــة  علــى  تبــوك 
331797051 وتاريــخ 1434/9/23هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ وفقــه اهلل برقــم  34304769 وتاريــخ 1434/8/24هـــ 
ضبطــه  وصــورة  الصــك  وبدراســة  بدعوى...........ضــد...........  اخلــاص 
واملذكــرة االعتراضيــة املقدمــة مــن املدعــى عليــه وأوراق املعاملــة جــرت 
املصادقــة علــى احلكــم  مــع التنبيــه إلــى إفهــام املدعــي عليــه بــأن لــه 
حــق إقامــة الدعــوى يف املطالبــة بقيمــة إصــاح البيــت إن رغــب يف ذلــك 

وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 34324759 تاريُخه: 1434/9/23هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3426387

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
35114280 تاريخه: 1434/1/14هـ

إجــارة- مماطلــة املدعــى عليــه يف دفــع األجــرة وتأجيــر العقــار مــن 
رغــم  عليــه  املدعــى  حضــور  عــدم  وعقــد-  شــرط  مخالفــة  الباطــن- 
التبليــغ- شــهادة الشــهود العــدول- ميــن االســتظهار للمدعــي- نكــول 
املدعــى عليــه- إزالــة ضــرر- حكــم بإخــاء العقــار- الغائــب علــى حجتــه 

متــى حضــر .

1-  قوله صلى اهلل عليه وسلم » املسلمون على شروطهم«
2- ما قرره الفقهاء من أن الضرر يزال .

3- املادتن 122/55 و 176 من نظام املرافقات الشرعية .

ادعــى املدعــى وكالــة ضــد املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم 
رغــم تبليغــه باحلضــور فقــرر ناظــر القضيــة ســماع الدعــوى غيابيــا وحــرر 
املدعــى وكالــة دعــواه ومضمونهــا أن املدعــى عليــة قــد اســتأجر مــن 
ــون ألــف  ــه فيــا ملــدة خمــس ســنوات بأجــرة ســنوية قدرهــا ثاث موكل
ريــال وقــد ســدد الدفعــة األولــى مبلغــا قــدره خمســة عشــر ألــف ريــال ولــم 
يســدد باقــي األجــرة وقــد حــل عليــة مــن األجــرة خمــس دفعــات كمــا ان 
املدعــى عليــه قــام بتأجيــر الفــا للعــزاب بجــوار ســكن العوائــل وبذلــك 
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يكــون خالــف بنــدا مــن بنــود العقــد والــذي ينــص علــى أن املســتأجر ال 
يؤجــر علــى الغيــر إال بــإذن خطــى مــن املؤجــر ، مبــا أن املدعــى عليــه 
مماطــل يف تســديد األجــرة وخالــف بنــدا مــن بنــود العقــد فقــد متــت 
مطالبتــه بإخــاء الفــا فرفــض ولذلــك فــإن املدعــى وكالــة يطلــب 
احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بإخــاء العقــار ، مت طلب البينــة من املدعي 
موطــن  للفــا  موكلــه  متلــك  وثيقــة  وكالــة  املدعــى  وكالة،أحضــر 
ــى صحــة دعواه،حلــف  ــة شــاهدين عل الدعــوى، احضــر املدعــى وكال
املدعــي اليمــن بعــد تخويفــه بــاهلل ســبحانه وتعالــى، قــرر ناظــر القضيــة  
انــه مبــا أن املدعــى عليــه قــد تغيــب عــن حضــور جلســات القضيــة رغــم 
تبلغــه باجللســة األول لشــخصه ولــم يحضــر ولــم يقــدم عــذرًا وأن ذلــك 
يعــد نكــواًل عــن اجلــواب علــى الدعــوى ومبــا أن املدعــي أقــام البينــة علــى 
دعــواه يف تأجيــره املدعــى عليــه للفــا مــن الباطــن ملســتأجرين عــزاب 
وبذلــك يكــون خالــف بنــدًا مــن بنــود العقــد املبــرم ومبــا أن املدعــى 
عليــه اهمــل العــن املؤجــرة حســب شــهادة الشــاهد األول وأدى املدعــى 
ــة اليمــن الشــرعية فقــد صــدر احلكــم بإخــاء الفــا املوصــوف  أصال
حــااًل ،  قــرر ناظــر القضيــة أنــه ســيتم بعــث نســخة مــن احلكــم للمدعــى 
عليــه وإفهامــه بتعليمــات االعتــراض، صــدر قــرار محكمــة االســتئناف 

مبكــة املكرمــة باملصادقــة علــى احلكــم.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
باملدينــة املنــورة ففــي هــذا اليــوم الســبت 1434/2/16هـ أفتتحت اجللســة 
األولــى الســاعة التاســعة والنصــف صباحــًا وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة 
لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة باملدينــة املنورة برقــم 3426387 
وتاريــخ 1434/01/17 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 34128440 وتاريخ 
الســجل  اجلنســية مبوجــب  ...........ســعودي   هـــ حضــر   1434/01/17
املدنــي رقــم ........... ولــم يحضــر املدعــى عليــه املواطــن وال مــن ينــوب عنــه 
وقــد مت تبليغــه لشــخصه مبوعــد جلســة ســابقة بتاريــخ 1434/2/2هـــ 
ــًا يف  ــوم الســبت ويف متــام الســاعة التاســعة صباحــًا وكنــت منتدب ويف ي
وقتهــا إلــى احملكمــة العامــة مبحافظــة بيشــة مبوجــب قــرار معالــي وزيــر 
العــدل برقــم 22315يف 1433/12/26هـــ حســب إفــادة محضــر اخلصــوم 
يف هذه احملكمة املوظف على ورقة التبليغ املؤرخة يف 1434/1/17هـ 
وأمــا هــذه اجللســة والتــي حــدد لهــا يف متــام الســاعة التاســعة صباحــًا 
موعــدًا لســماع الدعــوى فقــد وردنــا إفــادة رئيــس محضــري اخلصــوم 
يف هــذه احملكمــة شــرحًا علــى ورقــة التبليــغ املؤرخــة يف 1434/2/2هـــ 
واملتضمــن أن املعلــم املذكــور غائــب بدايــة األســبوع حســب إفــادة مديــر 
املدرســة هــذا وقــد قــرر املدعــي قائــًا أطلــب تأجيــل اجللســة لعــل املدعــى 
عليــه يحضــر يف اجللســة القادمــة هكــذا أجــاب وعليــه أمــرت برفــع 
اجللســة إلــى يــوم األحــد 1434/4/14هـــ الســاعة التاســعة والنصــف هــذا 
العاشــرة  متــام الســاعة  يــوم األحــد املوافــق 1434/04/21هـــ ويف  ويف 
الهويــة  املواطــن يحمــل  الثانيــة وفيهــا حضــر  صباحــًا فتحــت اجللســة 
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ــة  ــة رقــم الوكيــل الشــرعي عــن املدعــي مبوجــب صــك الوكال الوطني
برقــم 34447525 يف  األولــى  املنــورة  املدينــة  عــدل  الصــادرة كتابــة 
1434/04/13هـــ واملخــول لــه يف وكالتــه حــق املرافعــة وإقامــة الدعــوى 
واملدافعــة وســماع الدعــوى والــرد عليهــا واإلقــرار واإلنــكار واإلبــراء 
وطلــب اليمــن وقبــول احلكــم واإلعتــراض عليــه ولــم يحضــر املدعــى 
عليــه املواطــن وال مــن ينــوب عنــه يف موعــد هــذه اجللســة والتــي حــدد لهــا 
يف متــام الســاعة التاســعة والنصــف موعــدًا لســماع الدعــوى ، هــذا وقــد 
وردنــا إفــادة رئيــس قســم محضــري اخلصــوم يف هــذه احملكمــة شــرحًا 
علــى ورقــة التبليــغ املؤرخــة يف 1434/02/16هـــ واملتضمنــة أن املدعــى 
عليــه متغيــب منــذ أســبوعن حســب إفــادة مديــر املدرســة وعليــه قــررت 
ســماع الدعــوى غيابيــًا هــذا ، وبســؤال املدعــي وكالــة عــن دعــواه قــرر 
قائــًا : أطلــب إعطائــي مهلــة حتــى أمتكــن مــن الرجــوع علــى موكلــي 
وحتريــر دعــواه حتريــرًا دقيقــًا . هكــذا أجــاب . وعليــه أمــرت برفــع 
اجللســة إلــى يــوم  الثاثــاء 1434/5/28هـــ  الســاعة  الثامنــة صباحــًا هــذا 
ويف يــوم الثاثــاء 1434/05/28هـــ  ويف متــام الســاعة الثامنــة والنصــف 
صباحــًا فتحــت اجللســة الثالثــة وفيهــا حضــر املدعي وكالــة  و لم يحضر 
املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه يف موعــد هــذه اجللســة والتــي حــدد لهــا 
يف متــام الســاعة الثامنــة صباحــًا موعــدًا لســماع الدعــوى هــذا ثــم جــرى 
منــا ســؤال املدعــي وكالــة  عــن دعــواه فادعــى علــى الغائــب عــن مجلــس 
احلكــم املواطــن/ قائــًا يف حتريــر دعــواه عليــه لقــد اســتأجر املدعــى 
عليــه مــن موكلــي الفيــا الواقعــة باحلــرة الشــرقية بالقــرب مــن كتابــة 
عــدل املدينــة املنــورة األولــى واململوكــة ملوكلــي مبوجــب وثيقــة امللكيــة 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل املدينــة املنــورة األولــى وال أعلــم رقمهــا وال 
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تاريخهــا وســوف أفيدكــم بــه يف اجللســة القادمــة وذلــك ملــدة خمــس 
ســنوات تبــدأ بتاريــخ 1431/11/01هـــ حتــى تاريــخ 1436/11/01هـــ 
بأجــرة ســنوية قدرهــا ثاثــون ألــف ريــال وقــد ســدد الدفعــة األولــى 
ــااًل  وقدرهــا خمســة عشــر ألــف ريــال وبعــد ذلــك لــم يســدد ملوكلــي ري
واحــدًا وقــد حــل عليــه حتــى تاريــخ هــذا اليــوم خمــس دفعــات مببلــغ 
وقــدره ســتون ألــف ريــال لــم يســدد  ملوكلــي منهــا ريــااًل واحــدًا وقــد 
ماطــل موكلــي يف تســديد األجــرة كمــا أنــه قــام بتأجيــر الفيــا للعزاب 
وهــي بجــوار ســكن عوائــل وقــد خالــف بذلــك بنــدًا مــن بنــود العقــد يف 
أن املســتأجر ال يؤجــر علــى الغيــر وال يتنــازل عــن عقــد اإليجــار للغيــر إال 
بــإذن خطــي مــن املؤجــر ولــم يســتأذن موكلــي يف ذلــك ومبــا أن املدعــى 
عليــه مماطــًا يف تســديد األجــرة وقــد خالــف بنــدًا مــن بنــود العقــد فقــد 
طالــب موكلــي املســتأجر  املدعــى عليــه باإلخــاء مــرارًا وتكــرارًا إال 
أنــه يرفــض اإلخــاء أطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بإخــاء الفيــا 

املوصوفــة يف الدعــوى وتســليمها ملوكلــي حــااًل هــذه دعــواي
ومبــا أن املدعــى عليــه قــد تغيــب عــن جلســة ســابقة تبلــغ بهــا لشــخصه 
ــًا فجــرى ســؤال املدعــي هــل  لــذا قــررت اكمــال ســماع الدعــوى غيابي
ــة وهــي  ــه نعــم لــدي بين ــى مــا جــاء يف دعــواه فأجــاب بقول ــة عل ــه بين لدي
عقــد ايجــار صــادر مــن مكتــب .... للعقــار واخلدمــات العامــة املــؤرخ يف 
1431/09/18هـــ ومعنــون بعقــد ايجــار فجــرى اإلطــاع عليــه وهــذا نص 
احلاجــة منــه« بعــون اهلل تعالــي مت ابــرام هــذا العقــد بــن كا مــن :)1( 

الطــرف االول )املؤجــر( 
)2(الطــرف الثانــي )املســتأجر( )3( مــدة االيجــار خمــس ســنوات     تبــدأ 

مــن 1431/11/1   إلــى 1436/11/1هـ
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)4(مقدار االيجار )30000( ريال فقط
)5( طريقة دفع االيجار :دفعتن كل دفعة 150000 الف

)6( نوع العقار املستأجر والغرض من استئجاره : فيا
)8( يقــر املســتأجر انــه كشــف علــي املــكان املؤجــر لــه وفحصــه ووجــد 

ان حالتــه احلاضــرة ســليمة
او  اخلارجيــة  الواجهــات  تغييــر يف  أي  اجــراء  للمســتأجر  يحــق  )9( ال 
الترتيبــات الداخليــة اال بعــد احلصــول علــي موافقــة خطيــة مــن املالــك 
أومــن ينــوب عنــه واال كان علــي نفقتــه اعــادة املــكان املؤجــر الــي 
االيجــار  انتهــاء عقــد  وامــا عنــد  فــورا  امــا  التــي كان عليهــا  حالتــه 
وتســليم املــكان املؤجــر وهــذا االختيــار حســب رغبــة الطــرف االول . 
وكــذا عنــد نهايــة االيجــار ال يحــق للطــرف الثانــي أن يجــري أي تبديــل 
أو تغييــر اال مبوافقــة الطــرف االول اخلطيــة وال أن يســتنزع أي وضــع أو 
تركيــب أحدثــه اال وفقــا للشــروط املتفــق عليهــا عنــد احــداث التغييــر. 
كل هــذا بــدون حــق مطالبــة الطــرف الثانــي للطــرف االول بــأي تعويــض 
.علمــا بــأن كل االصاحــات والتغييــرات التــي ســيوافق عليــه املؤجــر 

خطيــا تكــون علــي نفقــة املســتأجر بكاملهــا .
االســتيفاءات  و  والرســوم  الضرائــب  كل  املســتأجر  يتحمــل   )10(
احلكوميــة مهمــا كان نوعهــا وطبيعتهــا واملقــررة علــي العــن املؤجــرة 
ويقــوم بتســديدها للطــرف االول حســب كيفيــة تســديد االيجــار  مــا 
عــدا الضرائــب والرســوم التــي تضعهــا احلكومــة علــي عاتــق املالــك.
املــاء والتيــار الكهربائــي واملنافــع واخلدمــات األخــرى  )11( أن ثمــن 
التــي تقــدم إلــى املســتأجر فيمــا يتعلــق بالعــن املؤجــرة هــي علــي نفقــة 

املســتأجر بكاملهــا
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)12( ال يحــق للطــرف الثانــي تأجيــر )الفيــا   ( علــي الغيــر وال التنــازل 
عــن عقــد االيجــار الــي الغيــر اال بــأذن خطــي مــن املؤجــر . )13( كل 
حريــق يحــدث يف املــكان املؤجــر يجعــل املســتأجر مســؤوال عنــه وعــن 
العــن  حلــق  التعويضــات عمــا  وعــن  املباشــرة  وغيــر  املباشــرة  نتائجــه 

املؤجــرة ومــا جاورهــا مــن اضــرار.
)14( عنــد حصــول أي خــاف او نــزاع ناجتــة عــن هــذا العقــد وملحقاتــه 

فاحملاكــم الســعودية احملليــة هــي وحدهــا صاحبــة االختصــاص.
)15( كل تغييــر يف شــروط هــذا العقــد ال يعتــد بهــا اال اذا كانــت 
بتوقيــع املؤجــر ومبوافقتــه اخلطيــة وكل ايصــال بدفــع االجــرة أو قســط 
منهــا أو أي حــق للطــرف االول وال يكــون بتوقيــع الطــرف االول  أو مــن 

ينــوب عنــه ال يعتــد بــه.
)16( عنــد اخــاء العــن املؤجــرة علــي املســتأجر تســليمها الــي املؤجــر 
بحالــة ســليمة وصاحلــة لاســتعمال كمــا اســتلمها مبوجــب أمــر التســليم 
واال فعليــه اصــاح أو دفــع قيمــة كل مــا تســبب فيهــا مــن تلــف أو أضــرار 

نتيجــة اســتعماله لهــا .
)17( الطــرف االول غيــر مســؤول عــن االســباب الطارئــة بســبب ســد 
املجــاري أو ســقوط ميــاه االمطــار أو قطــع امليــاه أو الكهربــاء وعلــي 
جهــة  امــام  بنفســه  الازمــة  االجــراءات  يتخــذ  ان  الثانــي  الطــرف 

االختصــاص.
)18(ال يحــق للطــرف الثانــي حمــل أي شــيء مــن أمتعتــه مــن املــكان 
املؤجــر قبــل ان يســدد مــا عليــه مــن االيجــار واســتهاك مــاء وكهربــاء 
وغيــره واال كان للطــرف االول احلــق يف اجــراء احلجــز التحفظــي علــي 

االمتعــة حتــي يتــم التســديد.
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)19( حــرر هــذ العقــد مــن نســختن موقعتــن مــن قبــل الطرفــن بيــد 
ــر العقــد ســاري املفعــول مــن  كل منهمــا نســخة للعمــل مبوجبهــا ويعتب

تاريــخ التوقيــع .
ويتحمــل  االقامــة  لنظــام  ايــواء مخالفــن  عــدم  املســتأجر  علــي   )20(

. الرســمية  اجلهــات  امــام  ذلــك  مســئولية 
الشــقة  بــاب  تغييــر كيلــون  )املســتأجر(  الثانــي  الطــرف  علــي   )21(

الرئيســي.
ماحظــات: أي ماحظــة او شــكوي مــن اجليــران يتحملهــا املســتأجر 
وأي خلــل يف الفيــا او تكســير يتحملــه املســتأجر وكذلــك يتحمــل 
قوانــن الكهربــاء واملــاء ومينــع دق املســامير أو أي عمــل يف اجلــدران أو 

ــات الفيــا ــي غرفــة أو التصــرف يف مكون ــح غرفــة عل فت
توقيــع الطــرف االول )املؤجــر( توقيــع الطــرف الثانــي )املســتأجر( »أ.هـــ  
هــذا وبنــاء علــى مــا قــرره املدعــي وكالــة مــن اســتعداده إلحضــار وثيقــة 
امللكيــة لهــذه الفيــا يف اجللســة القادمــة فقــد أمــرت برفــع اجللســة إلــى 
والنصــف  عشــر  احلاديــة  الســاعة  1434/05/27هـــ  الثاثــاء  يف  يــوم 
صباحــًا  هــذا يف هــذا اليــوم الثاثــاء 1434/6/27هـــ ويف متــام الســاعة 
الثانيــة عشــر ظهــرًا فتحــت اجللســة الرابعــة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه يف موعــد هــذه اجللســة 
والتــي حــدد لهــا يف متــام الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف صباحــًا موعــدًا 
لســماع الدعــوى وقــد وردنــا إفــادة رئيــس قســم محضــري اخلصــوم يف 
هــذه احملكمــة شــرحا علــى ورقــة التبليــغ املؤرخــة يف 1434/5/28هـــ 
ــه مت االنتقــال إلــى املدرســة التــي يعمــل بهــا املدعــى عليــه  واملتضمــن أن
عــن  العمــل  عــن  موقــوف  عليــه  املدعــى  بــأن  املدرســة  مديــر  وأفــاد 
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طريــق إدارة التربيــة والتعليــم ا.هـــ  ثــم جــرى منــا ســؤال املدعــي وكالــة 
عــن وثيقــة ملكيــة موكلــه لهــذه الفيــا فأجــاب قائــًا لــم أســتطع 
إحضارهــا يف هــذه اجللســة وأطلــب إعطائــي مهلــة حتــى أمتكــن مــن 
إحضارهــا هكــذا أجــاب وعليــه أمــرت برفــع اجللســة إلــى يــوم الثاثــاء 
1434/8/23هـــ الســاعة احلاديــة عشــر صباحــًا هــذا ويف هــذا اليــوم 
والنصــف  عشــر  احلاديــة  الســاعة  متــام  ويف  1434/8/23هـــ  الثاثــاء 
ولــم  املدعــي وكالــة  وفيهــا حضــر  اخلامســة  اجللســة  صباحــًا فتحــت 
يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه يف موعــد هــذه اجللســة ، هــذا 
وقــد ابــرز لنــا املدعــي وكالــة وثيقــة متلــك موكلــه للعقــار املشــار إليــه 
بعاليــه الصــادر مــن كتابــة عــدل املدينــة املنــورة االولــى برقــم 4/1/3 يف 
1412/4/16هـــ وقــد جــرى منــي االطــاع عليهــا ووجدتهــا كمــا ذكــر 
املدعــي وكالــة ، ثــم جــرى منــي ســؤال املدعــي وكالــة هــل لديــه زيــادة 
بينــة علــى دعــواه فأجــاب قائــًا : نعــم وأطلــب إعطائــي مهلــة لكــي 
أمتكــن مــن إحضارهــا هكــذا أجــاب وعليــه أمــرت برفــع اجللســة إلــى 
يــوم االثنــن 1434/8/29هـــ الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف صباحــًا 
هــذا يــوم 1434/8/29هـــ ويف متــام الســاعة احلاديــة عشــر صباحــًا فتحــت 
اجللســة السادســة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ثــم جــرى منــا ســؤال 
املدعــي وكالــة هــل أحضــر البينــة التــي وعــد بإحضارهــا يف اجللســة 
املاضيــة فأجــاب قائــًا : نعــم أحضرتهــا هــذا وقــد أحضــر معــه للشــهادة 
كًا مــن يحمــل الســجل املدنــي رقــم مــن مواليــد 1364/7/1هـــ املهنــة 
متقاعــد ويســكن يف حــي االســكان باملدينــة املنــورة وعاقتــه باملدعــي 
ــه فجــاره املاصــق للعمــارة  ــه باملدعــى علي ــه عاقــة وأمــا عاقت ليــس ل
محــل النــزاع وطلــب ســماع مــا لديــه وبســؤاله عمــا لديــه . وبســؤاله مــا 
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لديــه شــهد قائــًا : أشــهد هلل تعالــى بــأن الفيــا الواقعــة يف حــي .... 
قــد  عمارتــي  بجــوار  الواقعــة  اصالــة  للمدعــي  العائــدة  )االســكان(. 
صــارت خرابــة حيــث أن ابــواب الفيــا مكســورة ومفتوحــة وكانــت 
مــاذا للبهائــم والــدواب واملجرمــن وقــد قمــت بإغــاق األبــواب بنفســي 
ألننــي تضــررت مــن وضعهــا وأخبــرت املالــك بذلــك كمــا أن قبــل حوالــي 
ثمانيــة  أشــهر كانــت الفيــا مؤجــرة علــى عــزاب وكانــوا داخلــن يف 
الفيــا وخارجــن منهــا والعمائــر التــي يف اجلــوار جميعهــم عوائــل واهلل 
علــى مــا أقــول شــهيد هكــذا شــهد كمــا أحضــر املدعــي وكالــة معــه 
املدينــة  جــوازات  رقــم  االقامــة  اجلنســية مبوجــب رخصــة  مينــي  املقيــم 
املنــورة يعمــل ســائق خــاص للمواطــن ويســكن يف حــي .... باحلــزام يف 
املدينــة املنــورة عاقتــه باملدعــي ليــس لــه بــه عاقــة كمــا أنــه ليــس 
ــًا : أشــهد هلل  ــه شــهد قائ ــه وبســؤاله عمــا لدي ــه عاقــة باملدعــى علي ل
بــأن الفيــا العائــدة للمدعــي أصالــة كان يســكنها قبــل حوالــي ســنة 
عّمــال وقــد علمــت بذلــك ألن زميلــي ســوداني يدعــى كان ســاكنًا يف 
هــذه الفيــا وقــد أخبرنــي هــو بذلــك واهلل علــى مــا أقــول شــهيد هكــذا 
شــهد ثــم جــرى منــا ســؤال املدعــي وكالــة عــن التعديــل لبينتــه فأجــاب 
ــم اســتطع إحضــار ذلــك يف هــذه اجللســة هكــذا أجــاب وعليــه  ــًا ل قائ
أمــرت برفــع اجللســة إلــى يــوم  الثاثــاء 1434/9/14هـــ الســاعة العاشــرة 
صباحــًا هــذا ويف يــوم االربعــاء 1434/9/2هـــ ويف متــام الســاعة الثانيــة 
عشــر والنصــف فتحــت اجللســة الســابعة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه هــذا وقــد أحضــر املدعــي 
وكالــة معــه كا مــن املقيــم يحمــل رخصــة االقامــة رقــم واملقيــم يحمــل 
رخصــة االقامــة رقــم وطلــب ســماع مــا لديهمــا وبســؤالهما عمــا لديهمــا 
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شــهدا قائلــن إن الشــاهدين وهمــا و عــدول ثقــات مرضيــن الشــهادة 
ــوم  ــى ي ــا هكــذا شــهدا وللتأمــل فقــد أمــرت برفــع اجللســة إل ــا وعلين لن
اإلثنــن 1434/9/14هـــ الســاعة العاشــرة صباحــا هــذا ويف يــوم االثنــن 
1434/9/14هـ ويف متام الســاعة العاشــرة صباحا فتحت اجللســة الثامنة 
وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة وحضــر حلضــوره املدعــي أصالــة واملدونــة 
هويتــه ســابقا ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه ثــم جــرى منــا 
عــرض ميــن اإلســتظهار علــى املدعــي أصالــة فأســتعد بأدائهــا ثــم جــرى 
منــا تخويفــه بــاهلل ســبحانه وتعالــى مــن اليمــن الغمــوس فأصــر علــى 
ــم الــذي ال  ــأداء اليمــن فحلــف قائــا واهلل العظي ــه ب ــم أذنــت ل أدائهــا ث
إلــه إال هــو احلــي القيــوم عالــم الغيــب والشــهادة فاطــر الســموات واألرض 
بأننــي لــم أأذن للمدعــى عليــه بتأجيــر الفيــا املوصوفــة يف الدعــوى ولــم 
ــه  ــه ومهمل ــه قــد جعــل الفيــا خرب ــأن املدعــى علي ــك وب يســتأذني يف ذل
وأبوابهــا مكســورة واهلل علــى مــا أقــول شــهيد هكــذا حلــف فبنــاء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى ومبــا أن املدعــى عليــه قــد تغيــب عــن حضــور 
ــى لشــخصه حســب  ــة رغــم تبلغــه مبوعــد اجللســة األول اجللســات املاضي
إفــادة محضــر اخلصــوم املوظــف ولــم يحضــر ولــم يقــدم عــذرا لعــدم 
حضــوره وهــذا يعــد نكــوال عــن اجلــواب علــى الدعــوى ومبــا أن املدعــي 
قــد أقــام البينــة علــى دعــواه ضــد املدعــى عليــه يف أنــه قــام بتأجيــر الفيــا 
مــن الباطــن ملســتأجرين عــزاب ونظــرا لكــون املدعــى عليــه قــد خالــف 
بنــدا مــن بنــود عقــد اإليجــار املبــرم بينهــم ولقولــه عليــه الصــاة والســام 
)املســلمون علــى شــروطهم ( ومبــا أن املدعــي وكالــة قد أقــام البينة على 
أن املدعــى عليــه قــد أهمــل العــن املؤجــرة حســب شــهادة الشــاهد األول 
وأنهــا باتــت العــن املؤجــرة مرتعــا للــدواب والبهائــم وقــد أدى املدعــي 



342

أصالــه اليمــن الشــرعية علــى ذلــك ونظــرا ملــا قــرره الفقهــاء مــن الضــرر 
يــزال ومبــا أن املدعــي أصالــه قــد أدى ميــن االســتظهار علــى دعــواه وبنــاء 
علــى املادتــن 55 / 1,2 و 176 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية جلميــع مــا 
ذكــر فقــد ألزمــت املدعــى عليــه بإخــاء الفيــا املوصوفــة يف الدعــوى 
حــاال هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وهــذا احلكــم يف حــق املدعــى عليه 
يعــد غيابيــا وهــو علــى حجتــه متــى مــا حضــر وســيتم إن شــاء اهلل بعــث 
نســخة مــن هــذا احلكــم للمدعــى عليــه وإعامــه أن مــدة االعتــراض 
ثاثــون يومــا يســقط بعدهــا حقــه يف االعتــراض ويكتســب القطعيــة 
إن لــم يتقــدم بشــيء وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

حــرر يف 1434/9/14هـــ.
ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
هــذا اليــوم األربعــاء 1435/02/01هـــ عــادت لنــا املعاملــة مــن محكمــة 
اإلســتئناف مبكــة املكرمــة مبوجــب خطابهــم ذي الرقــم 34128440 
وتــصـــديــــقــــــه  احلـــــكــــــم  تدقيــق  جــرى   وقــد  يف  1435/01/21هـــ 
مـــــن قبــــــل الــــدائـــــــــرة ) احلـــقــوقــيـــــة الــرابــــعـــــــــة ( وذلــــــك مبــــوجـــــــب 
قـــــرارهـــــم ذي الـــرقـــــــــم 35114280 يف 14 /1435/01هـــ وقــد تضمــن 
قرارهــم املوافقــة علــى احلكــم بختــم وتوقيــع كل مــن قاضــي اســتئناف 
و قاضــي اســتئناف و رئيــس الدائــرة وللمعلوميــة جــرى حتريــره حتــى ال 
ــى  يخفــى وأمــرت بإحلــاق ذلــك يف ضبطــه وســجله وبــاهلل التوفيــق وصل

اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد . حــرر يف 1435/02/1هـــ .
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 
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الشــيخ .......... القاضي باحملكمة العامة باملدينة املنورة واملســجل بعدد 
34324759 وتاريــخ 1434/9/23هـــ املتضمــن دعــوى ضــد واحملكــوم 
فيــه مبــا دون باطنــه . وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه  تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم وعلــى فضيلتــه ماحظــة التنبيــه املرفــق واهلل املوفــق . 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 34340276  تاريُخه: 1434/10/26هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34371709 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34360441 تاريخه:1434/11/13هـ

عقــد - إجــارة - فســخ عقــد اإليجــار للغيــاب وعــدم ســداد األجــرة - 
البينــة عقــد اإليجــار و املغــادرة النهائيــة - احلكــم بفســخ عقــد اإليجــار 
وفتــح العــن - حفــظ محتويــات العــن يف بيــت املــال - بيــع مــا يخشــى 

تلفــه وإيــداع ثمنــه يف بيــت املــال .

1. قاعدة فقهية: األصل يف األمور احلادثة )العارضة( العدم.
2. املادة 138 من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــى املدعــي وكالــة ضــد املدعــى عليــه األجنبــي الغائــب عــن مجلــس 
عمارتهــا  مــن   ... رقــم  الشــقة  موكلتــه  مــن  اســتأجر  بأنــه  احلكــم 
الواقعــة بحــي ... بأجــرة ســنوية قدرهــا عشــرون ألــف ريــال علــى دفعتــن 
اعتبــارا مــن 1433/3/1هـــ وقــد ســافر خــارج اململكــة خروجــا نهائيــا 
يف 1433/8/29هـــ ولــم يســدد أي شــيء مــن اإليجــارات املســتحقة منــذ 
ســفره بعــد ذلــك بقيــت الشــقة مغلقــة ويطلــب احلكــم بفســخ عقــد إيجــار 
بأجــرة  باملطالبــة  موكلتــه  احتفــاظ  مــع  ملوكلتــه  وتســليمها  الشــقة 
الشــقة حتــى تاريــخ فســخها هكــذا ادعــى ، املدعــى عليــه أجنبــي غــادر 
ــك حســب إفــادة مركــز الشــرطة فجــرى  ــة وذل ــادرة نهائي اململكــة مغ
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العقــار وعقــد اإليجــار  بينــة املدعــي صــك  الدعــوى غيابيــًا ،  ســماع 
وخطــاب مديــر مركــز الشــرطة املرفــق باملعاملــة املتضمــن أن املســتأجر 
خــارج اململكــة مبوجــب البرنــت املرفــق ، فبنــاء علــى املــادة 138 مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية وحيــث ثبــت مغــادرة املدعــى عليــه اململكــة 
مغــادرة نهائيــة مبوجــب خطــاب الشــرطة وبرنــت وزارة الداخليــة وحيــث 
ــة العــدم وبالتالــي عــدم ســداد األجــرة وألن  إن األصــل يف األمــور احلادث
ممــا يســوغ فيــه فســخ عقــد اإليجــار عــدم ســداد املســتأجر لألجــرة، 
وفتــح  الطرفــن  بــن  اإليجــار  عقــد  بفســخ  احلكــم  صــدر  تقــدم  ملــا 
الشــقة املذكــورة مــن قبــل اجلهــات املختصــة وحفــظ مــا ميكــن حفظــه 
ــه ببيــت املــال لصالــح املدعــى  وبيــع مــا يخشــى عليــه التلــف وإيــداع ثمن
عليــه وتســلم لصاحبتهــا، قنــع املدعــي وكالــة باحلكــم ورفــع احلكــم 
حملكمــة االســتئناف لتدقيقــه ، صــدق احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة 

الثالثــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض.   

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ....... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض برقــم 34371709 وتاريــخ 1434/08/08 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 341850308 وتاريــخ 1434/08/01 هـــ  ففــي يــوم  
األربعــاء املوافــق1434/10/21 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15  : 11  
وفيهــا حضــر .......ســعودي بالســجل املدنــي رقــم .......بصفتــه وكيًا عن 
....... ســعودية بالســجل املدنــي رقــم .......مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن 
كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب الريــاض برقــم 20623 يف 1431/3/8هـــ 
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وســماع  واملخاصمــة  واملداعــاة  باملطالبــة  تخولــه  3719 وكالــة  جلــد 
الدعــاوي والــرد عليهــا وقبــول احلكــم واالعتــراض عليــه وادعــى بقولــه 
.......حيــث  رقــم  االقامــة  مبوجــب  .......اجلنســية  الغائــب  ضــد  أدعــي 
اســتأجر مــن موكلتــي الشــقة رقــم ... مــن عمارتهــا الواقعــة بحــي ... 
األولــى  العــدل  كتابــة  مــن  الصــادر  الصــك  مبوجــب  لهــا  اململوكــة 
برقــم   310107016656بتاريــخ 1431/5/19هـــ وذلــك بأجــرة ســنوية 
قدرهــا عشــرين ألــف ريــال علــى دفعتــن اعتبــارا مــن 1433/3/1هـــ 
ولــم  نهائيــا يف 1433/8/29هـــ  اململكــة خروجــا  خــارج  ســافر  وقــد 
يســدد أي شــيء مــن اإليجــارات املســتحقة منــذ ســفره بعــد ذلــك بقيــت 
الشــقة مغلقــة لــذا نطلــب احلكــم بفســخ عقــد إيجــار الشــقة املذكــورة 
بعاليــه وتســليمها ملوكلتــي مــع احتفــاظ موكلتــي باملطالبــة باجــرة 
الشــقة حتــى تاريــخ فســخها هــذه دعــواي ثــم أبــرز صــك العقــار وعقــد 
إيجــار الشــقة فوجدتهمــا كمــا ذكــر وقــال املدعــي بيناتــي يف املعاملــة 
فوجــدت خطــاب مديــر شــرطة مركــز العريجــا املوجــه لهــذه احملكمــة 
برقــم 4/6/9205/19 يف 1434/7/26هـــ وقــد جــاء فيــه أن املســتأجر 
خــارج اململكــة مبوجــب البرنــت املرفــق ووجــدت البرنــت كمــا ذكــروا 
وذكــر املدعــي لذلــك كلــه وبنــاء علــى املــادة 138 مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية املثبــت ملغــادرة املدعــى عليــه اململكــة مغــادرة نهائيــة مبوجــب 
األمــور  يف  األصــل  وحيــث  الداخليــة  وزارة  وبرنــت  الشــرطة  خطــاب 
احلادثــة العــدم وبالتالــي عــدم ســداد االجــرة وألن ممــا يســوغ فيــه فســخ 
عقــد اإليجــاره عنــد عــدم ســداد املســتأجر لألجــرة لذلــك كلــه فقــد 
حكمــت بفســخ عقــد اإليجــارة بــن الطرفــن وفتــح الشــقة املذكــورة 
مــن قبــل اجلهــات املختصــة وحفــظ مــا يكــون فيهــا مــن أثــاث معتــاد أن 
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ــه ومــا  ــح املدعــى علي يكــون للمســتأجر يف بيــت مــال احملكمــة لصال
ــه  ــح املدعــى علي ــه لصال ــم حتفــظ قيمت ــاع ث ــف يب ــه مــن التل يخشــى علي
وتســلم الشــقة لصاحبتهــا وبعرضــه علــى املدعــي وكالــة قنــع بــه وأمــرت 
برفــع ذلــك حملكمــة االســتئناف لتدقيقــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/10/21 هـــ
الثالثــة  الدائــرة  نحــن قضــاة  اطلعنــا  فقــد   ... وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  احلقوقيــة  القضايــا  لتدقيــق 
بالريــاض  العامــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  لنــا  الــواردة  املعاملــة 
بهــا  املرفــق  1434/10/28ه  وتاريــخ   341850308 رقــم   باخلطــاب 
الصــك رقــم 34340276 وتاريــخ 1434/10/26هـــ الصــادر مــن فضيلــة 
القاضــي باحملكمــة الشــيخ  ....... املتضمــن احلكــم يف الدعــوى املقامــة 
.......أمريكــي  احلكــم  مجلــس  عــن  الغائــب   ........... ....... ضــد  مــن  
ــه مبــا  ــى النحــو املوضــح بالصــك واملتضمــن حكــم فضيلت اجلنســية عل
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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:33480606  تاريُخه: 1433/12/28هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 64520215 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3452991 تاريخه: 1434/3/2هـ

عقــد - إجــارة - قيمــة باقــي أجــرة لعــن وباقــي أجــرة لوحــدة يف تلــك 
العــن - الدفــع باالتفــاق علــى حســم األجــرة مقابــل إصــاح العيــوب - 
حلــف اليمــن مبوافقــة املدعــى علــى احلســم للمبلــغ مقابــل إصــاح 
العيــوب - لــم يقــم املدعــى عليــه البينــة - إلــزام املدعــى عليــه بدفــع 
باقــي األجــرة احملســومة لعــدم ثبــوت االتفــاق- وصــرف النظــر عــن 

باقــي أجــرة الوحــدة يف تلــك العــن .

1. قــول ابــن قنــدس يف حاشــيته علــى الفــروع: »فــإن اختلفــا يف قــدر 
مــا أنفــق فالقــول قــول املكــري ألنــه منكــر فــإن لــم يشــرط لكنــه أذن لــه 
يف اإلنفــاق ليحتســب لــه يف األجــرة ففعــل ثــم اختلفــا فالقــول قــول 
املكــري وإن أنفــق مــن غيــر إذنــه لــم يرجــع بشــيء ألنــه أنفــق علــى مالــه 
بغيــر إذنــه نفقــة غيــر واجبــة علــى املالــك فأشــبه مــا لــو عمــر لــه دارا 

أخــرى«162/7.
2. قــول ابــن رجــب رحمــه اهلل تعالــى يف قواعــده: »نقــل جماعــة عــن 
أحمــد مــا يــدل علــى أن اإلجــارة الصحيحــة ال جتــب منهــا األجــرة إال 

بقــدر االنتفــاع إذا تــرك املســتأجر بقيــة االنتفــاع بعــذر مــن جهتــه«.
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ادعــى املدعــي بأنــه أجــر عمارتــه أربــع ســنوات للمدعــى عليــه بأجــرة 
معلومــة إال أنــه لــم يدفــع منهــا ثاثــن ألــف ريــال مــن مجمــوع األجــرة 
املســتحقة لألربــع الســنوات كمــا قــام بتجديــد اســتئجاره للشــقة التــي 
يســكنها ســنة واحــدة مــن تاريــخ انتهــاء مــدة العقــد األول ولــم يدفــع مــن 
أجرتهــا إال أجــرة شــهر واحــد ، طلــب إلــزام املدعــى عليــه بــأن يدفــع 
باقــي أجــرة العمــارة وباقــي أجــرة الشــقة ، أقــر املدعــى عليــه بعقــد 
األربــع الســنوات وأنــه لــم يدفــع ثاثــن ألــف ريــال مــن إجمالــي األجــرة 
ودفــع بــأن املدعــي تنــازل بهــا لــه مقابــل إصاحــه عيــوب العمــارة وأنكــر 
قيامــه بتجديــد عقــد الشــقة وإمنــا عــرض عليــه ذلــك فاختلفــا يف األجــرة 
فبقــي فيهــا شــهرا ثــم خــرج ، بعرضــه علــى املدعــي متســك بأحــد بنــود 
ــأن كل مــا يضيفــه ويصلحــه املدعــي مــن إصاحــات تكــون  العقــد ب
علــى املســتأجر ، بطلــب البينــة مــن املدعــى عليــه علــى دفعــه قــرر بــأال 
بينــة لديــه وطلــب ميــن املدعــي فحلــف اليمــن املطلوبــة ، عليــه ولطلــب 
املدعــي إلــزام املدعــى عليــه بدفــع ثاثــن ألف ريال نظيــر املبلغ الذي قام 
بحســمه مــن كامــل أجــرة العمــارة ولطلبــه أيضــا إلزامــه بدفــع الباقــي 
مــن األجــرة الســنوية مــن 1432/2/1هـــ حتــى 1433/3/1هـــ وقدرهــا 
اثنــان وثاثــون ألــف ريــال و إلقــرار املدعــى عليــه بصحــة حســم املبلــغ 
البالــغ ثاثــن ألــف ريــال أو زيــادة ولدفعــه بــأن حســمه كان إلصاحــه 
عيــوب العمــارة مبوافقــة املدعــي وإلنــكار املدعــي ذلــك ولعجــز املدعــى 
عليــه عــن إقامــة البينــة علــى دفعــه ذلــك وطلبــه ميــن املدعــي ولبذلــه لهــا 
علــى النحــو املرصــود وملــا قــرره أهــل العلــم يف هــذا املســألة قــال ابــن 



350

قنــدس يف حاشــيته علــى الفــروع:« فــإن اختلفــا يف قــدر مــا أنفــق فالقــول 
ــه يف اإلنفــاق  ــه أذن ل ــم يشــرط لكن ــه منكــر فــإن ل قــول املكــري ألن
ليحتســب لــه يف األجــرة ففعــل ثــم اختلفــا فالقــول قــول املكــري وإن 
ــه  ــر إذن ــه بغي ــى مال ــه أنفــق عل ــم يرجــع بشــيء ألن ــه ل ــر إذن أنفــق مــن غي
نفقــة غيــر واجبــة علــى املالــك فأشــبه مــا لــو عمــر لــه دارا أخــرى« 162/7 
،وألن املدعــى عليــه بقــي يف العــن املؤجــرة شــهرا حتــى 1432/2/1هـــ 
ودفــع للمدعــي قســط تلــك املــدة كمــا قــال وصادقــه املدعــي علــى ذلــك 
ــى يف  ــن رجــب رحمــه اهلل تعال ــه اب ــا قال ــد العقــد ومل ــوت جتدي ولعــدم ثب
قواعــده » نقــل جماعــة عــن أحمــد مــا يــدل علــى أن اإلجــارة الصحيحــة 
ال جتــب منهــا األجــرة إال بقــدر االنتفــاع إذا تــرك املســتأجر بقيــة االنتفــاع 
بعــذر مــن جهتــه »عليــه فقــد حكمــت احملكمــة علــى املدعــى عليــه بــأن 
يدفــع للمدعــي ثاثــن ألــف ريــال وصــرف النظــر عــن طلــب املدعــي 
ــه بإلزامــه بدفــع أجــرة باقــي الســنة للشــقه،  ــى املدعــى علي احلكــم عل

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

 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 64520215 وتاريــخ 
وتاريــخ   3227445 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1432/03/12
1432/03/12 هـــ املتعلقــة بدعــوى ................... ضــد ................... ففــي 
هــذا اليــوم الســبت 1433/2/20هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 10.45 
وفيها حضر املدعي ...........................ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل 
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املدنــي رقم………………وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ................... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ................... ثــم ادعــى 
املدعــي يف مواجهــة املدعــى عليــه قائــًا لقــد ســبق وان قمــت بتأجيــر 
هــذا املدعــى عليــه كامــل عمارتــي الســكنية الواقعــة ... واململوكــة 
لــي مبوجــب صــك امللكيــة الصــادر مــن كتابــة العــدل األولــى مبكــة 
املكرمــة برقــم 6/308/615 يف 1421/7/18هـــ وذلــك ملــدة خمــس 
ســنوات اعتبــارًا مــن 1428/2/1ه وتنتهــي يف 1433/1/30هـــ بأجــرة 
ســنوية قدرهــا تســعون ألــف ريــال ونظــرًا الن املدعــى عليــه قــد اخــل 
ببنديــن مــن بنــود عقــد اإليجــار املبــرم معــه وهمــا األول الــذي ينــص 
علــى أن يدفــع األجــرة يف أول كل ســنة هجريــة حيــث لــم يلتــزم بذلــك 
ــذي ينــص  ــد الســادس وال ــا كان مياطــل يف بذلهــا كمــا اخــل بالبن وإمن
علــى انــه يف حالــة عــدم قيــام املســتأجر بدفــع األجــرة يف املوعــد احملــدد 
فيحــق للطــرف األول والــذي هــو أنــا املؤجــر تأجيــر العــن علــى الغيــر 
وأنــه يجــب علــى املســتأجر اإلخــاء مــن اجــل ذلــك قمــت بإبــرام اتفــاق 
آخــر معــه وذلــك بتاريــخ 1430/8/11هـــ يقضــي بتقليــص مــدة اإليجــار 
لتكــون أربــع ســنوات بــدال مــن خمــس ليكــون إخــاؤه للعمــارة بتاريــخ 
العــن  يف  عليــه  املدعــى  بقــي  فقــد  ذلــك  علــى  وبنــاء  1432/2/1هـــ 
املؤجــرة إلــى تاريــخ 1432/2/1هـــ ثــم أخاهــا ماعــدا الشــقة التــي كان 
يســكنها كمــا أضيــف إلــى انــه حســم مبلغــًا قــدره ثاثــون ألــف ريــال 
مــن كامــل األجــرة للســنوات األربــع وذلــك مــن غيــر مــا بــأس ثــم طلــب 
منــي أن أجــدد لــه اإليجــار ملــدة ســنة واحــدة اعتبــارا مــن 1432/2/1هـــ 
وحتــى 1433/3/1هـــ لشــقتن مــن عمارتــي التــي وصفتهــا إحداهمــا لــه 
واألخــرى لعديلــه املدعــو / ................. وبالفعــل جــددت اإليجــار ملــدة 
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ســنوية  باجــرة  ولكــن  1433/3/1هـــ  حتــى  1432/2/1هـــ  مــن  ســنه 
قدرهــا خمســة وثاثــون ألــف ريــال لــكل شــقة ومت االتفــاق علــى ذلــك 
ولكــن بعــد مضــي شــهر فقــط مــن تاريــخ التجديــد األخيــر والــذي كان 
قبــل نهايــة العقــد األساســي بشــهر قــام املدعــى عليــه بتســليم قســط 
شــهر واحــد فقــط مــن أجــرة تلــك الســنة وقــام بإخــاء شــقته متناســيا 
أن عقــد اإليجــار عقــد ملــزم للطرفــن حيــث لــم يســلمني ســوى مبلــغ 
ثاثــة أالف ريــال مــن كامــل أجــرة تلــك الســنة لــذا فانــي اطلــب احلكــم 
علــى املدعــى عليــه مبــا يلــي أوال بدفــع املبلــغ املقــدر بثاثــن ألــف ريــال 
وذلــك نظيــر املبلــغ الــذي قــام بحســمه مــن كامــل أجــرة العمــارة يف 
الســنوات اإليجاريــة ثانيــا إلزامــه بدفــع الباقــي مــن األجــرة الســنوية مــن 
ــال .  1432/2/1هـــ حتــى 1433/3/1هـــ وقــدره اثنــان وثاثــون ألــف ري
ــه أجــاب  ــى املدعــى علي ــك عل هــذه دعــواي واســأله اجلــواب وبعــرض ذل
قائــا إن مــا ورد يف دعــواه مــن كونــي اســتأجرت منــه عمارتــه التــي 
وصفهــا يف دعــواه للمــدة التــي ذكرهــا باألجــرة التــي بينهــا فصحيــح وال 
أنكــره ومــا يتعلــق بتقليــص مــدة اإليجــار مــن خمــس ســنوات إلــى أربــع 
مبوجــب االتفــاق اإلحلاقــي فصحيــح وال أنكــره حيــث بقيــت يف العمــارة 
يف الســنة األخيــرة أي الســنة الرابعــة حتــى 1432/2/1هـــ ومــا ذكــره يف 
دعــواه مــن كونــي خصمــت مبلــغ ثاثــن ألــف ريــال مــن إجمالــي أجــرة 
الســنوات األربــع فصحيــح لكنــه ليــس ثاثــن ألــف ريــال بــل قــد تكــون 
أكثــر مــن ثاثــن ألــف حيــث قمــت بحســمها والســبب يف ذلــك هــو مــا 
كانــت تعانيــه تلــك العمــارة مــن عيــوب كثيــرة خاصــة يف الصــرف 
الصحــي فقمــت بإصــاح ذلــك مبوافقــة املدعــي وحســمت مــا كلفتنــي 
تلــك اإلصاحــات مبوافقــة املدعــي املســبقة علــى ذلــك ومــا يتعلــق بطلبــه 
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باقــي أجــرة الشــقة التــي ذكــر بأنــه جــدد لــي إجارهــا فالصحيــح أنــي 
لــم أقــم بتجديــد إجــار تلــك الشــقة مــع املدعــي وإمنــا بقيــت فيهــا شــهرًا 
واحــدا فقــط كــون أوالدي يقومــون حينهــا بإكمــال اختباراتهــم وقــد 
إيجارهــا فســألته عــن  أرغــب يف جتديــد  بالفعــل إن كنــت  اخبرنــي 
مقــدار أجرتهــا فأخبرنــي بــان أجرتهــا تبلــغ خمســة وثاثــن ألــف ريــال 
فأخبرتــه بــأن هــذه األجــرة كبيــرة جــدا فــان كان ســيخفضها لــي 
فســوف أبقــى وإال فســوف اخــرج منهــا فأصــر علــى أن تكــون األجــرة 
بخمســة وثاثــن ألــف ريــال وأعطيتــه قســط الشــهر الــذي مكثتــه فيهــا 
البالــغ ثــاث آالف ريــال أعطيتــه إيــاه بتاريــخ 1432/2/5هـــ وبالتالــي لــم 
أجــدد معــه بخصــوص تلــك الشــقة أيعقــد هكــذا قــال ثــم عرضــت علــى 
املدعــي مــا دفــع بــه املدعــى عليــه مــن كــون الثاثــن ألــف ريــال التــي 
حســمها كان نظيــر إصاحــات لعيــوب يف صــرف العمــارة الصحــي و 
كانــت إصاحاتــه تلــك مبوافقتــه فأجــاب بقولــه إن مــا ذكــره املدعــى 
عليــه غيــر صحيــح فلــم أوافــق علــى مســألة اإلصاحــات إضافــة إلــى 
أن البنــد الرابــع مــن عقــد اإلجــار ينــص علــى أنــه إن حصــل تلــف يف 
املوقــع املؤجــر فــإن علــى املدعــى عليــه القيــام بإصــاح جميــع مــا تلــف 
و شــراء ذلــك وتركيبــه يف محلــه بــدون مماطلــة و ليــس لــه احلــق يف 
املطالبــة بالتعويــض عنهــا يف حالــة اإلخــاء و كذلــك البنــد اخلامــس 
مــن عقــد الصلــح الــذي ينــص أن يقــوم املســتأجر بتســليم العــن بــدون أي 
أضــرار أو ســوء اســتخدام هكــذا قــال وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
أجــاب بقولــه إن الصحيــح هــو مــا قلتــه فلقــد كان ذلــك احلســم بنــاء علــى 
ــى ذلــك فأجــاب  ــة عل ــم ســألته هــل لديــك البين ــه هكــذا قــال ث موافقت
بالنفــي ثــم ســألته هــل ترغــب يف ميــن املدعــي علــى عــدم موافقتــه علــى 
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حســم ثاثــن ألــف ريــال مــن أجــرة العمــارة نظيــر إصاح عيوبهــا فأجاب 
بقولــه نعــم إنــي أرغــب يف ميينــه فعرضــت اليمــن علــى املدعــي فأســتعد 
ببذلهــا فحلــف قائــا و اهلل العظيــم الــذي ال الــه اال هــو عالــم الغيــب 
والشــهادة بأنــي لــم أوافــق علــى أن يحســم هــذا املدعــى عليــه ثاثــن 
ــي قــام بهــا  ــال مــن أجــرة العمــارة نظيــر إصاحــات العيــوب الت ألــف ري
و اهلل العظيــم هكــذا حلــف عليــه أمــرت برفــع اجللســة الــى يــوم األحــد 
1433/11/21هـــ الســاعة 00 : 12 للدراســة والتأمــل تأجلــت ويف يــوم 
األحــد 1433/11/21ه افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وحضــر 
حلضــوره املدعــو .......................بالســجل املدنــي رقــم ................... وأبــرز 
ــة الصــادرة مــن  صــورة وكالتــه عــن املدعــى عليــه.................. بالوكال
كتابــة العــدل الثانيــة مبكــة املكرمــة رقــم 30034 يف 1430/8/10هـ 
املخــول لــه فيهــا املرافعــة و املدافعــة و حضــور اجللســات الــخ ومذيــل بختــم 
اعتمــاد وجــرى ربــط صــوره منهــا يف املعاملــة ثــم ســألته عــن أصلهــا فقــال 
أن أصلهــا مــع املدعــى عليــه و بعــد دراســة مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابة 
ــغ املقــدر بثاثــن ألــف  ــه بدفــع املبل ــزام املدعــى علي ــب املدعــي ال و لطل
ريــال وذلــك نظيــر املبلــغ الــذي قــام بحســمه مــن كامــل أجــرة العمــارة 
يف الســنوات اإلجاريــه ولطلبــه أيضــا الزامــه بدفــع الباقــي مــن األجــرة 
الســنوية مــن 1432/2/1هـــ حتــى 1433/3/1هـــ وقدرهــا اثنــان وثاثــون 
ألــف ريــال و إلقــرار املدعــى عليــه بصحــة حســم املبلــغ البالــغ ثاثــن 
ــه  ــادة كمــا قــال و دفعــه بــأن حســمه كان الصاحات ــال أو زي ألــف ري
لعيــوب يف تلــك العمــارة وأن حســمه ذلــك كان مبوافقــة املدعــي و ال 
أنــكار املدعــي لذلــك ولعجــز املدعــى عليــه عــن إقامــة البينــة علــى دفعــه 
ذلــك وطلبــه ميــن املدعــي وبذلــه لهــا علــى النحــو املرصــود وملــا قــرره أهــل 
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العلــم يف هــذا اجلانــب حيــث قــال ابــن قنــدس يف حاشــيته علــى الفــروع 
))فــإن اختلفــا فيقــدر مــا أنفــق فالقــول قــول املكــري ألنــه منكــر فــإن 
لــم يشــرط لكنــه أذن لــه يف اإلنفــاق ليحتســب لــه يف األجــرة ففعــل 
ثــم أختلفــا فالقــول قــول املكــري وإن أنفــق مــن غيــر إذنــه لــم يرجــع 
ــك  ــى املال ــة عل ــر واجب ــه نفقــة غي ــر إذن ــه بغي ــى مال ــه أنفــق عل بشــيء ألن
فأشــبه مــا لــو عمــر لــه دارا أخــرى (( 162/7 وألن املدعــى عليــه بقــي 
يف العــن املؤجــرة شــهرا حتــى 1432/2/1هـــ ودفــع للمدعــي قســط تلــك 
املــدة كمــا قــال وصادقــه املدعــي علــى ذلــك مبطالبتــه بباقــي األجــرة 
وملــا قالــه ابــن رجــب رحمــه اهلل تعالــى يف قواعــده ) نقــل جماعــة عــن 
أحمــد مــا يــدل علــى أن اإلجــارة الصحيحــة ال جتــب منهــا األجــرة اال 
بقــدر االنتفــاع إذا تــرك املســتأجر بقيــة االنتفــاع بعــذر مــن جهتــه ( بنــاء 
بــأن   ........................... علــى ذلــك فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه 
يدفــع للمدعــي ................ ثاثــن ألــف ريــال نظيــر املبالــغ التــي قــام 
بحســمها مــن أجــرة العمــارة يف الســنوات اإلجاريــة وصرفــت النظــر عــن 
ــه بدفــع الباقــي مــن  ــى املدعــى علي ــب املدعــي املذكــور احلكــم عل طل
األجــرة عــن املــدة التــي حددهــا يف دعــواه و بذلــك حكمــت وبعرضــه 
علــى املدعــي قــرر قناعتــه بــه بينمــا قــرر املدعــى عليــه وكالــة اعتراضــه 
عليــه فجــرى إفهامــه مبراجعــة احملكمــة خــال عشــرة أيــام مــن تاريخــه 
الســتام نســخة مــن احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال ثاثــن يومــًا 
فــإن حقــه يف االعتــراض يســقط ويكتســب  يفعــل خالهــا  لــم  فــإن 
احلكــم القطعيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/11/21هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم عــادت أوراق املعاملــة من محكمة االســتئناف 



356

باخلطاب رقم 34512510 يف 1434/3/4هـ رفقها الصك الشرعي رقم 
33480606يف 1433/12/28هـــ مظهــرًا عليــه بقــرار الدائــرة احلقوقيــة 
1434/3/2هـــ  يف   3452991 رقــم  االســتئناف  مبحكمــة  الســابعة 
املتضمــن أنــه بدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتيــه االعتراضيــة 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم. قاضــي اســتئناف........... ختــم وتوقيــع  
ختــم  الدائــرة...........  رئيــس  وتوقيــع   ختــم  اســتئناف...........  قاضــي 
ــوصل اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى  وتوقيــع   . حــرر يف 1434/4/17هـ

آلــه وصحبــه وســلم.
باحملكمــة  القاضــي   .................... أنــا  لــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة مبكــة املكرمــة خلــف فضيلــة الشــيخ ....................... ففــي هــذا 
ســجل   ........................... املدعــي  1434/5/19هـــحضر  األحــد  اليــوم 
مدنــي رقــم ...................... وقــرر بقولــه إننــي اســتلمت مــن املدعــى عليــه 
.................. كامــل املبلــغ احملكــوم لــي بــه عليــه مبوجــب الصــك رقــم 
ــم يبقــى  ــال ول ــون ألــف ري 33480606 يف 1433/12/28هـــ وقــدره ثاث
لــي شــيء بذمتــه بخصــوص هــذه الدعــوى وأطلــب التهميــش بذلــك علــى 
صــك احلكــم هكــذا قــرر . عليــه أمــرت بالتهميــش بذلــك علــى صــك 
احلكــم وســجله وبــاهلل التوفيــق وصــل اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/5/19هـــ
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 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 32/27445 
فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/02/25هـــ  وتاريــخ 
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الشــيخ ........................ القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة 
املســجل برقــم 33480606 وتاريــخ 1433/12/28هـــ املتضمــن دعــوى 
...................... ضــد ....................، وبدراســة الصــك وصـــورة ضبطـــه 
املوفــق.  واهلل  احلكــم.  علـــى  املوافقـــة  تقـــررت  االعتراضيــة  والئحتــه 

ــه وســلم. ــه وصحبـ ــى آلـ ــى نبينــا محمــد وعلـ ــى اهلل علـ وصلـ
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: 34185350 تاريُخه: 1434/4/10هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 83530306

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34312393 تاريخه:1434/9/3هـ

عقــد - إجــارة - إخــاء عقــار مــن غائــب - اإلعــان يف صحيفــة محليــة 
العــدول  الشــهود  شــهادة  للمدعــى  البينــة   - عليــه  املدعــى  لتبليــغ 
واليمــن - وجــوب الوفــاء بالعقــود - حفــظ محتويــات العــن يف بيــت 
املــال وبيــع مــا يخشــى تلفــه وإيــداع ثمنــه يف بيــت املــال - احلكــم بفتــح 
تبليــغ  لتعــذر  االســتئناف  حملكمــة  احلكــم  رفــع   - وإخاءهــا  العــن 

املدعــى عليــه بــه- الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر.

1. قوله تعالى )يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود(.
2. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 

الترمــذي. رواه  املدعــى عليــه( 
أبــو داوود  رواه  3. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )ال ضــرر وال ضــرار( 

احلاكــم. وصححــه 
4. املادة 55 و176 من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم بأنــه 
اســتأجر ملحق شــقة رقم ... من العمارة مبدينة ... بحي ... بأجرة ســنوية 
قدرهــا اثنــا عشــر ألفــًا وخمســمائة ريــال اعتبارا مــن 1429/1/1هـ  وقد 
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ــة وهــو غيــر موجــود بالشــقة منــذ  تخلــف عــن ســداد األجــرة فتــرة طويل
شــهر رمضــان لعــام 1431هـــ وقــد غــادر اململكــة مغــادرة نهائيــة خــروج 
نهائــي ويطلــب فتــح الشــقة هكــذا ادعــى ، املدعــى عليــه أجنبــي غــادر 
اململكــة مغــادرة نهائيــة حســب إفــادة وحــدة األمــن بالدوائــر الشــرعية 
املرفــق باملعاملــة فجــرى ســماع الدعــوى غيابيــا بنــاء علــى املــادة 55 مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية ، جــرى اإلعــان يف الصحيفــة عــن موعــد 
اجللســة ، بينــة املدعــي شــاهدان شــهدا طبــق دعــواه ، حلــف املدعــي 
اليمــن علــى صحــة دعــواه بعــد طلبهــا منــه ، أبــرز املدعــي صــك ملكيــة 
العقــار وعقــد اإليجــار ، فبنــاء علــى البينــة املتمثلــة يف الصــك ملكيــة 
ــاء  ــة شــرعا ، وبن العقــار ، وعقــد اإليجــار ، وشــهادة الشــاهدين املعدل
علــى ميــن املدعــي أصالــة ووكالــة بصفتــه مباشــر عقــد اإليجــار وأحــد 
مــاك العقــار ، ولقولــه تعالــى )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود( ، 
وحلديــث )البينــة علــى املدعــي واليمن على املدعى عليه( رواه الترمذي، 
وحلديــث ) ال ضــرر و ال ضــرار ( رواه أبــو داوود وصححــه احلاكــم ، 
وألن الضــرر يف الشــريعة مرفــوع ، وبنــاء علــى املــادة 55 و 176 مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية ، ملــا تقــدم صــدر احلكم بفتــح العقار محل الدعوى 
وإخــاءه عــن طريــق اجلهــات املختصــة ، واالحتفــاظ مبوجــودات العقــار 
مــا يخــص املدعــى عليــه منــه لــدى اجلهــة املعنيــة ، وبيــع مــا يخشــى تلفــه ، 
وإيــداع ثمنــه لــدى بيــت مــال احملكمــة وإفهــام املدعــي بــأن املدعــى عليــه 
علــى حجتــه متــى حضــر، صــدق احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة 

مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة.
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العامــة  .....القاضــي يف احملكمــة  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
مبحافظــة جــدة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
ــخ  احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 83530306 وتاري
وتاريــخ   3227852 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1432/04/01
1432/04/01 هـــ  ففــي يــوم  االربعــاء املوافق1432/07/06 هـ أفتتحت 
اجللســة الســاعة 23 : 09  وفيهــا حضــر املدعــى  .....ســعودي  اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم    .....ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال وكيــل 
عنــه وكنــا قــد كتبنــا الــى وحــدة الدوائــر الشــرعية فوردنــا خطابهــم 
برقــم 14713 وتاريــخ 1432/07/03هـــ وفيــه عليــه نفيــد فضيلتكــم 
بانــه بالرجــوع للحاســب االلــى طرفنــا اتضــح بانــه مســافر الــى مصــر 
العربيــة بتاريــخ 1431/9/16هـــ ولــم تثبــت عودتــه حتــى تاريخــه كمــا 
يتضــح لكــم مــن البرنــت املرفــق أ.هـــ لــذا فقــد جــرى اثبــات ذلــك. ثــم 
انــه يف يــوم  االحــد املوافــق 1433/03/13هـــ أفتتحــت اجللســة الســاعة 
53 : 11  وفيهــا حضــر املدعــى ولــم يحضــر املدعــى عليــه ..........وال 
وكيــل عنــه وقــد طلــب املدعــى االعــان يف احــد الصحــف احملليــة عــن 
موعــد اجللســة القادمــة فاجبتــه الــى طلبــه لــذا رفعــت اجللســة . ثــم انــه يف 
يــوم  األحــد املوافــق1433/06/08 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 44 : 01  
وفيهــا حضــر املدعــى .....ولــم يحضــر املدعــى عليــه ..... وال وكيــل عنــه 
ومت االعــان عــن موعــد هــذه اجللســة يف صحيفــة )000(يــوم الســبت 24 
ــب املدعــى الســير يف  ــع االخــر 1433هـــ عــدد رقــم 17860 وقــد طل ربي
القضيــة غيابيــا حســب املــاده اخلامســة واخلمســون مــن نظــام املرافعــات 
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فاجبتــه الــى طلبــه وبســؤاله عــن دعــواه قــال ان املدعــى عليــه .....مصــري 
اجلنســية مبوجــب االقامــة رقــم .....مســتأجر لدينــا ملحــق شــقة رقــم ... من 
العمــارة مبدينــة ... بحــى .....وعليــه متأخــرات ايجاريــه ولــه فتــرة طويلــة 
غيــر موجــود بالشــقة منــذ شــهر رمضــان لعــام 1431هـــ وســألنا عنــه 
بعملــه قالــوا اخــذ خــروج نهائــي لــذا اطلــب فتــح الشــقه واحتســاب احلقوق 
املاليــة حتــى تاريــخ فتــح الشــقة هــذه دعــواى هــذا وبســؤاله عــن بينتــه قــال 
اطلــب امهالــي الحضارهــا لــذا رفعــت اجللســة  واختتمــت اجللســة الســاعة 
الثانيــة . فلــدي أنــا .....القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة  
املوافــق1434/04/06  الســبت  يــوم   .....ففــي  الشــيخ   بعمــل  والقائــم 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 08.30  وفيهــا حضــر املدعــي .....ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .....ولــم يحضــر املدعــى عليــه .....
وال وكيــل عنــه وكانــت اجللســة املاضيــة قــد رفعــت إلحضــار البينــة مــن 
قبــل املدعــي وبســؤاله قــال : لقــد احضــرت الشــهود وهــم ..... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .....وعمــره 35 ومقــر اقامتــه جــده 
بينــه وبــن احــد  لــدى محافظــه جــده وال توجــد صلــه قرابــه  ويعمــل 
املدعــن وحضــر الشــاهد الثانــي .....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم .....ومقــر اقامتــه جــده وعمــره 43 ويعمــل لــدى شــركة 
.....الغذائيــة وال توجــد قرابــه بينــه وبــن املدعــن وشــهد كا منهمــا 
مبفــرده بقولــه : اشــهد بــاهلل العظيــم ان املســتأجر .....مصــري اجلنســية 
مســتأجر امللحــق يف العمــارة التــي نســكن بهــا يف جــده حــي ...وهــي 
ملــك .....وقــد تــرك املســتأجر الشــقة وال نعلــم عنــه شــيء منــذ فتــرة 
ــذ عــام 1431هـــ  ــة من ــم نشــاهده والشــقة محــل الدعــوى مقفل ــة ول طويل
. هكــذا شــهدا . وعــدال مــن قبــل .....مينــي اجلنســية مبوجــب االقامــة 
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رقــم .....و.....مينــي اجلنســية مبوجــب االقامــة رقــم .....، وبســؤال املدعــي 
أصالــة عــن صــك امللكيــة للعقــار محــل الدعــوى قــال : اطلــب امهالــي 
إلحضارهــا غــدا فأجبتــه لطلبــة والزمتــه بإحضارهــا يــوم غــدا  االحــد 
املوافق 1434/4/07هـ لذا رفعت اجللســة الســاعة 08.45  فلدي أنا .....
القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة والقائــم بعمــل الشــيخ ..... 
ففــي يــوم االثنــن املوافق1434/04/08هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 
: 01 وفيهــا حضــر املدعــي .....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم .....ولــم يحضــر املدعــى عليــه .....وال وكيــل عنــه وكانــت اجللســة 
املاضيــة قــد رفعــت إلمهــال املدعــي إلحضــار صــك امللكيــة للعقــار ، 
وقــرر املدعــي قائــا : إن العقــار ملــك للورثــة وأنــا مــن قــام مبباشــرة 
العقــد ، وأطلــب تصحيــح الدعــوى ليكــون املدعــي فيهــا هــم ورثــة .....
ــى إخــاء العقــار  ــب حصــر دعــواي يف هــذه الدعــوى عل عــدا ... ، وأطل
، واحتفاظــي وموكلــي بحــق إقامــة دعــوى مســتقلة بخصــوص األجــرة 
املتأخــرة . وبســؤاله عــن دعــواه ليتــم حتريرهــا أكثــر قــال : إن املدعــى 
عليه ..... مصري اجلنســية مبوجب اإلقامة رقم .....مســتأجر لدينا ملحق 
شــقة رقــم ... مــن العمــارة مبدينــة جــدة بحــي ...واململوكــة لنــا بالصــك 
رقــم 1040 يف 1421/1/27هـــ، مبوجــب عقــد إيجــار رقــم 14 وتاريــخ 
)بــدون( بأجــرة ســنوية قدرهــا اثنــا عشــر ألفــا وخمســمائة ريــال اعتبــارا 
مــن تاريــخ 1429/1/1هـــ، وقــد تخلــف عــن ســداد األجــرة لفتــرة طويلــة 
، وبالســؤال عنــه لــم جنــده منــذ شــهر رمضــان لعــام 1431هـــ وســألنا 
عنــه بعملــه فأفادونــا بــأن املدعــى عليــه أخــذ خــروج نهائــي ، لــذا أطلــب 
احلكــم بفتــح الشــقة محــل الدعــوى وإخــاء العقــار . هــذه دعــواي . ثــم 
أبــرز املدعــي أصالــة ووكالــة عقــد اإليجــار ، ومت تزويــد أوراق املعاملــة 
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بنســخة منــه ، كمــا أبــرز أصــل الصــك الصــادر مــن كتابــة العــدل 
األولــى بجــدة برقــم 1040 يف 1421/1/27هـــ واملهمــش عليــه بعبــارة 
)فقــد اصطلــح وتخــارج ورثــة املرأة.....عــن نصيبهــم يف هــذا العقــار لبقيــة 
ــا برقــم 25/35 يف  ــة .....وذلــك مبوجــب صــك املخارجــة الصــادر من ورث
1428/2/2هـــ قالــه القاضــي باحملكمــة العامــة بالريــاض ..........جــرى 
إحلاقــة وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــة أجمعــن( أهـــ 
كمــا أبــرز صــورة صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن محكمــة الريــاض 
املعدلــة  بالبينــة  )ثبــت  ونصــه  1423/6/17هـــ  وتاريــخ   26/48 برقــم 
وفــاة .....بتاريــخ 1423/6/8هـــ وانحصــار إرثــة يف والدتــة .....املولــوده 
عــام 1343هـــ ويف زوجتــة .....املولــودة عــام 1360هـــ ويف أوالدة البالغــن 
جميعــا وهــم .....املولــود يف 1389هـــ .....املولــود عــام 1385هـــ .....املولــوده 
..... عــام 1392هـــ  .....املولــود  عــام 1387هـــ  .....املولــوده  عــام 1386هـــ 
املولــود عــام 1394هـــ .....املولــوده عــام 1398هـــ .....املولــود عــام 1403هـــ 
وكانــت وفاتــة يف مدينــة جــده الســاعة الواحــدة ظهــرا( أهـــ كمــا أبــرز 
صــورة الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بالريــاض برقــم 
.....ســعودي  قبــل  مــن  فيهــا  واملــوكل  وتاريخ1424/4/7هـــ    56514
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..........ســعودي اجلنســية مبوجــب 
ــة  ــة عــن ورث ــة عــن نفســيهما وبالوكال ــي رقــم .....باألصال الســجل املدن
بالوكالــة رقــم56505 يف 7/ 4/ 1424هـــ جلــد 9973 الصــادرة   .....
أبــرز صــورة الوكالــة الصــادرة  الثانيــة ، كمــا  العــدل  مــن كتابــة 
مــن كتابــة عــدل الريــاض الثانيــة برقــم 56505 وتاريــخ 1424/4/7هـــ 
والتــي تضمنــت مــا يلــي )حضــر كل مــن ..... ســعودي مبوجــب ســجل 
مدنــي رقــم ........... و..... ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ..... و..... 
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ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ..... و..... ســعودية مبوجــب ســجل 
مدنــي رقــم .....و..... ســعودية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم .....و.....ســعودية  
مبوجــب ســجل مدنــي رقــم .......... ســعودية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم 
........ قرروا بقولهم أننا أقمنا ..... و..... ســعوديا اجلنســية( ، ومت إرفاقها 
باملعاملــة ،وبســؤال املدعــي أصالــة ووكالــة اليمــن علــى صحــة دعــواه 
اســتعد لذلــك ، ثــم حلــف قائــا : واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو 
أن املدعــى عليــه .....مصــري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم .....مســتأجر 
لدينــا ملحــق شــقة رقــم 7 مــن العمــارة مبدينــة جــدة بحــى ... واململوكــة 
لنــا بالصــك رقــم 1040 يف 1421/1/27هـــ ، مبوجــب عقــد إيجــار رقــم 
14 وتاريــخ )بــدون( بأجــرة ســنوية قدرهــا اثنــا عشــر ألفــا وخمســمائة 
ريــال اعتبــارا مــن تاريــخ 1429/1/1هـــ ، وقــد تخلــف عــن ســداد األجــرة 
لفتــرة طويلــة ، وبالســؤال عنــه لــم جنــده منذ شــهر رمضان لعــام 1431هـ 
وســألنا عنــه بعملــه فأفادونــا بــأن املدعــى عليــه أخــذ خــروج نهائــي . 
هكــذا حلــف . فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى والبينــة املتمثلــة يف 
الصــك رقــم 1040 يف 1421/1/27هـــ ، وعقــد إيجــار رقــم 14 وتاريــخ 
)بــدون( ، وشــهادة الشــاهدين ... و... املعدلــة شــرعا ، وبنــاء علــى صــك 
حصــر الورثــة رقــم 26/48 وتاريــخ 1423/6/17هـــ ، وبنــاء علــى ميــن 
املدعــي أصالــة ووكالــة بصفتــه مباشــر عقــد اإليجــار وأحــد مــاك 
العقــار ، ولقولــه تعالــى )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود(، وحلديــث 
)البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه( رواه الترمــذي ، قــال 
أبــو عيســى : العمــل عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم وغيرهــم أن البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه ، 
وحلديــث ) ال ضــرر و ال ضــرار ( رواه أبــو داوود وصححــه احلاكــم ، 
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وألن الضــرر يف الشــريعة مرفــوع ، وبنــاء علــى املــادة 55 و 176 مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية ، لذلــك كلــه ، فقــد حكمــت بفتــح العقــار محــل 
الدعــوى وإخــاؤه عــن طريــق اجلهــات املختصة ، واالحتفــاظ مبوجودات 
العقــار مــا يخــص املدعــى عليــه منــه لــدى اجلهــة املعنيــة ، وأمــرت ببيــع مــا 
يخشــى تلفــه ، وإيــداع ثمنــه لــدى بيــت مــال احملكمــة . وبــه حكمــت . 
وأفهمــت املدعــي بــأن املدعــى عليــه علــى حجتــه متــى حضــر ، وقــررت 
ــت اجللســة  ــق احلكــم . وأقفل ــة حملكمــة االســتئناف لتدقي بعــث املعامل
الســاعة 00 : 02 . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/04/08هـــ
احلمد هلل والصاة والسام على رسول اهلل ، وبعد :.فقد جرى اطاعنا 
نحــن رئيــس وعضــوي الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ .....
القاضــي باحملكمــة العامــة بجــدة واملســجل بعــدد 34185350 وتاريــخ 
1434/4/10هـــ املتضمــن دعــوى .....ضــد .....واحملكــوم فيــه مبــادون 
باطنــه .وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 
واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 3414350 تاريُخه: 1434/1/17هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 301581109

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3457251 تاريخه: 1434/3/8هـ

عقــد - إجــارة - مطالبــة بأجــرة متديــد وقيمــة تلــف يف العــن - إقــرار 
الطرفــن بفســخ العقــد - إقــرار املدعــى عليهــا باالنتفــاع بعــد الفســخ 
ودفــع التضمــن بقــوة قاهــرة - اشــتراط التضمــن ولــو بقــوة قاهــرة- 
عــدم االلتفــات للشــرط ورد دعــوى التضمــن وإلــزام املدعــى عليهــا 

بدفــع أجــرة التمديــد بقــدر االنتفــاع.

1. قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: »كل شــرط ليــس يف كتــاب اهلل 
فهــو باطــل وإن كان مئــة شــرط، قضــاء اهلل أحــق وشــرط اهلل أوثــق«. 

أخرجــه البخــاري.
وعكســه  الشــروط  تغيــره  لــم  ضمانــه  الشــرع  اقتضــى  عقــد  كل   .2

.]366/5 املربــع  الــروض  ]ينظــر:  بعكســه. 
3. مــا ال يجــب ضمانــه ال يصيــره الشــرط مضمونــا ومــا يجــب ضمانــه 
كشــاف   ،115/8 املغنــي  ]ينظــر:  نفيــه.  بشــرط  الضمــان  ينتفــي  ال 

القنــاع 70/4[.
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تقدمــت املدعيــة بدعــوى ضــد الشــركة املدعــى عليهــا بأنهــا اســتأجرت 
منهــا معرضــا بثمــن معلــوم ملــدة خمــس ســنوات وأنهــا طلبــت فســخ العقــد 
قبــل نهايــة الســنة الرابعــة واتفقــا علــى تاريــخ معلــوم ثــم طلبــت املدعــى 
عليهــا متديــد العقــد خمســة وأربعــن يومــا فوافقــت املدعيــة وحــدد ثمنــا 
معلومــا لهــذه املــدة ، عليــه وألن زجــاج املعــرض كان مكســورا حــن 
التســليم فقــد طلبــت املدعيــة إلــزام املدعــى عليهــا بــأن تدفــع ثمــن املــدة 
اإلضافيــة خمســة وأربعــن يومــا وقيمــة إصــاح الزجــاج وقيمــة فاتــورة 
الكهربــاء ، أقــر وكيــل املدعــى عليهــا بالعقــد وطلــب موكلتــه فســخه 
يف السنة الرابعة ثم طلبها متديده خمسة وأربعن يوما وأن زجاج املعرض 
مكســور إال أنــه دفــع بــأن موكلتــه لــم توافــق علــى الثمــن الــذي حددتــه 
املدعيــة لــذا فلــم تكمــل اخلمســة واألربعــن يومــا بــل ســلمت العقــار بعــد 
أربعــة عشــر يومــا مــن التاريــخ املتفــق عليــه وأمــا الزجــاج املكســور فلــم 
يكــن بتفريــط مــن موكلتــه بــل بســبب العاصفــة وأنكــر عــدم ســداد 
ــاء لــذا فقــد طلــب صــرف النظــر عــن دعــوى  موكلتــه فاتــورة الكهرب
املدعــي ، أقــر وكيــل املدعيــة بــأن موكلتــه اســتلمت العقــار بعــد أربعــة 
ــه متســك مبــا  عشــر يومــا وأن كســر الزجــاج كان بســبب املطــر إال أن
ورد يف منطــوق وثيقــة العقــد بــأن موكلــه غيــر ضامــن ملــا يحصــل مــن 
تلــف ولــو كان بقــوة قاهــرة ، عليــه و ألن املدعــى عليــه وكالــة أقــر بــأن 
موكلتــه طلبــت مــن املدعيــة مهلــة إضافيــة مّدتهــا خمســة وأربعــون يومــا 
مــن: 2010/11/15م حتــى: 2010/11/30 مدفوعــة األجــرة، ودفــع 
بــأن موكلتــه ملــا علمــت باملبالغــة يف قيمــة األجــرة امتنعــت مــن التمديــد، 
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وهــذا الدفــع ال يلتفــت لــه، وألنــه صــادق علــى قيمــة العقــد الســنوّية 
وصــادق علــى طلــب مهلــة إضافيــة مدفوعــة األجــرة، وهــذا يعنــي طلبهــا 
متديــد املــّدة بنفــس األجــرة، ومبــا أن أجــرة اليــوم الواحــد للعقــار محــل 
النــزاع هــو: ثمانيــة آالف ومئــة وأربعــة وتســعون ريــاال وخمــس هلــات 
حســب القيمــة الســنوية التــي تصادقــا عليهــا أعــاه، ومبــا أن املدعــى 
عليــه وكالــة صــادق علــى أن موكلتــه لــم تســلِّم العقــار إال بتاريــخ: 
2010/11/29م، ومبــا أن املدعــي وكالــة قــد صــادق علــى أن موكلتــه 
اســتلمت العقــار محــل النــزاع بتاريــخ 2010/11/29م واســتامه العقــار 
يف هــذا التاريــخ يعــّد رضــًا بفســخ العقــد، فتكــون الشــركة املدعــى 
عليهــا قــد اســتغلت العقــار محــل النــزاع ملــدة أربعــة عشــر يومــا، وألن 
ــزاع  ــى أن الزجــاج اخلارجــي للعقــار محــل الن ــة صــادق عل وكيــل املدعي
تلــف باألمطــار، ودفــع بــأن موكلتــه اشــترطت علــى املدعــى عليهــا بأنهــا 
غيــر مســؤولة عــن أي ظــرف مــن الظــروف القاهــرة وأن تســتلم العقــار 
بعــد العقــد بحالــة ســليمة وجّيــدة، وهــذا الدفــع ال أثــر لــه ألن كل 
ــره الشــروط وعكســه بعكســه  ــم تغي ــه ل عقــد اقتضــى الشــرع ضمان
]ينظــر: الــروض املربــع 366/5[، وألن مــا ال يجــب ضمانــه ال يصيــره 
الشــرط مضمونــا ومــا يجــب ضمانــه ال ينتفــي الضمــان بشــرط نفيــه 
]ينظــر: املغنــي 115/8، كشــاف القنــاع 70/4[ ولقــول النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم: )كل شــرط ليــس يف كتــاب اهلل فهــو باطــل وإن كان 
مئــة شــرط، قضــاء اهلل أحــق وشــرط اهلل أوثــق(، لذلــك كلــه فقــد 
قــررت الدائــرة مايلــي: أوال: ألزمــت الشــركة املدعــى عليهــا بتســليم 
2010/11/16م  تاريــخ:  مــن  النــزاع  محــل  للعقــار  اســتغالها  قيمــة 
حتــى تاريــخ: 2010/11/29م وقــدره: مئــة وأربعــة عشــر ألفــا وســبعمئة 
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وثاثــة وعشــرون ريــاال. ثانيــا: ردت دعــوى املدعيــة يف مطالبتهــا بقيمــة 
واجهــات الزجــاج اخلارجيــة للعقــار محــل النــزاع وقيمــة فاتــورة الكهربــاء 
املذكــورة أعــاه وأخلــت ســبيل املدعــى عليهــا منهــا، وبذلــك حكمت، 

لــم يقنــع الطرفان،صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ......................... القاضــي يف احملكمــة 
العامــة مبحافظــة جــدة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 301581109وتاريــخ 
وتاريــخ   31100600 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1431/12/03
1431/12/03 هـــ الســبت املوافــق 1434/01/17هـــ حضــر .................. 
بصفتــه   .................. رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي 
وكيــا عــن .............. بوكالتــه عــن .............. بصفتــه شــريك ومديــر 
وتاريــخ  رقــم 37291  الوكالــة  ...........................مبوجــب  يف شــركة 
1430/4/15هـــوحضر حلضــوره ................. ســعودي اجلنســية مبوجــب 
 .................. عــن  وكيــا  رقم.....................بصفتــه  املدنــي  الســجل 
املديريــن  مجلــس  رئيــس  نائــب  بصفتــه   ...................... عــن  بوكالتــه 
وتاريــخ   38285 رقــم  الوكالــة  مبوجــب   .................... لشــركة 
قائــا:  وكالــة  املدعــي  ادعــى  جلســات  عــدة  وبعــد  1430/7/20هـــ 
إن موكلتــي متلــك عقــارًا يقــع يف طريــق ... مبدينــة جــّدة ـ مركــز ... 
،وهــو عبــارة مبنــى مكــّون مــن عــّدة معــارض جتارّيــة، وقــد أجــرت 
العقــار  مــن   )1( رقــم:  املعــرض  عليهــا  املدعــى  الشــركة  موكلتــي 
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املوصــوف أعــاه ومســاحته: خمســة آالف وســت مئــة وأربعــة وثمانــون 
متــرا مربعــا ملــدة خمــس ســنوات، ابتــداء مــن: 2006/11/15م ، بقيمــة 
قدرهــا: اثنــان مليــون وتســع مئــة وخمســون ألفــا وعشــرون ريــاال، وقــد 
رغبــت الشــركة املدعــى عليهــا فســخ العقــد بنهايــة الســنة العقديــة 
الرابعــة والتــي تنتهــي بتاريــخ: 2010/11/15مفوافقــت موكلتــي، ويف 
تاريــخ: 2010/11/9م طلبــت املدعيــة مهلــة إضافيــة مدفوعــة األجــرة 
2010/11/15م  مــن:  يومــا  وأربعــون  خمســة  ومّدتهــا  العقــار  لُتخلــي 
حتــى: 2010/12/30م فوافقــت موكلتــي وقــدر أجرتهــا: ثــاث مئــة 
تاريــخ:  ويف  ريــاال،  وعشــرون  وخمســة  ومئــة  ألفــا  وثمانــون  وســبعة 
2010/11/29م رغبــت الشــركة املدعــى عليهــا يف تســليم العقــار محــل 
الدعــوى، وعنــد اســتام العقــار مــن قبــل موكلتــي يف هــذا التاريــخ 
فوجئــت موكلتــي بــأن واجهــات الزجــاج اخلارجــي الــذي علــى العقــار 
محــل الدعــوى غيــر موجــودة ومتلفــة، وقــد قامــت موكلتــي بإصــاح 
واجهــات الزجــاج بقيمــة قدرهــا: ثــاث مئــة وثاثــون ألــف ريــال، كمــا 
أن الشــركة املدعــى عليهــا لــم تســدد فاتــورة الكهربــاء املتبقيــة عليهــا 
وقدرهــا: ســبعة آالف وثــاث مئــة وثاثــة ريــاالت وخمســة وخمســون 
هللــة، أطلــب إلــزام املدعــى عليهــا مبــا يلــي: أوال: تســليم قيمــة واجهــات 
الزجــاج التــي أتلفتهــا املدعــى عليهــا وقيمتهــا: ثــاث مئــة وثاثــون ألــف 
آالف  ســبعة  وقدرهــا:  الكهربــاء  فاتــورة  قيمــة  تســليم  ثانيــا:  ريــال. 
تســليم  ثالثــا:  هللــة.  وخمســون  وخمســة  ريــاالت  وثاثــة  مئــة  وثــاث 
2010/12/30م  حتــى:  2010/11/15م  مــن:  اإلضافيــة  املهلــة  أجــرة 
وقدرهــا: ثــاث مئــة وســبعة وثمانــون ألفــا ومئــة وخمســة وعشــرون ريــاال. 
فيكــون إجمالــي املبالــغ التــي تطالــب بهــا موكلتــي الشــركة املدعــى 
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عليهــا مبلغــا قــدره: ســبع مئــة وأربعــة وعشــرون ألفــا وأربعمئــة وثمانيــة 
وعشــرون ريــاال وخمســة وخمســون هللــة، هكــذا ادعــى. وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب قائــا: مــا ذكــره املدعــي وكالــة مــن 
أن موكلتــه متلــك العقــار املوصــوف أعــاه، وأن موكلتــي اســتأجرت 
املعــرض رقــم: )1( ومســاحته: خمســة آالف وســت مئــة وأربعــة وثمانــون 
متــرا مربعــا ملــدة خمــس ســنوات، ابتــداء مــن: 2006/11/15م ، بقيمــة 
ــاال، وأن  ــة وخمســون ألفــا وعشــرون ري ــون وتســع مئ ــان ملي قدرهــا: اثن
موكلتــي رغبــت يف فســخ العقــد بنهايــة الســنة العقديــة الرابعــة والتــي 
تنتهــي بتاريــخ: 2010/11/15م فصحيــح، وأمــا ماذكــره أن موكلتــي 
طلبــت مــن املدعيــة مهلــة إضافيــة مّدتهــا خمســة وأربعــون يومــا مــن: 
فصحيــح  األجــرة  مدفوعــة  2010/12/30م  حتــى:  2010/11/15م 
وكان ذلــك مبوجــب كتــاب موكلتــي املــؤرخ يف: 2010/11/9م،ومبــا 
أن املدعيــة طلبــت مــن موكلتــي مبلغــا قــدره: ثــاث مئــة وســبعة وثمانــون 
توافــق  لــم  التمديــد  مــّدة  علــى  ريــاال  وعشــرون  وخمســة  ومئــة  ألفــا 
موكلتــي لكــون هــذه القيمــة مبالــغ فيهــا، وخاطبــت موكلتــي املدعيــة 
بأنهــا ســوف تخلــي العقــار بتاريــخ: 2010/11/15م ويف هــذا التاريــخ 
أربعــة  وبعــد  املوقــع،  الســتام  املدعيــة  طــرف  مــن  أحــد  يحضــر  لــم 
أيــام حضــر منــدوب مــن جهــة املدعيــة وقــام مبعاينــة املوقــع وأفهمــت 
موكلتــي منــدوب املدعيــة بأنــه مــا زال يف املوقــع ممتلــكات ملوكلتــي 
كورشــة مجهــزة كاملــة خاصــة بالســيارات تقــدر قيمتهــا: بخمســة 
مايــن ريــال وســوف يتــم تركهــا يف املوقــع، فذكــر منــدوب املدعيــة 
ملوكلتــي بأنــه ســوف يقــوم مبناقشــة املالــك والــرّد علــى موكلتــي، وقــد 
انتظــرت موكلتــي مــّدة ولــم يــرّد عليهــا منــدوب املدعيــة، وكانــت طيلــة 
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الفتــرة املاضيــة احلراســات التابعــة ملوكلتــي تعمــل يف املوقــع، وبعــد 
ذلــك اتفقــت موكلتــي مــع املدعيــة علــى أن يكــون التســليم يف تاريــخ: 
2010/11/29م، فاســتلمت املدعيــة العقــار محــل الدعــوى، وأمــا مــا 
ذكــره املدعــي وكالــة أنــه عنــد اســتام العقــار مــن قبــل موكلتــه 
كان بــدون واجهــات زجــاج خارجــي فصحيــح، فقــد حتّطــم الزجــاج 
بســبب هبــوب عاصفــة قويــة وتلفــت مــع الواجهــات الزجاجيــة خمســة 
ــف الزجــاج اخلارجــي  عشــر ســيارة مــن معــرض موكلتــي، فيكــون تل
بآفــة ســماوّية خارجــة عــن إرادة موكلتــي، وأمــا مــا ذكــره املدعــي 
وكالــة بــأن موكلتــه قامــت بإصــاح واجهــات الزجــاج بقيمــة قدرهــا: 
ثــاث مئــة وثاثــون ألــف ريــال، فغيــر صحيــح، وأمــا مــا ذكــره املدعــي 
عليهــا  املتبقيــة  الكهربــاء  فاتــورة  تســدد  لــم  موكلتــي  أن  وكالــة 
وقدرهــا: ســبعة آالف وثــاث مئــة وثاثــة ريــاالت وخمســة وخمســون 
هللــة فغيــر صحيــح، والصحيــح أنهــا ســددت كامــل الفواتيــر فتــرة 
اســتغالها للموقــع، أطلــب رد دعــوى املدعيــة وإخــاء ســبيل موكلتــي 
منهــا، هكــذا أجــاب. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة أجــاب قائــا: 
 ، 2010/11/29م  بتاريــخ:  النــزاع  محــل  العقــار  موكلتــي  اســتلمت 
ومــا ذكــره املدعــى عليــه وكالــة أن موكلتــه قيمــة فاتــورة الكهربــاء 
فصحيــح، وأمــا مــا ذكــره أن الزجــاج اخلارجــي للعقــار محــل النــزاع تلف 
بســبب العواصــف فغيــر صحيــح، والصحيــح أنهــا تلــف بســبب األمطــار، 
لكــن املــادة الثانيــة عشــرة مــن العقــد البنــد الثانــي منهــا نــص علــى أن 
القاهــرة،  موكلتــي ال تعتبــر مســؤولة عــن أي ظــرف مــن الظــروف 
والفقــرة الثامنــة عشــرة نصــت علــى أن تســلم املدعــى عليهــا العقــار بعــد 
العقــد بحالــة ســليمة وجّيــدة، هكــذا أجــاب. فبنــاء علــى مــا ســلف، 
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ومبــا أن املدعــي وكالــة صــادق علــى أن موكلــة املدعــى عليــه ســددت 
قيمــة فاتــورة الكهربــاء، ومبــا أن املدعــى عليــه وكالــة صــادق علــى 
ــة إضافيــة مّدتهــا خمســة وأربعــون  أن موكلتــه طلبــت مــن املدعيــة مهل
يومــا مــن: 2010/11/15م حتــى: 2010/11/30ممدفوعــة األجــرة، 
ودفــع بــأن موكلتــه ملــا علمــت باملبالغــة يف قيمــة األجــرة امتنعــت مــن 
التمديــد، وهــذا الدفــع ال يلتفــت لــه، ألن صــادق علــى قيمــة العقــد 
الســنوّية وصــادق علــى طلــب مهلــة إضافيــة مدفوعــة األجــرة، وهــذا 
ــد املــّدة بنفــس األجــرة، ومبــا أن أجــرة اليــوم الواحــد  يعنــي طلبهــا متدي
ريــاال  وتســعون  وأربعــة  ومئــة  آالف  ثمانيــة  هــو:  النــزاع  محــل  للعقــار 
وخمــس هلــات حســب القيمــة الســنوية التــي تصادقــا عليهــا أعــاه، 
ومبــا أن املدعــى عليــه وكالــة صــادق علــى أن موكلتــه لــم تســلِّم العقــار 
إال بتاريــخ: 2010/11/29م، ومبــا أن املدعــي وكالــة قــد صــادق علــى 
2010/11/29م  بتاريــخ:  النــزاع  محــل  العقــار  اســتلمت  موكلتــه  أن 
واســتامها للعقــار يف هــذا التاريــخ يعــّد رضــًا بفســخ العقــد، فتكــون 
الشــركة املدعــى عليهــا قــد اســتغلت العقــار محــل النــزاع ملــدة أربعــة 
عشــر يومــا، ومبــا أنصــادق علــى أن الزجــاج اخلارجــي للعقــار محــل 
النــزاع تلــف باألمطــار، ودفــع بــأن موكلتــه اشــترطت علــى املدعــى 
عليهــا أنهــا غيــر مســؤولة عــن أي ظــرف مــن الظــروف القاهــرة، وأن 
تســتلم العقــار بعــد العقــد بحالــة ســليمة وجّيــدة وهــذا الدفــع ال أثــر لــه؛ 
ألن كل عقــد اقتضــى الشــرع ضمانــه لــم تغيــره الشــروط وعكســه 
بعكســه ]ينظــر: الــروض املربــع 366/5[، وألنــه مــا ال يجــب ضمانــه ال 
ــا ومــا يجــب ضمانــه ال ينتفــي الضمــان بشــرط  يصــره الشــرط مضمون
نفيــه ]ينظــر: املغنــي 115/8، كشــاف القنــاع 70/4[ ولقــول النبــي ـ 
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صلــى اهلل عليــه وســلم ـ: )كل شــرط ليــس يف كتــاب اهلل فهــو باطــل 
وإن كان مئــة شــرط، قضــاء اهلل أحــق وشــرط اهلل أوثــق(، لذلــك 
كلــه فقــد قــررت مايلــي: أوال: ألزمــت الشــركة املدعــى عليهــا بتســليم 
2010/11/16م  تاريــخ:  مــن  النــزاع  محــل  للعقــار  اســتغالها  قيمــة 
حتــى تاريــخ: 2010/11/29م وقــدره: مئــة وأربعــة عشــر ألفــا وســبعمئة 
وثاثــة وعشــرون ريــاال. ثانيــا: رددت دعــوى املدعيــة يف مطالبتهــا بقيمــة 
واجهــات الزجــاج اخلارجيــة للعقــار محــل النــزاع وقيمــة فاتــورة الكهربــاء 
املذكــورة أعــاه وأخليــت ســبيل املدعــى عليهــا منهــا، وبذلــك قضيــت. 
وبإعــان احلكــم عليهمــا قــررا عــدم قناعتهمــا واســتعدا بتقــدمي الئحــة 
اعتراضيــة فجــرى تســليمهما نســخة مــن احلكم،وأفهمتهمــا بــأن لهمــا 
احلــق يف تقــدمي اعتراضهمــا خــال ثاثــون يومــًا اعتبــارًا مــن هــذا اليــوم، 
يف  حّقهمــا  ســقط  الئحتهمــا  يقدمــا  ولــم  احملــددة  املــّدة  انتهــت  وإذا 
ــى اهلل  ــاهلل التوفيــق، وصل ــة. وب ــراض واكتســب احلكــم القطعّي االعت
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/1/17هـــ
احلمد هلل وحده وبعد ويف يوم الســبت املوافق 1434/03/28هـ افتتحت 
اجللســة ، وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا قــرار 
1434/03/08هـــ  يف:   3457251 رقــم:  السادســة  احلقوقيــة  الدائــرة 
والئحتــه  ضبطــه  وصــورة  احلكــم  )وبدراســة  منــه:  احلاجــة  ونــص 
االعتراضيــة تقــرر املوافقــة علــى احلكــم(. ا. هـــ وللبيــان جــرى إثباتــه 
وأمــرت بالتهميــش علــى الصــك والســجل.   وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/3/9هـــ
احلمــد هلل ، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد : ـ فقـــد جـــرى 
مّنــا نحـــن رئيــس و أعضــاء الدائـــرة احلقوقيـــة السادســة يف محكمــة 
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احلكــم  هــذا  علـــى  االطــاُع  املكرمـــة  مكـــة  مبنطقــة  االســتئناف 
العامــة  ................. القاضــي باحملكمــة  الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ 
بجــدة واملســجل بعـــدد 3414350 وتاريــخ 1434/1/17هـــ، املتضمــن 
دعــوى شــركة ... ضــد شــركة ................... احملكــوم فيـــه مبــا دون 
باطنه، وبدراسـة احلكم وصـورة ضبطـه والائحة االعتراضية تقـررت 
املوافقـــة علـــى احلكم، واهلل املوفق وصلـــى اهلل علـــى نبينا محمد وعلـى 

آلـــه وصحبـــه وســلم.
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