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اإنهاءات الوقف

أنا )...( القايض  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد ، فلدي 
باملحكمة العامة بالطائف عقدت اجللسة للنظر يف إهناء/ )...( املقيد برقم ٣٢١٤٠٠٧٦ يف 
١٤٣٢/٢/١٨هـ،  يف   ٣٢٤٥٧٤٢ برقم  الرئيس  فضيلة  من  واملحال  ١٤٣٢/٢/١٨هـ 
ففي هذا اليوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( املعرف هبا من قبل أخيها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، وأهنت بقوهلا: إنني إحدى املستحقني من وقف )...(، وحيث قام فضيلة 
سلفكم الشيخ/ )...( بعزل الناظر السابق )...( ومل يقم ناظرًا غريه حيفظ الوقف ويرعى 
شؤونه لذا أطلب إقامة أخي املستحق من الوقف )...( ناظرًا عىل الوقف، علاًم أن مستحقي 
الوقف ثالثة عرش شخصًا، هكذا أهنت، ثم جرى سؤال احلارضين املستحقني من الوقف 
بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( من  كل  فأجابت:  املنهية  ذكرته  ما  بخصوص  لدهيم  عام 
السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بنتي 
)...( املعرف هبام من قبل أخيهام )...( بقول كل واحدة منهام: إنني أرغب بإقامة أخي )...( 
الوقف  نظارة  تويل  من  لدي  مانع  ال  بقوله:   )...( وأجاب  أجابتا،  هكذا  للوقف،  ناظرًا 
اجلنسية  سعودية   )...( أختي  عن  وكياًل  بصفتي  بقوله:   )...( أجاب  كام  شؤونه،  ورعاية 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
يف   ١٥٢٥٥ رقم  املكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...(
واملدافعة واإلقرار  واملرافعة  الدعاوى  إقامة وسامع عموم  والتي ختوله  ١٤٣٢/٥/١٩هـ 
فإين  املكرمة،  ومكة  الطائف  يف   )...( جدنا/  أوقاف  عىل  عنا  ناظرًا  يكون  وأن  واإلنكار 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( أجاب  كام  أجاب،  هكذا  الوقف،  لنظارة  نفيس  أرشح 
السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين 
يف   ٤٩٥٣٦ رقم  بالطائف  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( رقم 
١٤٣٢/١٠/١٢هـ والتي ختوله إقامة وسامع عموم الدعاوى واملرافعة واملدافعة واإلقرار 
واإلنكار والنيابة عنها يف تعيني ناظر لوقف جدها املسمى وقف/ )...( بقوله: ال مانع لدى 

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها:١٤٣٢ رقم القضية:  ٣٢٤٥٧٤٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/١٣هـ رقم القرار:٣٥٣٨٣٨٥١  

رسيانا ممكيةا-ا صكوكا ومقاحقيها-ا تلوسفا أصولا حرصا وسفا-ا عىلا ناظلا إسامةا
تلناظلا-اشهادةاشهوداعدولا-اصالحيةاأحدا مفعوهلاا-اسلتراسقلاتخلربتءا-احتديداأجلةا

تملقاحقنيا-اإساماهاناظلتا-اإثباتاأصولاتلوسفاومقاحقيه.

اصالحيةاتمللشحالمنظارة.

أهنت املنهية بصفتها إحدى مستحقات وقف طالبة إقامة أخيها ناظرًا عىل ذلك الوقف 
إقامة أحدهم  يتفقوا عىل  مل  الوقف  املعزول، وبعرض ذلك عىل مستحقي  ناظره  بداًل من 
ناظرًا عليه، وقد حتقق القايض من صكوك ملكية أصول الوقف من عقارات وما خيصه من 
املنهي وكالة شاهدين معدلني رشعًا فشهدا عىل صالحية  املصارف، كام أحرض  أموال يف 
املرشح للنظارة، كام شهدا عىل انحصار مستحقي الوقف باملذكورين يف اإلهناء، وقد ورد 
قرار قسم اخلرباء متضمنًا أن العرف يف أجرة النظارة هي عرش غلة الوقف، ولذا فقد ثبت 
إقرار وكيل  البينة وما جاء يف  الوقف وأصوله بام جاء يف  القايض انحصار مستحقي  لدى 
الناظر املعزول، وثبت لديه أن املرشح للنظارة هو أرشد املستحقني، وقرر إقامته ناظرًا عىل 

الوقف وله عرش غلته، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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أنا )...( القايض  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد ، فلدي 
باملحكمة العامة بالطائف عقدت اجللسة للنظر يف إهناء/ )...( املقيد برقم ٣٢١٤٠٠٧٦ يف 
١٤٣٢/٢/١٨هـ،  يف   ٣٢٤٥٧٤٢ برقم  الرئيس  فضيلة  من  واملحال  ١٤٣٢/٢/١٨هـ 
ففي هذا اليوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( املعرف هبا من قبل أخيها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، وأهنت بقوهلا: إنني إحدى املستحقني من وقف )...(، وحيث قام فضيلة 
سلفكم الشيخ/ )...( بعزل الناظر السابق )...( ومل يقم ناظرًا غريه حيفظ الوقف ويرعى 
شؤونه لذا أطلب إقامة أخي املستحق من الوقف )...( ناظرًا عىل الوقف، علاًم أن مستحقي 
الوقف ثالثة عرش شخصًا، هكذا أهنت، ثم جرى سؤال احلارضين املستحقني من الوقف 
بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( من  كل  فأجابت:  املنهية  ذكرته  ما  بخصوص  لدهيم  عام 
السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بنتي 
)...( املعرف هبام من قبل أخيهام )...( بقول كل واحدة منهام: إنني أرغب بإقامة أخي )...( 
الوقف  نظارة  تويل  من  لدي  مانع  ال  بقوله:   )...( وأجاب  أجابتا،  هكذا  للوقف،  ناظرًا 
اجلنسية  سعودية   )...( أختي  عن  وكياًل  بصفتي  بقوله:   )...( أجاب  كام  شؤونه،  ورعاية 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
يف   ١٥٢٥٥ رقم  املكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...(
واملدافعة واإلقرار  واملرافعة  الدعاوى  إقامة وسامع عموم  والتي ختوله  ١٤٣٢/٥/١٩هـ 
فإين  املكرمة،  ومكة  الطائف  يف   )...( جدنا/  أوقاف  عىل  عنا  ناظرًا  يكون  وأن  واإلنكار 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( أجاب  كام  أجاب،  هكذا  الوقف،  لنظارة  نفيس  أرشح 
السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين 
يف   ٤٩٥٣٦ رقم  بالطائف  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( رقم 
١٤٣٢/١٠/١٢هـ والتي ختوله إقامة وسامع عموم الدعاوى واملرافعة واملدافعة واإلقرار 
واإلنكار والنيابة عنها يف تعيني ناظر لوقف جدها املسمى وقف/ )...( بقوله: ال مانع لدى 
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موكلتي من تعيني أي ناظر إذا كان قادرًا عىل القيام بشؤون الوقف وحفظه وصيانته، هكذا 
أجاب، كام أجاب )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل 
كتابة  الصادرة من  بالوكالة   )...( املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودية  عن 
العدل الثانية بالطائف رقم ٣٣٣٩٣٥٦٦ يف ١٤٣٣/١١/٢٠هـ والتي ختوله إقامة وسامع 
عموم الدعاوى واملرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار بقوله: ال مانع لدى موكلتي من تعيني 
ناظرًا إذا كان قادرًا عىل القيام بشؤون الوقف وحفظه وصيانة مصاحله برشط أن يقام ناظران 
ال ناظر واحد، هكذا أجاب، كام أجابت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( املعرف هبا من قبل ابنها احلارض معها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
)...( بقوهلا: ال مانع لدي من تعيني أي ناظر يرعى شؤون الوقف وحيافظ عليه، غري )...( 
فإين أرفض إقامته ناظرًا عىل الوقف وأطعن يف صالحيته للنظارة، هكذا أجابت، وبسؤاهلا 
عن سبب طعنها يف )...( املذكور أجابت بقوهلا: ليس لدي تفسري للطعن سوى أين ال أقبل 
إقامته ناظرًا للوقف، هكذا أجابت، ثم جرى رفع اجللسة النتهاء الوقت، ثم عقدت اجللسة 
رقم  بمكة  الثانية  عدل  كتابة  من  الصادرة  وبوكالته  نفسه  عن  أصالة   )...( فيها  وحرض 
 )...( )...(، وحرض  بنات  )...( و)...( و)...(  وتاريخ ١٤٣٢/٥/١٩هـ عن   ١٥٢٥٥
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين )...(، وحرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب 
 )...( بنتي  )...( و)...(  )...(، وحرضت  أخيها  قبل  املعرف هبا من   )...( املدين  السجل 
و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين )...( بصفته وكيال عن )...(، وحرضت 
)...( بحضور املعرف هبا ابنها )...(، وبسؤال احلارض )...( عام لديه أجاب بقوله: إنني من 
عليه،  وأحافظ  الوقف ألرعى مصاحله  لنظارة  نفيس  وأرشح  الوقف،  هذا  املستحقني من 
هكذا أجاب، وبسؤاله عن حالته الصحية وهل تسمح له بالقيام بأعباء الوقف أجاب بقوله: 
بأي  القيام  من  متنعني  ال  وهي  سابقًا،  عليه  كانت  عام  وحتسنت  مستقرة،  الصحية  حالتي 
أعباء، هكذا أجاب، كام جرى سؤال احلارضة )...( عام لدهيا فأجابت بقوهلا: ال مانع لدي 
من إقامة أي ناظر إذا كان قادرًا عىل رعاية الوقف واحلفاظ عليه، هكذا أجابت، والنتهاء 
بنات  و)...(  و)...(  املنهية  حرضت  وفيها  اجللسة  عقدت  ثم  اجللسة،  رفع  جرى  الوقت 
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)...( واملعرف هبام من قبل أخيهام احلارض معهام )...(، كام حرضت )...( املعرف هبا من 
قبل ابنها احلارض معها )...(، وحرض )...( الوكيل عن والدته )...(، ودار يف هذه اجللسة 
نقاش بني احلارضين، كام ذكر فيه احلارضون أن املستحقني يف هذا الوقف هم )...( و)...( 
)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...(  أوالد  و)...( و)...(، و)...( 
و)...( أوالد )...( ال مستحق سواهم، ثم جرى رفع اجللسة إلحضار صك الوقف، ثم 
عقدت اجللسة وفيها حرضت املنهية )...( وحرض معها إخواهنا )...( و)...( و)...( و)...( 
أوالد )...( و)...( و)...( بصفته وكياًل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
عموم  وسامع  إقامة  ختوله  والتي  ١٤٣٢/٣/١٢هـ  يف   ١٢٢٢٠ برقم  بالطائف  الثانية 
الدعاوى واملرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار، وجرى سؤال احلارض )...( هل توىل أي 
عمل من أعامل الوقف فأجاب بقوله: قد توليت حتصيل أجرة عامئر الوقف الكائنة يف مكة 
السابق، هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن  الناظر  بتخويل من  مدة عرش سنوات، وذلك 
أجاب،  بالطائف، هكذا  إقامة  مكة وحمل  إقامة يف  إن يل حمل  بقوله:  فأجاب  إقامته  مكان 
وبسؤاله عن اطالعه عىل الوقف أجاب بقوله: إين مطلع عىل مجيع الوقف، هكذا أجاب، ثم 
يف  أقيم  إين  بقوله:  فأجاب  بالوقف  ومعرفته  إقامته  مكان  عن   )...( احلارض  سؤال  جرى 
حمافظة جدة وليس يل معرفة بالوقف لعدم جتاوب الناظر السابق معي عند االستفسار منه، 
هكذا أجاب، ثم قالت احلارضة )...(: إن )...( ال يصلح للنظارة؛ ألنه كان مستفيدًا من 
الوقف بتأجريه لبعض أراضيه، هكذا قالت، وبعرضه عىل احلارض )...(  أجاب بقوله: ما 
ذكرته من تأجريي لبعض األرايض صحيح، وذلك أين كنت مستأجرًا هلذه األرايض من 
الناظر، ثم أجرهتا ومل أستوِل عليها بال مقابل، هكذا أجاب، ثم قرر احلارض )...( بقوله: إين 
ال أرغب أن أتوىل ناظرًا عىل الوقف، هكذا قرر، ثم قرر احلارض )...( بأن موكلته )...( 
ترشح نفسها للنظارة، هكذا قرر، وحيث مل يرد أي جواب بخصوص إحضار صك الوقف 
جرى رفع اجللسة إلعادة تبليغ الناظر السابق )...( إلحضار ما بيديه من صكوك متعلقة 
بالوقف، ثم عقدت اجللسة وفيها حرض املنهي وكالة )...(، كام حرض معه )...( والوكيل 
ومما  عنها،  االستفسار  جرى  وقد  الصكوك،  من  عددًا  وكالة  املنهي  أبرز  قد  وكان   ،)...(
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يف   ]  ٤٠٦  [ برقم  واملسجل  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بخصوصه  اإلجابة  وردت 
١٤٠٧/٧/٢٥هـ املتضمن إذن رشاء عامرة بحي )...( بمكة املكرمة جلهة الوقف واملحدودة 
رشقًا القطعة رقم ] ٢١١ [، وغربًا شارع ثالثون مرتًا وشاماًل شارع عرشة أمتار، وجنوبًا 
القطعة رقم ] ٢١٠ [، وثبوت هذا الرشاء باإلجياب والقبول، وأن العامرة أصبحت وقفًا من 
أوقاف )...( ا.هـ، وقد وردنا رشح رئيس قسم السجالت هبذه املحكمة رشحًا عىل خطابنا 
رقم ٣٥٧٨٧٧٧٦ يف ١٤٣٥/٣/١٤هـ بأنه جرت مطابقة صورة الصك رقم ] ٤٠٦ [ يف 
١٤٠٧/٧/٢٥هـ فوجد مطابقا وساري املفعول حتى تارخيه يف ١٤٣٥/٣/١٨هـ ا.هـ، 
والصك الصادر من هذه املحكمة واملسجل برقم ] ٣٦٢ [ يف ١٤٠٩/٩/١٠هـ واملتضمن 
املحدودة رشقًا ملك )...(،  املكرمة )...( خلف شارع )...(،  دار واقعة بمكة  إذن رشاء 
وأن  والقبول،  باإلجياب  الرشاء  وثبوت   ،)...( )...(، وجنوبًا  ملك  )...(، وشاماًل  وغربًا 
الدار أصبحت من أوقاف )...( ا.هـ، وقد وردنا رشح رئيس قسم السجالت هبذه املحكمة 
رشحًا عىل خطابنا رقم ٣٥٧٤٢٦٢٣ يف ١٤٣٥/٣/١٢هـ بأنه بعد مطابقة صورة الصك 
عىل السجل وجد يف السجل اخلرجة ] ١١، ١٢ [، حيث شطب عليها املسجل ومل توثق من 
إقامة  صك  سجل  من  الصك  صورة  عىل  االطالع  مني  جرى  كام  ا.هـ،  حينه  يف  حاكمها 
الناظر السابق )...( املسجل هبذه املحكمة برقم ] ٧٩ [ يف ١٣٩٧/٨/١هـ، وقد مهش عليه 
فضيلة القايض السلف بعزل الناظر املذكور بموجب الصك الصادر من هذه املحكمة برقم 
٣/٢٩/١٠٤ يف ١٤٣١/١٠/٢٤هـ، كام جرى االطالع عىل صورة لسجل الصك الصادر 
من هذه املحكمة برقم ] ١١٤ [ يف ١٣٦٥/٦/٩هـ فوجدته كام جرى االطالع عىل صورة 
١٣٦٥/٦/٩هـ،  يف   ]  ١١٤  [ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادرة  االستحكام  حجة  سجل 
 )...( املسامة  احلجرة  وكامل   ،)...( املسمى  الركيب  كامل   )...( متلك  إثبات  ويتضمن 
الكائنتني باملوضع املسمى )...( بـ )...( من نواحي الطائف املحدود ركيب )...( املذكور 
رشقًا بركيب )...(، وغربًا اجلبل املسمى )...(، وشامًا الوادي )...(، ويمنًا ركيب )...( 
و)...( وقف )...( وسقيا ركيب )...( املذكور من بئره الكبرية أم )...( عىل حسبة أراضيها 
البئر أم )...( اخلاصة به، وحيد حجرة )...( املذكورة رشقًا مصافق املاء  وسقياه أيضا من 
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عليها مما ييل )...(، ومتام احلد الزربة التي يف رأس التلعة، ومتام احلد أيضا القريان التي يف 
العقرة،  رأس  التي يف  الكبار  الغراء، وغربًا احلىص  أيضا احلىص  احلد  اهلضبة، ومتام  رأس 
ومتام احلد اهلضاب ومتام احلد أيضا النصب التي بني „التومان”، ومتام احلد أيضا مكايف املاء 
املاء عليها ويمنًا  الزرايب وما يرد  عليها من اجلبل، وشامًا حجرة ذوي )...(، ومتام احلد 
احلقوق  من  املذكورين  للمحدودين  بام   )...( عقم  منه  احلد  ومتام   ،)...( مسيل  الوادي 
الرشعية الداخلة فيها واخلارجة عنها وبام يعد إليها وحيسب من مجلتها وورد فيه ما نصه: 
)أواًل: عىل نفسه مدة حياته ثم من بعده عىل أوالده ثم عىل أوالد أوالده ثم عىل أوالد أوالد 
أوالده نساًل بعد نسل وعقبًا بعد عقب عىل أوالد الظهور دون أوالد البطون، فإن انقرضوا 
يكون وقفًا عىل ذوي األرحام بحسب اإلرث الرشعي فيهم فإن، انقرضوا يكون وقفًا عىل 
مصالح مسجد سيدنا عبداهلل بن العباس، فإن تعذر ذلك يكون وقفًا عىل الفقراء واملساكني، 
ورشط جدي يف وقفه املذكور رشوطًا منها أن النظر من بعد لألرشد فاألرشد من املوقوف 
الغلة،  بقاء عينه ولو رصفت مجيع  فيه  يبدأ من غلته لعامرته وما  ما  عليهم، ومنها أن أول 
ومنها أن من مات عن ولد أو ولد ولد وإن سفل يف ذلك يعود نصيبه لولده أو ولد ولده وإن 
سفل، ومنها أن للذكر مثل حظ األنثيني وأنه ال يباع وال يوهب وال يرهن وال يستبدل به وال 
ببعضه وال يؤجر أكثر من سنة إال لرضورة عامرته، فيؤجر بقدر ما يفي العامرة كل ما ذكر 
بموجب وثيقة حمررة يف غرة رجب عام ١٣٠٠هــ، موقعة بختم الشيخ )...( ومذيلة بشهود 
عدول(، وقد ذكرت فيه أطوال ركيب )...( بالذراع املعامري ومل تذكر أطوال حجرة )...(، 
ومل يذكر فيه مساحة ا.هـ، ثم قرر احلارض )...( أن موكلته )...( تراجعت عن معارضتها 
إلقامة )...( ناظرًا، وأهنا ترشحه للنظارة، هكذا قرر، والنتهاء الوقت جرى رفع اجللسة، 
ثم عقدت اجللسة وفيها حرض املنهي وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل رقم 
)...(، وحرض معه )...( الوكيل عن )...(، وقدم )...( ورقة تتضمن رشوطًا لرتشيح )...( 
من  خيصها  بام  االعرتاف   - ١ وهي:  رشوط  أربعة  هبا  وجدت  عليها  وباالطالع  للنظارة، 
الوقف ونصيبها فيه. ٢ - أن يدير الوقف بنفسه، ويف حال احتاج إىل موظفني فيعطيهم من 
١٠% التي يأخذها. ٣ - أن ال يترصف بيشء يف الوقف إال برأي املستحقني. ٤ - أن يكون 



12

اإنهاءات الوقف

نظام اإلجيارات كل ستة أشهر وتوزع عنده الغلة عىل املستحقني. انتهى مضموهنا. ثم جرى 
مني طلب البينة من املنهي وكالة عىل حرص املستحقني، فأحرض لذلك كاًل من )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل رقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل رقم )...(، 
وشهد كل واحد منهام بقوله: أشهد أن املستحقني يف هذا الوقف هم )...( و)...( و)...( 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( أوالد 
أوالد )...(، ال مستحق يف هذا الوقف سواهم، هكذا شهد كل واحد منهام، ثم طلبت من 
يشهد  فقال:  بالوقف  للقيام  وصالحه  عدالته  عىل  تشهد  بينة  إحضار   )...( وكالة  املنهي 
بذلك نفس الشاهدين، وبسؤاهلام عام لدهيام شهد كل واحد منهام بقوله: إن )...( صاحب 
أمانة وديانة وصالح للقيام بنظارة وقف )...(، وهو أرشد املستحقني، هكذا شهد كل واحد 
منهام، وعدال من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل رقم )...( و)...( سعودي 
عقدت  ثم  اجللسة،  رفع  جرى  الوقت  والنتهاء  لذا   ،)...( رقم  السجل  بموجب  اجلنسية 
اجللسة وفيها حرض املنهي وكالة )...(، كام حرض )...( سجل مدين رقم ] )...( [ بصفته 
وكياًل عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالطائف برقم ٣٥٦٧٢٤٦١ 
يف ١٤٣٥/٥/٢٤هـ بصفته وكياًل عن )...( رقم ] )...( [ بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة العدل الثانية بالطائف برقم ٣٣٣٩٣٥٦٦ يف ١٤٣٣/١١/٢٠هـ والتي ختوله إقامة 
وسامع عموم الدعاوى واملرافعة واملدافعة واإلقرار واإلنكار، وكان قد أبرز املنهي وكالة 
الصك الصادر من هذه املحكمة واملسجل بعدد ] ٤٠٠ [ يف ١٤١٢/٩/٤هـ واملتضمن 
 )...( خلف  الغربية  بالضفة   )...( بحي  املكرمة  بمكة  الواقعة  العامرة  برشاء   )...( اإلذن 
سابقًا واملقامة عىل قطعة رقم ٦/ا/ ١ وثبوت هذا الرشاء وأن العامرة أصبحت بجميع ما 
عليها ومشتمالهتا وقفًا من أوقاف )...( جتري عليها رشوطه طبق حجته ا.هـ، وقد وردنا 
رشح رئيس قسم السجالت هبذه املحكمة برقم ٣٥٨٧٧٧٨ يف ١٤٣٥/٤/١٩هـ املتضمن 
بأن الصك مطابق لسجله وساري املفعول حتى تاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ ا.هـ، وعليه جرى 
رفع اجللسة، ثم عقدت اجللسة، وفيها حرض املنهي وكالة )...(، كام حرض معه الوكيل )...( 
برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  من  صورة  بعث  مني  سبق  وقد   ،)...( والوكيل 
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٣/٢٩/١٠٤ يف ١٤٣٣/١٠/٢٤هـ املصدق من مرجعه املتعلق بعزل الناظر السابق رفق 
١٤٣٥/٦/١هـ  يف   ٣٥١٥٦٤٠٧١ رقم  املحكمة  هبذه  السجالت  قسم  لرئيس  خطايب 
بأنه  خطابنا  عىل  رشحًا  جوابه  فوردنا  مفعوله،  ورسيان  لسجله  مطابقته  عن  لالستفسار 
مطابق وساري املفعول ا.هـ، وباالطالع عليه وجدت مما يتضمنه عزل الناظر السابق )...(، 
وأن للوقف أصواًل وعقارات غري مسجلة باسم الوقف، وهي عقاران بحي )...( األول 
بمكة املكرمة، وعقار يف حي )...( بمكة املكرمة، وعقار يف حي )...( بالطائف، وعقار عىل 
شارع )...( بحي )...( بالطائف، وقرص أفراح مقام عىل أرض الوقف بحي )...( بالطائف، 
وعقار عىل شارع )...( بالطائف بحي )...(، ومجيعها مسجلة باسم الناظر السابق )...( ال 
باسم الوقف مع كوهنا تابعة للوقف، ومشرتاه من أموال أصوله وريعه، وذلك بإقرار وكييل 
الناظر السابق، كام تضمن أن للوقف مائة قطعة أرض بحي )...( بالطائف مؤجرة لصاحله، 
وله حمالت جتارية عىل شارع )...( بالطائف مؤجرة لصاحله، وتضمن أن للوقف عامرتني 
الناظر  باسم   )...( مرصف  لدى  حسابا  للوقف  أن  وتضمن  بالطائف،   )...( بحي  وفلة 
السابق )...( وبرقم )...(، وأنه خاص بأموال الوقف وال يدخل فيه إال ما يتعلق بالوقف 
أوراق  لديه ولطلب  ما  السابق لسامع  الناظر  ا.هـ، كام جرى مني عدة حماوالت إلحضار 
هذا  جلسات  يف  احلارض  ابنه  خماطبة  ذلك  ومن  لديه،  التي  الوقف  وصكوك  ومستندات 
اإلهناء )...( وبعث خطابات تبليغ، منها ما مل يرد، ومما وردين منها ورقة التبليغ املقيد برقم 
وحجة  النظارة  صك  إحضار  طلب  وتضمنت  ١٤٣٥/٥/٢٦هـ  يف   ٣٥١٥٣٩٠٦٤
املوافق  األحد  يوم  يف   )...( معه  الساكن  قبل  من  وتوقيعها  تسلمها  وجرى  الوقف، 
يف   ٣٥١٢٢٥٧٤٥ برقم  املقيد  االستدعاء  تبليغه  يفيد  كام  ١٤٣٥/٥/٢٦هـ، 
١٤٣٥/٤/٢٦هـ واملقدم من )...( بصفته وكياًل عنه بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
الثانية برقم ٦٩٧٨٧ يف ١٤٢٣/٨/٢٨هـ واملتضمن املعارضة واملقدم من  الطائف  عدل 
برقم  الثانية  الطائف  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  عنه  وكياًل  بصفته   )...(
ا.هـ، كام جرى  ناظر  إقامة )...(  املعارضة عىل  ٦٩٧٨٧ يف ١٤٢٣/٨/٢٨هـ واملتضمن 
مني الكتابة لرئيس قسم اخلرباء هبذه املحكمة لإلفادة عن العرف اجلاري يف حمافظة الطائف 
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يف   ٣٥١٥٦٥١١٥ رقم  بخطايب  وذلــك  الوقف  غلة  من  الناظرين  نسبة  بتحديد 
يف   ٣٥١٥٦٥١١٥ رقــم  ــرباء  اخل قسم  رئيس  خطاب  ــوردين  ف ١٤٣٥/٥/٣٠هـ 
قبل  من  رشط  وجود  حال  يف  أنه  فضيلتكم  )نفيد  منه:  احلاجة  ونص  ١٤٣٥/٦/٢هـ، 
الواقف فيعمل بموجبه، وإذا مل يكن هناك رشط من قبل الواقف يف حتديد نسبة الناظر فإن 
العرف اجلاري هو العرش من الغلة( ا.هـ، كام وردين بخصوص هذا اإلهناء املعارضة املنوه 
عنها أعاله واملقدمة من )...( الوكيل عن الناظر السابق )...(، وتتضمن املعارضة يف إقامة 
)...( ناظرًا؛ لكونه يريد تعطيل الوقف وتنفيذ أغراض يف نفسه ترض بمصلحة الوقف، وأن 
موكله الزال ناظرًا عىل هذا الوقف ا.هـ، كام وردين االستدعاء املقيد برقم ٣٥١٢٧٢٩٥٧ 
هذا  عىل  ناظرًا   )...( إقامة  يف  املعارضة  ويتضمن   ،)...( من  واملقدم  ١٤٣٥/٥/٢هـ  يف 
الوقف؛ لكون مقدم االستدعاء قد اشرتى خمططات من أرايض الوقف ا.هـ مضمونه، فبناًء 
املرصودة، وبعد االطالع عىل صك  واملناقشات  املنهية واملداوالت  إهناء  تقدم من  ما  عىل 
عزل الناظر السابق وللشهادة املعدلة، وحيث تقرر بأن العرف اجلاري يف الطائف بتحديد 
نسبة الناظر من الغلة عند عدم تسميتها عرش الغلة، ولرغبة أكثر املستحقني يف إقامة )...( 
ناظرًا، وبتأمل مجيع ما ذكر فقد ثبت لدي بأن املستحقني يف وقف )...( هم: )...( و)...( 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( أوالد  و)...( 
و)...( أوالد )...(، وثبت لدي أن املستحق يف هذا الوقف )...( صالح للقيام بالنظارة، 
وأنه أرشد املستحقني، وثبت لدي أن هلذا الوقف أصواًل منها ما هو ثابت له مسجل باسمه 
ومنها ما هو خالف ذلك، فمن الثابت املسجل باسم الوقف العامرتان الكائنتان بحي )...( 
بمكة املحدودة كام ذكر أعاله، والدار الواقعة بحي )...( بمكة املحدودة كام ذكر أعاله، ومما 
املستكملة  غري  أو  عليها  املتنازع  أو  باسمه  مسجلة  غري  أصول  من  الوقف  هلذا  ينسب 
إلجراءات امللكية الركيب املسمى )...( بالطائف املحدود كام ذكر أعاله، واحلجرة املسامة 
املحدودة كام ذكر أعاله، والعقاران بحي )...( بمكة والعقار بحي )...(  بالطائف   )...(
بالطائف، ومائة   )...( )...( بحي  والعقار عىل شارع  بالطائف   )...( والعقار بحي  بمكة 
بالطائف،   )...( شارع  عىل  التجارية  واملحالت  بالطائف،   )...( بحي  أرض  القطعة 
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والعامرتان والفلة بحي )...( بالطائف، وأن للوقف حسابا يف مرصف الراجحي برقم )...( 
يمكن  ال  للوقف  نسبته  يثبت  مل  ما  وألن  له،  ثابتة  أصواًل  للوقف  وألن  هذا   ،)...( باسم 
املطالبة به بغري إقامة ناظر، وأن من فائدة القضاء الفصل يف اخلصومات وفض املنازعات 
وال يتأتى ذلك يف حالة هذا الوقف بخصوص ما مل تثبت ملكيته بغري ناظر، لذا فقد أقمت 
ونصبت )...( ناظرًا ومتحدثًا باسم وقف )...(، وله عرش غلته، وأمرته باختاذ دفرت لتقييد 
يتمشى  وأن  املصارف،  أحد  لدى  مستقاًل  حسابًا  للوقف  يفتح  وأن  واملنرصف،  الوارد 
أو  بالبيع  الوقف  عقار  من  بيشء  يترصف  ال  وأن  أعاله،  املذكور  الواقف  رشط  بموجب 
الرشاء أو اهلبة أو الرهن إال بإذن احلاكم الرشعي، وأفهمته بأن صك النظارة هذا ال يفيد 
ملكية أي عقار مما ذكر، وال يستند عليه يف اإلفراغ، وأن عليه حفظ الوقف واملطالبة بأصوله 
غري  للصكوك  والنظامية  الرشعية  املتطلبات  استكامل  وعليه  الوقف،  باسم  وتسجيلها 
فله  تعذر  فإن  الوقف ومستنداته حلفظه،  املطالبة بصكوك  عليه  وأن  إجراءاهتا،  املستكملة 
استخراج بدل فاقد، كام أوصيته ونفيس بتقوى اهلل يف الرس والعالنية، ثم أفهمت املستحقني 
بأن نسخة هذا احلكم ستصدر يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٦/١٤هـ الستالمها، وأن مدة 
التايل ملوعد تسليم نسخة احلكم،  ابتداء من اليوم  االعرتاض عىل هذا احلكم ثالثون يومًا 
ومن ثم سيجري الرفع ملحكمة االستئناف لتدقيقه لكونه وقفًا يؤول إىل جهة خري عامة، 
وباهلل التوفيق. حرر يف ١٤٣٥/٦/١٠هـ، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

أمجعني.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٩/٣هـ  وتاريخ   ٣٢١٤٠٠٧٦ برقم  املكلف  بالطائف  العامة 
 ٣٥٢٧٨٠٤٧ برقم  بالطائف  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر 
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وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هـ، املتضمن طلب بعض مستحقي وقف )...( يف إقامة )...( ناظرًا 
الناظر، واهلل  إقامة  املوافقة عىل  عىل وقف )...(، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٠٨٩٣ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١١هـ رقم القرار: ٣٥١٧٣٧٦١ 

تلناظلاتلقابقا-اموتفقةاأكثلامقاحقياتلوسفا-اتعرتتضا إسامةاناظلاعىلاوسفا-اوفاةا
بعضهلا-اعدماطعنهلايفاتمللشحا-اشهادةاشهوداعدولا-اأهميةاتمللشحالمنظارةا-اإساماها

ناظلًتاعىلاتلوسف.

صالحيةاتمللشحالمنظارة.

املنهية بصفتها إحدى مستحقات  وقف طالبة إقامة أحد مستحقي الوقف ناظرًا  أهنت 
عىل  وافقوا  املستحقني  من  احلارضين  وبسؤال  الوقف،  وتعطل  السابق  الناظر  لوفاة  عليه 
إقامة املرشح ناظرًا عىل الوقف، كام حرض اثنان من املستحقني واعرتاضا عىل إقامة املرشح 
ناظرًا لكون أحدمها أكرب منه سنًا ومل يطعنا يف ديانته وأمانته بيشء، وقد جرى من القايض 
االطالع عىل صكوك حرص الورثة والوقفية، كام  اطلع عىل رشط الواقف، وبطلب البينة 
من املنهية أحرضت شاهدين معدلني رشعا فشهدا عىل تعطل الوقف وأهلية املرشح للنظارة 
عليه، ونظرا لعدم طعن املعرتضني يف املرشح بيشء، ولكون املوافقني عليه هم أكثر مستحقي 
الوقف، لذا فقد حكم القايض بإقامة املرشح ناظرًا عىل الوقف، ثم صدق احلكم من حمكمة 

االستئناف.
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وبناء  املكرمة،  بمكة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحالة  ١٤٣٤/٥/١٩هـ،  يف   ٣٤١٢٢١٤٧٤ برقم  باملحكمة  لدينا  املقيدة  املعاملة  عىل 
املوافق  األحد  يوم  ويف  ١٤٣٤/٥/١٩هـ،  يف   ٣٤٢٣٠٨٩ برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها  اجللسة،  فتحت  ١٤٣٤/٨/١٥هـ 
بمكة  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  الوكالة  بموجب   )...( )...( وكيال عن  املدين رقم 
واملرافعة  املطالبة  الوكالة  هذه  يف  له  املخول  ١٤٣٤/٥/٢٥هـ  يف   ٣٤٦٦٣٣٢٩ برقم 
وترشيح ناظر عىل وقف )...(، وأهنى قائال: إن موكلتي إحدى املستحقات يف وقف )...(، 
الصادر  الصك  بموجب  وذلك   ،)...( جدهتا  وقف  عىل  ناظرا   )...( أقيم  أن  سبق  وقد 
املذكور  الناظر  تويف  وقد  ١٤٢٢/٨/١٩هـ،  يف   ١٧/١٤/٣٢ برقم  املحكمة  هذه  من 
العامة بجدة برقم  الصادر من املحكمة  بتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٨هـ وذلك بموجب الصك 
٣٤٦٠٤٥٤ يف ١٤٣٤/٣/١١هـ، وبقي الوقف املذكور معطال دون ناظر منذ وفاة الناظر 
السابق، وتطلب موكلتي إقامة )...( ناظرا عىل الوقف املذكور ألمانته وديانته وهو أرشد 
املستحقني، هكذا أهنى، وقد حرض يف هذه اجللسة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( أصيال عن نفسه ووكيال عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
 ٣٤٨٢٦٩٩٢ برقم  بالدمام  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم 
يف ١٤٣٤/٦/٢٧هـ، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( 
بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( 
بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل 
أصيال عن نفسه ووكيال عن شقيقته )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
بمكة برقم ١٣٥٦٥ يف ١٤٣٢/٥/٢هـ، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم 
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اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين 
)...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
)...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
)...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...(، وقرروا مجيعا قائلني: إننا من املستحقني للوقف املذكور، 
وما ذكره املنهي وكالة كله صحيح، ونوافق عىل إقامة )...( املذكور ألمانته وديانته وكونه 
أرشد املستحقني، وقد جرى االطالع عىل صك النظارة املشار إليه أعاله فوجدته يتضمن 
إقامة )...( ناظرا عىل وقف )...(، كام جرى االطالع عىل صك الوقفية املشار إليه أعاله 
فوجدته يتضمن وقفية )...( لدارها الكائنة )...(، كام تضمن صك الوقفية ما نصه: )النظر 
العزبات  بنايت  عىل وقفي هذا أوال لنفيس مدة حيايت، ثم من بعدي لألرشد فاألرشد من 
املستحقات بالوقف، ثم من بعد بنايت يكون النظر لألرشد فاألرشد من أبنائي الذكور، ثم 
لألرشد فاألرشد من أوالدهم، فإذا انقرضوا.. إلخ (، كام جرى االطالع عىل حصور الورثة 
رقم ١٧٢ يف ١٤٠١/٥/٢٤هـ املثبت فيه وفاة )...(، ورقم ٣/١٤ يف ١٣٩٥/١٠/١٤هـ 
املثبت فيه وفاة )...(، ورقم ٧٣ يف ١٤٢٨/٧/٤هـ املثبت فيه وفاة )...(، ورقم ٣٤٦٠٤٥٤ 
احلرص  صكوك  تضمنت  كام   ،)...( السابق  الناظر  وفاة  فيه  املثبت  ١٤٣٤/٣/١١هـ  يف 
هذه  ويف  أعاله،  املذكور  الوقفية  لصك  وفقا  املستحقني  مجلة  من  احلارضين  أن  املذكورة 
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املستحقني  ضمن  من  أيضا  حرض  اجللسة 
رقم )...(، وقرر قائال: إنني ال أطعن يف املرشح املذكور شيئا ولكن أنا أكرب منه سنا، كام 
حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وقرر قائال: إنني ال أطعن 
يف املرشح املذكور شيئا، ولكن احلارض )...( أكرب منه سنا، لذا فإنني أرشح )...( املذكور، 
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هكذا قرر، وبطلب البينة من املنهي أحرض للشهادة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( املعدلني من قبل 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...(، وشهدا بقوهلام: نشهد أن وقف )...( املذكور معطل دون ناظر، 
و)...( أحد مستحقي الوقف وهو أرشدهم وأهل للنظارة عىل هذا الوقف، هكذا شهدا، 
احلارضين  ولكون  رشعا،  املعدلني  الشاهدين  وشهادة  املنهي  إهناء  من  تقدم  ما  عىل  فبناء 
يف  يطعنا  مل  املعرتضني  أن  وبام  الورثة،  حلصور  وفقا  املستحقني  أكثر  هم  أعاله  املذكورين 
ناظرا عىل وقف )...( املوصوف أعاله، يرعى  املرشح شيئا، لذلك كله فقد أقمت )...( 
شؤونه ويدافع عن حقوقه وحيافظ عليه من غلة الوقف، وأفهمته بأن ال يترصف يف يشء 
من عقار الوقف ببيع أو رشاء أو رهن إال بإذن احلاكم الرشعي، وأن ال يؤجر الوقف بأجرة 
تزيد عن ثالث سنوات، كام جعلت له حق توكيل غريه عند احلاجة، وأوصيته ونفيس بتقوى 
اهلل يف الرس والعالنية، وبعرض ذلك عىل املنهي وكالة واحلارضين قرروا مجيعا املوافقة عىل 
بتقديم  احلكم  عىل  اعرتاضهام  قررا  فقد  املذكورين،  و)...(   )...( احلارضين  عدا  احلكم، 
الئحة اعرتاضية، وطلبا االستئناف، وأجيبا لطلبهام، وأفهام بمراجعة املحكمة يوم الثالثاء 
املوافق ١٤٣٤/٨/١٦هـ الستالم صورة من احلكم، وأن هلام ثالثني يوما من ذلك التاريخ 
إذا مل يقدما اعرتاضهام خالل املدة سقط حقهام يف االعرتاض. حرر يف ١٤٣٤/٨/١٥هـ، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٥/١/١٥هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
يف   ٣٤١٢٢١٤٧٤ برقم  املكرمة  بمكة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وقد 
ألصحاب  ١٤٣٤/١١/٦هـ  يف   ٣٤٣٥٢١٢١ رقم  القرار  وبرفقها  ١٤٣٤/١١/١٨هـ 
الفضيلة قضاة الدائرة الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال 
واملتضمن ما ييل: ١ - جعلت الواقفة وقفها عىل بناهتا السبع فهل كلهن قد مات؟ ٢ - ثم 
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من بعد بناهتا جعلته عىل أبنائها الذكور فمن هم؟ وأين صك حرص ورثتها حتى يعلموا؟ 
وهل ماتوا كلهم فانقرضت الطبقة أو بقي منهم أحد؟ ٣ - مجيع احلارضين لدى فضيلته 
من ذرية )...(، فأين ذرية الباقني؟ وال سيام أن املعرتض أرفق ضمن الئحته االعرتاضية 
إكامل  فضيلته  فعىل  ناظرا،  ليكون   )...( باألصالة  مستحقا  عرش  أربعة  ترشيح  يبني  كشفا 
الالزم نحو ذلك، وحماولة اإلصالح بينهم، إما أن جيعل أحدهم ناظرا واآلخر مرشفا، أو 
بإقامة ناظرين منضمني أحدمها )...( واآلخر )...( أو بغري ذلك ا.هـ نصه، وجياب عىل عام 
ذكره أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف بخصوص املالحظة األوىل بأن بنات الواقفة كلهن 
يف   ٢٣ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  اإلرث  حرص  صك  بموجب   )...( فأما  مات،  قد 
١٣٩١/١/١٨هـ، وأما )...( فبموجب صك حرص اإلرث الصادر من هذه املحكمة برقم 
٦/٩/٦٩ يف ١٤١٤/٤/١٢هـ، وأما )...( و)...( و)...( فمشار إىل ذلك بصك النظارة 
فبموجب   )...( وأما  ١٢١٤/٥/١١هـ،  يف   ١٠/٦/١٩ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر 
برقم ٦/٣٣/١٤٣ يف ١٤٢٠/١١/٣هـ،  املحكمة  الصادر من هذه  اإلرث  صك حرص 
وأما )...( فبداللة حرص ورثة )...( املذكور، حيث انحرص إرثها يف شقيقها )...(، وأما 
و)...(،  و)...(  و)...(   )...( هم  الذكور  الواقفة  أبناء  فإن  الثانية  املالحظة  بخصوص 
يف   ٣/١٤ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  اإلرث  حرص  بموجب   )...( مات  قد  وكلهم 
١٣٩٥/١٠/١٤هـ، و)...( بموجب حرص اإلرث الصادر من هذه املحكمة برقم ١٧٢ يف 
١٤٠١/٥/٢٤هـ، و)...( بموجب حرص اإلرث الصادر من هذه املحكمة برقم ٧/٧٤ 
يف ١٤١١/٣/١٣هـ، و)...( بموجب حرص اإلرث الصادر من هذه املحكمة برقم ٧٣ يف 
١٤٢٨/٧/٤هـ، وأما بخصوص املالحظة الثالثة فذرية )...( هم أكثر املستحقني حاليا، 
وأما بقية املستحقني وهم األقل وفقا حلصور اإلرث املشار إليها أعاله واملرفقة صورها يف 
املعاملة ومل حيرض معرتض سوى الشخصني املذكورين أعاله، وأما بخصوص األربعة عرش 
مستحقا املشار إليهم يف القرار أعاله فقد سبق أن طلب من مقدم االعرتاض إحضارهم أو 
وكالة عنهم ومل يتقدم بيشء من ذلك، كام أنه ظهر يف جملس احلكم من حال )...( ما جيعله 
بمكة  االستئناف  املعاملة ملحكمة  وإعادة  بالصك  ذلك  بإحلاق  وأمرت   ،)...( مقدما عىل 
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املكرمة. حرر يف ١٤٣٥/١/١٥هـ، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٢٩٧٩٣٦ وتاريخ ١٤٣٤/٨/١٥هـ املتضمن إهناء 
تقرر  االعرتاضية  والئحته  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  املنفرد،  الناظر  إقامة  يف   )...(
نبينا حممد  اهلل عىل  املوفق، وصىل  واهلل  األخري،  اإلجراء  بعد  احلكم  املوافقة عىل  باألكثرية 

وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٦٥٥٦٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٧٧٤٣ 

تنطباقا إساماهلامناحاكلارشعيا-ا تلوسفا-ا اراعىلا نظَّ ناظلاعىلاوسفا-اوجودا إسامةا
رشطاتلوتسفاعميهلا-ارداطمباتملنهي.

تملادةا)٧٩ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

لكونه  النظار  باقي  مع  ناظرا عليه  إقامته  أحد مستحقي وقف طالبا  املنهي بصفته  أهني 
به وحلاجته لذلك عند مراجعة اجلهات احلكومية واملحاكم،  ناظرًا عىل وقف آخر مرتبط 
وقد جرى من القايض االطالع عىل صكوك الوقفية والنظارة والتأكد من رسيان مفعوهلام 
ار عىل الوقف املنهى عنه أقيموا من حاكم رشعي  ومطابقتهام لسجالهتام، ونظرًا لوجود نظَّ
وفقًا لرشط الواقف، لذا فقد رد القايض طلب املنهي، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
املحكمة العامة يف املدينة، بناًء عىل ما ضبط لدي يف جملد اإلهناءات رقم ٧/١٣٠ صحيفة 
٤٠ و٤١ بعدد ٣٥١٣١٥١٤٦ حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...(، وأهنى قائاًل: إن )...( قد أوقف مجيع ما يملك من أنقاض العرصة الكائنة )...( يف 



24

اإنهاءات الوقف

املدينة املحتكرة أرضها جلهة وقف )...(، وذلك بموجب  حارة )...( بقرب )...( باطن 
الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ١/٣٣١ يف ١٣٠٢/١١/٩هـ، وقد جعل النظارة 
املدينة وقف )...( كائنا من كان، وقد  باطن  الكائنة )...( يف حارة )...(  لناظر )...(  فيه 
نزعت ملكية هذا العقار لصالح مرشوع )...( لتوسعة املسجد النبوي، وقد ُاشرتي بثمنها 
برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  اململوك   )...( يف  يقع  أحدمها  عقاران؛ 
٧٣٠ يف ١٣٦٨/٨/٣هـ، والعقار اآلخر يقع يف )...( عىل طريق )...( اململوكة بموجب 
الصك الصادر من كتابة العدل األوىل يف املدينة برقم ٢/١٧٥٥ يف ١٣٩٤/٧/٣٠هـ، هذا 
وقد أقمت أنا و)...( و)...( أقمنا نظارا عىل )...(، وهي مدرسة واقعة يف )...( يف حارة 
الصك  بموجب  وذلك  املذكورين،  النظار  عىل  مرشفا   )...( أقيم  كام  املدينة،  باطن   )...(
أننا راجعنا  إال  برقم ١٠/١٢٥٥/١٦٩ يف ١٤٢٨/٩/١٣هـ،  املحكمة  الصادر من هذه 
يف   ١/٣٣١ رقم  بالصك  املثبت  الوقف  بخصوص  واملحاكم  احلكومية  اجلهات  بعض 
١٣٠٢/١١/٩هـ فلم يكتفوا بصك النظارة املذكور، ولذا وبصفتي املذكورة، ولكوين أحد 
عليه  القيام  من  ألمتكن  الوقف  هذا  عىل  ناظرا  إقامتي  أطلب  فإين  الوقف،  من  املستحقني 
والعمل برشط الواقف، هكذا أهنى، فجرى االطالع عىل الصكني املذكورين فوجدهتام كام 
ذكر، وكنا قد كتبنا لقسم السجالت يف املحكمة للكشف عن رسيان مفعول صك الوقفية 
عىل  تذييال  جواهبم  فوردنا  ١٤٣٥/٥/١٨هـ،  يف   ٣٥١٤٥٤٢٢١ رقم  بخطابنا  املذكور 
خطابنا ويف ١٤٣٥/٥/٢٩هـ ويتضمن: أن الصك مطابق لسجله وال يوجد ما يؤثر عىل 
مفعول  للكشف عن رسيان  املحكمة  السجالت يف  لقسم  كتبنا  كام  ا.هـ،  مفعوله.  رسيان 
صك النظارة املذكور بخطابنا رقم ٣٥١٤٥٤٣٧١ يف ١٤٣٥/٥/١٨هـ، فوردنا جواهبم 
تذييال عىل خطابنا ويف ١٤٣٥/٥/٢٩هـ ويتضمن: أن الصك مطابق لسجله. ا.هـ، فبناء 
هو  عليه  الناظر  أن  عىل  نص  قد  املذكور  الوقفية  صك  ولكون  اإلهناء،  من  تقدم  ما  عىل 
الناظر عىل )...(، ولوجود نظار عىل )...( سبق أن أقيموا من حاكم رشعي، فقد رددت 
رقم ١/٣٣١  بالصك  املثبت   )...( واملرشف عىل وقف  الناظر  أن  وأفهمته  املنهي،  طلب 
 ،)...( املسمى   )...( وقف  عىل  يقامون  الذين  واملرشف  النظار  هم  ١٣٠٢/١١/٩هـ  يف 
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سواء الذين أقيموا بموجب الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ١٠/١٢٥٥/١٦٩ يف 
١٤٢٨/٩/١٣هـ أو غريهم كام هو رشط الواقف، هذا ما ظهر يل وبه حكمت، وقد أفهمت 
املنهي باملراجعة يف يوم األحد ١٤٣٥/٦/٦هـ الساعة الثامنة صباحا الستالم نسخة من 
القرار الذي سيصدر يف هذه القضية بغرض تقديم الالئحة االعرتاضية خالل ثالثني يوما 
من التاريخ املذكور، فإن مل يتقدم بالالئحة فسيكتسب احلكم القطعية، وذلك حسب املادة 
رقم ١٧٩من نظام املرافعات الرشعية، فقرر فهمه لذلك، وعىل ذلك جرى التوقيع، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٦/٣هـ.

الواردة من فضيلة  احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فبناًء عىل املعاملة 
١٤٣٥/٦/١٧هـ  وتاريخ   ٣٥١٧١٦٤٦٤ برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس 
واملحالة إلينا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة برقم ٣٥٣٧٤١٦٣ 
يف  الشخصية  األحوال  دائـرة  قضاة  نحـن  مّنا  جـرى  فقـد  ١٤٣٥/٦/٢٢هـ،  وتاريخ 
حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة االطالُع علـى احلكم الصادر من فضيلة الشيخ/ 
وتاريخ   ٣٥٢٦٥١٣٧ بعـدد  واملسجل  املنورة  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   ،)...(
فيـه  املقدم من/ )...(، املحكوم  ناظر عىل وقف،  إقامة  املتضمن طلب  ١٤٣٥/٦/٣هـ، 
بام دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق املعاملة واحلكم وصـورة ضبطـه، تقـررت املوافقة 

علـى احلكم، واهلل املوفق، وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية:٣٣٣٤٦٨٣٤ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١١هـ رقم القرار:٣٥١١٢٤٣٦  

سقلا سلترا آخلا-ا بعقارا تسابدتلها منافعها-ا تعطلا موسوفا-ا عقارا وسفا-ا نقلا إذنا
تخلربتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اموتفقةامالكاتلعقارا-اصكوكا
ممكيةا-ارسيانامفعوهلاا-ارصدارشطاتلوتسفا-اتإلذنالمناظلاباملناسمةا-اتصديقاتحلكلا-ا

إثباتاتناقالاتملمكية.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي بصفته ناظرًا عىل وقف طالبًا اإلذن له باستبدال عقار قديم تابع للوقف بعقار 
آخر يمكن استثامره لتعذر االستفادة من عقار الوقف، وقد ورد قرار قسم اخلرباء باملحكمة 
متضمنًا وجود غبطة ومصلحة للوقف يف استبداله بالعقار اآلخر، كام حرض مالك العقار 
البديل وأبدى موافقته عىل استبداله بعقار الوقف، ثم أحرض املنهي شاهدين معدلني رشعًا 
فشهدا بوجود غبطة ومصلحة جلهة الوقف يف نقل الوقف، وقد جرى االطالع عىل صكي 
ملكية العقارين والتحقق من رسيان مفعوهلام،  كام اطلع القايض عىل صك الوقفية وتأكد 
من اتفاق اإلهناء مع رشط الواقف، ولذا فقد أذن القايض باستبدال عقار الوقف بالعقار 
اآلخر، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف، ثم حرض الطرفان وحصل بينهام اإلجياب 

والقبول، فأثبت القايض انتقال امللكية، وقرر التهميش عىل صكي العقارين بذلك.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده أما بعد، فلدي أنا )...( القايض 
يف   ٣٣/٧٧٢٩٠٦ برقم  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  بناء  املكرمة،  بمكة  العامة  باملحكمة 
١٤٣٣/٠٥/١٩هـ حرض )...( سجل رقم )...( بصفته ناظرا عىل وقف )...( بموجب 
صك النظارة الصادر من هذه املحكمة برقم ٥/١٠٠/٧٣ يف ١٤٣٠/٠٢/١٣هـ، وأهنى 
برقم  املحكمة  الصادر من هذه  الصك  بموجب  وقفيته  واملثبت  املذكور  الوقف  إن  قائال: 
الصك  بموجب  للوقف  ومملوك  بمكة،   )...( بحي  عقار  ١٣٩٥/٠٢/٠٧هـ  يف   ٦/٣٣
وحيث   ،٦٣٩ رقم  قطعة  ١٣٨٧/٠٣/٠٣هـ  يف   ٢/٥١٧ برقم  عدل  كتابة  من  الصادر 
إن عقار الوقف قديم وليس عىل شارع يسمح فيه باالستفادة من استثامره، حيث إنه عىل 
شارع ثامنية أمتار، وقد وجدت العقار الكائن بمخطط )...( اململوك )...( بموجب الصك 
الصادر من كتابة العدل برقم ٤/٣٩٧/٦٩ يف ١٤٢٤/٠٥/١٩هـ، وانتقلت ملكيته )...( 
بموجب الصك الصادر من كتابة العدل برقم ٣٢٠١٠٩٠٠١١٧٨ يف ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ، 
ومهش عىل الصك رقم ٤/٣٩٧/٦٩ بذلك، وحدوده وأطواله: شامال: القطعة رقم ٧٢٦ 
وبطول سبعة وعرشين مرتا، وجنوبا قطعة رقم ٧٢٣ وبطول سبعة وعرشين مرتا، ورشقا 
شارع عرض عرشين مرتا وبطول عرشين مرتا، وغربا القطعة رقم ٧٢٧ وبطول عرشين 
مرتا، ومساحته مخسامئة وأربعني مرتا مربعا، وهي عبارة عن عامرة مكونة من بدروم ودور 
الوقف،  بعقار  العقار  استبدال هذا  أدوار متكرر، ونرغب يف  مواقف ودور أريض وثالثة 
٣٣/٧٧٢٩٠٦يف  رقم  جواهبم  فوردنا  لإلفادة،  النظر  هليئة  الكتابة  فجرت  أهنى،  هكذا 
١٤٣٤/٠٦/٢١هـ املتضمن: تم الوقوف عىل املحدود وتبني أنه مطابق حدا، وتقدر قيمة 
العقار أرضا وبناء بمبلغ عرشة ماليني وتسعامئة وستة ومخسني ألفا ومخسامئة واثنني وستني 
رياال، وتم تطبيق صك الوقف رقم ٥١٧ وهي عبارة عن عامرة قديمة جدا عىل شارع ثامنية 
أمتار، وتقدر قيمة االرض بمبلغ عرشة ماليني وسبعة عرش ألفا، ونرى أن يف استبدال ارض 
الوقف بالعامرة الكائنة بمخطط )...( غبطة ومصلحة للوقف، كام حرض )...( سجل مدين 
رقم )...(، وقرر موافقته عىل استبدال عقاره املذكور أعاله عىل بعقار الوقف الكائن )...(، 
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وبطلب البينة أحرض للشهادة كال من )...( سجل رقم )...( و)...( سجل رقم )...(، حيث 
الكائنة بمخطط  بالعامرة  الكائن )...(  الوقف  استبدال عقار  بأن يف  شهد كل واحد منهام 
)...( املذكورة أعاله غبطة ومصلحة جلهة الوقف، وعدال من قبل )...( و)...(، كام جرى 
االستفسار عن سجل صك امللكية، فوردنا جواب رئيس كتابة عدل رقم ٣٤١٦٠٤٩٦٧ 
ورقم ٣٤١٦٠٥٢٩٣ يف ١٤٣٤/٠٧/١٠هـ املتضمن أهنا مطابقة لسجلها حتى تارخيه، كام 
جرى االطالع عىل صك الوقفية رقم ٦/٣٣ املتضمن أن )...( أوقف عقاره الكائن )...( 
عىل أوالده الذكور واإلناث، كل حسب الفريضة الرشعية، ثم عىل أوالد اوالده ثم عىل أوالد 
أوالد أوالده نسال بعد نسل وطبقة بعد طبقة وجيال بعد جيل..إلخ؛ لذا وبناء عىل ما تقدم 
فقد أذنت باستبدال عقار الوقف الكائن )...( اململوك بموجب الصك رقم ٢/٥١٧ قطعة 
رقم ٦٣٩ بالعقار الكائن بمخطط )...( اململوك بموجب الصك رقم ٣٢٠١٠٩٠٠١١٧٨ 
املذكور أعاله، وسيجري رفعه ملحكمة االستئناف واإلفراغ بعد تصديق احلكم، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٤/٠٨/٢١هـ.

بالقرار  املعاملة من حمكمة االستئناف مالحظا عليها  ثم عادت  احلمد هلل وحده وبعد، 
رقم ٣٤٣١٩٤٧٤ يف ١٤٣٤/٠٩/١٥هـ، املتضمن وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر 
باألكثرية إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: ١ - مل يوضح حالة البناء وهل هو صالح 
منافعه  تتعطل  مل  ما  استبداله  وعدم  الوقف  إعامل  يلزم  أنه  وال خيفى  االستثامر  أو  للسكن 
ويتعذر استثامره. ٢ - مل يرصد كامل رشط الواقف وهو مدار النظر يف طلب االستبدال. 
بشأن  لديه  ما  يتم طلبه وسامع  الوقف ومل  النظارة وجود مرشف عىل  ٣ - ظهر من صك 
يف  الغبطة  مستند  النظر  هيئة  قرار  يف  يوضح  مل   - ٤ الناظر.  قرره  وما  بالوقف  الترصف 
االستبدال ومل يوضح القيمة املقدرة للمباين القائمة عىل الوقف، وإنام جرى تقدير االرض 
فقط، كام ينبغي االستعانة بتقدير أصحاب املكاتب العقارية املتخصصة يف مثل ذلك خاصة 
مع قرب الوقف من املشاعر كام هو واضح. ٥ - مل يتم إثبات أي مبان عىل العقار املطلوب 
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استبدال الوقف به، وإنام املذكور يف صك التملك قطعة أرض حسب الصورة املرفقة من 
الصك، واهلل املوفق. واختذ القرار من الدائرة األوىل لألحوال الشخصية. قايض استئناف 
ختم وتوقيع )...( قايض استئناف موافق عىل اإلذن ختم وتوقيع )...( رئيس الدائرة ختم 
وتوقيع )...(. عليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم اهلل بأنه جرى بعث املعاملة هليئة النظر، 
فأفادت بخطاهبا رقم ٣٣/٧٧٢٩٠٦ يف ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ املتضمن: مالحظة رقم )١( 
ويتعذر  املنافع  متعطل  وهو  واالستثامر،  للسكن  صالح  غري  وهو  جدا،  قديم  البناء  حالة 
استثامره؛ ألنه عىل شارع ضيق جدا. مالحظة رقم )٤( مستند الغبطة يف االستبدال أن سعر 
العقار يف خمطط )...( هو مبلغ عرشة ماليني وتسعامئة وستة ومخسني ألفا ومخسامئة واثنني 
وستني رياال، وهو مبلغ أكثر من قيمة أرض الوقف، وهو مبلغ عرشة ماليني وسبعة عرش 
ألف ريال، وكون العقار يف خمطط )...( يقع عىل شارع ٢٠م. مالحظة رقم )٥( بخصوص 
املباين يف العقار املطلوب استبدال الوقف به عامرة مكونة من دور بدروم ودور أريض، وهو 
أدوار متكررة،  أربع غرف وأربع محامات وثالث  مواقف سيارات ودور أول شقتني من 
كل دور شقتني، كل شقة مخس غرف ودور مبيتات مكون من ثالث غرف وثالث محامات 
وشقة غرفتني ومحامني، وجمموع الغرف ٤٤ غرفة ا.هـ، أما تكملة رشط الواقف فتتضمن 
يعود  أسفل من ذلك  أو  ولد  أو ولد  ولد  منهم عن  أن من مات  منهم عىل  الظهور  أوالد 
نصيبه لولده أو ولد ولده وإن سفل، ومن مات منهم عن غري ولد أو ولد ولد يعود نصيبه 
ألصل الغلة، ومن مات منهم قبل وصول االستحقاق إليه يفرض حيا ويعطى استحقاقه 
لولده أو ولد ولده وإن سفل، ثم بعد انقراضهم يعود إىل أوالد البطون عىل النص والرتتيب 
بعد  الستدعائه  يلزم  ما  هنالك  أن  أرى  فال  الناظر  عىل  املرشف  أما  املرشوحني..إلخ، 
وإعادته ملحكمة  بإحلاق ذلك  أمرت  فقد  لذا  الوقف؛  استبدال  واملصلحة يف  الغبطة  حتقق 
االستئناف، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، ثم افتتحت اجللسة، وكانت املعاملة قد عادت من حمكمة االستئناف 
وبدراسة  املتضمن:  ١٤٣٥/٠١/١١هـ،  يف   ٣٥١١٢٤٣٦ رقم  بالقرار  عليها  مصدقا 
القرار من  واختذ  األخري،  اإلجراء  بعد  احلكم  املوافقة عىل  تقررت  الصك وصورة ضبطه 
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الدائرة األوىل لألحوال الشخصية. قايض استئناف ختم وتوقيع )...( قايض استئناف ختم 
وتوقيع )...( رئيس الدائرة ختم وتوقيع )...(، عليه فقد حرض الناظر )...( والبائع )...(، 
وقرر البائع موافقته عىل إفراغ العقار اململوك له بموجب الصك رقم ٣٢٠١٠٩٠٠١١٧٨ 
الوقف  إفراغ عقار  الناظر موافقته عىل  يف ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ لصالح وقف )...(، وقرر 
اململوك بموجب الصك رقم ٢/٥١٧ يف ١٣٨٧/٠٣/٠٣هـ املقام عىل القطعة رقم ٦٣٩ 
لصالح )...(، وتلفظوا به بحضور وشهادة كل من )...( سجل رقم )...( و)...( سجل 
رقم )...(؛ لذا وبناء عىل ما تقدم فقد ثبت لدي انتقال ملكية العقار اململوك بموجب الصك 
رقم ٣٢٠١٠٩٠٠١١٧٨ يف ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ لصالح وقف )...(، وانتقال ملكية عقار 
الوقف اململوك بموجب الصك رقم ٢/٥١٧ يف ١٣٨٧/٠٣/٠٣هـ املقام عىل القطعة رقم 
٦٣٩ لصالح )...(، وأمرت بالتهميش بذلك عىل الصكوك وسجلها، وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ.
الدائرة األوىل لألحوال  احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فنحن قضاة 
مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية 
املحكمة  إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس  الواردة  املعاملة  منا االطالع عىل  املكرمة، جرى 
الصك  عىل  املشتملة  ١٤٣٥/١/٣هـ،  وتاريخ   ٣٣/٧٧٢٩٠٦ رقم  املكرمة  بمكة  العامة 
القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٤/٨/٢١هـ  وتاريخ   ٣٤٣٠١١٧١ رقم 
باملحكمة العامة بمكة املكرمة، املتضمن طلب/)...( اإلذن باستبدال عقار وقف، وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٠٣١٠٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٤هـ رقم القرار: ٣٥٣١٤٩٠٤ 

صكا تلوسفا-ا مرصفا تعديلا بآخلا-ا تسابدتلها موسوفا-ا عقارا وسفا-ا نقلا إذنا
منافعا تعطلا عدما عدولا-ا شهودا شهادةا تخلربتءا-ا سقلا سلترا مفعولها-ا رسيانا ممكيةا-ا

تلوسفا-اجوتزانقمهالممصمحةا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتإلذناباملناسمة.

را-سولاتلنبياصىلاتهللاعميهاوسمللا)ايااعائشةالوالاأناسومكاحديثواعهدابكفلاألملتا
بالبيتافهدم،افأدخمتافيهامااخلجامنهاوألزساهاباألرضاوجعمتالهابابنيابابًاارشسيًاا

وبابًااغلبيًا(.ا
را-مااجاءاعناتبناعملاريضاتهللاعنهاماساللامحمتاعىلافلسايفاسبيلاتهللافأضاعهاتلذيا
تلنبياصىلاتهللا بائعهابلخص،افقألتا أنها كاناعنده،افأردتاأناأشرتيهامنهاوظننتا

عميهاوسملافقاللا)الاتشرتهاوإناأعطاكهابدرهلا(.
„ تعملاأناتلوسفاالاخيمولاإمااأناتاعطلامنافعهاأواال،افإناملا را-مااجاءايفاتإلنصافلا
تلدينا-ارمحها تقيا تلشيخا بهامطمقا..اوجوزا تملناسمةا بيعه،اوالا منافعهلاملاجيزا تاعطلا
إليها وأومأا تملناسمة.ا يفا وجهاا وذكلها تهلدي.ا سياسا هوا وساللا ملصمحة.ا ذلكا تهللا-ا
تإلماماأمحدا-ارمحهاتهللا-.اونقلاصالحلاجيوزانقلاتملقجداملصمحةاتلناس.اوهوامنا
تملفلدتت..اوصنفاصاحباتلفائقامصنفاايفاجوتزاتملناسمةالممصمحة.اسامها„ تملناسمةا
باألوسافاوماايفاذلكامناتلنزتعاوتخلالفا„ وأجادافيه.اووتفقهاعىلاجوتزهااتلشيخا
بلهاناتلديناتبناتلقيل،اوتلشيخاعزاتلدينامحزةابناشيخاتلقالمية.اوصنفافيهامصنفاا
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سامها)رفعاتملثاسمةايفامنعاتملناسمة(.اووتفقهاأيضاامجاعةايفاعرصه..اوأطمقايفاتلقاعدةا
تلثالثةاوتألربعنيابعداتملائةايفاجوتزاإبدتلاتلوسفامعاعامرتهلاروتياني”.

اا-اسولاتبناعابدينايفارداتملحاارلا„ مطمبلاالايقابدلاتلعاملاإالايفاأربع..اتللتبعةلاأنا
يلغباإنقانافيهاببدلاأكثلاغمةاوأحقناصقًعًا،افيجوزاعىلاسولاأيبايوسف،اوعميها

تلفاوىاكامايفافااوىاسارئاتهلدتية”.
را-اتملادةا)٩رر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أهنى املنهي طالبًا اإلذن له بنقل وقفه من بيت كان قد أوقفه إىل عقار آخر مملوك له وذلك 
مرصف  تعديل  طلب  كام  املستمرة،  للصيانة  وحاجته  ريعه  وقلة  املوقوف  العقار  لتهالك 
مفعول  رسيان  من  التحقق  القايض  من  جرى  وقد  إهناءه،  يف  الواردة  الصيغة  إىل  الوقف 
صكوك ملكية العقارين والوقفية، كام ورد قرار قسم اخلرباء باملحكمة متضمنًا وجود غبطة 
ومصلحة للوقف يف املناقلة بني العقارين، وبطلب البينة من املنهي أحرض شاهدين معدلني 
رشعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة جلهة الوقف يف املناقلة، ونظرًا جلواز نقل الوقف من 
جهة إىل جهة واستبداله للمصلحة وإن مل تتعطل منافعه، لذا فقد أذن القايض بنقل الوقف 
من البيت إىل العقار اآلخر رقبة برقبة وعينًا بعني وعقارًا بعقار كام أثبت ما زاده املنهي يف 

مرصف الوقف، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( مساعد رئيس املحكمة العامة باألحساء، وبناء عىل 
املعاملة املحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم ٣٣٦٠٣١٠٦ يف ١٤٣٣/١٠/١٥هـ، واملقيدة 
باملحكمة برقم ٣٣١٨١٠٧٧٢ يف ١٤٣٣/١٠/١٥هـ، ويف يوم األحد ١٤٣٤/٣/٢٩هـ 
حرض )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( وأهنى قائال: لقد سبق أن أوقفت ما 
هو يف ملكي وحتت ترصيف كامل املقسم الغريب من احلوش الواقع يف حي )...( باملربز، وهو 
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حاليًا منزل قديم، حدوده: شاماًل/ جزء من مقسم )...( بطول ثالثة عرش مرتا وعرشين 
أمتار  مخسة  إىل  سنتيمرت  وثالثني  أمتار  أربعة  من  يرتاوح  عرضه  طريق  جنوبًا/  سنتيمرت، 
وعرشين سنتيمرت بطول أحد عرش مرت ومخسة ومخسني سنتيمرت، وغربًا/ طريق يرتاوح من 
أربعة أمتار وستني سنتيمرت إىل مخسة أمتار وثالثني سنتيمرت بطول اثني عرش مرتًا وعرشة 
برقم  األوىل  األحساء  عدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب  يل  واململوك  سنتيمرتات، 
الصادر  الوقفية  أوقفته وقفا منجزًا بموجب صك  ٥/٢/٤٦ يف ١٤٢٤/٤/١٨هـ، وقد 
ما  إعامر  بعد  ريعه  يرصف  أن  عىل  ١٤٢٥/٤/٢٧هـ،  يف   ٦/٦٨ برقم  املحكمة  هذه  من 
حيتاج إىل عامرة أو إصالح يف أضحية عىل الدوام، والباقي من ريع الوقف يرصف يف أعامل 
ثم  وإناثًا  ذكورًا  أوالدي  من  احتاج  من  أن  عىل  الناظر،  نظر  عىل  وغريها  صدقة  من  الرب 
أو عدم قدرته عىل االستئجار  له  البيت لعدم وجود سكن  وإناثًا لسكنى  أوالدهم ذكورًا 
فيسكن يف البيت، وهو مقدم عىل اإلجيار، وإن استطاع أن يضحي فليفعل، وإن مل يستطع 
الوقف يل يف حيايت ومن بعدي الصالح من ذريتي(. إال  النظارة عىل  فال حرج، وجعلت 
أين تأملت يف هذا الوقف وحال العقار فيه فوجدته منزاًل قدياًم بالبناء الشعبي يف حي قديم 
جدًا وشارع ضيق والبناء متهالك وحيتاج إىل صيانة مستمرة وهي مكلفة، فرغبت يف نقل 
الوقف إىل عقار أفضل ومكان أوجه، وعندي عامرة أملكها مكونة من ثالثة أدوار مقامة 
عىل )...( املفرز من البيت الواقع )...( باملربز، واملحدودة: شاماًل/ بيت )...( بطول يبدأ 
من الغرب إىل الرشق بطول ٣.٧٧م، ثم ينكرس للجنوب بطول ٣.٥٥م، ثم ينكرس للرشق 
بطول  للرشق  يعتدل  ثم  بطول ٢.٥٦م،  للجنوب  قلياًل  مائاًل  ينحرف  ثم  بطول ١.٣٨م، 
٤.٦٧م جنوبًا/ بيت )...( بطول ٩.٢٥م، رشقًا/ بيت )...( ويتمه بيت )...( بطول يبدأ 
من الشامل للجنوب بطول ٣.٥٧م، ثم ينكرس للغرب بطول ٣.٩٦م، ثم ينكرس للجنوب 
ومساحتها ١٠٥.٧٩م٢مائة  وبطول ١٢.٣٠م،  غربًا/ شارع عرضه ٢٠م  بطول ٥.٨٠م، 
ومخسة أمتار مربعة وتسعة وسبعون سنتيمرت مربع، واململوكة يل بموجب الصك الصادر 
من كتابة عدل األحساء برقم ١/١/٩٣٧ يف ١٤٢٢/١٢/٢١هـ، علاًم بأن دخل العامرة 
السنوي ستون ألف )٦٠٠٠٠( ريال، أطلب نقل وقفية البيت املذكور إىل العامرة املحددة 
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بعاليه لكونه أصلح للوقف، ونظرًا لوجود غلة كبرية للعامرة مقارنة بالبيت الوقف القديم، 
أطلب إضافة أنه بعد العامرة الالزمة يرصف نصف الريع ألعامل الرب بام يف ذلك األضحية 
والباقي يوزع عىل أوالدي بطنًا بعد بطن حسب إرثهم الرشعي، أما النظارة فعىل ما ذكرت 
يف الصك السابق. هكذا أهنى. فتم االطالع عىل صك الوقفية رقم ٦/٦٨ املذكور فوجد 
كام ذكر املنهي، كام تم االطالع عىل صك متلك الوقف رقم ٥/٢/٤٦ املذكور فوجد كام 
ذكر املنهي، كام تم االطالع عىل صك العامرة رقم ١/١/٩٣٧ فوجد كام ذكر املنهي، وتم 
االستفسار عن رسيان مفعوله فوردتنا إفادة كتابة عدل األحساء األوىل برقم ٣٣٢٠٠٤٤٢١ 
يف ١٤٣٣/١١/٢٣هـ وتتضمن أن الصك مطابق لسجله وساري املفعول، وحيث جيوز 
نقل الوقف من جهة إىل جهة واستبداله للمصلحة وإن مل تتعطل منافعه وهو الراجح من 
أقوال أهل العلم وهو رأي بعض احلنفية وبعض املالكية وبعض الشافعية وبعض احلنابلة 
وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية، ويف احلديث عن عائشة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم قال )يا عائشة؛ لوال أن قومك حديثو عهد بكفر ألمرت بالبيت فهدم، 
فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته باألرض، وجعلت له بابني؛ بابًا رشقيًا وبابًا غربيًا(. متفق 
قال:  عنهام  اهلل  ريض  عمر  ابن  عن  وجاء  األرض،  وجه  عىل  وقف  أفضل  والكعبة  عليه. 
محلت عىل فرس يف سبيل اهلل فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشرتيه منه وظننت أنه 
النبي صىل اهلل عليه وسلم فقال: )ال تشرته وإن أعطاكه بدرهم(.  بائعه برخص، فسألت 
متفق عليه. ووجه الداللة أن احلمل يف سبيل اهلل الظاهر منه التحبيس، ومل ينكر النبي صىل 
اهلل عليه وسلم بيعه. قال ابن عابدين يف رد املحتار عىل الدار املختار: )مطلب: ال يستبدل 
العامر إال يف أربع )...(: الرابعة أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن صقعًا، فيجوز 
عىل قول أيب يوسف وعليه الفتوى كام يف فتاوى قارئ اهلداية( ا.هـ، وجاء يف اإلنصاف ما 
نصه: )اعلم أن الوقف ال خيلو: إما أن تتعطل منافعه أو ال، فإن مل تتعطل منافعه: مل جيز بيعه، 
وال املناقلة به مطلقا.. وجوز الشيخ تقي الدين - رمحه اهلل - ذلك ملصلحة. وقال: هو قياس 
اهلدي. وذكره وجها يف املناقلة. وأومأ إليه اإلمام أمحد - رمحه اهلل -. ونقل صالح: جيوز نقل 
املسجد ملصلحة الناس. وهو من املفردات.. وصنف صاحب الفائق مصنفا يف جواز املناقلة 
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للمصلحة. سامه „ املناقلة باألوقاف وما يف ذلك من النزاع واخلالف „ وأجاد فيه. ووافقه 
السالمية.  شيخ  محزة بن  الدين  عز  والشيخ  القيم،  الدين بن  برهان  الشيخ  جوازها  عىل 
وصنف فيه مصنفا سامه )رفع املثاقلة يف منع املناقلة(. ووافقه أيضا مجاعة يف عرصه.. وأطلق 
يف القاعدة الثالثة واألربعني بعد املائة يف جواز إبدال الوقف مع عامرته: روايتني (. ا.هـ، 
الواقعة  البيت املوقوف والعامرة  باملحكمة للشخوص عىل  الكتابة إىل قسم اخلرباء  فجرى 
إليها ومقارنتها ببيت الوقف واإلفادة عن حالة الوقف احلايل  )...( املطلوب نقل الوقف 
وهل يف نقل الوقف من البيت إىل العامرة املذكورة فيه حظ وغبطة ومصلحة للوقف، فوردنا 
قرارهم رقم ٦٩٦ يف ١٤٣٣/١٢/٢٨هـ ويتضمن أنه تم الوقوف عىل املوقع، وتبني أهنا 
عامرة مكونة من ثالثة أدوار بالبناء املسلح، فيها ثالثة حمالت جتارية عىل شارع جتاري، كام تم 
الوقوف عىل الوقف احلايل وهو بيت يقع داخل حي سكني قديم، وإننا نرى أن نقل الوقف 
حصل  ا.هـ،  للوقف(  ومصلحة  وغبطه  حظ  فيه  بعاليه  إليها  املشار  العامرة  إىل  البيت  من 
و)...(   )...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودي   )...( من  كل  وشهادة  بحضور  ذلك 
سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( اللذين شهدا قائلني: نشهد باهلل بأن نقل الوقف 
العامرة املذكورة فيه حظ وغبطة ومصلحة للوقف، فالبيت املذكور  البيت املذكور إىل  من 
العامرة فعىل شارع جتاري وعائدها  أما  ونافذ ضيق،  قديم  بناء شعبيًا يف حي  قديم ومبني 
بدنه  وصحة  عقله  كامل  حال  يف  وهو  املنهي  من  الوقف  نقل  لفظ  بحصول  ونشهد  جيد، 
ونفوذ ترصفه، هكذا شهدا، وعدال من قبل كل من )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين 
رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...(، فبناء عىل ما تقدم من إهناء 
املنهي وشهادة الشاهدين املعدلني وقرار قسم اخلرباء فقد أذنت يف نقل الوقف من البيت 
املذكورة يف اإلهناء، وسوف حيال  املعينات واملصارف  املذكورة حسب  العامرة  املذكور إىل 
هذا اإلجراء إىل حمكمة االستئناف لتدقيق احلكم، وبعد املصادقة عليه سوف يتم الرشح إن 
شاء اهلل عىل صك البيت بتحريره من الوقف وعىل صك العامرة بالوقف وللبيان. حرر يف 

١٤٣٤/٣/٢٩هـ، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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املعاملة  رجوع  عىل  وبناًء  ١٤٣٥/٣/٢٠هـ،  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
من حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية بخطاهبم رقم ٣٤/٩٥٧٥٥٢ يف ١٤٣٤/١١/٢هـ 
يف   ٣٤٣٤٠١٣٤ برقم  األوىل  الشخصية  األحوال  دائرة  من  الصادر  القرار  وبرفقها 
١٤٣٤/١٠/٢٦هـ املتضمن ما نصه بعد املقدمة: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
البيت املذكور إىل  املعاملة لوحظ ما ييل: أواًل/ أن فضيلة القايض أذن يف نقل الوقف من 
اإلهناء وبني  املحدد يف  املوقوف  البيت  بني  املناقلة  بإجراء  اإلذن  يقرر  املذكورة ومل  العامرة 
القايض  ثانيًا/ قرر فضيلة  بعقار.  برقبة وعينًا بعني وعقارًا  املحددة يف اإلهناء رقبة  العامرة 
أنه بعد تصديق اإلذن يتم الرشح إن شاء اهلل عىل صك البيت )...(. إلخ، وهذا حمل نظر؛ 
إذ يتعني تقرير إجراء املناقلة وما قرره الواقف من إضافة برصف نصف الريع ألعامل الرب 
عىل صك الوقفية، ثم جيرى الرشح باإلذن عىل الصكني باملناقلة. ثالثًا/ تم تدوين شهادة 
الشاهدين بلفظ واحد وهذا يف غري حمله، ويتعني تطبيق ما قضت به التعليامت حال تدوين 
يف  جيد  ما  وإحلاق  إليه،  أشري  ما  مالحظة  فضيلته  فعىل  مستقباًل،  ذلك  ملالحظة  الشهادة 
الصك وضبطه وسجله، ومن ثم إعادة املعاملة إلكامل الزمها. واهلل املوفق( ا.هـ، وأقول 
فقد  األوىل  املالحظة  فبخصوص  الفضيلة،  أصحاب  الحظه  ما  ولوجاهة  التوفيق،  وباهلل 
رجعت عن إثبايت السابق، وأذنت بنقل الوقف من البيت املذكور إىل العامرة املذكورة رقبة 
إهنائه،  املذكورة كام يف  املعينات  املنهي من  ما زاده  بعقار، وأثبتُّ  برقبة وعينًا بعني وعقارًا 
وبخصوص املالحظة الثانية فسوف يتم إن شاء اهلل إجراء املناقلة بني العقارين املذكورين يف 
ضبطه وإثبات ما أضافه املنهي من رصف نصف الريع ألعامل الرب بام يف ذلك األضحية يف 
صك الوقفية رقم ٦/٦٨ املذكور بعد تصديق اإلجراء من حمكمة االستئناف، أما بخصوص 
الغالب تكون شهادات الشهود  التي يف  أننا يف اإلهناءات  الثالثة فهي وجيهة إال  املالحظة 
فيتم  لدينا  األعامل  ولكثرة  للضبط  واختصارًا  للتيسري  ومراعاة  كبري  حد  إىل  متطابقة  فيها 
اختصار الشهادة عىل النحو املذكور، بخالف الدعاوى حيث يتم االلتزام بالنظام بحذافريه 
يف ضبط الشهادة فيها ومنها املادة رقم ١١٩من نظام املرافعات الرشعية، هذا ما جرى بيانه، 
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التقدير واالحرتام، وللبيان حرر يف ١٤٣٥/٣/٢٠هـ. وصىل  فائق  الفضيلة  وألصحاب 
اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

يف  األوىل  الشخصية  األحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
/٣٥/٩١٢٨٧٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  املعاملة  عىل  الرشقية  باملنطقة  االستئناف  حمكمة 

بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/٢٨هـ  وتاريخ  ش١ 
من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/٢٢هـ  وتاريخ   ٣٤٩٥٧٥٥٢ برقم  األحساء 
فضيلـة مساعد رئيسها الشيخ )...( املسجل برقم ٣٤١٧٨٧٧١ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٣هـ 
اخلاص بطلب/)...( اإلذن له بنقل وقف، املالحظ عليه بقرار الدائرة رقم ٣٤٣٤٠١٣٤ 
الدائرة  قرار  عىل  جوابًا  القايض  فضيلة  أجراه  ما  عىل  وباالطالع  ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ،  يف 
قررنا التصديق بعد اإلجراء األخري، مع تنبيه فضيلة القايض أنه يتعني تطبيق ما قضت به 
التعليامت حال تدوين الشهادة ملالحظة ذلك مستقباًل، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٧/١٣هـ.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة اخلرج

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦١٤٤٤٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة الرياض

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١١٤٢٠٤ 

إذنانقلاوسفا-اأرضاموسوفةالبناءامقجدا-اعدمامناسباهاا-اتسابدتهلاابأرضاأخلىا-ا
موتفقةاتجلهةاتملخاصةا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اإجازةاتملناسمة.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

هو  أوقفها  أن  سبق  أرض  من  الوقف  بنقل  له  اإلذن  طالبًا  ووكالة  أصالة  املنهي  أهنى 
ولكون  عليها،  املسجد  إلقامة  األوىل  كفاية  لعدم  أخرى  أرض  إىل  مسجد  لبناء  وموكلوه 
األرض األخرى أكرب مساحة وأنسب لبناء املسجد، كام طلب حترير صك األرض األوىل 
من الوقفية لكون املسجد قد بني عىل األرض األخرية وجرى التهميش عىل صكها بالوقفية 
وإفراغها للجهة املختصة، وقد ورد قرار قسم اخلرباء باملحكمة متضمنا أن يف املناقلة بني 
العقارين غبطة ومصلحة للمسجد، كام اطلع القايض عىل موافقة اجلهة املختصة عىل طلب 
ثم  األخرى،  األرض  إىل  األوىل  األرض  من  الوقف  نقل  القايض  أجاز  فقد  ولذا  املنهي، 

صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

وبناء  اخلرج،  بمحافظة  العامة  باحلكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  احلمد هلل وحده وبعد، 
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وتاريخ   ٣٣٦١٤٤٤٤ برقم  املساعد  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل 
وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢١هـ،  برقم ٣٣١٨٥٤٩٢٤  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/١٠/٢١هـ 
سعودي   )...( حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٤/٦/١٣هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ويف 
من  كل  عن  وبالوكالة  نفسه  عن  باألصالة   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
برقم  اخلرج  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   )...( ولدي  و)...(   )...(
و)...(  و)...(  و)...(   )...( عن  وبالوكالة  ١٤٣١/٧/١٧هـ،  يف   ٣١٠٥٠٣٠٣٠٠٩٥
برقم  الدرعية  حمافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك   ،)...( أوالد 
وموكليه،  املنهي  يف   )...(/ إرث  واملنحرص  ١٤٣١/٥/٥هـ  يف   ٣١٠٦٠٣٠٠٧٧٤٦
يف   ١٤ برقم  الدمل  يف  العامة  املحكمة  من  الصادر  الورثة  حرص  صك  بموجب  وذلك 
األوىل  األرض  قطعتي  وموكيل  أنا  أوقفت  أن  سبق  إنه  قائال:  وأهنى  ١٤٢٢/٦/٦هـ، 
يف   ٣/٤٤/١٤٤ برقم  الدمل  عدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب  لنا  اململوكة   ٥ رقم 
١٤٢٠/٥/٢٠هـ، وقطعة األرض الثانية رقم ٦ اململوكة لنا بموجب الصك الصادر من 
الدمل برقم ٣/٤٤/١٤٧ يف ١٤٢٠/٥/٢١هـ، وقد آلت إيل وملوكيل باإلرث  كتابة عدل 
من والدنا، وجمموع مساحتهام )١٨٥٦م٢( ألف وثامنامئة وستة ومخسون مرتا مربعا، وذلك 
١٤٢٨/٢/٦هـ،  يف   ١٤/١/١٩ برقم  الدمل  حمكمة  من  الصادر  الوقفية  صك  بموجب 
وذلك إلقامة مسجد عليها، وقد تم التهميش عىل الصكني بالوقفية، وبعد الرشوع يف تنفيذ 
الطريق  من  وقريبتان  اجلامع،  إلقامة  تكفيان  ال  األرض  قطعتي  أن  وجد  إلعامره  املسجد 
العام، وال يوجد مواقف لسيارات املصلني، وقد رأيت أنا وموكيل أن تكون القطعة اململوكة 
الدمل،  عدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٣٠/٩/٢٢هـ  يف   ٣٣٩/١٤٦ رقم  بالصك  وملوكيل  يل 
واآليلة إلينا باإلرث من والدي، وجمموع مساحتهام )٣٣١٢م٢( ثالثة آالف وثالثامئة واثنا 
عرش مرتا مربعا بدال عن الصكني السابقني، وذلك لكرب مساحة القطعة األخرية وهي أغبط 
للمسجد، وألننا ارتبطنا باملقاول فقد تم االنتقال إىل هذه القطعة وتم إقامة مسجد عليها، 
وتم التهميش عىل صك امللكية الثاين بالوقفية، وأفرغ الصك منا إلدارة أوقاف ومساجد 
اخلرج، وألن الوقفية األخرية بدال عن األوىل، ومل نوقف إال مرة واحدة، أطلب فك الوقفية 
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عن القطعتني املذكورتني وتكونان حرتني يل وملوكيل، هكذا أهنى. ثم جرى االطالع عىل 
ظهر  وقد  و٦،   ٥ رقم  للقطعتني  بعاليه  إليهام  املشار  الصكني  ضمنها  ومن  املعاملة  أوراق 
الدمل، كام جرى االطالع  رئيس حمكمة  قبل  الوقفية من  بإثبات  بالتهميش عليهام  الصكان 
عىل صك الوقفية الصادر من املحكمة العامة بالدمل برقم ١٤/١/١٩ يف ١٤٢٨/٢/٦هـ، 
أوراق  ضمن  ومن  بعاليه،  املذكورتني  األرض  قطعتي  عىل  الوقفية  إثبات  املتضمن 
املعاملة الصورة املصدقة للصك الصادر من كتابة عدل اخلرج برقم ٣/٣٣٩/١٠٤٦ يف 
وبالوكالة  نفسه،  باألصاله عن   )...( لدينا  املنهي  فيه: )حضور  ١٤٣٢/٩/٢٢هـ، وجاء 
بالتنازل عن ما يف باطن الصك املذكور لصالح أمالك الدولة  عن موكليه بعاليه، وإقراره 
األوقاف/  مندوب  طريق  عن  واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة 
)...(، كام جرى االطالع عىل الصك الصادر من املحكمة العامة بالدمل برقم٥/١ بتاريخ 
١٤٣٤/٢/٢٦هـ املتضمن أن العدول عن الوقفية السابقة من اختصاص حمكمة اخلرج، 
املسجد  إقامة  واملصلحة يف  الغبطة  لبيان  املحكمة  اخلرباء يف  لرئيس قسم  الكتابة  كام سبق 
عىل أي القطعتني، وذلك بخطابنا رقم ٣٤١٥٣٦٨٠٣ بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٥هـ، فوردنا 
احلايل  موقعه  يف  املسجد  أن  املتضمن  ١٤٣٤/٧/١٠هـ  يف   ٣٤١٥٣٦٨٠٥ برقم  قرارهم 
فيه غبطة ومصلحة للمسجد، فبناء عىل ما تقدم من إهناء املنهي وألن الوقفية األوىل إلقامة 
مسجد عىل القطعتني رقم ٥ - ٦ وألنه تم وقف القطعة اململوكة للمنهي وموكليه بالصك 
وحيث  ١٤٣٢/٩/٢٢هـ،  بتاريخ   ٣/٣٩٩/١٠٤٦ برقم  اخلرج  عدل  كتابة  من  الصادر 
قرر املنهي أنه مل يوقف هو وموكلوه إال مرة واحدة، لذلك كله فقد ثبت لدي رجوع املنهي 
اململوكة   )  ٥( رقم  األرض  قطعتي  وقفية  عن  موكليه  عن  وبالوكالة  نفسه  عن  باألصالة 
بالصك  اململوكة   )  ٦  ( رقم  والقطعة  ١٤٢٠/٥/٢١هـ  يف   ٣/٤٤/١٤٧ رقم  بالصك 
رقم ٣/٤٤/١٤٤ يف ١٤٢٠/٥/٢٠هـ، وبذلك تعترب القطعتان املذكورتان بعاليه حرتني 
للمنهي وموكليه، وبه حكمت حرر يف ١٤٣٤/٧/١٦هـ. ويتم رفعه ملحكمة االستئناف، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد.
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احلمد هلل وحده وبعد، ففي هذا اليوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٨/٢٣هـ افتتحت اجللسة 
بعد أن عادت إلينا املعاملة من حمكمة االستئناف وبرفقها القرار الرشعي رقم ٣٤٢٨٨٢٩٥ 
يف ١٤٣٤/٨/٦هـ، وجاء فيه بعد املقدمة: وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة: 
لوحظ اآليت: أوال/ مل نجد أن فضيلته عرض ما طلبه املنهي أصالة ووكالة عىل وزارة الشؤون 
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد فرع اخلرج، وأخذ موافقتها عىل طلب املنهي من 
عدمه وحضور من يمثلها يف ذلك. ثانيا/ مل نجد أن فضيلته نوه أنه بعد اكتساب هذا اإلجراء 
القطعية سوف هيمش الصكني رقم ٣/٤٤/١٤٤ يف ١٤٢٠/٥/٢٠هـ وقم ٣/٤٤/١٤٧ 
يف ١٤٢٠/٥/٢١هـ بام تقرر لديه، وأهنام أصبحتا حرتني من الوقفية. ثالثا/ مل نجد أن فضيلته 
نوه أنه سوف هيمش عىل الصك رقم ٣٩٩/١٤٦ يف ١٤٣٠/٩/٢٢هـ بعد اكتساب هذا 
اإلجراء القطعية بام تقرر لديه من وقفيته مسجدا. رابعا/ ما عرب به فضيلته من رجوع املنهي 
الرجوع  يصح  ال  فالوقوف  دقيق  غري   ٦ ورقم   ٥ رقم  القطعتني  وقفية  مع  ووكالة  أصالة 
فيه وإنام هي مناقلة فيصحح ذلك يف موضعه. واهلل املوفق. ا هـ. وجوابا عليه فإن مندوب 
التفويض  الدمل بموجب خطاب  العامة يف  األوقاف قد حرض لدى فضيلة قايض املحكمة 
من  املوافقة  صدرت  أنه  كام  ١٤٣٤/٢/٢٦هـ،  يف  ص   ١١/١٩/٥١٩ برقم  مرجعه  من 
وزير الشؤون اإلسالمية بموجب مذكرة العرض رقم ٥٤٧٦/٣/٥ يف ١٤٣٣/٦/٢٥هـ، 
يف  ١/١٩/١٧٢٣/ص  برقم  اخلرج  ومساجد  أوقاف  ادارة  مدير  خطاب  يف  ورد  كام 
١٤٣٣/٨/٣هـ لفة ٤٣ كام يف الصك رقم ٥/١ يف ١٤٣٤/٢/٢٦هـ، وطلب اإلذن بنقل 
الوقفية من القطعتني رقم ٥ - ٦ اىل القطعة التي ذكرها املنهي وبذلك فإن وزارة الشؤون 
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد فرع اخلرج قد وافقت عىل طلب املنهي ورصحت 
بذلك مراجعه. وعىل الثانية والثالثة أن التهميش عىل الصكوك هو ثمرة اإلهناء، وال يكون 
ليست  والعبارة  ذلك،  عن  التنويه  يلزم  وال  وتصديقه  االستئناف  ملحكمة  رفعة  بعد  إال 
باملناقلة، وإنام املنهي نقل الوقف بدون إذن من املحكمة وإهناؤه بعاليه أشبه بطلب إجازة 
ترصفه يف نقل الوقف من مكان ملكان، ووقفه األول صحيح، وقد رجع عنه ملا ذكره من 
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مربرات وتم إجازة رجوعه وترصفه، وبذلك متت اإلجابة واهلل املوفق للصواب. حرر يف 
١٤٣٤/٨/٢٣هـ.

اجللسة،  افتتحت  املوافق١٤٣٤/١١/٢٣هـ  األحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
يف   ٣٤٣٣٣٥٠٤ رقم  القرار  وبرفقها  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وفيها 
١٤٣٤/١٠/١٩هـ، املتضمن أنه باالطالع عىل ما أجاب به فضيلته القايض وأحلقه بالصك 
وصورة ضبطه، بناء عىل قرارنا رقم ٣٤٢٨٨٢٩٥ يف ١٤٣٤/٨/٦هـ لوحظ أن ما أجاب 
به فضيلته عىل املالحظة الرابعة من قرار الدائرة املذكور آنفا غري مقنع؛ ألن الوقف ال يصح 
الرجوع عنه، وهو من العقود الالزمة، فال جيوز فسخه ألنه مؤبد، فعىل فضيلته إعادة التأمل 
ومراجعة كالم أهل العلم وإكامل ما يلزم حيال ما جاء يف املالحظة املذكورة، وباهلل التوفيق، 
وجوابا عليه أن الوقفية األوىل ثابتة كام هو مظهر عىل الصك امللكية، وبدا للمنهي باألصالة 
عن نفسه وبالوكالة عن موكله الرجوع عن هذه الوقفية ووقفية مكان آخر، فالعقار األول 
تم وقفه بإهناء املنهي والتهميش عىل صك امللكية، والعقار الثاين ثم وقفه بإفراغه لألوقاف 
والتخلية والصالة يف املسجد، فقد رجعت عن عبارة رجوع املنهي عن الوقفية إىل نقل الوقف 
من القطعتني رقم ٦٠٥ اململوكة بالصك رقم ٣/٤٤/٤٧ يف ١٤٢٠/٥/٢١هـ والصك 
رقم ٣/٤٤/١٤٤ يف ١٤٢٠/٥/٢٠هـ الصادرين من كتابة عدل الدمل إىل القطعة اململوكة 
بالصك الصادر من كتابة عدل اخلرج برقم ٣/٣٩٩/١٠٤٦ يف ١٤٣٢/٩/٢٢هـ، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٢٣هـ.
األحوال  قضايا  لتمييز  األوىل  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
الشخصية واإلهناءات بمحكمة االستئناف بالرياض عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
املحكمة العامة باخلرج برقم ٣٤١٧٩٤٨٥١ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢هـ، املرفق هبا الصك 
أصالة   )...( بطلب/  اخلاص  ١٤٣٤/٧/١٧هـ  وتاريخ   ٣٤٢٧١٣٦٢ برقم  املسجل 
ووكالة عن ورثة )...(، بشأن فك الوقفية عن قطعتي األرض املوضحة بالصك، املتضمن 
أنه ثبت لدى فضيلته رجوع املنهي وموكليه عن وقفية قطعتي األرض )...( إلخ. وحيث 
سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلة 
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رقم  قرارنا  عىل  بناء  ١٤٣٤/١١/٢٣هـ  بتاريخ  ضبطه  وصورة  بالصك  وأحلقه  القايض 
املوفق،  واهلل  االعرتاض،  يوجب  ما  يظهر  مل  ١٤٣٤/١٠/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٣٣٥٠٤

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٧لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٤٠٨٨٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١١هـ رقم القرار: ٣٥٢٣٩٥٦٩ 

سقلا سلترا مفعولها-ا رسيانا ممكيةا-ا صكا بآخلا-ا عقارها تسابدتلا وسفا-ا نقلا إذنا
تإلذنا تلوتسفا-ا رصدارشطا لموسفا-ا ومصمحةا غبطةا عدولا-ا شهودا شهادةا تخلربتءا-ا

باملناسمة.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنت املنهية طالبة اإلذن هلا بنقل الوقف الذي أوقفته من عقار آلخر متلكه ملا يف ذلك من 
غبطة ومصلحة للوقف، وقد جرى من القايض التحقق من رسيان مفعول صكوك ملكية 
ومصلحة  غبطة  وجود  متضمنًا  باملحكمة  اخلرباء  قسم  قرار  ورد  كام  والوقفية،  العقارين 
للوقف يف املناقلة، وبطلب البينة من املنهية أحرضت شاهدين معدلني رشعًا فشهدا بوجود 
غبطة ومصلحة جلهة الوقف يف املناقلة، ولذا فقد أذن القايض بإجراء املناقلة بني عقار الوقف 
والعقار اآلخر رقبة برقبة وعينًا بعني وعقارًا بعقار، وقرر التهميش بذلك عىل صكي امللكية 

بعد اكتساب احلكم الصفة القطعية، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
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املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  بالطائف،  العامة  املحكمة  يف 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/١١/٠٨هـ،  وتاريخ   ٣٣٦٤٠٨٨٧ برقم  بالطائف  العامة 
٣٣١٩٦٢٤٦٥ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٠٨هـ، ويف يوم األربعاء املوافق١٤٣٤/١٠/١٤هـ 
افتتحت اجللسة، وفيها حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
واملعرف هبا من قبل )...(، وأهنت قائلة: إنني أوقفت البيت اململوك يل بالصك الرشعي 
وقفا  بالطائف  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٢٠/٤/٢٥هـ  يف   ٢/٤/٦٤ رقم 
منجزا، وذلك بموجب الصك الصادر من املحكمة العامة بالطائف رقم ٦/١٨/١٠٦ يف 
املقام عليها عامرة مكونة من  الوقف إىل األرض  نقل هذا  ١٤٢١/٨/٢٤هـ، وأرغب يف 
أربعة أدوار وبدروم وملحق، الواقعة يف )...( خمطط )...( واململوكة يل بموجب الصك رقم 
٣/٢/١٥ يف ١٤١٨/١٠/٢٦هـ الصادر من كتابة العدل الثانية بالطائف، أطلب اإلذن يل 
بذلك لوجود الغبطة واملصلحة، هكذا أهنت، وقد جرى االطالع عىل الصكوك املشار إليها 
بعاليه، فوجدهتا مطابقة ملا أهنت به، كام جرى االستفسار عن سجلها، فورد اجلواب رقم 
٣٣٢٠٨٧٥٢ يف ١٤٣٣/١١/٢٢هـ ورقم ٣٣٢٢١٩٧١٨ يف ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ وبرقم 
٣٣٢٢١٩٢٨٣ يف ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ املتضمن مطابقة هذه الصكوك لسجلها، ورسيان 
مفعوهلا، وعدم ما خيل هبا، كام جرت الكتابة هليئة النظر للوقوف عىل العامرة اململوكة املشار 
عنها،  واإلفادة  عليها،  صكوكها  وتطبيق   )...( حي   )...( رشق  الطائف  يف  الواقعة  إليها 
وهل هناك غبطة ومصلحة للوقف ومستحقيه يف إجراء املناقلة بني هذين العقارين أو ال؟ 
أنه  املتضمن  ١٤٣٤/٣/١٨هـ،  يف   ٣٣١٩٦٢٤٦٥ برقم  النظر  هيئة  من  اجلواب  فوردنا 
تم الوقوف وبتطبيق صك التملك رقم ٢/٤/٦٤ يف ١٤٢٠/٤/٢٥هـ وجد أنه مطابق، 
اململوك بالصك رقم ٣/٢/١٥ يف  العقار اجلديد  الوقف إىل  النظر أن يف نقل  وترى هيئة 
١٤١٨/١٠/٢٦هـ مصلحة للوقف ومستحقيه، حيث إن العقار اجلديد أفضل من القديم 
وقدرا  العامرتني،  أقيام  عىل  تنصان  عقاريني  مكتبني  من  ورقتني  املنهية  أبرزت  كام  ا.هـ. 
قيمة العامرة املوقوفة سابقا بـ )٥٥٠٠٠٠ ( ريال )مخسامئة ومخسون ألف( ريال، والعامرة 
اجلديدة املراد نقل الوقف هلا بقيمة ) ٢٥٠٠٠٠٠ ( ريال )مليونني ومخسامئة ألف( ريال، 
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وأن العامرة املراد نقل الوقف هلا تزيد عن قيمة العامرة املوقوفة سابقا بـ )مليون وتسعامئة 
ومخسون ألف( ريال، فبناء عىل ما تقدم فقد أذنت بإجراء املناقلة بني العامرة التابعة للوقف 
املوصوفة يف اإلهناء، وبني العامرة اململوكة للمنهية رقبة برقبة، وعينًا بعني، وعقارًا بعقار، 
وسيكون اإلفراغ عىل الصكني باملناقلة بعد اكتساب اإلذن للقطعية، وتصديقه من حمكمة 
االستئناف كاملتبع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٤/١٠/١٤هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بالطائف، ويف يوم الثالثاء 
املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ افتتحت اجللسة عىل ورود املعاملة من حمكمة االستئناف، بناء 
عىل خطاب رئيسها برقم ٣٣١٩٦٢٤٦٥ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢١هـ املبني عىل قرار الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال برقم ٣٥١١٦٥٧٠ 
وتاريخ ٠١/١٦ ١٤٣٥هـ املتضمن ما نص احلاجة منه: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه 
الواقف من  تقرر إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: ١ - عىل فضيلته رصد رشوط 
املناقل  العامرة  صك  عىل  ١٤٣١/٨/٢٤هـ  يف   ١٦/١٨/١٠٦ رقم  الوقفية  صك  واقع 
العقار يف )...( الرشقية أم اجلنوبية. ٢ - عىل فضيلته أن  هبا لتكون معلومة وأن يبني هل 
يطلب من املنهية بينة عادله عارفة بالعقارين املنقول منه الوقف واملنقول إليه تشهد بالغبطة 
يتعلق  فيام  الفضيلة  أصحاب  أجيب  عليه  ا.هـ،  الوقف(  اليه  املنقول  العقار  يف  واملصلحة 
يباع وال يورث وال  )أال  الوقفية هو:  الواقف من واقع صك  بأن رشط  باملالحظة األوىل 
انعدمت منافعه، وتكون غلته يل مادمت حية،  إذا  يرهن وال يملك وال يستبدل إال بمثله 
ومن بعدي ألوالدي نسل بعد نسل، أما البنات فلهن نصيب يف هذا الوقف طيلة حياهتن، 
وبوفاة أي واحدة منهن فليس ألوالدها نصيب يف الوقف، ويف حالة ترمل أو طالق واحدة 
ومن  إجيار،  عليهن  حيسب  وال  فيها،  بالسكن  يقمن  شقة  الدار  من  فيؤخذ  أكثر  أو  منهن 
مات من األوالد عن ولد أو ولد ولد فإن نصيبه لولده، ومن مات عن غري ولد فإن نصيبه 
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يعود إىل أصل الغلة، وجعلت النظارة يل مادمت حية ومن بعدي لزوجي )...(، ومن بعده 
الصالح من ذريتي، ومن بعدهم للجهة املوقف عليها، عىل أن يقوم الناظر عىل هذا الوقف 
للذكر مثل  املوقوف عليهم  الدار يقسم بني  الدار وإبقائها صاحلة والباقي من ريع  برتميم 
حظ األنثيني، ويف حالة انقراض املوقف عليهم فإن غلة هذا الوقف تكون ملرشوع تيسري 
بعدها  ومن  الطائف،  بمحافظة  القرآن  حتفيظ  مجاعة  بعده  ومن  الطائف  بمحافظة  الزواج 
للفقراء املسلمني، كام اشرتط أخذ مخسة يف املائة ) ٥ %( من صايف الغلة بعد الرتميم، وقبل 
التقسيم بني املوقوف عليهم تعطى صدقة جارية يل ولزوجي )...( بعد وفاتنا جلمعية حتفيظ 
القرآن الكريم بمحافظة الطائف( ا.هـ، والعقار يقع يف حي )...(يف خمطط )...(، هذا فيام 
يتعلق باملالحظة األوىل، وأما الثانية فطلب من املنهية البينة فأحرضت )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاله عن مهنته وحمل إقامته وجهة اتصاله بـاخلصوم 
وشهاديت  املنهية،  وبني  بيني  قرابة  يوجد  وال  الطائف  يف  وأقيم  متقاعد  إين  قال:  وشهادته 
هي أين أشهد هلل العظيم بأين أعرف العقارين املنقول منه الوقف واملنقول إليه، وأن يف نقل 
الوقف إىل العقار اآلخر غبطة ومصلحة للوقف، هكذا شهد، كام أحرضت )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاله عن مهنته وحمل إقامته وجهة اتصاله 
بـاخلصوم وشهادته قال: إين متسبب وال يوجد قرابة بيني وبني املنهية، وأقيم يف الطائف، 
وشهاديت هي أين: أشهد هلل العظيم بأين أعرف العقارين املنقول منه الوقف واملنقول إليه، 
العقار اآلخر غبطة ومصلحة للوقف، هكذا شهد، وسوف جيري  وأن يف نقل الوقف إىل 
إعادة املعاملة ملحكمة االستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ.
يوم  ويف  بالطائف،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
حمكمة  من  املعاملة  ورود  عىل  بناء  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ  املوافق  الثالثاء 
املتضمن  وتاريخ ١٤٣٥/٤/٤هـ  برقم ٣٣١٩٦٢٤٦٥  رئيسها  االستئناف، وهبا خطاب 
وجد حيمل  املرفق  القرار  عىل  وباالطالع  املرفق،  القرار  ضوء  عىل  الالزم  إكامل  جرى  أنه 
املقدمة  بعد  منه  احلاجة  نص  ما  ويتضمن  ١٤٣٥/٤/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥١٩٣١٥٢ الرقم 
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وتوابعها: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر باألكثرية إعادهتا لفضيلة حاكمها للتحقق 
من عدالة الشاهدين وتزكيتهام(، وعليه نجيب أصحاب الفضيلة بأن املنهية أحرضت كال 
اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من 
بموجب السجل املدين رقم )...(، فشهدا بعدالة الشاهدين املذكورين سابقا، وعليه جرى 
التوقيع، وسوف جيري إعادة املعاملة إىل حمكمة االستئناف كاملتبع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ.
احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
املتضمن  ١٤٣٤/١٠/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٣١٩٨٩ برقم  بالطائف  العامة  باملحكمة 
وبدراسة  اإلهناء،  يف  املذكورين  آخر  عقار  إىل  الوقف  عقار  بنقل  هلا  اإلذن   )...( طلب/ 
الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل ما أذن به فضيلته بعد اإلجراء األخري املبني عىل 
قرارنا رقم ٣٥١١٦٥٧٠ يف ١٤٣٥/١/١٦هـ ورقم ٣٥١٩٣١٥٣ يف ١٤٣٥/٤/٢هـ، 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٩٨٧١٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٢هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٨٠٦٦ 

إذنانقلاوسفا-اعقاراموسوفا-اتعطلامنافعها-ابيعهاورشتءاعقارابديلا-اصكاممكيةا-ا
رسيانامفعولها-اإعالنايفاتلصحيفةا-اعدماتقدمامزتيدا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اشهادةاشهودا

عدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتإلذنالمناظلابالبيعاوتلرشتء.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي أصالة عن نفسه وبوكالته عن أخيه بصفتهام ناظرين عىل وقف والدهتام طالبًا 
وقد  منافعه،  لتعطل  عنه  بديل  عقار  ورشاء  للوقف  التابعة  العقارات  أحد  ببيع  هلام  اإلذن 
جرى من القايض التحقق من رسيان مفعول صكي ملكية العقارين، كام جرى اإلعالن عن 
بيع العقار بإحدى الصحف فلم يتقدم راغب يف الرشاء، وقد ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا 
أن بيع عقار الوقف بالثمن املنهى به ورشاء العقار اآلخر بالثمن الوارد يف اإلهناء فيه غبطة 
البينة من املنهي أحرض شاهدين معدلني رشعا فشهدا بوجود  ومصلحة للوقف، وبطلب 
غبطة ومصلحة جلهة الوقف بام ورد يف اإلهناء، ثم حرض الراغب بالرشاء وقرر رغبته يف 
رشاء عقار الوقف، كام حرض مالك العقار وقرر موافقته عىل بيعه لصالح الوقف، ولذا فقد 
أذن القايض ببيع العقار املوقوف بالثمن املنهى به، كام أذن برشاء العقار اآلخر بالثمن الوارد 

يف اإلهناء ليكون بديال عنه، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بحائل، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٤٣٩٨٧١٠ برقم  املساعد  بحائل  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٥هـ،  برقم ٣٤٢٠٥٦٢٥٤  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٨/٢٥هـ 
ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ افتتحت اجللسة الساعة ١٧: ١١، وفيها حرض 
عن  ووكيال  نفسه  عن  أصياًل   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
أخيه )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل حمافظة الدرعية برقم ٣٤١١٨٤٠٣١ 
الوقفية  صك  بموجب   )...( والدهتام  وقف  عىل  الناظرين  بصفتهام  ١٤٣٤/٨/٢٤هـ  يف 
إن  قائال:  وأهنى  ١٤٠٤/٣/١٦هـ،  يف   ٥/٥٠ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  والنظارة 
وهو   ،)...( حي  يف  الواقع   )...( والدتنا  وقف  موكيل  ونظارة  نظاريت  حتت  اجلاري  من 
عبارة عن بيت متهدم املحدود شامال بقية ملكها بطول أربعة أمتار وستة سنتمرتات، ومن 
بطول  العامرة  مدخل  الرشق  ومن  سنتمرتات،  وستة  أمتار  أربعة  بطول  شارع  اجلنوب 
أمتار ومخسة وتسعني  أربعة  بقية ملكها بطول  أمتار ومخسة وتسعني سنتمرت، وغربا  أربعة 
سنتمرت، واملساحة اإلمجالية عرشون مرتا وسبعة وتسعون سنتيمرت، بموجب صك امللكية 
الدار  الوقف وأصبحت هذه  برقم ٣/٧١ يف ١٤٠٤/٢/٣٠هـ، وقد تعطلت منافع هذا 
فإننا  الوقف أصبح معطال  بأي حال، وحيث احلال ما ذكر، ولكون  خربة ال يستفاد منها 
نطلب اإلذن لنا أنا وموكيل ببيع هذه الدار اخلربة عىل الراغب بالرشاء )...( بمبلغ وقدره 
لنتمكن  الدار  به ثمنا هلذه  مخسة وسبعون ألف ريـــ٧٥٠٠٠ـــال، وهو أعىل سعر تقدم 
يل  اإلذن  نطلب  كام  الواقف،  رشط  حسب  منها  ينفق  غلة  له  يكون  بديل  عقار  رشاء  من 
األوىل  العدل  كتابة  من  الصادر  بالصك  اململوك  الدكان  وهو  العقار  هذا  عن  بدل  برشاء 
ألف  تسعني  بقيمة   )...( مللك  العائد  ١٤١٩/٨/١١هـ،  يف   ٣٣١/٢١ برقم  بحائل 
ريـــ٩٠٠٠٠ـــال، وأنا املنهي احلارض )...( مستعد لدفع الفرق وقدره مخسة عرش ألف 
الصكوك  عىل  االطالع  مني  فجرى  مقابل،  دون  هلل  عنها  متنازل  وأنا  ريــ١٥٠٠٠ـــال، 
املشار إليها أعاله فوجدهتام مطابقة ملا عطف عليها من النظارة والوقفية وامللكية، كام جرى 
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العدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٠٤/٢/٣٠هـ  يف   ٣/٧١ رقم  امللكية  صك  عن  االستفسار 
فوردنا  ١٤٣٤/٩/٧هـ،  يف   ٣٤٢١٣١٩٢٥ رئيسها  إىل  كتابنا  بموجب  بحائل  األوىل 
مطابق  „الصك  نصه:  ما  املتضمن  ١٤٣٤/٩/١٨هـ  يف   ٣٤٢١٦٣٢٦٣ برقم  جوابه 
لسجله وساري مفعوله ومكتمل اإلجراءات النظامية” ا.هـ، كام جرى منا االستفسار عن 
السجالت هبذه  رئيس قسم  إىل  كتابنا  بموجب  الصك رقم ٥/٥٠ يف ١٤٠٤/٣/١٦هـ 
„الصك  املتضمن:  جوابه  فوردنا  ١٤٣٥/٥/١٩هـ،  يف   ٣٥١٤٨١٢٧٣ برقم  املحكمة 
مطابق لسجله وال يوجد عليه مالحظات „، كام جرى مني االستفسار منه عن الصك رقم 
رقم ٣٥١٤٦٦٩٨٢ يف ١٤٣٥/٥/١٨هـ،  كتابنا  بموجب  ٢/٥٣ يف ١٣٨٤/١/١٣هـ 
فوردنا اجلواب برقم ٣٥١٤٦٦٩٨٢ يف ١٤٣٥/٥/٢٩هـ املتضمن ما نصه „ الصك بعاليه 
مكتمل اإلجراءات النظامية وال يوجد عليه مالحظات” ا.هـ. فجرى اإلعالن يف صحيفة 
)...( بالعدد رقم )...( يف ١٤٣٤/١١/٦هـ عن الرغبة يف بيع العقار املوقوف الواقع بحي 
)...( عىل الراغب يف رشائها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بمبلغ 
وقدره مخسة وسبعون ألف ريـــ٧٥٠٠٠ـــال صاف، فمن له الرغبة يف الزيادة عىل هذا 
الثمن فعليه مراجعة املحكمة خالل شهر من تاريخ اإلعالن، وقد مضت املدة املقررة ومل 
يتقدم أحد للمزايدة، كام جرت الكتابة لرئيس هيئة النظر بالكتاب رقم ٣٤٢١٦٣٢٦٣ يف 
١٤٣٤/١٠/١٢هـ „للوقوف عىل املوقعني وتطبيق الصكوك عليها والتأكد من حدودها 
 ٣٤٢١٦٣٢٦٣ رقم  كتابه  فوردنا  للوقف”،  واملصلحة  الغبطة  عن  واإلفادة  وأطواهلا 
١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  يف   ٣٤٢١٦٣٢٦٣ رقم  القرار  معه  املرفق  ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ  يف 
املتضمن ما نصه: „ نفيد فضيلتكم أنه تم الوقوف عىل العقار ومشاهدته عىل الطبيعة، ونرى 
املنوه  للوقف  ومصلحة  غبطة  فيه  ريـــ٧٥٠٠٠ـــال  ألف  وسبعني  مخسة  بمبلغ  بيعه  أن 
عنه بعاليه، وحيث إن الناظر طلب اإلذن برشاء العقار اململوك بالصك رقم ٣٣١/٢١ يف 
١٤١٩/٨/١١هـ بمبلغ وقدره تسعون ألف ريــ٩٠٠٠٠ـــال، وحيث إن موقع العقار 
العقار األول ونقله  بيع  السابق وبموقع جتاري، فالذي نرى أن  اجلديد أفضل من الوقف 
مطابقة  تم  كام  للوقف،  ومصلحة  غبطة  فيه  الثاين  العقار  إىل  الناظر  قبل  من  قيمته  وإكامل 
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حيفظكم،  واهلل  نفيدكم،  ما  هذا  وأطواله.  حدوده  صحة  من  والتأكد  الطبيعة  عىل  الصك 
 )...( اخلرباء  هيئة  وعضو   )...( اخلرباء  هيئة  عضو  وبركاته.  اهلل  ورمحة  عليكم  والسالم 
ومساح املحكمة )...( وتواقيعهم „ ا.هـ، كام أحرض املنهي للشهادة كال من )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، فشهدا قائلني: إننا من أصحاب اخلربة والدراية بالعقار وأثامنه، وقد وقفنا عىل 
يمكن  ال  قديم  مبنى  عىل  املشتملة   )...( لوقف  اململوك  بحائل   )...( بحي  الواقع  العقار 
االستفادة منه، ونرى بيعه بمبلغ وقدره مخسة وسبعون ألف ريـــ٧٥٠٠٠ـــال فيه غبطة 
ومصلحة للوقف ومستحقيه، وهذا العقار أصبح معطل املنافع والثمن الذي بذله الراغب 
يف الرشاء، وهو ثمن املثل إن مل يزد عليه شيئا قليال، ووقفنا عىل الدكان الواقع بحي )...( 
بمبلغ وقدره مخسة وسبعون  أن رشاءها  بالصك رقم ٢١/٣٣١، ونشهد  اململوك  بحائل 
ألف ريـــــ٧٥٠٠٠ـــال فيه غبطة ومصلحة للواقف ومستحقيه، وأن هذا السعر هو ثمن 
أمثاهلا، وهذا البدل صالح ألن يكون وقفا عن الوقف السابق، هكذا شهدا، وعدال من قبل كل 
من )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( اللذين شهدا بعدالة الشهود، وأهنم ثقة عدول، كام أبرز املنهي خطابني من 
مكتبني عقاريني أحدمها صادر من مكتب )...( العقاري بتاريخ ١٤٣٤/٨/١هـ واآلخر 
الواقع   )...( بوقف  اخلاص  العقار  بيع  يف  بأن  يفيدان  العقاري،   )...( مكتب  من  صادر 
بحي )...( بحائل بمبلغ وقدره مخسة وسبعون ألف ريـــ٧٥٠٠٠ــــال هذا قيمته وهذا 
ثمن مثلها، هذا وقد حرض الراغب بالرشاء )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
)...( وقرر قائال: أرغب يف رشاء العقار الواقع بحي )...( اململوك لوقف )...( املجاورة 
ريــــ٧٥٠٠٠ـــال صاف،  ألف  بمبلغ وقدره مخسة وسبعون  الشامل  حلدودي من جهة 
أطلب املوافقة عىل ذلك وإمضاء هذا العقد واإلفراغ يل، هذا وقد حرض مالك العقار رقم 
٣٣١/٢١ يف ١٤١٩/٨/١١هـ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
وقرر قائال: إنني أملك الدكان الواقع يف حي )...( بحائل اململوك بالصك رقم ٣٣١/٢١ يف 
١٤١٩/٨/١١هـ وقد بعتها عىل هذا احلارض الناظر عىل وقف )...( بمبلغ وقدره تسعون 
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ألف ريـــ٩٠٠٠٠ــال، هكذا قرر، وقبل بذلك الناظران بعد مصادقة حمكمة االستئناف 
عىل هذا اإلذن، فبناء عىل ما تقدم من اإلهناء وقرار هيئة النظر وقيام البينة املعدلة عىل صحة 
إهناء املنهي، وحيث قرر أهل العلم بأن الوقف إذا تعطلت منافعه فإنه يباع، وحيث حتققت 
الغبطة يف بيع وقف )...( فقد أذنت ببيع وقف )...( عىل الراغب يف رشائها )...( بمبلغ 
وقدره مخسة وسبعون ألف ريـــ٧٥٠٠٠ـــال ورشاء العقار املذكور يف إهناء املنهي ليكون 
بدال عنه، وأمرت برفع اإلجراء ملحكمة االستئناف لتدقيقه حسب املتبع، وبعد التصديق 
واكتساب اإلذن القطعية سيتم اإلفراغ واالستالم والتسليم، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ.

بمحكمة  الشخصية  األحوال  دائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بحائل  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  حائل  بمنطقة  االستئناف 
باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٦/١٠هـ،  وتاريخ   )٣٤٢٠٥٦٢٥٤( رقم  كتابه  رفق  املساعد 
من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٠٦/١٧هـ،  وتاريخ  برقم)٣٤/٢٠٥٦٢٥٤( 
وتاريخ   )٣٥٢٦١٧٦٩( برقم  بحائل  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة 
 )...( أخيه/  عن  ووكياًل  نفسه  عن  أصياًل   )...( بطلب/  اخلاص  ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ 
الناظرين عىل وقف والدهتم/ )...(، بموجب صك الوقفية والنظارة الصادر من املحكمة 
العامة بحائل برقم ٥/٥٠ يف ١٤٠٤/٣/١٦هـ، اإلذن له ببيع الوقف الواقع يف حي )...(، 
وهو عبارة عن بيت متهدم اململوك بالصك رقم ٣/٧١ يف ١٤٠٤/٠٢/٣٠هـ، وقد تضمن 
الصك حكم فضيلته كام هو مفصل بالصك املرفق، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق 
الوثائق  إىل تصديق صور  تنبيه فضيلته  مع  به فضيلته،  أذن  ما  املصادقة عىل  قررنا  املعاملة 
آله  نبينا حممد وعىل  املوفق، وصىل اهلل وسلم عىل  التعليامت، واهلل  املرفقة حسب  الرسمية 

وصحبه وسلم.
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اإنهاءات الوقف

 ٩لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٥٣٧٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٥٩٦٠٨ 

صكا سكنيةا-ا إىلا حتويمهاا طمبا منافعهاا-ا تعطلا ا زرتعيةا-ا أرضا وسفا-ا نقلا إذنا
شهودا شهادةا تخلربتءا-ا هيئةا سلترا ا تملخاصةا-ا تجلهاتا موتفقةا مفعولها-ا ممكيةا-ارسيانا

عدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتإلذناباحويمهاإىلاأرضاسكنية.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

تابعة  زراعية  أرض  بتحويل  هلام  اإلذن  وطلبا  وقف  عىل  ناظرين  بصفتهام  املنهيان  أهنى 
من  جرى  وقد  منافعها،  لتعطل  السكني  االستعامل  إىل  الزراعي  االستعامل  من  للوقف 
القايض التحقق من رسيان مفعول صك ملكية العقار، كام وردت إفادة أمانة املنطقة متضمنة 
موافقتها عىل طلب املنهيني، ووردت إفادة صندوق التنمية الزراعية متضمنة عدم املامنعة من 
طلب املنهي لعدم وجود مستحقات مالية عىل العقار،  وقد ورد قرار قسم اخلرباء باملحكمة 
متضمنًا وجود  غبطة ومصلحة للوقف يف حتويل األرض املوقوفة من االستعامل الزراعي إىل 
االستعامل السكني،  ثم أحرض املنهي شاهدين معدلني رشعًا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة 
للوقف يف حتويل األرض إىل سكنية، ولذا فقد أذن القايض بتحويل األرض املوقوفة من 

االستعامل الزراعي إىل االستعامل السكني، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ  املوافق  األحد  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
إلينا من  املحالة  املعاملة  العامة بحائل، وبناء عىل  باملحكمة  القايض  أنا )...(  اجللسة لدي 
برقم  املحكمة  هبذه  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ  يف   ٣٥١٠٥٣٨٧ برقم  الرئيس  فضيلة 
رقم  مدين  سجل   )...( من  كل  حرض  فقد  عليه  ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ،  يف   ٣٤٢١٤٩٤٤٤
 )...( وقف  عىل  الناظرين  بصفتنا  قائلني:  وأهنيا   )...( رقم  مدين  سجل  و)...(   )...(
و)...( املثبت ذلك بموجب صك النظارة الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٢٢٥٠٩٩ يف 
١٤٣٢/٠٢/١٣هـ جلد ٧/٢ عىل الوقف املذكور واملفصل بالصك من هذه املحكمة برقم 
٩/١٢ يف ١٤٢٢/٠٦/٢١هـ، والوقف عبارة عن أرض زراعية حماطة باألثل وفيها عدد 
قليل من النخل وبئر يدوي ماء غري صالح للرشب، واآلن أصبح خربًا ال يمكن االستفادة 
إىل  الزراعي  االستعامل  من  حتويله  للوقف  األصلح  من  أنه  الناظرين  نحن  ورأينا  منه، 
االستعامل السكني، وقد وافقت جهة االختصاص عىل ذلك، نطلب اإلذن بتحويل كامل 
الوقف املثبتة وقفيته بموجب الصك املذكور أعاله رقم ٩/١٢ يف ١٤٢٢/٠٦/٢١هـ من 
االستعامل الزراعي إىل االستعامل السكني، هكذا أهنيا، فجرى الرجوع إىل أوراق املعاملة 
فوجدت بني طياهتا كتاب أمني منطقة حائل رقم ١١٨٨٦ يف ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ املتضمن 
طلبهم موافقة احلاكم الرشعي عىل تعديل استعامل األرض مدار البحث لكون األرض وقفا، 
باملحكمة  السجالت  قسم  مدير  كتاب  فوردنا  الصك،  عن  االستفسار  منا  جرى  وكذلك 
املتضمن أن الصك رقم ٩/١٢مطابق لسجله وساري املفعول وال يوجد عليه مالحظات 
كام جرى االستفسار من هيئة اخلرباء عن الغبطة واملصلحة يف حتويل الصك من زراعي إىل 
سكني، فوردنا قرارهم رقم ٣٤٢١٤٩٤٤٤ يف ١٤٣٤/١٢/٠٢هـ املتضمن ما نصه: )أن 
املوقع عبارة عن مزرعة ال يوجد فيها ماء، ومنطقتها يف قرية )...( ومعروفة اآلن بقلة املياه، 
وقد تعطلت منافع الوقف الذي نرى بأن حتويل الصك املشار إليه من زراعي إىل سكني فيه 
غبطة ومصلحة ظاهرة للوقف إن شاء اهلل؛ ألهنا تدخل ضمن النطاق العمراين وتعترب اآلن 
التنمية  ا.هـ، وكذلك جرى االستفسار من صندوق  حيا من أحياء مدينة حائل اجلديدة( 
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من  مانع  ال  أنه  املتضمن  ١٤٣٥/٠١/١٥هـ  يف   ٤٧/٣٢٦ رقم  كتاهبم  فوردنا  الزراعية، 
حتويل األرض مدار البحث من زراعي إىل سكني لعدم وجود مستحقات مالية حتى تارخيه، 
بعد ذلك سألت املنهيان بينتهام عىل ذلك، فأحرضا للشهادة وأدائها كال من: )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( فشهد كل واحد منهام بمفرده قائال: أشهد اهلل أن الوقف اململوك بالصك رقم 
باألثل  حماطة  ميتة  شبه  زراعية  أرض  عن  عبارة  هو  الذي  ١٤٢٢/٠٦/٢١هـ  يف   ٩/١٢
املياه، وأن يف حتويله  وقليل من النخل أصبح خربا ال يمكن االستفادة منه وذلك جلفاف 
من زراعي إىل سكني غبطة ومصلحة ظاهرة للوقف، هكذا شهدا، وعدال من قبل كل من 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...(، فبناء عىل ما تقدم من إهناء املنهي وشهادة الشهود بعاليه، وبعد 
االطالع عىل صك الوقف والنظارة املشار إليهام بعاليه املتضمن ما عطف عليه فقد أذنت 
السكني، وقررت  االستعامل  إىل  الزراعي  االستعامل  من  إليه  املشار  الوقف  عقار  بتحويل 
يتعلق  لكونه  كاملتبع؛  لتدقيقه  االستئناف  حمكمة  إىل  املعاملة  أوراق  كامل  مع  الصك  رفع 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف  التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل  بوقف، وباهلل 

١٤٣٥/٠٢/١٩هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، ففي هذا اليوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٥/١١هـ افتتحت اجللسة 
املعاملة من حمكمة االستئناف بموجب كتاب  الساعة احلادية عرش والنصف، وقد عادت 
رئيسها رقم ٣٤٢١٤٩٤٤٤ يف ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ واملرفق معها القرار رقم ٣٥١٦٧٢٣٤ 
وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  „وبدراسة  نصه:  ما  املتضمن  ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ،  يف 
املعاملة لوحظ ما ييل: أواًل/ امللك زراعي ومل يؤخذ رأي الزراعة بتحويله من زراعي إىل 
سكني وال بد من ذلك. ثانيًا/ مل يرفق صورة مصدقة من وصية املويص )...( رقم٧/٩٢ 
يف ١٤٣٠/١٠/٠٧هـ الصادر من حمكمة حائل، وكذلك صور صك وصية )...( و)...(. 
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أرفق  رابعًا/  وتصدق.  أصوهلا  عىل  تقابل  مل  املرفق  العقار  وصك  الوصية  صورة  ثالثًا/ 
ما  وإكامل  ذكر  ما  ملالحظة  مصدقة،  بصورة  يكتفى  بل  لذلك  حاجة  وال  الضبط  فضيلته 
يلزم ثم إعادة املعاملة ملحكمة االستئناف إلكامل الزمها، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 
حممد وعىل آله وصحبه وسلم. قضاة االستئناف ورئيسهم تواقيعهم وأختامهم( ا.هـ، عليه 
جرت  أنه  األوىل  املالحظة  عن  الصواب  إىل  وإياهم  اهلل  وفقني  الفضيلة  أصحاب  أجيب 
١٤٣٥/٠٤/١٩هـ  ١٧٠٧٢١يف  رقم  رئيسها  كتاب  بموجب  فأجابت  الزراعة،  مكاتبة 
سبق  ما  فإن  عليه  مضمونه،  ا.هـ  الطلبات  هذه  مثل  يف  األمانة  اختصاص  من  ذلك  أن 
وأن أجريت هو املتبع واملعمول به، وعن املالحظة الثانية والثالثة فقد جرى إكامل الزمها 
بإرفاق املطلوب، هذا ما لزم اإلجابة عنه جتاه مالحظات أصحاب الفضيلة، وأمرت بإحلاقه 
التوفيق. حرر يف  كاملتبع، وباهلل  االستئناف  إىل حمكمة  ثم رفعه  الصك وسجله، ومن  عىل 

١٤٣٥/٠٥/١١هـ.
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة األحوال الشخصية بمحكمة االستئناف 
بمنطقة حائل عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بحائل املساعد رفق كتابه 
رقم )٣٤٢١٤٩٤٤٤( وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ، واملقيدة باملحكمة برقم )٣٥١٤٦٣٠٠٥( 
القايض  الشيخ/)...(  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٥/١٨هـ،  وتاريخ 
باملحكمة العامة بحائل برقم )٣٥١٥٢١١٢( وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ، اخلاص بطلب/ 
)...( و)...( الناظرين عىل وقف جدمها )...(، اإلذن هلام بتحويل كامل الوقف اخلاص بجدمها 
زراعية  أرض  عن  عبارة  والوقف  السكني،  االستعامل  إىل  الزراعي  االستعامل  من  وأبوهيام 
مفصل بالصك الصادر من املحكمة العامة بحائل برقم ٩/١٢ يف ١٤٢٢/٦/٢١هـ، وقد 
سبق منا دراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة بموجب قرارنا رقم )٣٥١٦٧٢٣٤( 
وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ، وباالطالع عىل ما أحلقه فضيلته عىل الصك وصورة ضبطه بناء 
عىل قرارنا املذكور مل يظهر ما يوجب املالحظة لذا قررنا املصادقة عىل ما أذن به فضيلته، مع 
تنبيه فضيلته إىل أنه جيب اإلشارة إىل أنه سحب ضبط الصك بناء عىل املالحظة الرابعة من 

قرار الدائرة واملذكور أعاله، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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اإنهاءات الوقف

 ر٧اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بوادي جازان

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٩١٦٧٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٢٣٢٥ 

تغيريارشطاتلوتسفا-اأرضاموسوفةامصىلالمعيدا-اعدماتالنافاعاهباا-اطمبابناءامقجدا
عميهاا-اجوتزاتغيرياتلرشطالممصمحةا-اموتفقةاتلوتسفا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اشهادةاشهودا

عدولا-اتإلذناببناءاتملقجد.

را-اسولاتبناتيميةايفاتلفااوىا)رر/رلر(لا„ ولمناظلاأنايغرياصورةاتلوسفامناصورةا
إىلاصورةاأصمحامنها؛اكاماغرياتخلمفاءاتللتشدوناصورةاتملقجديناتلمذيناباحللمنيا
تلكوفةامناموضعاإىلاموضعاوأمثالا تلرشيفني؛اوكامانقلاعملابناتخلطابامقجدا

ذلكا”.
را-سولاتمللدتويايفاتإلنصافا)لر/راا(لا„ وسالاتلشيخاتقياتلديناارمحهاتهللااجيوزا
تغيريارشطاتلوتسفاإىلامااهواأصمحامنه،اوإناتخامفاذلكاباخاالفاتألزمان،احاىا
لواوسفاعىلاتلفقهاء،اوتلصوفيةاوتحااجاتلناساإىلاتجلهادلارصفاإىلاتجلند،اوسيللا
إناسبلاماءالمرشباجازاتلوضوءامنه،اسالايفاتلفلوعلافرشباماءاموسوفالموضوءا

ياوجهاعميه،اوأوىلا”.
را-سولاتمللدتويايفاتإلنصافا)رر/ر٧را-ر٧ر(لا„ ويأيتاكالماتبناعقيلايفاتلوسف.ا
وفيهاإذنهافيهاملصمحةاتملأذوناتملماازابأملارشعي،افممصمحةاتملوسوفاأواتملوسوفاعميها
أوىل.اوهوامعنىانصهايفاجتديدهاملصمحة.اوذكلهاتلشيخاتقياتلدينا-ارمحهاتهللا-اعنا
أكثلاتلفقهاءايفاتغيرياصفاتاتلوسفاملصمحة.اكاحلكورة.اوعممهاحكاماتلشاماحاىا
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يفا عنهاما-ا تهللا ريضا وعثامنا-ا عملا زتدا وسدا تملظفلي.ا تجلامعا يفا تلرشحا صاحبا
تهللا تلعزيزا-اريضا عبدا عملابنا ثلا بناءه.ا وغريتا عميهاوسملا-ا تهللا مقجدها-اصىلا

عنها-اوزتدافيهاأبوتبا.اثلاتملهدي.اثلاتملأمونا”.

أهنى املنهي بصفته مندوبًا عن فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف بإحدى املناطق 
بصفتها ناظرة عىل أحد األوقاف وطلب اإلذن هلا ببناء مسجد عىل أحد األرايض املوقوفة 
كمصىل للعيد والتي مل ينتفع هبا لوجود مصىل آخر للعيد يف القرية، وقد ورد قرار هيئة النظر 
متضمنًا أن األرض املذكورة مناسبة إلقامة أي مرشوع خريي، وأن القرية ليست بحاجة إىل 
مصىل عيد لوجود واحد يستفاد منه، وبعد حتقق القايض من رسيان مفعول صكي امللكية 
والوقفية طلب البينة من املنهي فأحرض شاهدين معدلني رشعا وقد شهدا عىل عدم االنتفاع 
باألرض املوقوفة وأن القرية ليست بحاجة ملصىل عيد آخر، كام حرض الواقف وقرر موافقته 
عىل ما جاء يف إهناء املنهي، ونظرًا جلواز تغيري رشط الواقف ملا هو أصلح منه ولعدم خمالفة 
املوقوفة، وصدق  األرض  املسجد عىل  ببناء  القايض  أذن  فقد  لذا  الواقف،  ملقصد  الطلب 

احلكم من حمكمة االستئناف.

رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
إلينا برقم ٣٥٢٩١٦٧٩ وتاريخ  العامة بوادي جازان، وبناء عىل املعاملة املحالة  املحكمة 
١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٠٤٩٢٥ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٥/١٧هـ، 
وبناء عىل املعاملة الواردة إلينا من فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف بمنطقة جازان 
برقم ١٠٧٩٤ يف ١٤٣٤/١٠/٨هـ افتتحت اجللسة يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٥/١٧هـ، 
وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته مندوبًا عن فرع 
)...( بجازان بموجب خطاهبم رقم ٧٧٠٧١ يف ١٤٣٥/٥/١٦هـ، وأهنى قائال: إن من 
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اجلاري وقفًا هلل تعاىل وحتت نظارة فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف بمنطقة جازان 
القطعة رقم ) ٨ ( والقطعة رقم )٩( والقطعة رقم )١٠( والقطعة رقم )١١( والقطعة رقم 
)١٢( والقطعة رقم )١٣( من املخطط املعتمد رقم )...( بقرية )...( بموجب صك الوقفية 
الصادر من هذه املحكمة برقم )٤٩( يف ١٤٢١/٩/٩هـ، واململوكة سلفا لواقفه بموجب 
صك امللكية الصادر من هذه املحكمة برقم )٦٦( يف ١٤١٦/٦/٢٥هـ، وقد نص الواقف 
يف صك الوقفية املذكور عىل وقفيته وقفا منجزا ليقام عليه مصىل عيد بقرية )...(، إال أنه 
حتى تارخيه مل يتم االنتفاع به نظرا لكونه يقع وسط خمطط سكني، ولوجود مصىل عيد يف 
طرف القرية وعدم رغبة أهايل القرية يف االنتقال عنه، وقد استعد أحد املتربعني ببناء مسجد 
جامع بجميع منافعه ومرافقه كدور الفتيات ومغسلة األموات وسكن لإلمام واملؤذن ونحو 
اإلسالمية  الشؤون  وزارة  فرع  إلدارة  اإلذن  أطلب  لذا  الوقف،  عىل  الناظر  يراه  مما  ذلك 
واألوقاف بمنطقة جازان ببناء مسجد جامع بجميع منافعه ومرافقه يف الوقف املذكور، وال 
فيه عند احلاجة، هكذا أهنى، فجرى االطالع عىل صك  العيد  إقامة صالة  يمنع ذلك من 
الوقفية املشار إليه يف إهناء املنهي فوجدته موافقا ملا ذكره املنهي، وقد وردتنا اإلفادة من قسم 
السجالت بأنه مطابق لسجله وساري املفعول، كام وردنا خطاب املحكمة العامة بجازان رقم 
٣٤٢٧١٣٦٥٥ يف ١٤٣٥/٢/٢١هـ برفقه قرار هيئة النظر رقم ٥٤ يف ١٤٣٥/٢/١٢هـ 
املتضمن ما نصه: ))ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/١/٢٣هـ جرى الوقوف عىل األرض 
تقع داخل حي سكني من  أن األرض  القرية، واتضح  بمشاركة مندوب األوقاف وشيخ 
مرشوع  أي  إلقامة  مناسبة  ومساحتها  شوارع،  أربعة  عىل  املذكورة  للقرية  الشاملية  اجلهة 
الغربية  باجلهة  ليست بحاجة إىل مصىل عيد، حيث يوجد هبا مصىل  خريي عليها والقرية 
منفعتها كمصىل  تعطلت  مادام  االستفادة من هذه األرض  بكيفية  يتعلق  فيام  وأما  للقرية، 
عيد فهذا يرجع لفرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف، هذا وبه حرر، وباهلل التوفيق ((، 
وبطلب البينة منه أحرض للشهادة وأدائها كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاهلام عن 
ما لدهيام من شهادة أجاب كل واحد منهام بمفرده قائال: أشهد اهلل تعاىل أن من اجلاري وقفًا 
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 هلل تعاىل وحتت نظارة فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف بمنطقة جازان القطعة رقم 
)٨ ( والقطعة رقم )٩( والقطعة رقم )١٠( والقطعة رقم )١١( والقطعة رقم )١٢( والقطعة 
الوقفية  صك  يف  نص  واقفه  وأن   ،)...( بقرية   )...( رقم  املعتمد  املخطط  من   )١٣( رقم 
املذكور عىل وقفيته وقفا منجزا ليقام عليه مصىل عيد بقرية )...(، إال أنه حتى تارخيه مل يتم 
االنتفاع به نظرا لكونه يقع وسط خمطط سكني، ولوجود مصىل عيد يف طرف القرية، وأهايل 
القرية ال يرغبون يف االنتقال عنه، وأنه قد استعد أحد املتربعني ببناء مسجد جامع بجميع 
منافعه ومرافقه كدور الفتيات ومغسلة األموات وسكن لإلمام واملؤذن ونحو ذلك مما يراه 
الناظر عىل الوقف، وهذا أنفع للوقف وأصلح له، وال يمنع ذلك من إقامة صالة العيد فيه 
عند احلاجة، هكذا شهدا، وعدال من قبل كٍل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، هذا وقد حرض 
الواقف/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وقرر مصادقته وموافقته 
املنهي وشهادة الشاهدين املعدلني  املنهي، فبناء عىل ما تقدم من إهناء  عىل ما ورد يف إهناء 
النظر، ولكون اإلذن املطلوب حيقق مصلحة ظاهرة للوقف  رشعا، وما جاء يف قرار هيئة 
مع عدم خمالفته لنص الواقف، وحيث قرر بعض أهل العلم جواز تغيري رشط الواقف ملا 
فيه مصلحة ظاهرة للوقف وال خيالف مقصد  بإجراء ما  للناظر  هو أصلح منه فإن اإلذن 
وقال   ((  :)٤٤٥/١٦  ( اإلنصاف  يف  تعاىل  اهلل  رمحه  املرداوي  العالمة  قال  أوىل،  الواقف 
الشيخ تقي الدين - رمحه اهلل -: جيوز تغيري رشط الواقف إىل ما هو أصلح منه، وإن اختلف 
ذلك باختالف األزمان، حتى لو وقف عىل الفقهاء، والصوفية واحتاج الناس إىل اجلهاد: 
رصف إىل اجلند، وقيل: إن سبل ماء للرشب جاز الوضوء منه، قال يف الفروع: فرشب ماء 
موقوف للوضوء يتوجه عليه وأوىل(( ا.هـ، وقال أيضا ) ١٧٢/١٣ -١٧٣(:  ))ويأيت كالم 
ابن عقيل يف الوقف، وفيه إذنه فيه ملصلحة املأذون املمتاز بأمر رشعي، فلمصلحة املوقوف 
أو املوقوف عليه أوىل، وهو معنى نصه يف جتديده ملصلحة، وذكره الشيخ تقي الدين - رمحه 
اهلل - عن أكثر الفقهاء يف تغيري صفات الوقف ملصلحة، كاحلكورة وعمله حكام الشام حتى 
صاحب الرشح يف اجلامع املظفري، وقد زاد عمر وعثامن - ريض اهلل عنهام - يف مسجده - 
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فيه  وزاد  عنه -  اهلل  ريض  العزيز -  عبد  عمر بن  ثم  بناءه.،  وغريا  وسلم -  عليه  اهلل  صىل 
أبوابا، ثم املهدي، ثم املأمون(( ا.هـ، وقد جاء يف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل 
تعاىل )٢٦٠/٣١( ما نصه: ))وللناظر أن يغري صورة الوقف من صورة إىل صورة أصلح 
نقل  وكام  الرشيفني؛  باحلرمني  اللذين  املسجدين  صورة  الراشدون  اخللفاء  غري  كام  منها؛ 
عمر بن اخلطاب مسجد الكوفة من موضع إىل موضع وأمثال ذلك(( ا.هـ، لكل ذلك فقد 
ببناء مسجد جامع  بمنطقة جازان  الشؤون اإلسالمية واألوقاف  فرع وزارة  أذنت إلدارة 
بجميع منافعه ومرافقه كدور الفتيات ومغسلة األموات وسكن لإلمام واملؤذن ونحو ذلك 
مما يراه الناظر عىل الوقف، وال يمنع ذلك من إقامة صالة العيد فيه عند احلاجة، وأمرت 
برفع هذا اإلجراء ملحكمة االستئناف كاملتبع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٥/١٧هـ. 

بتدقيق قضايا األحوال  املختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده وبعد، 
بمنطقة عسري  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
عىل املعاملة الواردة هلذه املحكمة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بوادي جازان الشيخ/ 
)...( برقم ٣٥١٤٥٠٠٧٣ وتاريخ١٤٣٥/٥/١٧هـ املرفق هبا الصك الصادر من فضيلته 
تغيري  بشأن   )...( بطلب  اخلاصة  ١٤٣٥/٥/١٧هـ  وتاريخ   ٣٥٢٤٧٢٣٨ برقم  املسجل 
رشط الوقف من مصىل عيد إىل مسجد جامع عىل الصفة املوضحة بالصك املتضمن حكم 
تقررت  املعاملة  وأوراق  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  بباطنه،  مدون  هو  بام  فضيلته 

املصادقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ر٧اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها:١٤٣٢ رقم القضية:٣٢٢٢٠٨٤٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠١/٠٤هـ رقم القرار:٣٥١٠٤٩٣٦  

إذنافكاحكلاعقارا-احتكريهاجلهةاوسفا-انزعاممكياها-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-ا
سلتراسقلاتخلربتءا-اتقديلاسيمةاتحلكلا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-ا

عدمامعارضةاتلناظلا-اتإلذنابفكاتحلكل.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

لصالح  ملكيته  نزع  جرى  وقف  جلهة  حمكر  عقار  مالك  عن  وكياًل  بصفته  املنهي  أهنى 
أمالك الدولة طالبًا تقدير قيمة احلكر ليتم دفعها جلهة الوقف وحترير العقار من احلكر، وقد 
حتقق القايض من رسيان مفعول صك العقار، كام ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا تقدير قيمة 
احلكر من إمجايل مبلغ تعويض نزع امللكية وأن يف فك احلكر بتلك القيمة غبطة ومصلحة 
جلهة  ومصلحة  غبطة  بوجود  فشهدا  رشعًا  معدلني  شاهدين  املنهي  أحرض  ثم  للوقف، 
الوقف يف القيمة املقدرة للحكر، وقد حرض ناظرا الوقف وقرر عدم اعرتاضهام عىل القيمة 
املقدرة من  القيمة  العقار مقابل  بإخراج احلكر من  القايض  أذن  فقد  املقدرة للحكر، ولذا 
قسم اخلرباء لصالح جهة الوقف، وقرر حفظ املبلغ يف احلساب املخصص لذلك، ثم صدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة 
العامة باملدينة املنورة، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٣/٠٩/٠٧هـ الساعة ٣٠: ٠٢ ظهرًا، 
بناء عىل املعاملة املقيدة يف هذه املحكمة برقم ٣٢٦٨٨١٠٠ وتاريخ ١٤٣٢/٠٦/١١هـ، 
واملحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم ٣٢٢٢٠٨٤٤ وتاريخ ١٤٣١/٠٦/١١هـ، وبناًء عىل 
١٤٣٢/٠٦/٠٨هـ،  وتاريخ   ١٦٦٢ رقم  املنورة  املدينة  تطوير  هليئة  العام  األمني  خطاب 
عليه حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل رشعيًا 
من  الصادرة  ١٤٣٣/١١/١٤هـ  وتاريخ   ٣٣٣٧٤٦٠٨ رقم  الوكالة  بموجب   )...( عن 
كتابة العدل الثانية بجنوب جدة، أصالة عن نفسه وبصفته وكياًل عن )...( سعودية اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الوكالة رقم ٢٤٤٠٩ بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٥هـ 
الصادرة من كتابة العدل الثانية باملدينة املنورة، وبصفته وكياًل عن/ )...( سعودية اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الوكالة رقم ١١٥٣ بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٥هـ 
الصادرة من كتابة عدل حمافظة رابغ، ووكياًلً  عن )...( بموجب الوكالة رقم ٣٣٣٨١٧٩٦ 
وتاريخ ١٤٣٣/١١/١٦هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة، وبصفته وكياًل 
عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الوكالة رقم ٢٢٤٧٠ 
عن  ووكياًل  جدة،  بجنوب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٢٦/١٢/٢٢هـ  بتاريخ 
كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٣/٠٤/٠٣هـ  وتاريخ   ٢٣٧٥٢ رقم  الوكالة  بموجب   )...(
بالوكالة  و)...(   )...( أبناء  و)...(   )...( عن  وكياًل  بصفته  املنورة  باملدينة  الثانية  العدل 
بالوكالة   )...( عن  ووكياًل  ١٤٣٣/٠٣/٢٩هـ،  بتاريخ   ١٤٤٩٣ رقم  الوكالة  بموجب 
رقم ١٣٧٢٠ وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٢٦هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية باملدينة املنورة، 
ووكياًل عن )...( بموجب الوكالة رقم ٢٣٨٠٤ وتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٣هـ الصادرة من 
الوكالة رقم ٤٧٣٠٠  بموجب   )...( بصفته وكياًل عن  املنورة  باملدينة  الثانية  العدل  كتابة 
عن  ووكياًل  املنورة،  باملدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٢٦/١١/٢٤هـ  بتاريخ 
)...( و)...( بنات )...( بالوكالة رقم ٤٧٢٨٤ وتاريخ ١٤٢٦/١١/٢٤هـ الصادرة من 
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كتابة العدل الثانية باملدينة املنورة، ووكياًل عن )...( بالوكالة رقم ٥٢٣٤ الصادرة من كتابة 
العدل الثانية باملدينة املنورة، وأهنى قائاًل: يوجد تعويض لألرض الواقعة يف )...( باملدينة 
املنورة واململوكة ملوكيل بموجب الصك الصادر من كتابة العدل األوىل باملدينة املنورة برقم 
العقار رقم ٣٦/٢ -٣/٦ وذرعته  ٦٣٠ وتاريخ ١٣٩٢/٠٦/٠٨هـ واملحدود: جنوبًا/ 
شارع  ورشقًا/  ٦.٠٠+٠.٦٠+٤.٢٠مرت.  وذرعته   ٣٤ رقم  شارع  وشاماًل/  ١١.٧٩مرت. 
رقم ٢٤ وذرعته ٦.٧٠مرت وغربًا/ شارع رقم ٣٦ وذرعته ٦.٠٠مرت، وقد نزع جزء من 
مقرر  األرض  إن  الدولة، وحيث  أمالك  املنورة  املدينة  مالية  الصك جلهة  باطن هذا  ما يف 
عليها حكر جلهة وقف )...(؛ لذا فإنني أطلب تقدير قيمة احلكر ليتسنى دفعه جلهة الوقف 
أعاله  إليه  املشار  الصك  عىل  االطالع  فجرى  أهنى،  هكذا  منه،  العقار  وحترير  املذكور 
فوجدته مطابقًا ملا أهنى به، كام جرى االستفسار عن سجله بخطابنا رقم ٣٤١٥٠٢٠٢١ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ فوردنا جواب رئيس كتابة العدل األوىل باملدينة املنورة برقم 
لسجله  مطابق  املرفق  الصك  أن  املتضمن  ١٤٣٤/٠٦/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٤١٥٠٢٠٢١
 ٣٢٦٨٨١٠٠ برقم  املحكمة  هذه  يف  اخلرباء  لقسم  الكتابة  جرت  ثم  مفعوله،  وساري 
وتاريخ ١٤٣٢/٠٧/٢٠هـ لتقدير قيمة احلكر الواجب حسمها من قيمة األرض لصالح 
١٤٣٢/٠٧/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٢٦٨٨١٠٠ رقم  بخطاهبم  جواهبم  فوردنا  احلكر  جهة 
١٣٩٢/٠٦/٠٨هـ  يف   ٦٣٠ امللكية  صك  عىل  وباالطالع  املعاملة  بدراسة  أنه  املتضمن 
وخطاب هيئة تطوير املدينة املنورة تبني لنا أن العقار قد دخل ضمن املنطقة املركزية وجرى 
تقدير األرض من قبل هيئة تطوير املدينة املنورة بمبلغ ثامنامئة واثنني وعرشين ألف ومخسامئة 
عرشة ريال وهذا املبلغ هو قيمة األرض بدون حكر، وتقدر قيمتها حمكرة بمبلغ سبعامئة 
وأربعني ألف ومائتني وتسعة ومخسني رياال، وقيمة احلكر مبلغ وقدره اثنان وثامنون ألف 
قيمة األرض بدون حكر وحمكرة، وهذا  الفرق بني  ومائتان وواحد ومخسون رياال، وهو 
التقدير عىل ضوء القيمة املحددة للمرت من قبل هيئة تطوير املدينة املنورة )ولكن إبراء للذمة( 
نرى إعادة املعاملة للجنة التقدير هبيئة تطوير املدينة املنورة إلعادة النظر يف التقدير، حيث 
املركزية،  املنطقة  من  الشاملية  باجلهة  ملكيتها  املنزوعة  املرت  قيمة  كبري جدًا يف  فارق  لوحظ 
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وقيمة املرت هبذا العقار باجلهة اجلنوبية، مع إحضار نظار وقف )...( واملقيمني باملدينة املنورة 
تطوير  هليئة  الكتابة  جرت  ثم  املوفق.  واهلل  الوقف،  حقوق  عىل  واملحافظة  املعاملة  ملتابعة 
املدينة املنورة بخطابنا رقم ٣٢٦٨٨١٠٠ وتاريخ ١٤٣٣/٠٢/١٦هـ، فوردنا جواهبم رقم 
٩١٦ وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٠٧هـ املتضمن أن موضوع إعادة التقديرات حمكوم بنظام نزع 
امللكية الصادر باملرسوم امللكي رقم م /١٥ وتاريخ ١٤٢٤/٠٣/١١هـ الذي تم تطبيقه 
 ٣٣٤٥٢٨٨٣ رقم  بخطابنا  اخلرباء  لقسم  أخرى  مرة  الكتابة  جرت  ثم  املذكور.  بحق 
املنورة  املدينة  تطوير  هيئة  خطاب  عىل  االطالع  يف  املتضمن  ١٤٣٣/٠٥/٠٤هـ  وتاريخ 
العقار، فوردنا جواهبم رقم ٣٣٤٥٢٨٨٣  قيمة  الواجب حسمها من  قيمة احلكر  وتقدير 
املنورة  املدينة  باالطالع عىل خطاب هيئة تطوير  أنه  املتضمن  وتاريخ ١٤٣٣/٠٥/٢٣هـ 
الذي جاء فيه أن التقديرات حمكومة بنظام نزع امللكية الصادر باملرسوم امللكي رقم م /١٥ 
مبلغ  احلكر  قيمة  فإن  وهلذا  املذكور،  بحق  تطبيقه  تم  الذي  ١٤٢٤/٠٣/١١هـ  وتاريخ 
السابق  اثنان وثامنون ألف ومائتان وواحد ومخسون رياال، طبقًا ملا جاء يف رشحنا  وقدره 
املنهي  عىل  ذلك  وبعرض  وغبطة،  مصلحة  ذلك  ويف  ١٤٣٢/٠٧/٢٧هـ  املؤرخ  املرفق 
الوكيل قرر قائاًل: ال مانع لدى موكيل من إخراج القيمة املذكورة يف خطاب قسم اخلرباء 
العقار  من  املذكور  احلكر  بإخراج  أذنت  فقد  تقدم  ما  عىل  فبناًء  قرر ،  هكذا  املحكمة،  يف 
املذكور، وتقديره بمبلغ وقدره اثنان وثامنون ألف ومائتان وواحد ومخسون رياال لصالح 
جهة الوقف املذكور، وإيداعها يف بيت مال هذه املحكمة حساب األوقاف، وأمرت برفع 
هذا اإلجراء ملحكمة االستئناف لتدقيقه حسب املتبع، وسيتم التهميش عىل الصك بذلك 
بعد تصديق اإلجراء. وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ.

العارشة  الساعة  ١٤٣٤/١٢/٠٤هـ  األربعاء  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وحرض   ،)...( وكالة  املنهي  حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  صباحًا  دقيقة  عرشة  ومخس 
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حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته ناظر وقف )...( 
اجلنسية  سعودي  و)...(  ١٣٩١/٠٣/٢٤هـ،  وتاريخ   ٥/٣٨ رقم  النظارة  صك  حسب 
بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته ناظر وقف )...( حسب صك النظارة رقم ٢٠/١٥ 
وتاريخ١٤١٥/٠٧/١٦هـ، وكانت املعاملة قد عادت من حمكمة االستئناف بخطاهبم رقم 
وتاريخ   ٣٤٣٢٧٩٨٦ رقم  القرار  برفقها  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ  وتاريخ   ٣٤١٥٠٢٠٢١
مل  أنه  ملالحظة  حاكمها  )تقرر  نصه:  ما  املقدمة  حذف  بعد  املتضمن  ١٤٣٤/١٠/١٢هـ 
امللكية  يتم االطالع عىل صك  ناظر وقف )...(، وعرض اإلهناء عليه كام مل  يتم استدعاء 
وما يثبت احلكر، وال بد كذلك من أخذ قناعة الطرفني من عدمها، وكذلك حتقق الغبطة 
واملصلحة جلهة الوقف بشهادة البينة املعتربة، ومل يظهر أي غبطة يف حرمان احلكر من القيمة 
املقدرة للعقار عدا عرشة يف املائة، وعىل فضيلته إعادة النظر يف ذلك ومالحظة ما عليه العمل 
يف املحاكم األخرى ومنها املحكمة العامة بمكة املكرمة، وكذلك ما صدر من بحوث بشأن 
التوفيق(، هذا وقد أحرض  القيمة بني احلكر واملستحكر واهلل ويل  العادلة يف قسمة  النسبة 
)...( و)...(  املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  الناظران معهام كال من 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( كبينة عىل حتقيق الغبطة واملصلحة جلهة 
الوقف، وبعرض اإلهناء عىل ناظري الوقف أجاب كل واحد منهام بقوله: أنا غري معرتض 
)...( و)...( كل واحد  ثم جرى سؤال  إجابتي،  قيمة احلكر، هذه  عىل هذا اإلهناء وعىل 
منهام منفردًا عام لدهيام من شهادة، فأجاب كل واحد منهام بقوله: نشهد اهلل تعاىل بأن القيمة 
املقدرة املذكورة وقدرها اثنان وثامنون ألف ومائتان وواحد ومخسون رياال، هي قيمة عادلة 
يف نظري وفيها غبطة ومصلحة للوقف، هكذا شهدا وعدال من قبل )...( سعودي اجلنسية 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
املذكورين  الشاهدين  أن  تعاىل  اهلل  أشهد  بقوله:  منهام  واحد  كل  أجاب  وبسؤاهلام   ،)...(
ثقتان وعدالن مرضيا الشهادة، هكذا أديا الشهادة، أما بالنسبة ملا الحظه أصحاب الفضيلة 
من عدم اطالعي عىل صك امللكية فقد اطلعت عليه ونوهت عنه بالصك الصفحة األوىل 
السطر األخري، وقد جرى االطالع عليه مرة أخرى لالحتياط فإذا هو مطابق ملا ذكر املنهي، 
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َش عليه بام يثبت احلكر، كام أن قسم اخلرباء هبذه املحكمة قد قرروا أن قيمة احلكر  وقد مُهِّ
املذكورة فيها مصلحة وغبطة للوقف، واملصلحة ظاهرة للوقف إذ أن العقار هبذا احلال ال 
يستفيد منه الوقف شيئًا، هذا هو رأي قسم اخلرباء يف هذه املحكمة كام سلف، وهذا ما شهد 
به الشاهدان املعدالن يف هذه اجللسة، هذا ما لزم إيضاحه ألصحاب الفضيلة، وعليه جرى 
التوقيع، واهلل أعلم وأحكم وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبة وسلم، حرر 

يف الساعة العارشة والنصف من ضحى يوم األربعاء ١٤٣٤/١٢/٠٤هـ.
الدائرة األوىل لألحوال  احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فنحن قضاة 
مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية 
املحكمة  إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس  الواردة  املعاملة  منا االطالع عىل  املكرمة، جرى 
العامة باملدينة املنورة رقم ٣٤١٥٠٢٠٢١ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٦هـ املشتملة عىل الصك 
القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٤/٩/٨هـ  وتاريخ   ٣٤٣١٥٢٨٣ رقم 
املذكور  للعقار  قيمة احلكر  تقدير  املتضمن طلب )...( يف  املنورة  باملدينة  العامة  باملحكمة 
يف اإلهناء، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر باألكثرية املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم.
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 ر٧اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٢٨٩٤٤٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٢/٢٢هـ رقم القرار:٣٥١٥٦٥٤٨  

إذنافكاحكلا-اعقاراموسوفا-احتكريهاجلهةاوسفا-انزعاممكياها-اصكاممكيةا-ارسيانا
مفعولها-اسلتراسقلاتخلربتءا-اتقديلاسيمةاتحلكلا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةا

لموسفا-اعدمامعارضةاتلناظلا-اتإلذنابفكاتحلكل.

تملادةا)٧رر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاولوتئحهاتلانفيذية.

أهنى املنهي بصفته ناظرًا عىل عقار موقوف جرى نزع ملكيته لصالح أمالك الدولة طالبًا 
فك احلكر املقرر عىل ذلك العقار جلهة وقف آخر وحتريره منه، كام طلب تقدير قيمة احلكر 
ليتم دفعها جلهة الوقف املستحكر من تعويض نزع امللكية املرصود للعقار، وقد حتقق القايض 
العقار، كام ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا تقدير قيمة احلكر من  من رسيان مفعول صك 
إمجايل مبلغ تعويض نزع امللكية وأن يف فك احلكر بتلك القيمة مصلحة للوقف، ثم أحرض 
املنهي شاهدين معدلني رشعًا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة جلهة الوقف يف القيمة املقدرة 
للحكر، وقد حرض ناظر الوقف املستحكر وقرر عدم اعرتاضه عىل القيمة املقدرة للحكر، 
ولذا فقد أذن القايض بفك احلكر عن العقار حمل اإلهناء ليكون ملكًا خالصًا للوقف املحكر 
بالقيمة املقدرة من قسم اخلرباء لصالح الوقف املستحكر، وقرر حفظ قيمة احلكر يف بيت 

مال املحكمة إىل حني رشاء البدل املناسب، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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ــ   )...( أنا/  فلدي  وبعد،  بعده  نبيَّ  ال  من  عىل  الم  والسَّ الة  والصَّ وحده  هلل  احلمد 
رقم  املنورة  املدينة  تطوير  هيئة  خطاب  عىل  بناًء  رِة،  املنوَّ باملدينِة  ِة  العامَّ باملحكمِة  القايض 
)٢٦٧٥( يف ١٤٣١/١٠/٠٩هــ، واملحال إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة 
املنورة املساعد برقم )٣٤٢٨٩٤٤٢( يف ١٤٣٤/٠٦/٢٤هـ، املقيد بأساس املحكمة برقم 
)٣٤١٥٢٢٢٧١( يف ١٤٣٤/٠٦/٢٤هـ، حرض/ )...(، سعودي اجلنسية بالسجل املدين 
برقم  املحكمة  الصادر من هذه  النظارة  )...(، بصك  ناظًرا عىل وقف  بصفته   ،)...( رقم 
)١٥/١٢٤٨/٧( يف ١٤٣٠/٠٣/٢٦هـ، وأهنى قائاًل: إن من اجلاري يف ملك وقف )...( 
كامل العقار، اململوك بالصك الصادر من كتابة العدل األوىل باملدينة املنورة برقم )١٥٤( 
ورشًقا/   ،)...( بباب  وشاماًل/   ،)...( بغرب  جنوًبا/  واملحدود  ١٣٢٤/٠٣/٣٠هـ،  يف 
)...(، ومنه الباب واالستطراق، وغرًبا/ ببيت )...(. ومساحته اإلمجالية/ مخسة وسبعون 
بحكر  أرضها  واملحكرة  املربع،  املرت  من  األلف  من  وثالثون  وتسعة  ومخسامئة  مربًعا  مرًتا 
قدره مخسة وثالثون )٣٥( قرشًا رائجًا سنويًا جلهة )...(، وقد رغبت يف فك هذا احلكر، 
وحتريره عن العقار - املشار إليه - منه، ليكون العقار - املوصوف يف إهنائي - ملكًا خالصًا 
لوقف )...(، وقد تم نزع ملكيته لصالح هيئة تطوير املدينة املنورة وقدر العقار بمبلغ قدرة 
قيمة  لتكون  باحلكر،  وذلك   ،)٩٨٢.٠٠٧( رياالت  وسبعة  ألف  وثامنون  واثنان  تسعامئة 
احلكر الواجب حسمها ثامنية وتسعون ألفًا ومائتان ريال )٩٨.٢٠٠( ريال، لذا أطلب فك 
هذا احلكر عن العقار - املشار إليه - وحتريره منه، ليكون العقار - املذكور يف إهنائي خالصًا 
امللكية  إعالم  عىل  االطالع  أواًل:  ييل/  ملا  وفقًا  العمل  فجرى  أهنى.  هكذا   ،)...( لوقف 
االستفسار عن رسيان مفعول  ثانيًا:  املنهي،  به  أهنى  ملا  مطابقًا  فوجد  أعاله -،  إليه  املشار 
املنوه عنه - من سجالت هذه املحكمة باخلطاب رقم )٣٤٢٣٧٣٧٩٩( يف  إعالم امللكية 
١٤٣٤/١٠/٢٠هـ، فوردنا اجلواب بنفس الرقم يف ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ املتضمن „الصك 
يؤثر عىل رسيان  ما  رقم )١٥٤( وتاريخ ١٣٢٤/٠٣/٣٠هـ، مطابق لسجله، وال يوجد 
ثالثًا:  ا.هـ،  احلجز”  قائمة  يف  اسمه  يوجد  وال  ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ،  تاريخ  حتى  مفعوله 
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الكتابة لقسم اخلرباء هبذه املحكمة برقم )٣٤١٥٢٢٢٧١( يف ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ، للوقوف 
عىل العقار، وتقدير قيمة احلكر، واإلفادة هل يف فكه ودفع قيمته للوقف مصلحة للوقف أم 
ال؟ فوردنا اجلواب منهم بنفس الرقم، يف ١٤٣٤/٠٧/١٥هـ، الذي نصه: „ نفيدكم بأن 
قيمة احلكر الواجب إخراجه مبلغ قدره ثامنية وتسعون ألًفا ومائتان )٩٨.٢٠٠( ريال، وأنه 
ما دام أن العقار منزوعة ملكيته، فإن يف فك احلكر وضم قيمته إىل رصيد الوقف فيه مصلحة 
للوقف”ا.هـ عضو قسم اخلرباء )...( „توقيع”، عضو قسم اخلرباء )...( „توقيع”، رئيس 
قسم اخلرباء )...( „توقيع”. رابعًا: طلب من وكيل املنهي البينة، فأحرض للشهادة كاًل من/ 
)...(، سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...(، و)...(، سعودي اجلنسية بالسجل املدين 
رقم )...(، وبسؤاهلام عام لدهيام من شهادة، شهد كل واحٍد منهام منفردًا عن اآلخر بقوله: 
 ،)...( لوقف  واململوك  املنورة،  املدينة  يف   )...( اإلهناء -  حمل  العقار -  عىل  اطلعت  لقد 
واملحكرة أرضها بحكٍر قدرة مخسة وثالثون قرشًا رائجًا سنويًا جلهة وقف )...(، وقد ظهر 
يل أن يف فك احلك بثمن قدرة ثامنية وتسعون ألًفا ومائتان )٩٨.٢٠٠( ريال، غبطه ومصلحة 
املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودي   ،)...( قبل  من  وعدال  به.  وأشهد  لدي  ما  هذا  للوقف. 
 ،)...( املدعو  )...(، وقد حرض  املدين رقم  بالسجل  اجلنسية  )...( و)...(، سعودي  رقم 
سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...(، بصفته ناظًرا عىل )...( بالصك الصادر من هذه 
املحكمة برقم )١٠/١١٥٢/١٦٥( يف ١٤٢٣/٠٩/٠٧هـ، وبسؤاله عام لدية حيال إهناء 
املنهي، أجاب قائاًل: ما ذكره املنهي صحيح مجلة وتفصياًل وال مانع لدي من فكر احلكر عن 
العقار املنوه، إذ إن ثمن احلكر وهو ثامنية وتسعون ألفًا ومائتان ريال )٩٨.٢٠٠( ريال ثمن 
مناسب وفقًا لنظام نزع امللكية للمصلحة العامة الصادر باألمر امللكي الكريم هكذا أجاب. 
فبناًء عىل ما سلف من اإلهناء، وقرار قسم اخلرباء، والشهادة املعدلة وفق األصول الرشعية، 
وموافقة ناظر الوقف، وبام أن املصلحة راجحٌة يف ختلية األرض من احلكر وحتريرها منه، 
بثمن  اإلهناء  العقار، حمل  احلكر عن  بفك  أذنت  فقد  ذلك،  واملصلحة يف  الغبطة  ولتحقق 
وقدره ثامنية وتسعون ألفًا ومائتان ريال )٩٨.٢٠٠( ريال ليكون ملكًا خالصًا لوقف )...( 
احلكم  لتدقيق  االستئناف  إىل حمكمة  املعاملة  برفع  وأمرت  املذكور -  املبلغ -  ذلك  مقابل 
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بإذن اهلل، والتهميش عىل اإلعالم بام تضمنه هذا اإلذن بعد اكتسابه القطعية، وإيداع ثمن 
احلكر  يف بيت مال هذه املحكمة بعد اإلفراغ إىل حني رشاء البدل املناسب. وبإعالن احلكم 
وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  به،  قنعا  الوقف،  ناظري  عىل 

ر يف ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ. وسلم. حرِّ

املعاملة من  فقد عادت  وبعد،  بعده  نبي  والسالم عىل من ال  والصالة  احلمد هلل وحده 
وقيدت  ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ،  يف   )٣٤١٥٢٢٢٧١( رقم  باخلطاب  االستئناف  حمكمة 
برقم  منا  الًصادر  الصك  هبا  مرفقًا  ١٤٣٥/٠١/١٦هـ،  يف  الرقم  بنفس  املحكمة  بأساس 
الثانية  الدائرة  من  الصادر  القرار  به  مرفقًا  ١٤٣٤/١٠/٢٩هـ،  يف   )٣٤٣٤٥٠٠٦(
 )٣٥١٠٣٢٣٢( رقم  املال  وبيوت  والقصار،  والوصايا،  واألوقاف،  الشخصية  لألحوال 
ضبطه  وصورة  الصك  „وبدراسة  منه:  احلاجة  نص  ما  املتضمن  ١٤٣٥/٠١/٠٣هـ  يف 
تقرر إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: ١ـ القيمة املقدرة للحكر عرشة باملائة قليلة 
هبذه  لالكتفاء  صحيح  رشعي  مسوغ  يظهر  ومل  له،  املستحقة  القيمة  مع  تتناسب  وال  جدًا 
باحلكر وهذا  وتقديره حمماًل  احلكر،  العقار خاليًا من  بتقدير  يكون  احلكر  وتقدير  النسبة، 
هو األصل، وما دام العقار لوقف واحلكر عىل وقف فيحفظ نصيب كل وقف مع وقفه. ٢ـ 
أنه ورد يف مقدمة الصك أن صك الوقفية رقم )١٥٤( يف ١٣٢٤/٠٣/٣٠هـ صادر عن 
كتابة العدل األوىل باملدينة املنورة وليس كذلك بل هو من سجالت املحكمة وعملها كام هو 
ظاهر” ا.هـ قايض استئناف/ )...( „ختم وتوقيع”. قايض استئناف/ )...( „ختم وتوقيع” 
سلمهم  ــ  الفضيلة  أصحاب  ذكره  عام  واجلواب  وتوقيع”  „ختم   )...( الدائرة/  رئيس 
لرئيس قسم اخلرباء  ا  منَّ الكتابة  باملالحظة األوىل فقد جرت  يتعلق  ما  أواًل:  بام ييل:  ــ  اهلل 
برقم )٣٤١٥٢٢٢٧١( يف  بدون حكر،  تقديره  ثم  العقار مع احلكر  لتقدير  املحكمة  هبذه 
١٤٣٤/١/١٧هـ، فوردنا اجلواب منهم بنفس الرقم يف ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ، واملتضمن: 
املذكور منزوع ملكيته بموجب خطاب أمني هيئة تطوير املدينة املنورة  العقار  بأن  „نفيدكم 
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املرفق رقم )٢٦٧٥( يف ١٤٣١/١٠/٠٩هـ، ومقدره قيمة أرض العقار مع احلكر حسب 
النموذج املرفق بمبلغ وقدره تسعامئة واثنان وثامنون ألف وسبعة رياالت )٩٨٢.٠٠٧(، 
ويقدر األرض بدون حكر بمبلغ وقدره ثامنامئة وثالثة وثامنون ألف وثامنامئة وسبعة رياالت 
)٨٨٣.٨٠٧( ويقدر قيمة احلكر الواجب إخراجه بمبلغ وقدره ثامنية وتسعون ألفًا ومائتا 
ريال )٩٨.٢٠٠(، وهو الفرق بني القيمتني”ا.هـ. عضو قسم اخلرباء )...( „توقيع”، عضو 
قسم اخلرباء )...( „توقيع”، رئيس قسم اخلرباء )...( „توقيع”. ثانًيا: ما يتعلق باملالحظة 
الثانية فهذه خطأ كتايب وصحته:“ بالصك الصادر من املحكمة العامة باملدينة املنورة”. لذا 
املعاملة إىل حمكمة  أوراق  بكامل  ِك، ورفعه مشفوًعا  بالصَّ بط  الضَّ ماَجدَّ يف  بإحلاق  أمرُت 
عيَّة، ولوائحه التَّنفيذيَّة  ة )١٨٧( من نظام املرافعات الرشَّ االستئناف؛ لتدقيقه، وعماًل باملادَّ
د وآله وصحبه  م عىل نبيِّنا حممَّ ر يف ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ، وباهلل التَّوفيق، وصىلَّ اهلل وسلَّ ُحرِّ

أمجعني.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
املشتملة عىل  املكلف رقم ٣٤١٥٢٢٢٧١ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٦هـ  املنورة  باملدينة  العامة 
 )...( الشيخ  الصادر من فضيلة  وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٩هــ  رقم ٣٤٣٤٥٠٠٦  الصك 
القايض باملحكمة العامة باملدينة املنورة، املتضمن طلب إذن فك حكر عقار )...(، وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه تقرر باألكثرية املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر٧اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٩٨٩٥٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/١٤هـ رقم القرار: ٣٥١١٣٧٧٤ 

تقديلا سلتراسقلاتخلربتءا-ا تلناظلا-ا إذنافكاحكلاعقارا-احتكريهاجلهةاوسفا-اجهالةا
سيمةاتحلكلا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتإلذنابفكاتحلكلا-احفظا

ثمنهايفابيتاتملال.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي بصفته وكياًل عن مالكي عقارين حمكرين جلهة وقف طالبًا رفع احلكر عنهام، 
وقد حتقق القايض من رسيان مفعول صكي العقارين، كام ورد قرار قسم اخلرباء باملحكمة 
متضمنًا تقدير قيمة احلكر وأن يف فكه بتلك القيمة غبطة ومصلحة للوقف، وبطلب البينة من 
املنهي أحرض شاهدين معدلني رشعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة جلهة الوقف يف القيمة 
املقدرة للحكر،  ولذا فقد حكم القايض بفك احلكر عن العقارين مقابل القيمة املقدرة من 
قسم اخلرباء لصالح الوقف، وبعد تصديق احلكم من حمكمة االستئناف حرض املنهي وكالة 
م قيمة احلكر املحكوم هبا، فقرر القايض التهميش عىل صكي امللكية وسجلهام بام يفيد  وسلَّ
فك احلكر عنهام، وإيداع املبلغ يف بيت املال لرصفه يف مرصف الوقف حسب رشط الواقف.
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القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  املنورة،  باملدينة  العامة  باملحكمة 
املقيدة  ١٤٣٤/١١/٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٤٩٨٩٥٩ برقم  املكلف  املنورة/  باملدينة  العامة 
املوافق  األربعاء  يوم  ويف  ١٤٣٤/١١/٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٥٣٣٥٢٢ برقم  باملحكمة 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ 
برقم  املنورة  باملدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  الوكيل 
الواقعني  العقارين  يملك  موكيل  إن  قائاًل:  وأهنى  ١٤٣٤/١١/٣هـ،  يف   ٣٤١٤١٧٠٣٠
يف )...( اململوكة بموجب الصكني الصادرين من كتابة العدل األوىل باملدينة املنورة برقم 
 ٦٤٠١٠٩٠٠٧١٢٠ رقم  والصك  ١٤٣٤/١٠/١٥هـ  وتاريخ   ٤٤٠١٠٢٠٠٨٥٠٦
وتاريخ ١٤٣٣/١/٢هـ، ويوجد عىل الصكني حكر منقول إليه خيص وقف )...( و)...(، 
أطلب رفع احلكر عن العقارين املذكورين، فجرى االطالع عىل صكي العقارين آنفة الذكر 
التأكد من سجل الصكني فوردنا خطاب سجالت  فإذا هي توافق ما ذكر بعاليه، وجرى 
 ٣٤٢٥٨٩٧١٤ ورقم  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ  وتاريخ   ٣٤٢٥٨٩٦٧٣ برقم  عدل  كتابة 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٤هـ املتضمن أن الصكني مطابقان لسجلهام، ومل يطرأ عليهام ما خيل 
واإلفادة  عليه  الصكني  وتطبيق  املوقع  عىل  للوقوف  اخلرباء  لقسم  الكتابة  جرت  كام  هبام، 
يف   ٣٤٢٥٣٣٥٢٢ برقم  منهم  اجلواب  فوردنا  واملصلحة،  الغبطة  وبيان  احلكر  قيمة  عن 
١٤٣٤/١٢/٤هـ املتضمن: أنه تقدر قيمة العقار اململوك بالصك رقم ٦٤٠١٠٩٠٠٧١٢٠ 
وتاريخ ١٤٣٣/١/٢هـ بمبلغ أحد عرش مليونًا ومائتني ومخسة وعرشين ألف ريال، وقيمة 
احلكر الواجب حسمها من قيمة العقار مبلغ مليون ومائة ومخسة وعرشين ألف ريال، ويف 
هذه القيمة غبطة ومصلحة جلهة وقف )...( و)...(، وتقدر قيمة العقار اململوك بموجب 
الصك رقم ٤٤٠١٠٢٠٠٨٥٠٦ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٥هـ بمبلغ أربعة ماليني وواحد 
أربعامئة  مبلغ  حسمها  الواجب  احلكر  قيمة  وتكون  ريااًل،  وستني  وتسعامئة  ألف  وستني 
وستة آالف ومائة وستة وتسعني ريااًل، ويف هذه القيمة غبطة ومصلحة جلهة وقف )...( 
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و)...(، وبطلب البينة منه أحرض للشهادة )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( 
و)...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...(، وشهد كل واحد فيهام بأن يف فك احلكر 
إذ  و)...(،   )...( لوقف  ومصلحة  غبطة  املذكورتني  بالقيمتني  املذكورين  العقارين  عن 
العقارين )...(، وعدال من قبل )...( سعودي  بقاء احلكر عىل هذين  فائدة ترجى من  ال 
 ،)...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية 
وبسؤال املنهي عن ناظر وقف )...( و)...( قال: إنه غري معروف لدينا، قد سألنا عنه ومل 
نجد عنه أحد، ويوجد هلذا الوقف مال يف بيت املال، لذا قررنا خماطبة بيت املال لالستفسار 
بيت  خطاب  وردنا  أخرى  جلسة  ويف  لذلك  اجللسة  ورفعت  املذكور،  الوقف  ناظر  عن 
أرصدة  يوجد  بأنه  املتضمن  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٤/٢٨٢٥٧٨٣ برقم  املال 
لألوقاف املذكورة وال توجد أي معلومات عن نظار هذه األوقاف، فبناء عىل ما تقدم فقد 
فككت احلكر عن العقارين املذكورين مقابل املبلغني املذكورين وبه حكمت، وسيتم رفع 
لرصفه  املال  بيت  يف  املبلغ  يودع  تصديقه  وبعد  لتدقيقه،  االستئناف  ملحكمة  اإلجراء  هذا 
وباهلل  ذكر،  بام  امللكية  صك  عىل  التهميش  ويتم  الواقف  رشط  حسب  الوقف  مرصف  يف 

التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٤/١٢/١٩هـ.
األربعاء  يوم  ففي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  ووردتنا  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٢/١٥هـ  املوافق 
 ٣٥١١٣٧٧٤ رقم  القرار  هبا  واملرفق   ،١٤٣٥/١/١٧ يف   ٣٤٢٥٣٣٥٢٢ رقم  باخلطاب 
وسلم   )...( املنهي  وكيل  حرض  كام  احلكم،  عىل  املصادقة  املتضمن  ١٤٣٥/١/١٤هـ  يف 
شيكني مصدقني مسحوبني عىل مرصف )...( برقم ٢٤٩٤٤٨ بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٤هـ، 
ويمثل مبلغ أربعامئة وستة آالف ومائة وستة وتسعني ريااًل، والشيك رقم ٢٤٩٤٤٩ بتاريخ 
١٤٣٤/١٢/٤هـ ويمثل مبلغ مليون وستامئة ومخسة وعرشين ألفًا، وأمرت بالتهميش عىل 
التوفيق،  املال، وباهلل  بيت  الشيكني يف  يفيد فك احلكر وإيداع  بام  امللكية وسجلهام  صكي 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٢/١٥هـ.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
املرفق  ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ  وتاريخ   ٣٤٢٥٣٣٥٢٢ برقم  املكلف  املنورة  باملدينة  العامة 
برقم  املنورة  باملدينة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا 
٣٤٣٨٢٤٧٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، املتضمن طلب )...( فك احلكر اخلاص بوقف 
مع  احلكم،  عىل  املوافقة  باألكثرية  تقرر  ضبطه،  وصورة  الصك  وبدراسة  و)...(،   )...(

مالحظة التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ا٧اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية:٣٣٥٤٠٧٢٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٧/١٦هـ رقم القرار:٣٥٣١٨٨٥٥  

تخلربتءا-ا سقلا سلترا عميها-ا وجوداحكلا موسوفا-ا عقارا ممكيةا نزعا تعويضا-ا سقمةا
تخاصاصاتملقاحكلابقيمةاتألنقاضا-اتساحقاسهاثالثةاأرباعاسيمةاتألرضا-اتعرتتضاناظلا
سيماهاا-ا نقصا باحلكلا-ا تألرضا تعيبا فاتها-ا عاما تعويضها تملقاحكلا-ا تنافاعا تلوسفا-ا

تحلكلابإمضاءاتلققمة.

اتلقاعدةاتلفقهيةلا„ تلعادةاحمكمةا”.

الدولة  أمالك  لصالح  ملكيته  نزع  جرى  موقوف  لعقار  مستحكرًا  بصفته  املنهي  أهنى 
التعويض، وقد ورد  الرقبة من ذلك  بيان حصته وحصة مالك  وتقدير تعويض عنه طالبًا 
وثالثة  األنقاض  قيمة  للمستحكر  يكون  بأن  التعويض  قسمة  متضمنًا  اخلرباء  قسم  قرار 
أرباع قيمة األرض، ويكون للوقف املحكر ربع قيمة األرض فقط، فاعرتض ناظر الوقف 
يستحقه  التعويض عن األرض  أنقاضه وأن  قيمة  يستحق سوى  املستحكر ال  بأن  املحكر 
ما  للقايض  يظهر  فلم  احلكم  عليها  بني  التي  ونظرًا لألسباب  كاماًل،  الرقبة  مالك  الوقف 
يوجب إعادة النظر يف قسمة التعويض املقدرة من قبل قسم اخلرباء، وحكم بإمضائها وإلزام 

الطرفني  بموجبها، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
باملحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل خطاب منسق مرشوع توسعة الساحات الشاملية 
من  املحالة  واملعاملة  ١٤٣٤/٩/٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٠٧٤٦٨ برقم  الوارد  احلرام  للمسجد 
املحكمة  بأساس  واملقيدة  وتاريخ ١٤٣٣/٨/٢١هـ،  برقم ٣٣٥٤٠٧٢٥  الرئيس  فضيلة 
١٤٣٥/٦/٣هـ  اخلميس  يوم  ويف  ١٤٣٣/٨/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٣١٥٨٤٨٤٩ برقم 
رقم  املدين  السجل  وحيمل   )...( حرض  وفيها  والنصف،  الثامنة  الساعة  اجللسة  افتتحت 
بغرب مكة  الثانية  العدل  كتابة  الصادر من  الوكالة  بموجب صك   )...( )...( وكياًل عن 
برقم ٩٢٠٣٠٧٠٠٠٤٥٣ يف ١٤٣١/٢/١٥هـ، واملخول له فيها إفراغ العقار العائد ملوكله 
رقم ١٠١٠٢ ألمالك الدولة واستالم ما خيصه من التعويضات بموجب شيكات واملرافعة 
واملدافعة واإلنكار والصلح )...( إلخ، وحرض حلضوره )...( وحيمل السجل املدين رقم 
)...( وكياًل عن )...( و)...( و)...( بصفتهم نظارًا عىل وقف )...( بموجب صك النظارة 
صك  بموجب  ١٤٣٠/٤/٢٩هـ،  وتاريخ   ١٨/٥/٥ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر 
الوكالة الصادر من كتابة العدل الثانية بشامل جدة برقم ٣٣٣٥٧٩٤٧ يف ١٤٣٣/١١/٣هـ، 
واملخول له فيها املطالبة وإقامة الدعاوى واالعرتاض عىل األحكام )...( إلخ، وأهنى األول 
قائاًل: إن من اجلاري يف ملك موكيل )...( كامل األنقاض املشتملة عىل )...( و )...( و)...( 
وحقوق رشعية القائمة باحلكر عىل وقف )...( الكائنة بمكة املكرمة )...( يف )...( من حملة 
السكة  وغربًا   ،)...( ملك  احلوش  رشقًا  ييل:-  كام  أضالعها  وأطوال  وحدودها   ،)...(
النافذة وهبا الباب، وشامًا ويمنًا السكة النافذة، وطول الضلع الشاميل أربعة أمتار وثامنني 
سم، والضلع الرشقي خمتلف يبدأ من الشامل بخمسة أمتار وعرشين سم، ثم ينحرف إىل 
من  يبدأ  خمتلف  اجلنويب  والضلع  سم،  وثالثني  ومخسة  أمتار  بتسعة  للرشق  مائاًل  اجلنوب 
الرشق مائاًل للجنوب بأربعة أمتار ومخسة وستني سم ثم يستمر للغرب بتسعة أمتار وعرشة 
سم، والضلع الغريب خمتلف يبدأ من اجلنوب بأحد عرش مرتًا ومخسة سم، ثم ينعطف للرشق 
بخمسة وعرشين سم ثم يستمر شاماًل بمرتين وثامنني سم وعرض السكة الشاملية النافذة 
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من جهة الغرب مرتين ومخسني سم، ومن الرشق أربعة أمتار وثامنني سم، وعرض السكة 
اجلنوبية النافذة من جهة الرشق سبعة أمتار، ومن اجلهة الغرب مرتان ومخسون سم، وعرض 
السكة الغربية النافذة من جهة الشامل مرتان ومخسون سم، ومن جهة اجلنوب أربعة أمتار 
الصك  بموجب  مربعًا ،  مرتًا  وثالثون  )١٣٠(م٢مائة  اإلمجالية  واملساحة  سم،  ومخسون 
برقم ٢/٢٤١/٤٣١ يف ١٤١٦/٨/٣هـ،  واملسجل  املكرمة  كتابة عدل مكة  الصادر من 
ونظرًا ألن املحدود يقع ضمن مرشوع توسعة الساحات الشاملية للمسجد احلرام فقد جرى 
تقدير األنقاض بام اشتملت عليه من مبان ومنشآت بمئة وتسعة وثامنني ألفًا وستامئة وسبعة 
عرش ريااًل وعرشين هللة ال غري، واألرض بتسعة ماليني وسبعامئة ومخسني ألف ريال ال 
غري، عليه فإين أطلب بيان احلصة املستحقة لكل من املستحكر واملحكر من قيمة التعويض، 
هكذا أهنى، فجرى االطالع عىل خطاب منسق مرشوع توسعة الساحات الشاملية للمسجد 
جرى  كام  ذكر،  ملا  موافقًا  فوجدته  األرض  بحال  بيان  به  واملرفق  أعاله  إليه  املشار  احلرام 
)...( و)...(  املشتملة عىل  األنقاض  لكامل   )...( بيع  يتضمن  امللكية  االطالع عىل صك 
و)...(و )...( و)...( الكائنة بمكة املكرمة )...( يف )...( من حملة )...( عىل )...( وحدودها 
وأطوال أضالعها مطابقة ملا ذكره وكيل املنهي يف إهنائه، إال أنه مل يرش فيه بأن األنقاض قائمة 
باحلكر، وأن مالك الرقبة هو وقف )...(، وباالستفسار عن سجله عاد اجلواب باخلطاب 
الصادر من كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة برقم ٣٥١٢٦٤٨٣٧ وتاريخ ١٤٣٥/٥/٥هـ 
املتضمن بأن الصك رقم ٢/٢٤١/٤٣١ وتاريخ ١٤١٦/٨/٣هـ مطابق لسجله وساري 
املفعول حتى تارخيه ا.هـ، فجرت الكتابة هليئة النظر لبيان نصيب كل من املحكر واملستحكر 
من قيمة التعويض املقدرة، فعاد اجلواب بالقرار رقم ٣٣/٢٢٥٧٤٠١ يف ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ 
ونص احلاجة منه: „١ - قيمة تعويض األرض: )٧٥٫٠٠٠ × ١٣٠م٢ = ٩٫٧٥٠٫٠٠٠ 
غــــري(.  ريــــــال ال  ألـــــف  ومخــــســــون  ـــني وســـبـــعـــامئـــة  ـــالي م ــة  ــع ــس  ت
وتسعة  الساحات: )٢٠هـ/١٨٩٫٦١٧مائة  خطاب  األنقاض حسب  تعويض  قيمة   - ٢
وثامنون ألف وستامئة وسبعة عرش ريااًل وعرشون هللة ال غري (. ٣ - نصيب املحكر من 
وأربعامئة  مليونان   ٢٫٤٣٧٫٥٠٠  =  %٢٥×  ٩٫٧٥٠٫٠٠٠( األرض:  قيمة  تعويض 
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قيمة  تعويض  من  املستحكر  نصيب   - ٤ غري(.  ال  ريال  ومخسامئة  ألفًا  وثالثون  وسبعة 
األرض: )٩٫٧٥٠٫٠٠٠ × ٧٥% = ٧٫٣١٢٫٥٠٠ سبعة ماليني وثالثامئة واثنا عرش ألفًا 
 +  ٧٫٣١٢٫٥٠٠( التعويض:  من  املستحكر  نصيب   - ٥  .) غري  ال  ريال  ومخسامئة 
٢٠هـ/١٨٩٫٦١٧ = ٢٠هـ /٧٫٥٠٢٫١١٧ سبعة ماليني ومخسامئة وألفان ومائة وسبعة 
عرش ريااًل وعرشون هللة ال غري(“ا.هـ، وبعرضه عىل وكيل املنهي قرر قناعته بام تضمنه 
تدوين  طلب  مذكرة  أبرز   )...( نظار  وكيل  عىل  وبعرضه  ا.هـ،  بمقتضاه  احلكم  وطلب 
نصها، وقرر بأهنا جواهبم وقد جاء فيها ما نصه: „أتقّدم لفضيلتكم باملعارضة عىل قرار هيئة 
الوجه  أن  أواًل:  اآلتية:-  )...( لألسباب  املستحكر  التعويض مع  النظر بخصوص قسمة 
الرشعي يقتيض تسليم صاحب األنقاض قيمة تعويض أنقاضه فقط، ألنه غري خاٍف عىل 
املقامة عىل  أنقاضه  قيمة  إال  له  ليس  املستأجر  وأن  اإلجارة،  باب  احلكر من  أن  فضيلتكم 
لقيمة  املستحقة  الوحيدة  الوقف عند زوال االنتفاع هبا، وأن وقف )...( هو اجلهة  أرض 
تعويض األرض كاماًل ألنه املالك لرقبتها. ثانيًا: أن القسمة املقررة من هيئة النظر مل ُتبَن عىل 
مستند رشعي أو تعليل صحيح يوجبها، وفيها ظلم وإجحاف بحق وقف )...( ومستحقيه 
املسألة، ومبنية عىل فهم خاطئ  العلم يف مثل هذه  للوجه الرشعي وما قرره أهل  وخمالفة 
لفتوى سامحة الشيخ )...( - يرمحه اهلل - رقم ١/٢٧٠، وتاريخ ١٤٠٠/٠٢/١١هـ، ألن 
فرق قيمة األرض وهي حمّكرة وقيمتها وهي خالية من احلكر والبالغ )٢٥%( هو لصاحب 
العمل اجلاري قدياًم باملحكمة الكربى بمكة  ثالثًا: أن  األنقاض وليس لصاحب األرض. 
املكرمة واملتفق مع الوجه الرشعي يتضمن أن كامل تعويض األرض ُيسّلم لصاحبها، وأن 
صاحب األنقاض ليس له إال قيمة أنقاضه، حيث سبق أن صدر من املحكمة الكربى بمكة 
املكرمة يف قضية مماثلة صك احلكم رقم ١١/٧٦ وتاريخ ١٣٩٣/١١/٠٨هـ، واملصّدق 
١٣٩٥/٠٣/٠١هـ  وتاريخ   ٩١ رقم  بالقرار  األعىل  القضاء  وجملس  التمييز  حمكمة  من 
)مرفق( واملتضمن احلكم بثبوت تسليم قيمة تعويض األنقاض للمستحكر، وتسليم قيمة 
تعويض  لقيمة  التعرض  من  املستحكر  ومنع  األرض،  لصاحب  كاماًل  األرض  تعويض 
التعويض  قيمة  كامل   )...( بتسليم وقف  احلكم  أطلب من فضيلتكم  فإنني  لذا  األرض. 
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له،  التعرض  من  املنهي  ومنع  الشاملية،  الساحات  تطوير  جلنة  من  واملقّدر  لألرض  املقرر 
حيث جيب لنا ذلك رشعًا، واهلل حيفظكم. „ا.هـ، فسألت وكيل نظار وقف )...( هل لدهيم 
بينة عىل ملك الوقف لألرض حمل اإلهناء، فأجاب إقرار وكيل املنهي وصكوك املجاورين، 
حيث يشري )...( و)...( بأن األرض ملك )...(، وكنا قد قمنا بطلب صكوك املجاورين، 
فظهر بأن الصك رقم ٩٣٤/ب يف ١٣٩٥/٢/١٦هـ أشري فيه أن قائم باحلكر عىل )...( 
والصك رقم ١٨٢/١٤٥ يف ١٣٤٦هـ أشري فيه أيضًا بأنه قائم باحلكر عىل )...( ثم سألتهم 
هل لدهيم ما يضيفونه فأجابوا بالنفي ا.هـ، عليه وبعد قفل باب املرافعة وتأمل ما سبق من 
اإلهناء واالعرتاض وما أورده مندوب وقف )...( وقرار هيئة النظر ظهر يل ماييل:- أوال/ 
أن صك ملكية املنهني مل ينص فيه رصاحة عىل أن األنقاض قائمة باحلكر أو باألجرة، كام مل 
فيها مما جعله مرتددا بني عقد احلكر وعقد األجرة  بالبقاء  املأذون ملورثهم  للمدة  فيه  يرش 
عليه، وألن العادة جارية يف مكة أن أرايض األوقاف القديمة حتكر وال تؤجر، وألن العادة 
حمكمة واألوىل محل اللفظ عىل املدلول العريف، لذا فإن األظهر صحة ما ذكره وكيل املنهي 
من أهنا قائمة باحلكر عىل )...(، ثانيًا: عىل التسليم بام ادعاه املحكرون من أن عقد احلكر 
إجارة فإن التعويض املستحق بالتلف للعني املعيبة ليس كالتعويض املستحق للعني السليمة، 
بقيمتها، وقل  بالنسبة للمحكر هيبط  املحكرة عيب قادح  وألن احلكر اجلاثم عىل األرض 
عكس ذلك بالنسبة للمستحكر جلريان العمل بانتفاعه بالعني املحكرة كاملكها بيعا وسكنا 
واستغالال مقابل مبلغ احلكر الزهيد الذي تقرص دونه الرغبات وال حتصل به املطالبات، 
عليه، وألن العيب قد يؤول بالنقص بقيمة العني إىل أكثر من نصف قيمتها بل قد جياوزه إىل 
ثالثة أرباعها أو أقل بحسب ما يبقى يف العني من منفعة، فال غرابة واحلال هذه أن يكون 
أرباع  )ثالثة  النظر  هيئة  قدرته  كام  يبلغ  كبريا  املحكرة  احلرة واألرض  األرض  قيمة  فارق 
قيمتها  أعشار  بأكثر من تسعة  الفارق  يقدر  أن  املدينة  العادة يف  بل جرت  أكثر(  أو  قيمتها 
عليه، وألن احلكر الذي أحلق العيب يف أرض املحكر هو يف املقابل وصف حسن يف حق 
املستحكر، والنقص طرأ عىل املحكر الستحكار املستحكر لألرض لذا كان مستحقا هلذا 
األرش تعويضا ملا فاته من حكر „ منفعة „، عليه فال يسوغ أن يطالب املحكر خصوصًا يف 



83

مكة بأن يكون أكثر التعويض املرصود لألرض له، واحلال يشهد بأن أرش النقص احلاصل 
غبطة  فيه  التقدير  هذا  بأن  الظاهر  بل  قيمتها،  أرباع  ثالثة  جياوز  احلكر  بسبب  لألرض 
أن ما جرى عليه عمل  نظار وقف )...( من  ما زعمه  فإن  للوقف عليه  ومصلحة ظاهرة 
املحكمة ال يستند عىل تأصيل رشعي صحيح غري صحيح، وإال فإن القول اآلخر يف املسألة 
بأن تكييفه بيع ظاهر يف صحة التقدير املقرر من هيئة النظر، وأن الفرق للمحكر وعىل كال 
احلالني „التكييفني”، فال يظهر أنه جمحف وال يوجد موجب لاللتفات ملعارضة املحكرين، 
فلم  تقدم  ما  لذا وملجموع  الشهادة الرشعية،  يقع موقع  النظر إخبار  قرار هيئة  عليه وألن 
يظهر يل ما يوجب إعادة النظر فيام قدرته هيئة النظر من قسمة التعويض املقدر وأمضيته عىل 
عىل  وبعرضه  ١٤٣٥/٦/٣هـ،  اخلميس  يوم  يف  به  النطق  وجرى  حكمت  وبه  الطرفني، 
وكيل نظار وقف )...( قرر اعرتاضه وطلب متكينه من تقديم اعرتاضه بالئحة اعرتاضية، 
الالئحة  يقدم  مل  إن  بأنه  وإفهامهم  اليوم،  هذا  يف  احلكم  صك  من  بصورة  تزويده  فجرى 
خالل ثالثني يوما فسوف يرفع احلكم ملحكمة االستئناف بدوهنا، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه أمجعني.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة األوىل 
االستئناف  حمكمة  يف  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال 
بمنطقة مكة املكرمة، جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
املشتملة  ١٤٣٥/٧/٧هـ  وتاريخ   ٣٣/١٥٨٤٨٤٩ رقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة 
عىل الصك رقم ٣٥٢٦٤٩٠٠ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٣هـ الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( 
القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة، املتضمن إهناء/ )...( بالوكالة عن )...( يف قسمة 
املال بني املحكر واملستحكر، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت 
املوافقة عىل قسمة التعويض بني املحكر واملستحكر عىل نحو ما أثبته فضيلته وحكم به، واهلل 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر٧اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٤٠٤٢٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥١٩٨٦١٨ 

عرشا تخلربتءا-ا سقلا سلترا وسفا-ا جلهةا حتكريها عقارا-ا ممكيةا نزعا تعويضا-ا سقمةا
معارضةا لموسفا-اعدما غبطةاومصمحةا ا لممقاحكلا-اشهادةاشهوداعدولا-ا تلاعويضا

تلناظلا-اسقمةاتلاعويضابنياتملقاحقني.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهون بصفتهم ورثة يملكون جزء من عقار واجلزء اآلخر منه موقوف وحمكر جلهة 
وقف، طالبني تقدير قيمة احلكر ليتم حسمه من التعويض املقرر عن نزع ملكية العقار لصالح 
أمالك الدولة وقسمة التعويض عىل املستحقني، وقد حتقق القايض من رسيان مفعول صك 
التي  قيمة احلكر  باملحكمة  ثم قدر قسم اخلرباء  الورثة،  العقار واطلع عىل صكوك حرص 
حتقق الغبطة واملصلحة جلهة الوقف، وبطلب البينة من املنهي أحرض شاهدين معدلني رشعا 
فشهدا بوجود غبطة ومصلحة جلهة الوقف يف القيمة املقدرة للحكر،  كام حرض ناظر الوقف 
املستحكر وقرر عدم اعرتاضه عىل تلك القيمة، ولذا فقد ثبت لدى القايض أن قيمة احلكر 
املحكر  والوقف  والورثة  املستحكر  الوقف  بني  التعويض  بقسمة  قام  ثم  مناسبة،  املقدرة 
حسب األنصبة املوضحة يف احلكم، وأمر بإيداع ما خيص األوقاف يف احلساب املخصص 

لذلك، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
رقم  املدينة  تطوير  هيئة  خطاب  رفق  الواردة  املعاملة  عىل  بناء  باملدينة،  العامة  املحكمة 
يف   ٣٤١٧٧٤١٣٠ برقم  املحكمة  هذه  يف  املقيد  ١٤٣٤/٧/١هـ  يف   ٢١١٠/١٤٣٤
١٤٣٤/٧/٢٣هـ، واملحالة إلينا يف نفس التاريخ برقم ٣٤٣٤٠٤٢٠ فتحت اجللسة يف متام 
الساعة التاسعة من يوم الثالثاء ١٤٣٥/٢/٢١هـ، حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن  وبوكالته  نفسه  عن  أصالة   )...( رقم  املدين  السجل 
السجل املدين رقم )...( وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل املدينة الثانية برقم 
٦٢٤٠٦ يف ١٤٣١/١١/٥هـ، كام حرض )...( بصفته وكيال عن )...( سعودية اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...(، وعن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( وعن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وذلك بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة عدل املدينة الثانية برقم ٣٤١٨١٢٩٧ يف ١٤٣٤/٢/١٦هـ، كام حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن )...( سعودية 
السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودية  )...( وعن  رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
املدين رقم )...( وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل املدينة الثانية برقم ٣٦٦١٥ 
بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( عن  وكيل  املذكور   )...( أن  كام  ١٤٣٢/٦/١٢هـ،  يف 
السجل املدين رقم )...( وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل املدينة الثانية برقم 
٥٣٩١٥ يف ١٤٣٢/٨/٣٠هـ. ومجيع الوكاالت املذكورة بعاليه ختول للوكالء استالم مجيع 
ما خيص موكليهم إرثا من مورثهم )...( من ثابت أو منقول، وختول هلم مراجعة املحاكم يف 
الدعوى وحضور اجللسات واملدافعة  إقامة  تقام منهم أو ضدهم وهلم احلق يف  أي قضية 
والتسليم، وجتعل هلم  ونفيه واالستالم  واملرافعة واإلقرار واإلنكار وسامع احلكم وقبوله 
احلق يف البيع واإلفراغ واستالم الثمن وإهناء كافة اإلجراءات والتوقيع نيابة عن موكليهم، 
إال أن وكالة )...( اشرتطت أن يكون استالم الوكيل ملا خيصها بشيكات مصدقة باسمها، 
كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن )...( 
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سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
املدينة الثانية برقم ٣٤١٥٤١٣٠٤ يف ١٤٣٥/١٢/١هـ التي ختول له حق املطالبات وإقامة 
اإلجراءات  مجيع  وإهناء  األحكام  وقبول  والطعن  والبينات  الشهود  وإحضار  الدعوى 
الالزمة وذلك يف إرثها من والدها )...(، ا.هـ. و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
و)...( و)...( و)...( املذكورون باإلضافة إىل أمهم )...( هم ورثة )...( بموجب صك 
الورثة الصادر من هذه املحكمة برقم ٧/٢٧ يف ١٤٢٧/١٠/٢٢هـ، هذا وكانت  حرص 
)...( قد أوقفت وقفا منجزا مجيع نصيبها من زوجها )...( بموجب الصك الصادر من هذه 
املحكمة برقم ٣٢١٨٥٨٨١ يف ١٤٣٢/٨/١هـ، وجعلت النظارة لكل من )...( و)...( 
ابني )...(. ولذا فقد حرض يف هذه اجللسة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
بصفتهام   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  كام   ،)...( رقم 
الناظرين عىل وقف )...( بموجب صك الوقفية املذكور، هذا وقد أرفق يف املعاملة صور 
صك الوقفية ومن حرص اإلرث والوكاالت املذكورات، ويف هذه اجللسة أهنى املذكورون 
 )...( )...( عىل خط  الواقع يف  الشعبي  البيت  يملكون  املذكورين   )...( إن ورثة  قائلني: 
أن  برقم ٢/٦٢ يف ١٣١٣/٢/٢٠هـ، وذلك  املحكمة  الصادر من هذه  الصك  بموجب 
)...( قد اشرتت العقار من ورثة )...(، كام مهش بذلك عىل ظهر الصك، ثم توفيت فورثها 
وهي  آخر  زوج  من  ابنتها  إىل  باإلضافة   ،)...( أوالد  و)...(  و)...(   )...( وهم  أوالدها 
يف   ٥/١٣٠ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  اإلرث  حرص  بموجب  وذلك   ،)...(
١٤١٤/٦/١هـ، ثم انتقل نصيب )...( إىل ورثة )...( بعد دعوى حكم فيها لصالح ورثة 
الصك  بذلك كله عىل ظهر  )...(؛ وقد مهش  لورثة  تنازلت )...( عن نصيبها  )...(، كام 
املذكور، كام أن )...( قد تنازلت شفهيا عن نصيبها من العقار املذكور لصالح ورثة أخيها 
)...( ـ رمحه اهلل ـ إال أننا مل نتمكن من إثبات ذلك لكون العقار يقع يف )...( واإلفراغات 
فيها موقفة يف الوقت احلايل ونظرا ألن العقار املذكور قد أزيل لصالح توسعة احلرم النبوي، 
وقد قدرت قيمة أرضه بمبلغ تسعامئة ومخسة وعرشين ألفا وتسعامئة وثامنية وعرشين رياال 
تطوير  منا هيئة  فقد طلبت   ،)...( رياال(، ولكون األرض حمكرة جلهة وقف   ٩٢٥٩٢٨(
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قيمة  تقدير  نطلب  فإننا  لذا  لنا؛  املقرر  التعويض  ليتم حسمه من  قيمة احلكر  تقدير  املدينة 
احلكر وإصدار صك بذلك ليتمكن كل واحد من استالم ما خيصه من هذا التقدير، هكذا 
قرروا، ويف نفس اجللسة حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
الوكيل عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وذلك بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة عدل املدينة الثانية برقم ٣٥١٨٢٢٥ يف ١٤٣٥/١/٣هـ واملخول له فيها 
واإلنكار  واإلقرار  عليها  والرد  الدعوى  وسامع  واملدافعة  واملرافعة  الدعاوى  إقامة  حق 
والصلح والتنازل واإلبراء وغري ذلك، فعرضنا عليه ما ذكر املنهون من تنازل موكلته عن 
نصيبها من هذا العقار فقرر قائال: ما ذكره املنهون صحيح، فقد تنازلت موكلتي عن مجيع ما 
خيصها من العقار املذكور واململوك بموجب الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ١/٦٢ 
يف ١٣١٣/٢/٢٠هـ، وليس هلا فيه أي دعوى وال مطالبة، وكانت تريد اإلفراغ هلم لدى 
كتابة العدل، لكن التعليامت األخرية منعت من ذلك، هكذا قرر، وبناء عليه ونظرا لصدور 
هذا اإلقرار واإلبراء من املذكور وهو بكامل قواه املعتربة رشعا ووكالته ختول له ذلك للنص 
فيها عىل حق اإلقرار والتنازل واإلبراء، فقد ثبت لدي تنازل )...( عن مجيع ما خيصها من 
هذا العقار لصالح ورثة أخيها )...(، وأهنا ال تطالب بيشء منه ال حارضا وال مستقبال، هذا 
ما ثبت لدي وبه حكمت، وبعرض ذلك عىل وكيلها )...( املذكور قرر قناعته به. هذا وكنا 
ومدى  املذكور  الصك  مفعول  رسيان  عن  لإلفادة  املحكمة  يف  السجالت  لقسم  كتبنا  قد 
مطابقته لسجله وذلك بموجب خطابنا رقم ٣٤٢١٩٧٤٦١ يف ١٤٣٤/٩/١٦هـ، فورد 
الرقم يف ١٤٣٤/٩/٢٠هـ ويتضمن أن الصك مطابق  بنفس  جواهبم تذييال عىل خطابنا 
املحكمة  يف  اخلرباء  هليئة  كتبنا  قد  كنا  كام  مفعوله،  رسيان  عىل  يؤثر  ما  يوجد  وال  لسجله 
بخطابنا رقم ٣٤١٧٧٤١٣٠ يف ١٤٣٤/١٠/٦هـ لتقدير نصيب احلكر املقرر يف الصك، 
فورد جواهبم بنفس الرقم يف ١٤٣٤/١٠/١٣هـ املتضمن أن قيمة احلكر الواجب حسمها 
جلهة وقف )...( من قيمة األرض مبلغ قدره اثنان وتسعون ألفا ومخسامئة واثنان وتسعون 
مبلغ  احلكر  قيمة  إخراج  بعد  األرض  قيمة  وأن  رياال(،   ٩٢٥٩٢.٨( هللة  وثامنون  رياال 
هللة  وعــرشون  رياال  وثالثون  ومخسة  وثالثامئة  ألفا  وثالثون  وثالثة  ثامنامئة  قدره 



88

اإنهاءات الوقف

)٨٣٣٣٣٥.٢ رياال(ا.هـ، وقد تم إرفاق مجيع ما ذكر يف املعاملة. هذا وبعرض ذلك عىل 
املنهني أصالة ووكالة قرروا موافقتهم عىل ما جاء فيه وأضافوا قائلني: ال مانع لدينا من أن 
املقدر لألرض  التعويض  املقدر من هيئة اخلرباء من  املبلغ  املدينة بحسم  تقوم هيئة تطوير 
املذكورة وذلك لصالح )...( املذكور لقاء احلكر اخلاص به علام أن يف ذلك غبطة ومصلحة 
للوقف هكذا قرروا. ويف نفس اجللسة حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( بصفته أحد النظار الثالثة عىل )...( بموجب الصك الصادر من هذه املحكمة 
عرض  فجرى  و)...(   )...( إىل  باإلضافة  ١٤٢٣/٩/٧هـ،  يف   ١٠/١١٥٢/١٦٥ برقم 
تقدير هيئة اخلرباء عليه فقال: ليس لدي اعرتاض عىل هذا التقدير ملا فيه من غبطة ومصلحة 
هو  املذكور  التقدير  لكون  النظار  بأحد  اكتفيت  وقد  قرر،  هكذا  احلكر،  مالك  للوقف 
اجلنسية  سعودي   )...( من  كال  املنهون  أحرض  ذلك  عىل  البينة  وبطلب  عليه.  املتعارف 
من  وهو   )...( يف  ويعمل  ١٣٨٦/٧/١هـ  يف  املولود   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
سكان )...( وليس له صلة قرابة هبم، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
املولود يف ١٣٨٥/٣/١٣هـ ويعمل يف )...( وهو من سكان )...( وليس له صلة   )...(
قرابة هبم، وبسؤاهلام عام لدهيام أجاب كل واحد منهام بمفرده قائال: إنني من أهل اخلربة يف 
العقارات واحلكورات، وإين أشهد هلل تعاىل أن تقدير قيمة احلكر املذكور بمبلغ اثنني وتسعني 
وفيه  مناسب  تقدير  رياال(   ٩٢٥٩٢.٨( هللة  وثامنني  رياال  وتسعني  واثنني  ومخسامئة  ألفا 
املنهيني تعديل  غبطة ومصلحة للوقف وكذلك لوقف )...(. هكذا شهدا، ثم طلبت من 
بينتهم فأحرضوا كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاهلام عام لدهيام قال كل واحد منهام 
بمفرده: أشهد اهلل تعاىل أن الشاهدين املذكورين عدالن مقبوال الشهادة لنا وعلينا، هكذا 
شهدا، فبناء عىل ما تقدم من إهناء املنهني وتقدير هيئة اخلرباء وعدم اعرتاض ناظر الوقف 
املذكور  احلكر  قيمة  تقدير  أن  لدي  ثبت  فقد  بعاليه  املعدلني  الشاهدين  عىل ذلك وشهادة 
ألفا ومخسامئة واثنني وتسعني رياال وثامنني هللة )٩٢٥٩٢.٨ رياال(  اثنني وتسعني  بمبلغ 
تقدير مناسب وفيه غبطه ومصلحة للوقف وكذلك لوقف )...(، وسيتم إفادة هيئة تطوير 
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العقار إىل أمالك  انتقال ملكية  امللكية بام يفيد  التهميش عىل صك  املدينة بذلك، كام سيتم 
الدولة لصالح توسعة املسجد النبوي، كام جرى حساب املبلغ اخلاص بوقف )...( من قيمة 
من قيمتها،  ـُ األرض بعد حسم قيمة احلكر وهو ـ بناء عىل صك حرص اإلرث املذكورـ ث
مائة وأربعة آالف ومائة وستة وستون رياال وتسعون هللة )١٠٤١٦٦.٩  أن قدره  فتبني 
رياال(، وسيتم إيداعه يف بيت املال أيضا لصالح )...(، وذلك كله بعد تصديق هذا اإلجراء 
املتبع، كام جرى حساب نصيب كل  لتدقيقه حسب  إليها  من حمكمة االستئناف بعد رفعه 
وارث من ورثة )...( من املبلغ املتبقي بعد خصم ما خيص احلكر وما خيص وقف )...(، 
البنات هو ستة وستون ألفا ومائتان وثامنية وثامنون رياال  فتبني أن نصيب كل واحدة من 
واثنان  مائة  االبنني هو  وأن نصيب كل واحد من  وثالث هلالت )٦٦٢٨٨.٠٣ريــاال(، 
وثالثون ألفا ومخسامئة وستة وسبعون رياال وست هلالت )١٣٢٥٧٦.٠٦رياال(، كام أنه 
 ٣٥٦٦ رقم  املدينة  تطوير  هيئة  خطاب  ضمنها  من  وجد  املعاملة  أوراق  بتصفح 
يف١٤٣٤/١١/١٣هـ وفيه أنه تم رصد مبلغ تعويض عن املباين التي كانت عىل األرض 
أن  تبني  عليه  وباالطالع   .)٢( رقم  لفة  باملعاملة  املرفق  النموذج  حسب  حسبتام  املذكورة 
واثنان وعرشون  ألفا وسبعامئة  أربعة وثالثون  فقط هو  املباين  تعويضا عن  املرصود  املبلغ 
رياال وثالثون هللة )٣٤٧٢٢.٣رياال(، ولكون التحكري يف األرض فقط كام نص عىل ذلك 
أربعة  املبلغ وقدره  من هذا  ـُ ث بأن  التطوير  تنبيه هيئة  املذكور ولذا فسيتم  التملك  يف صك 
بوقف  وخاص  )٤٣٤٠.٢٩رياال(  هللة  وعرشون  وتسع  رياال  وأربعون  وثالثامئة  آالف 
)...(، وأنه جيب أن يودع يف بيت املال يف املحكمة لصالح الوقف، وعىل ذلك جرى التوقيع 
يف  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  اجلميع،  من 

١٤٣٥/٢/٢٦هـ.

يف  الثانية  اجللسة  فتحت  ١٤٣٥/٤/٢٤هـ  االثنني  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  املدينة  يف  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  أن  بعد  صباحا  الثامنة  الساعة  متام 
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األحوال  دائرة  من  الصادر  التصديق  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٤/٩هـ،  يف   ٣٤٢٦٢٥٩٨٨
برقم  منا  الصادر  احلكم  عىل  ١٤٣٥/٤/٥هـ  يف   ٣٥١٩٨٦١٨ برقم  فيها  الشخصية 
احلكم  )وبدراسة  ييل:  ما  املقدمة  بعد  القرار  ونص  ١٤٣٥/٢/٢٦هـ  يف   ٣٥١٥٨٦٤٨
 )...( وكالة  تاريخ  تعديل  إىل  فضيلته  تنبيه  مع  احلكم  عىل  املصادقة  تقرر  ضبطه  وصورة 
رقم ٣٤١٥٤١٣٠٤ يف الصك، وختم كل صفحة من صفحات الصك باخلتم الرسمي، 
طريق  عن  يكون  الوقفني  نصيب  إيداع  وأن  املصادقة،  ختم  عىل  املحكمة  رئيس  وتوقيع 
املحكمة بحساب األوقاف والقرص واهلل املوفق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 
وسلم. قايض استئناف، )...(، ختم وتوقيع. قايض استئناف، )...(، ختم وتوقيع. رئيس 
الدائرة، )...(، ختم وتوقيع.(اهـ، هذا وقد تم ختم مجيع ورقات الصك باخلتم الرسمي، 
كام تم الرجوع إىل وكالة )...( فتبني أن صحة تارخيها هو ١٤٣٤/١٢/١هـ وأن ما وقع 
هو خطأ إمالئي، كام تم بعث الصك إىل فضيلة رئيس املحكمة فوقع عىل ختم املصادقة، 
وأما إيداع نصيب الوقفني فقد ذكر يف الصك أنه سيودع يف بيت املال، وسقطت اإلشارة 
إىل أن اإليداع سيكون يف حساب األوقاف، ولذا فقد قررت أن يكون اإليداع يف حساب 
األوقاف والقرص يف بيت املال وذلك عن طريق املحكمة، وسيتم خماطبة هيئة التطوير بذلك 
ليتم بعث املبالغ اخلاصة بالوقفني إليداعها ومن ثم التهميش عىل صك امللكية املشار إليه 
وعىل سجله بانتقال امللكية إىل مصلحة أمالك الدولة لصالح توسعة املسجد النبوي، وحتى 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف  ال خيفى جرى حتريره، وصىل اهلل وسلم عىل 

١٤٣٥/٤/٢٤هـ.
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فبناًء عىل املعاملة الواردة من املحكمة 
من  إلينا  واملحالة  ١٤٣٥/٣/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٤٢٦٢٥٩٨٨ برقم  املنورة  باملدينة  العامة 
١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ  وتاريخ   ٣٥١٩٥٠٠٢ برقم  باملدينة  االستئناف  حمكمة  رئيس  فضيلة 
بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الشخصية  األحوال  دائـرة  قضاة  نحـن  مّنا  جـرى  فقـد 
باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  احلكم  علـى  االطالُع  املنورة  املدينة 
العامة باملدينة املنورة واملسجل بعـدد ٣٥١٥٨٦٤٨ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ املتضمن 
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بام  فيـه  املحكوم   ،)...( واملستحكر ورثة   .)...( املحكر وقف  بني  التعويض  طلب قسمة 
تنبيه  مع  احلكم،  علـى  املصادقة  تقـرر  ضبطـه،  وصـورة  احلكم  وبدراسـة  باطنـه،  دون 
فضيلته عىل تعديل تاريخ وكالة )...( رقم ٣٤١٥٤١٣٠٤ يف الصك وختم كل صفحة من 
صفحات الـصك باخلتم الرسمي وتوقيع فضيلة رئيس املحكمة عىل ختم املصادقة، وأن 
إيـداع نصيب الوقفني يكون عن طريق املحكمة بحساب األوقاف والقرص، واهلل املوفق، 

وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ل٧اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٦٦٧٥٥ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٤٨٠١ 

سقمةاتعويضا-اانزعاممكيةاأرضاموسوفةا-اتعويضاعنها-اوجوداأنقاضاملقاثملا-اسلترا
تلوسفاعناتألرضا-اتعويضاتملقاثملاعناتألنقاضا-اتعرتتضا سقلاتخلربتءا-اتعويضا
ثبوتاتعمريا تلوسفامناغماها-اشهادةاشهوداعدولا-ا باعمريا تملقاحقنيا-ادفعهلا بعضا

تملقاثملا-اسقمةاتلاعويضابنياتملقاحقني.

 
شهادةاتلشهوداوسلتراأهلاتخلربة.

وبني  بينه  الوقف  عقار  ملكية  نزع  تعويض  قسمة  طالبًا  وقف  ناظر  بصفته  املنهي  أهنى 
املستثمر لكون العقار مأذون باستثامره، كام حرض املستثمر وطالب بام طلبه املنهي، وقد حتقق 
القايض من مطابقة صكوك العقار والوقفية واالستثامر لسجالهتا ورسيان مفعوهلا، كام ورد 
عن  التعويض  كامل  يكون  بأن  الطرفني  بني  التعويض  قسمة  متضمنًا  اخلرباء  قسم  قرار 
األرض من استحقاق الوقف وكامل التعويض عن املباين من استحقاق املستثمر، ثم حرض 
بعض املستحقني للوقف وقرروا اعرتاضهم عىل تلك القسمة بدعوى أن تعمري الوقف كان 
بناء أرض  بأن  املنهي أحرض شاهدين معدلني رشعًا فشهدا  من غلته، وبعرض ذلك عىل 
الوقف كان من املستثمر وأن نزع ملكيتها حصل قبل متام اإلنشاء، ولذا فقد حكم القايض 
احلساب  يف  الوقف  مبلغ  حفظ  وقرر  اخلرباء،  قسم  قرار  يف  جاء  حسبام  التعويض  بقسمة 
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املخصص لذلك حلني رشاء البديل الصالح للوقف، فاعرتض بعض املستحقني، وصدق 
احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
توسعة  مرشوع  منسق  بخطاب  الواردة  املعاملة  عىل  وبناء  املكرمة،  بمكة  العامة  باملحكمة 
إلينا  املحالة  ١٤٣٣/١١/٢هـ  يف   ٣٣٠٥٤٥٥ رقم  احلرام  للمسجد  الشاملية  الساحات 
برشح فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٣٦٦٦٧٥٥ يف ١٤٣٣/١١/٢١هـ، 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٣١٩٥٥١٩٩ يف ١٤٣٣/١١/٢١هـ، ويف هذا اليوم األحد املوافق 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٥/٨هـ 
هذه  من  الصادر  النظارة  صك  بموجب   )...( وقف  عىل  الناظر  بصفته   )...( رقم  املدين 
اجلنسية  سعودي   )...( حلضوره  وحرض  ١٤٠٥/١/٢٩هـ،  يف   ٤/٣٦ برقم  املحكمة 
بموجب السجل املدين رقم )...( بوكالته عن )...( سجل مدين رقم )...( بالوكالة الصادرة 
١٤٣٤/١٠/١٩هـ  يف   ٣٤١٣٥٠٥٢٧ برقم  املكرمة  مكة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من 
بصفته الوكيل الرشعي عن )...( سجل مدين رقم )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بغرب مكة املكرمة برقم ٣٤١٣٤٦٩٨٦ يف ١٤٣٤/١٠/١٨هـ، وأهنى الناظر قائال: 
إن من اجلاري يف ملك وقف جدنا )...( كامل العقار رقم ١٩٠٠٠١ الواقع يف مكة املكرمة 
بمحلة )...( املثبت وقفيته ومتلكه بموجب الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ٣/٣٨٣ 
 )...( املستثمر  احلارض  هذا  موكل  موكل  لصالح  باستثامره  واملأذون  ١٣٦٧/٨/٣هـ  يف 
بموجب صك االستثامر الصادر من هذه املحكمة برقم ٢/١٠٠/٣٣ يف ١٤٣٠/١/٢١هـ، 
ذي  شهر  هناية  يف  احلرام  للمسجد  الشاملية  الساحات  لصالح  املذكور  العقار  نزع  تم  وقد 
احلجة من عام ١٤٣٢هـ، وقدر أرضا وبناء بمبلغ وقدره أربعون مليونا وسبعة وعرشون 
الوقف  بني  التعويض  مبلغ  بقسمة  احلكم  أطلب  رياال،  وتسعون  وثامنية  وثامنامئة  ألفا 
وقدره  مبلغ  الوقف  لصالح  األرض  عن  التعويض  مبلغ  كامل  يكون  بحيث  واملستثمر، 
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ثالثون مليونا ومائة ومخسة وعرشون ألفا ومائتان ومخسون رياال وكامل مبلغ التعويض عن 
املباين واملنشآت لصالح املستثمر مبلغ وقدره تسعة ماليني وتسعامئة وألفان وستامئة وثامنية 
وأربعون رياال حيث إن العقار املذكور تم نزعه قبل انتهاء سنتي اإلنشاء، وذلك ألن بداية 
أهنى،  هكذا  ١٤٣١/١/١٦هـ،  بتاريخ  البناء  رخصة  صدور  تاريخ  من  هو  االستثامر 
كله  إهنائه  املنهي يف  ذكره  ما  مجيع  إن  قائال:  أجاب   )...( معه  احلارض  ذلك عىل  وبعرض 
للعقار  واملنشآت  املباين  عن  التعويض  قيمة  بكامل  أطالب  وإنني  وتفصيال،  مجلة  صحيح 
املذكور املقدرة بمبلغ وقدره تسعة ماليني وتسعامئة وألفا وستامئة وثامنية وأربعون رياال، 
املعمول هبا يف  القسمة هي  انتهاء مدة سنتي اإلنشاء، وهذه  العقار تم نزعه قبل  إن  حيث 
معامالت االستثامرات، هكذا أجاب، وباالطالع عىل الصكوك املشار إليها أعاله وجدهتا 
الصادر من هذه  إليه أعاله  املشار  النظارة  املنهي، وباالطالع عىل صك  به  ملا أهنى  مطابقة 
وقف  عىل  ناظرا   )...( إقامة  يتضمن  وجدته  ١٤٠٥/١/٢٩هـ  يف   ٤/٣٦ برقم  املحكمة 
)...( وباالستفسار عن الصك وردنا اجلواب من مدير السجل هبذه املحكمة رشحا عىل 
لسجله  مطابق  الصك  بأن  املتضمن  ١٤٣٤/٢/٢٦هـ  يف   ٣٣٤٥٠٧٢٥ رقم  له  خطابنا 
وساري املفعول. كام جرى االطالع عىل صك الوقفية املشار إليه الصادر من هذه املحكمة 
الواقع  املحدود  لكامل   )...( وقفية  يتضمن  فوجدته  ١٣٦٧/٨/٣هـ  يف   ٣/٣٨٣ برقم 
املذكور.  باملحدود  الذرع  إحلاق  يتضمن  إحلاقا  به  وجدت  كام   )...( بمحلة  املكرمة  بمكة 
باالستفسار عن الصك وردنا اجلواب من مدير السجل هبذه املحكمة رشحا عىل خطاب له 
وساري  لسجله  مطابق  الصك  بأن  املتضمن  ١٤٣٤/٢/٢٣هـ  يف   ٣٤٤٤٧٠٠٤ رقم 
املفعول. كام جرى االطالع عىل صك االستثامر املشار إليه الصادر من هذه املحكمة برقم 
٢/١٠٠/٣٣ يف ١٤٣٠/١/٢١هـ فوجدته يتضمن اإلذن باستثامر وقف )...( مدة سبع 
عرشة سنة منها سنتي اإلعامر لصالح املستثمر. وباالستفسار عن الصك وردنا اجلواب من 
يف   ٣٤٤٦٨٤٢ رقم  باخلطاب   ٢ رقم  القضائي  املكتب  بأعامل  القائم  القايض  فضيلة 
تدوين  ولعدم  املفعول.  وساري  لسجله  مطابق  الصك  بأن  املتضمن  ١٤٣٤/٤/١هـ 
جرى  املذكور  االستثامر  بصك  املذكور  واملستثمر  الوقف  ناظر  بني  عليها  املتفق  الرشوط 
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املحكمة  هبذه  القايض  فضيلة  من  املذكور  باالستثامر  املتعلقة  املعاملة  أوراق  كامل  طلب 
الشيخ )...( القائم بأعامل املكتب القضائي رقم )...( لالطالع عىل العقد املربم بني الناظر 
يف   ٣٤٥٩٦٢٣٤٥ رقم  باخلطاب  فضيلته  من  املعاملة  ورود  وبعد  املذكورين،  واملستثمر 
١٤٣٤/٤/٨هـ جرى االطالع عىل عقد االستثامر املربم بني الطرفني فوجدت من ضمن 
الرشوط املتفق عليها بني الطرفني أن تاريخ بدء العمل هو تاريخ استالم املوقع أو التوقيع 
عىل العقد، ومل أجد من ضمن الرشوط املتفق عليها بني الطرفني رشط قسمة مبلغ التعويض 
يف حال نزع العقار ألي جهة سواء كانت حكومية أو أهلية، وقد تم إرفاق صورة من عقد 
االستثامر بأوراق املعاملة، كام جرى االطالع عىل رخصة البناء الصادرة من أمانة العاصمة 
املقدسة برقم ٤٧٨٩٢ بتاريخ ١٤٣١/١/١٦هـ، فوجدهتا تتضمن الرتخيص للناظر )...( 
يف   ٣/٣٨٣ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  بالصك  اململوك  الوقف  عقار  ببناء 
رشكة  من  الصادرة  الطرف  إخالء  شهادة  عىل  االطالع  جرى  كام  ١٣٦٧/٨/٣هـ، 
االتصاالت السعودية بتاريخ ١٤٣٣/٣/٥هـ املتضمنة إخالء طرف وقف )...( اململوك 
بالصك رقم ٣/٣٨٣من أي مستحقات ختامية لصالح رشكة االتصاالت السعودية حتى 
الدائري  النقل واستكامل الطريق  تاريخ ١٤٣٣/٣/٥هـ وذلك لتقديمها ملرشوع حمطات 
شهادة  عىل  االطالع  جرى  كام  به.  املحيطة  والساحات  الرشيف  املكي  احلرم  حول  األول 
إخالء  املتضمنة  ١٤٣٣/٣/٥هـ  بتاريخ  الوطنية  املياه  رشكة  من  الصادرة  الطرف  إخالء 
طرف وقف )...( من أي مستحقات مالية لرشكة املياه الوطنية، كام جرت الكتابة هليئة النظر 
فيام  باملحكمة  االستثامر  معامالت  يف  هبا  املعمول  الرشوط  حسب  التعويض  مبلغ  لقسمة 
يتعلق بقسمة مبلغ التعويض يف حال نزع العقار املستثمر فوردنا اجلواب منهم باخلطاب رقم 
٣٤٨٩٧٦٢١ يف ١٤٣٤/١٢/١٧هـ املتضمن بعد املقدمة: ١ـ مدة االستثامر سبع عرشة 
 سنة منها سنتي اإلعامر بموجب صورة الصك رقم ٢/١٠٠/٣٣ يف ١٤٣٠/١/٢١هـ. 
يف   ٤٧٨٩٢ رقم  البناء  ترصيح  واستالم  ١٤٣١/١/١٦هـ  يف  االستثامر  بداية  ٢ـ 
أن  الرأي  اإلعامر.  سنتي  يف  ١٤٣٢/١٢/٣٠هـ  يف  اإلزالة  متت  ٣ـ  ١٤٣١/١/١٦هـ. 
املباين وقدره تسعة ماليني وتسعامئة وألفان وستامئة  قيمة تعويض  املستثمر يستحق كامل 
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وثامنية وأربعون رياال.ا.هـ، وبعرض ما قررته هيئة النظر عليهام قررا قبوهلام وقناعتهام به، 
كام حرض كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
املكرمة  الثانية بغرب مكة  العدل  بالوكالة الصادرة من كتابة  رقم )...( بوكالته عن )...( 
برقم ٣٤٥٣٦١٤٥ يف ١٤٣٤/٤/٢٩هـ وبوكالته عن )...( و)...( و)...( و)...( أوالد 
برقم  املكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن  وبوكالته   )...(
٢٢٦١٦ يف ١٤٢٧/٥/٢١هـ وقرروا قائلني: إننا من املستحقني يف وقف جدنا )...(، وإن 
ما ذكره الناظر يف إهنائه من أن الذي قام باستثامر الوقف وتعمريه هو املستثمر )...( وأنه هو 
أن  املباين واملنشآت واملذكور أعاله غري صحيح، والصحيح  التعويض عن  ملبلغ  املستحق 
الذي قام بتعمري الوقف هو املنهي نفسه والناظر عىل الوقف )...( من غلة الوقف التي قام 
بجمعها مدة عرشة أعوام من أجل تعمري الوقف، وإننا نطالب برصف النظر عن مطالبتهام 
بتسليم مبلغ التعويض عن املباين واملنشآت للمستثمر )...(، ونطالب بتوزيع مبلغ التعويض 
عن املباين واملنشآت عىل املستحقني يف الوقف لكونه من غلة الوقف، هكذا قرروا، وبعرض 
ذلك عىل املنهي قال ما ذكره احلارضون من أهنم من املستحقني يف الوقف صحيح، ما عدا 
يف  استحقاقهم  لعدم  حمله  غري  يف  وموكلوه  فاعرتاضه  وموكليه،  املذكور   )...( املعرتض 
قمت  الذي  أنا  أنني  من  ذكروه  ما  وأما  إليهم،  االستحقاق  وصول  لعدم  وذلك  الوقف، 
بتعمري الوقف من غلة الوقف التي مجعتها مدة عرشة سنوات من أجرة الوقف عىل حسب 
مبني من هنقر  بنرش قديم جدا  الوقف كان عبارة عن حمل  إن  قوهلم فغري صحيح، حيث 
إلصالح إطارات السيارات وتغيري زيوت السيارات ومؤجر بمبلغ وقدره مخسة وعرشون 
أين  قدر  ولو  ١٤٢٩هـ،  عام  هناية  وحتى  ١٤٢٠هـ  عام  منذ  وذلك  سنة،  لكل  ريال  ألف 
مجعت هذا املبلغ حسب قوهلم فهو قليل جدا وال يكفي لبناء برج عىل أرض الوقف، ولكن 
الصحيح أن الذي قام بتعمري واستثامر الوقف هو املستثمر )...(، وذلك بعد أخذ اإلذن من 
يف   ٢/١٠٠/٣٣ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  وبموجب  الرشعي  احلاكم 
١٤٣٠/١/٢١هـ، وقد استلمت منه أجرة سنتي اإلنشاء مبلغا وقدره مليون ريال، لكل 
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عن  النظر  رصف  أطلب  وإنني  ريال،  ألف  مخسامئة  وقدره  مبلغ  اإلنشاء  سنتي  من  سنة 
اعرتاضهم وتسليم كامل مبلغ التعويض عن املباين واملنشآت للمستثمر )...(؛ ألنه هو حق 
له، هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل املعرتضني أجابوا قائلني: إن ما أجاب به املنهي من أن 
بخمسة  مؤجرا  كان  أنه  من  ذكره  ما  وأما  صحيح،  بنرش  حمل  استثامره  قبل  كان  الوقف 
وعرشين ألف ريال سنويا فغري صحيح، والصحيح حسب علمنا أنه كان مؤجرا بخمسة 
وتسعني ألف ريال سنويا، ونطالب برصف النظر عن مطالبة املنهي ووكيل املستثمر بتسليم 
املستثمر )...( كامل مبلغ التعويض عن املباين واملنشآت املذكور، هكذا أجابوا، وبعرض 
ذلك عىل املنهي أجاب قائال: إن الصحيح ما ذكرته يف إجابتي وال صحة ملا ذكره املعرتضون 
وال صفة هلم باالعرتاض أصال، هكذا أجاب، وبطلب البينة من املنهي عىل صحة ما ذكره 
أحرض للشهادة كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وشهد كل واحد منهام بمفرده قائال: 
هذه  من  الصادر  بالصك   )...( لوقف  العائد  املحدود  لعني  بمعرفتي  العظيم  باهلل  أشهد 
 )...( املستثمر  لصالح  باستثامره  واملأذون  ١٣٦٧/٨/٣هـ  يف   ٣/٣٨٣ برقم  املحكمة 
بموجب صك االستثامر الصادر من هذه املحكمة برقم ٢/١٠٠/٣٣ يف ١٤٣٠/١/٢١هـ، 
وإنني أشهد بأن الذي قام باستثامر الوقف هو املستثمر )...(، وأن بداية االستثامر باستالم 
املحدود املذكور هو بتاريخ ١٤٣١/١/١٦هـ، وقد تم نزع العقار املذكور لصالح الساحات 
انتهاء مدة سنتي  الشاملية للمسجد احلرام يف هناية شهر ذي احلجة من عام ١٤٣٢هـ قبل 
اإلنشاء، هكذا شهدا، وبعرض الشاهدين وشهادهتام عىل املعرتضني أجابوا قائلني: إن ما 
ذكره الشاهدان يف شهادهتام صحيح ما عدا ما ذكراه من أن الذي قام باستثامر الوقف هو 
املستثمر )...( فغري صحيح، والصحيح ما ذكرناه يف اعرتاضنا، وأما عن حال الشاهدين 
فاهلل أعلم بحاهلام، فإننا ال نعرفهام وال نعرف عن حاهلام شيئا، هكذا أجابوا، ما عدا املعرتض 
السوابق، وشهادهتام غري  الشاهدين من أصحاب  إن  قائال:  الشاهدين  فقد طعن يف   )...(
مقبولة لوجود قضايا عليهام تقدح يف عدالتهام، وأطلب الكتابة للجهة املختصة لإلفادة عن 
سوابقهام، هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل الشاهدين أجابا قائلني: إن ما ذكره املعرتض 
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)...( من الطعن فينا غري الصحيح، وال مانع من الكتابة للجهة املختصة لإلفادة عن صحة 
املقدسة  العاصمة  برشطة  اجلنائية  األدلة  ملدير  وبالكتابة  أجابا،  هكذا  عدمه،  من  ذكره  ما 
رقم  باخلطاب  منه  اجلواب  وردنا  الشاهدين  حق  يف  املعرتض  ذكره  ما  صحة  عن  لإلفادة 
املعلومات  بجهاز  بالبحث  أنه  املقدمة  بعد  املتضمن  ١٤٣٥/٢/١٦هـ  يف   ٤٢٢٢١٣
الوصفية بموجب اسم ورقم اهلوية للشاهدين املذكورين تبني عدم وجود سوابق مسجلة 
عليهام حتى تارخيه. ا.هـ، وعليه فقد جرى تعديل الشاهدين التعديل الرشعي من قبل كل 
اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من 
بموجب السجل املدين رقم )...( اللذين شهدا بعدالة الشاهدين املذكورين وأهنام أصحاب 
ديانة وأمانة، وحتى ال تتأخر املعاملة بشأن الشاهدين املذكورين طلبت من املنهي غريمها 
فأحرض كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وشهد كل واحد منهام بمفرده قائال: أشهد باهلل 
العظيم بمعرفتي لعني املحدود العائد لوقف )...( بالصك الصادر من هذه املحكمة برقم 
صك  بموجب   )...( املستثمر  لصالح  باستثامره  واملأذون  ١٣٦٧/٨/٣هـ  يف   ٣/٣٨٣
االستثامر الصادر من هذه املحكمة برقم ٢/١٠٠/٣٣ يف ١٤٣٠/١/٢١هـ، وإنني أشهد 
املحدود  باستالم  االستثامر  بداية  وأن   ،)...( املستثمر  هو  الوقف  باستثامر  قام  الذي  بأن 
املذكور هو بتاريخ ١٤٣١/١/١٦هـ، وقد تم نزع العقار املذكور لصالح الساحات الشاملية 
للمسجد احلرام يف هناية شهر ذي احلجة من عام ١٤٣٢هـ قبل انتهاء مدة سنتي اإلنشاء، 
هكذا شهدا، وبعرض الشاهدين عىل املعرتض )...( قال إن الشاهدين املذكورين ال أعرفهام 
قام  ثم  أجاب،  اعرتاضنا، هكذا  ذكرناه يف  ما  والصحيح  به غري صحيح،  ما شهدا  ولكن 
املعرتض بتوجيه بعض األسئلة للشاهدين تتعلق بالعقار املذكور فأجاب عليها، وعليه فقد 
جرى تعديل الشاهدين التعديل الرشعي من قبل كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( اللذين 
املعرتض )...(  ثم طلب  ديانة وأمانة،  املذكورين وأهنام أصحاب  الشاهدين  بعدالة  شهدا 
لعدم  لطلبه  أجبه  فلم  للوقف  استثامره  عىل  اليمني  ألداء   )...( املستثمر  حضور  املذكور 
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مبلغ  بكامل  املستثمر  املنهي ومطالبة  إهناء  من  تقدم  ما  وبناء عىل  ذلك، وعليه  إىل  احلاجة 
إن  وحيث  النظر،  هيئة  قررته  وما  الشاهدان  به  شهد  وما  واملنشآت  املباين  عن  التعويض 
النظر هي املعمول هبا يف معامالت االستثامر يف حال نزع ملكية  التي قررهتا هيئة  القسمة 
العقار املستثمر، لذا كله فقد حكمت بقسمة كامل مبلغ التعويض عن نزع العقار املذكور 
للوقف كامل مبلغ التعويض عن األرض مبلغ وقدره ثالثون مليونا ومائة ومخسة وعرشون 
مبلغ  واملنشآت  املباين  عن  التعويض  مبلغ  كامل  وللمستثمر  رياال،  ومخسون  ومائتان  ألفا 
النظر عن  وقدره تسعة ماليني وتسعامئة وألفان وستامئة وثامنية وأربعون رياال، ورصفت 
ملحاسبة  مستقلة  بدعوى  يتقدموا  أن  هلم  بأن  وأفهمتهم  املذكورين،  احلارضين  معارضة 
بأن يكون  املذكورة، كام حكمت  العرشة سنوات  الوقف خالل  الناظر عام رصفه من غلة 
العريب  النقد  بمؤسسة  املحكمة  حساب  يف  الوقف  مبلغ  وحفظ  الثمن  وقبض  اإلفراغ 
السعودي حلني رشاء البديل الصالح للوقف، وذلك بعد اكتساب احلكم القطعية، وبعرض 
احلكم عليهم قرر املنهي ووكيل املستثمر القناعة واملعارضني عدمها، وباهلل التوفيق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٥/٨هـ.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف يف 
منطقة مكة املكرمة االطالع عىل الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٢٤٣٠٣٨ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٥هـ املتضمن طلب املنهي/ 
الناظر عىل وقف )...( اإلذن له بقسمة التعويض بني الوقف واملستثمر، وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية تقرر باألكثرية املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٧٧اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٦٦٥٦٦ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٧١٣٠ 

إذنارشتءاعقارالوسفا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-احتققامنارشطاتلوتسفا-اموتفقةا
مالكاتلعقارا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتإلذنا

لمناظلابالرشتء.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أمواله  الوقف من  له برشاء عقار جلهة  ناظرًا عىل وقف طالبًا اإلذن  املنهي بصفته  أهنى 
املودعة يف بيت مال املحكمة، وقد جرى من القايض التأكد من مطابقة صكوك ملكية العقار 
وجود  متضمنًا  اخلرباء  قسم  قرار  ورد  كام  مفعوهلا،  ورسيان  لسجالهتا  والنظارة  والوقفية 
غبطة ومصلحة جلهة الوقف يف رشاء العقار بالثمن املنهى به، كام حرض مالك العقار وقرر 
موافقته عىل بيعه لصالح الوقف بالثمن املنهى به، وبطلب البينة من املنهي أحرض شاهدين 
معدلني رشعًا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف برشاء العقار بالثمن املذكور، ولذا فقد 

أذن القايض للناظر برشاء العقار بالثمن املنهى به، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
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املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٤٦٦٥٦٦ وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٣٢٠٦٨١ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٠/٢١هـ 
 )...( املدعو/  حرض  وفيها  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته ناظرًا عىل وقف )...( بموجب 
وأهنى  ١٤٢٩/٩/٦هـ،  يف   ١١/٤٨/١٨٥ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة  صك 
قائال: إن لوقف )...( مبلغا ماليا مودعا لدى مؤسسة النقد العريب السعودي بموجب سند 
ومخسامئة  ماليني  سبعة  منه  بقي  وقد  ١٤٢٩/١١/٢٠هـ،  يف   ٥/٨١٩٩١٨ رقم  اإليداع 
واثنان وتسعون ألف وتسعامئة وستة وثالثون رياال سعوديا، وحيث إن املبلغ غري مستفاد 
املذكور  املبلغ  استثامر  يمكن من خالله  البحث عن عقار  فقد جرى  لذا  الوقف،  منه جلهة 
وحتقيق املصلحة للوقف، وقد وجدت بعد البحث العامرة الواقعة يف )...( قطعة رقم ٨٢٠ 
واململوكة للمدعو )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الصك 
الصادر من كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة برقم ٢٥٥ وتاريخ ١٤٠٦/٥/٨هـ املذروعة 
شاماًل بطول ٣٠مرتًا، وحيدها شارع عرض ١٥مرتا وجنوبا بطول ٣٢مرتا، وحيدها القطعة 
٨١٨ ورشقا بطول ٣٢.٥٠مرتا، وحيدها شارع عرض ١٥مرتا وغربًا بطول٣٧مرتا وحيدها 
ومخسون  مرتا  وستون  وستة  ألف   )  ١٠٦٦.٥  ( اإلمجالية/  ومساحتها   ٨١٩ رقم  القطعة 
سبعة  قدرها  بقيمة  إليه  املشار  الوقف  لصالح  ببيعها  املذكور  مالكها  رغب  وقد  سنتمرت، 
ماليني ومخسامئة ألف ريال، وحيث إن يف ذلك غبطة ومصلحة للوقف املذكور أطلب اإلذن 
برشائها لصالح هذا الوقف، هكذا أهنى، كام جرى االستفسار من قسم املحاسبة عن بقية 
املبلغ املودع لدهيم برقم ٣٥١٦٧٥٧٤٣ يف ١٤٣٥/٠٦/٠٩هـ فوردنا اجلواب منهم برقم 
املذكور  الوقف  لصالح  املودع  املبلغ  أن  املتضمن  ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ  يف   ٣٥١٦٧٥٧٤٣
سعوديا،  رياال   ٢٧٦٣٧٩٣٦ مبلغ  رصف  تم  وقد  سعوديا  رياال   ٣٥٢٣٠٨٦٦ هو  أعاله 
وتبقى من مبلغ وقدره ٧٥٩٢٩٣٠ رياال سعوديا سبعة ماليني ومخسامئة واثنان وتسعون ألف 
وتسعامئة وثالثون ريال ال غري، كام جرت الكتابة هليئة النظر لإلفادة عن الغبطة واملصلحة 
يف رشاء املحدود بأعاله لصالح الوقف بقيمة )سبعة ماليني ومخسامئة ألف ريال(، فوردنا 
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خطاهبم برقم ٣٤٢٣٢٠٦٨١ يف ٠٤/١٣ /١٤٣٥هـ املتضمن أنه بتطبيق الصك تبني أنه 
مطابق وتتكون العامرة من بدروم + دور أريض + دور متكرر + مبيتات، وبمطابقة ترصيح 
اإلنشاء الصادر من أمانة العاصمة املقدسة برقم ٣٦٤٢٧ يف ١٤٢٩/٧/٩هـ عىل الطبيعة 
وجد أنه مطابق، ونرى أن يف رشاء العقار بمبلغ سبعة ماليني ومخسامئة ألف ريال سعودي 
الصك  العدل األوىل لإلفادة عن  لكتابة  الكتابة  الوقف، كام جرى  غبطة ومصلحة لصالح 
رقم ٢٥٥ يف ١٤٠٦/٥/٨هـ، فوردنا خطاهبم رقم ٣٥١٣١٥٠٣٦ يف ١٤٣٥/٥/١٥هـ 
يف   ١١/٤٨/١٨٥ رقم  النظارة  صك  عىل  االطالع  جرى  كام  لسجله  مطابق  أنه  املتضمن 
ملا عطف عليه وباالستفسار عن  املحكمة فوجد مطابقًا  الصادر من هذه  ١٤٢٩/٩/٦هـ 
املتضمن  السجل رقم ٣٥٥١٣٠٠٠ يف ١٤٣٥/٢/١٢هـ  اجلواب من مدير  سجله وردنا 
صك  سجل  من  ضوئية  صورة  طلب  جرى  كام  تذكر  رشوحات  أي  سجله  عىل  يوجد  ال 
الوقفية رقم رقم٤٤/١٢١/١٢٠ يف ١٢٨٣/٦/٢٩هـ، فوردنا خطاب مدير السجل رقم 
وجدت  عليها  وباالطالع  الضوئية  الصورة  هبا  مرفقا  ١٤٣٥/٥/١٠هـ  يف   ٣٥١٣١٤٨٥
مطابقة ملا أهنى به املنهي، وباالطالع عىل رشط الواقف وهذا نصه: )أنشأت الواقفة احلاجة 
وغلة  وإسكانا  سكا  به  تنتفع  حياهتا  مدة  نفسها  عىل  أوال  وقفا  وجعلته  هذا  وقفها   )...(
بعدها يكون  ثم من  الصائرة يف األوقاف األهلية،  الرشعية  االنتفاعات  واستغالال وبسائر 
وقفا عىل الشيخ )...( من أهايل )...(، ثم من بعده عىل أوالده ذكورهم وإناثهم عىل السوية 
بينهم، ثم عىل أوالدهم من الظهور ومن البطون ثم عىل أوالد أوالدهم أيضا من الظهور ومن 
البطون ثم عىل أوالد أوالد أوالدهم أيضا من الظهور ومن البطون وعىل ذريتهم ونسلهم 
وعقبهم نسال بعد نسل وعقبا بعد عقب أبدا ما تناسلوا وتعاقبوا فإذا انقرضوا، ومل يبق أحد 
منهم فيكون وقفا عىل أهل )...( الواردين إىل مكة، وإن مل يرد منهم أحد فيكون وقفا عىل 
ناظر زاوية )...( يومئذ أي ناظر كان، ثم عىل فقراء أهل )...( القاطنني بمكة املرشفة وجعل 
ماله عىل مطلق الفقراء وجعلت النظر عىل وقفها هذا أوال لنفسها مدة حياهتا ال يشاركها فيه 
مشارك وال ينازعها منازع ثم من بعدها للشيخ )...( املذكور ثم من بعده لألرشد فاألرشد 
من املستحقني من ذريته، وإذا آل الوقف ألهل )...( فيكون النظر لشيخ أهل )...( بمكة 
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عليها،  الناظر  الزاوية  لشيخ  النظر  فيكون  املذكورة،  الزاوية  لناظر  الوقف  آل  وإذا  يومئذ 
وإذا آل الوقف للفقراء فالنظر ملوالنا احلاكم الرشعي يومئذ ينظر من شاء من أهل الديانة 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( البائع  اجللسة  هذه  يف  حرض  كام  واألمانة.ا.هـ 
املدين رقم )...( وقرر موافقته عىل بيع العقار اململوك له بموجب الصك رقم ٢٥٥ وتاريخ 
١٤٠٦/٥/٨هـ الصادر من كتابة عدل األوىل بمكة املكرمة وهو العامرة الواقعة )...( قطعة 
رقم ٨٢٠ بمبلغ وقدره سبعة ماليني ومخسامئة ألف ريال فقط ال غري لصالح الوقف املذكور، 
املدين  السجل  للشهادة وأدائها كال من: )...( سعودي اجلنسية بموجب  املنهي  كام أحرض 
رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاهلام عام لدهيام 
شهد كل واحد بمفرده قائاًل: أشهد باهلل أن رشاء هذا العقار اململوك للمدعو )...( بموجب 
الصك رقم ٢٥٥ وتاريخ ١٤٠٦/٥/٨هـ الصادر من كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة، وهو 
العامرة الواقعة )...( قطعة رقم ٨٢٠ بمبلغ وقدره سبعة ماليني ومخسامئة ألف ريال فقط ال 
غري فيه غبطة ومصلحة للوقف املذكور، هكذا شهدا، وعدال من قبل كال من: )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، فبناء عىل ما تقدم من اإلهناء بأعاله وإفادة هيئة النظر بالغبطة واملصلحة والشهادة 
املعدلة رشعًا املتضمنة أن يف رشاء العقار املذكور غبطة ومصلحة جلهة الوقف وموافقة البائع 
عىل ما ذكر، فقد أذنت لناظر وقف )...( برشاء العقار املوصوف باإلهناء اململوك للمدعو 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بموجب الصك رقم ٢٥٥وتاريخ  
بمبلغ   )...( وقف  لصالح  املكرمة  بمكة  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٠٦/٥/٨هـ 
وقدره سبعة ماليني ومخسامئة ألف ريال فقط ال غري، وبذلك حكمت، وأمرت برفع احلكم 
ملحكمة االستئناف لتدقيقه حسب املتبع. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/١٤هـ، وصىل اهلل عىل نبينا 

وعىل آله وصحبه وسلم.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
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بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/١٧هــ  وتاريخ   ٣٤٢٣٢٠٦٨١ برقم  املكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥١٧٧٦٢٧ 
وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤هــــ، املتضمن طلب )...( الناظر عىل وقف )...( اإلذن له برشاء 
الصك  وبدراسة   ،)...( للمدعو  اململوكة  الوقف  لصالح   )...( خمطط  يف  الواقعة  العامرة 
العامرة املذكورة، واهلل املوفق، وصىل اهلل  املوافقة عىل اإلذن برشاء  وصورة ضبطه تقررت 

عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم.
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 ر٧اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٠٣٦١٣ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٣٢٥١ 

إذنارشتءاعقارالوسفا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-احتققامنارشطاتلوتسفا-اسلترا
سقلاتخلربتءا-اتقديلاثمناأسلا-اموتفقةااتلبائعاعميها-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةا

لموسفا-اتإلذنالمناظلابالرشتء.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

من  الوقف  جلهة  عقار  برشاء  هلم  اإلذن  طالبني  وقف  عىل  نظارًا  بصفتهم  املنهون  أهنى 
والتأكد من رسيان  القايض االطالع  املحكمة، وقد جرى من  مال  بيت  املودعة يف  أمواله 
قرار قسم  العقار والنظارة والوقفية ومطابقتها لسجالهتا، كام ورد  مفعول صكوك ملكية 
الثمن  وأن  اإلهناء  يف  الوارد  الثمن  من  بأقل  العقار  قيمة  تقدير  متضمنًا  باملحكمة  اخلرباء 
املنهى به ال حيقق الغبطة واملصلحة للوقف، ثم حرض وكيل مالكي العقار وقبل ببيعه بالثمن 
البينة من املنهني أحرضوا شاهدين معدلني رشعًا فشهدا  املقدر من قسم اخلرباء، وبطلب 
بوجود غبطة ومصلحة للوقف برشاء العقار بالثمن املذكور أخريًا، ولذا فقد أذن القايض 

للنظار برشاء العقار بالثمن املقدر من قسم اخلرباء، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
باملحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناًء عىل املعاملة املحالة من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
برقم  املحكمة  هبذه  املقيدة  ١٤٣٤/١١/١٠هـ،  يف   ٣٤٥٠٣٦١٣ برقم  املكرمة  بمكة 
١٤٣٥/٠٥/١٩هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ويف  ١٤٣٤/١١/١٠هـ،  يف   ٣٤٢٥٥٤٩٥٨
افتتحت اجللسة يف متام الساعة التاسعة صباحًا، وفيها حرض كل من )...( سعودي اجلنسية 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
)...(، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن 
وتاريخ   ٣٩٦٣ رقم  بجدة  الثانية  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( الناظر 
األحكام  وقبول  واملرافعة  املحاكم  مراجعة  حق  فيهام  له  املخول  ١٤٣٢/٠١/١٣هـ، 
واالعرتاض عليها..إلخ، واملنهون أصالة وموكل املنهي )...( هم نظار وقف )...( بموجب 
١٤٣٠/٠٤/٢٩هـ  وتاريخ   ١٨/٥/٥٠ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة  صك 
وأهنوا قائلني: إن لوقف )...( الواقع حتت نظارتنا عقارات قد سبق وأنه تم نزع ملكيتها من 
الدولة للمصلحة العامة، وقد تم تعويض الوقف عن هذه العقارات بمبالغ إمجالية وقدرها 
مليار وستامئة وتسعة ماليني ومائة وألفان ومخسامئة وعرشة رياالت ال غري، وتم إيداعها يف 
حساب الوقف لدى مؤسسة النقد بموجب نامذج اإليداع املرفقة، وظهر لنا من املصلحة 
رشاء عقار للوقف، وقد وجدنا عقارًا بمكة املكرمة بمخطط )...(، وهو عبارة عن عامرة 
مقامة عىل كامل قطعة األرض رقم )٢٤١( من اللوحة رقم )...( ومساحة األرض اإلمجالية 
) ١٤٢٥٬٨٩م٢ ( ألف وأربعامئة ومخسة وعرشون مرتًا مربعًا وتسعة وثامنون سنتمرت مربع، 
واململوكة لـ )...( و)...( بمبلغ )اثنني وسبعني مليون ريال(، وألن يف رشائه للوقف غبطة 
ومصلحة فنطلب اإلذن برشائها، هكذا أهنوا، فجرى اطالعي عىل صك النظارة الصادر من 
هذه املحكمة برقم ١٨/٥/٥٠ يف ١٤٣٠/٠٨/٠٣هـ فوجدته يتضمن إقامة )...( و)...( 
يف   ٣٤٢٨٢٩٨٧٢ رقم  بخطايب  عنه  االستفسار  تم  كام   ،)...( وقف  عىل  نظارا  و)...( 
تاريخ  حتى  مفعوله  رسيان  املتضمن  السجل  مدير  جواب  فوردنا  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ 
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برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  اطالعي عىل  جرى  كام  ا.هـ،  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ 
الوقف  ألعيان   )...( وقفية  إثبات  يتضمن  فوجدته  ١٣٣٩/٦/١٦هـ  يف   ١٥٧/٣٧٤
عامره  أعاله  للعني  العقار  هذا  ))املوقوف  ونصه:  الوقف  رشط  ويتضمن  باطنه  املذكورة 
وغامره ودامره بحقوقه ومرافقه كلها ورشبه ومشاربه وفسوحه وجماري املاء ومجيع املساكن 
واألشجار والنخيل والربك والفقور والدبول والعني اجلارية وكل حق بجميع ما ذكر داخل 
فيه وخارج عنه وكل ما هو معروف بام ذكر أو منسوب إليه من حقوقه املعلوم مجيع ذلك 
نافيًا للجهالة رشعًا وقفًا صحيحًا رشعيًا وحبسًا رصحيًا  الواقف املذكور علاًم رشعيًا  عند 
وال  ببعضه  وال  به  يناقل  وال  يتمّلك  وال  يمّلك  وال  يرهن  وال  يوهب  وال  يباع  ال  مرعيًا 
يستبدل عنه بوجه من الوجوه مطلقًا، بل ال يزال وقفًا قائاًم عىل أصوله وروابطه مستمرًا عىل 
رشوطه وضوابطه، كلام مر عليه زمان أكده وكلام تواىل عليه دهرًا وأوانًا جدد حكمه وأطده 
وأبده أبد اآلبدين ودهر الداهرين إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها وهو خري الوارثني، 
وأنشأ الواقف املذكور ضاعف اهلل تعاىل له األجور وقفه هذه املعني املحدود أوال عىل نفسه 
الكريمة، ال يشاركه فيه مشارك وال ينازعه فيه منازع وال يتأول عليه متأول بوجه من الوجوه 
ينتفع بذلك بمفرده سكنًا وإسكانا وغله واستغالاًل وبسائر االنتفاعات الرشعية الوقفية ثم 
يكون مجيع ما ذكر ما عدا العزلة ذات اإليوان والربكة التي هي أحد العزل التسعة الكائنة 
معهام  الذي  و)...(   )...( الكائنتني  والدارين  أعاله  املذكورة   )...( بحارة  املكرمة  بمكة 
وآبار  بيوت  من  عليه  اشتملت  وما  وحوايا  املعروفة  للتشمة  املقابل  بسقياه  هلام  املالصق 
ومساكن وركبان وأشجار الكائنة )...( بالطائف والبستان املشتمل عىل نخل وغريه وبقوع 
عّينها  التي  السقيا  من  ماله  مع  املكرمة  مكة  أعامل  من   )...( بأرض  الكائنة   )...( املسامة 
الواقف املذكور له من )...( املذكورة وقدرها ثامن أوجاب عبارة عن ست وتسعني ساعة 
املشهور  بالطائف  الكائن  والبيت  املذكورة   )...( قرار عني  ثامن وعرشين وجبة  من أصل 
سابقًا ببيت )...( عىل أوالده لصلبه ذكورًا وإناثا وعىل أوالد أبنائه وعىل أوالد أبناء أبنائه 
ونسله وعقبه وذريته أبدا ما تناسلوا ودائاًم ما تعاقبوا وليس ألوالد البطون شئ يف شئ من 
الطبقات وأما العزلة ذات اإليوان والربكة التي هي إحدى العزل التسعة الكائنة بالقرارة 
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املذكورة أعاله والداران الكائنان )...( و)...( الذي معهام بسقياه املذكور مجيع ذلك أعاله 
أعاله  املذكورة  بالطائف  الكائنة  والركبان  واآلبار  البيوت  من  عليه  اشتملت  وما  وحوايا 
والبستان املشتمل عىل نخل وغريه وبقوع املسامة )...( الكائنة )...( من أعامل مكة املكرمة 
وسقياه والثامنية األوجاب املذكورة من أصل ثامن وعرشين وجبة قرار عني )...( املذكورة 
فيكون مجيع ذلك وقفًا عىل ابنته ذات احلجاب الرفيع والسرت الضايف املنيع السيدة اجلليلة 
املثيلة )...( خاصًا هبا مدة حياهتا ثم يرجع ذلك إىل بقية وقفه املذكور فيضم إليه وجيري عىل 
وقفًا عىل  فيكون   )...( ببيت  املشهور سابقًا  بالطائف  الكائن  البيت  وأما  املسطور  الرشط 
مصالح الزاوية الكائنة بالطائف بقرب البيت املذكور املشهورة )...( التي إنشاؤها الواقف 
املذكور ترصف الغلة لتعمريه إن احتاج إىل كلها أو بعضها ثم إىل تعمري الزاوية ومصاحلها 
فإن تعذر الرصف إىل مصالح الزاوية املذكورة يرجع البيت املذكور إىل بقية وقفه املذكور 
وجيري عىل الرشط املسطور ثم من بعده ألقرب العصبات إىل الواقف املذكور من السادة 
األرشاف ذوي )...( وإىل عتقائه بالسوية بينهم الذكر واألنثى عىل السواء، فإن مل يوجد من 
 )...( من  املنقطعني  واملساكني  الفقراء  عىل  وقفًا  يكون  املذكورين  عليهم  املوقوف  هؤالء 
و)...( الذكر واألنثى سواء ورشط الواقف املذكور رشوطًا يف وقفه هذا أكد العمل عليها 
والزيادة  واإلخراج  اإلدخال  الكريمة  لنفسه  رشط  أنه  منها  إليها  واملصري  املرجع  وجعل 
الكرة  بعد  والكرة  املرة  بعد  املرة  بنفسه  ذلك  يفعل  وأن  واحلرمان،  واإلعطاء  والنقصان 
كام   ،)) مطلقًا  الوجوه  من  بوجه  ذلك  فعل  ألحد غريه  وليس  لنفسه خاصة  ذلك  وجعل 
جرى اطالعي عىل صك التملك الصادر من كتابة العدل األوىل بمكة برقم ١١/٧٠٤/٩٠ 
 )...( الثلثني  بينهام  مشاعا  و)...(   )...( رشاء  يتضمن  فوجدته  ١٤٣٢/١١/١٢هـ  يف 
والثلث )...( لكامل قطعة األرض رقم )...( الواقعة )...( املحدودة شاماًل: شارع عرض 
مخسة   )٢٥( بطول   )٢٥٣( رقم  قطعة  جنوبًا:  مرتًا  وعرشون  مخسة   )٢٥( بطول  )١٦(م 
وعرشون مرتا رشقًا: قطعة رقم )٢٤٢(م بطول )٤٠( أربعون مرت غربًا: قطعة رقم )٢٤٠(
رقم  بخطابنا  الصك  هذا  سجل  عن  االستفسار  جرى  كام  مرتا  أربعون   )٤٠( بطول  م 
٣٤٢٨٨٩٣٠٨ يف ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ فوردت اإلفادة من رئيس كتابة العدل األوىل بمكة 
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الصك مطابق لسجله ورسيان  أن  املتضمن  برقم ٣٤٢٨٨٩٣٠٨ يف ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ 
للوقوف عىل  املحكمة  اخلرباء هبذه  هليئة  مني  الكتابة  ا.هـ، كام جرت  تارخيه  مفعوله حتى 
حاليًا  السائدة  األسعار  حسب  األرض  قيمة  وتقدير  وذرعًا  حدًا  الصك  وتطبيق  املحدود 
)اثنني وسبعني مليون  بمبلغ  العقار  ثم اإلفادة هل يف رشاء  للعقار،  البناء  وتطبيق رخصة 
يف   ٣٤٢٢١٩٣٥٨ رقم  اخلطاب  بموجب  وذلــك  للوقف  ومصلحة  غبطة  ــال(  ري
يف   ٣٤٢٢١٩٣٥٨ رقم  بخطاهبم  اخلرباء  هيئة  من  اإلفادة  فوردت  ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ، 
نبينا حممد وآله  ما نصه: ))احلمد هلل والصالة والسالم عىل  املتضمن  ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ 
وصحبه وبعد بناًء عىل املعاملة الواردة إلينا من فضيلة الشيخ/ )...( برقم ٣٤٢٥٥٤٩٥٨ 
يف ١٤٣٥/١/١٠هـ بشأن طلب الناظر )...( عىل وقف )...( اإلذن له برشاء العقار أرضًا 
املكرمة  الصادر من كتابة عدل األوىل بمكة  الصك  الكائن )...(، واملثبت بموجب  وبناًء 
ريال،  مليون  وسبعون  اثنان  وقدره  بمبلغ  ١٤٣٢/٠٨/١٢هـ  يف   ١١/٧٠٤/٩٠ برقم 
وطلب فضيلته الوقوف عىل املحدود واإلفادة هل يف رشائه غبطة ومصلحة جلهة الوقف 
املذكور أعاله أواًل: الصك مطابق حدًا وأن مساحة األرض هي ) ١٤٢٥.٨٩م٢( ألف مرت 
مربع كام هو موضح بالصك، ويقدر سعر املرت املربع بمبلغ مخسة وعرشون ألف ريال وتقدر 
ومائتان  ألفًا  وأربعون  وسبعة  وستامئة  مليون  وثالثون  مخسة  وقدره  إمجايل  بمبلغ  األرض 
بمبلغ  املربع  املرت  ويقدر  واملباين)١٢٣١٥٬٠١٠(م٢،  املسطحات  وإمجايل  ريال  ومخسون 
وقدره ألفان وتسعامئة ريال وإمجايل تقدير املباين مخسة وثالثون مليون وسبعامئة وثالثة عرش 
العامرة هي مواقف + دور أريض ٢٤ غرفة بحامم +ميزانني + دور مصىل  ألفًا وحمتويات 
+دور مطعم + دور خدمات +ستة أدوار متكررة الدور الواحد عبارة عن ٢٤ غرفة بحامم 
+ مخسة مصاعد + سلمني + نظام إطفاء متكامل ومطابق ترصيح اإلنشاء الصادر من أمانة 
بمبلغ  حمتوياته  وبجميع  وبناًء  أرضًا  العقار  قيمة  وتقدر   ٧٠٦٠٠ برقم  املقدسة  العاصمة 
وقدره واحد وسبعون مليون وثالثامئة وستون ألفًا وسبعامئة وتسعة وسبعون ريال وليس 
للوقف غبطة ومصلحة برشاء العقار بمبلغ اثنني وسبعني مليون ريال والغبطة واملصلحة 
للوقف يف رشائه هو واحد وسبعون مليون وثالثامئة وستون ألفًا وسبعامئة وتسعة وسبعون 
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ريااًل ا.هـ أعضاء هيئة النظر )...( جماز وموافق و)...(.كام حرض )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن كاًل من )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( مالكي 
العقار املذكور أعاله )...( الثلثني و)...( الثلث مشاعًا بينهام بموجب الوكالة الصادرة من 
برقم ٣٥٢١٤٠١٥ يف ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ ووكالة رقم  املكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة 
 )١( رقم  العامرة  من  النصيب  بيع  فيها  له  املخول  ١٤٣٥/٣/٢٩هـ  يف   ٣٥٤١٧٤٠٢
للمشرتي واإلقرار  بالصك رقم ١١/٧٠٤/٩٠ يف ١٤٣٢/٨/١٢هـ واإلفراغ  اململوكة 
واالستالم بالثمن وبعرض ما جاء يف قرار هيئة اخلرباء عليه أن قيمة البيع بثمن وقدره اثنان 
وسبعون مليون ريال ليس فيه غبطة ومصلحة جلهة الوقف، وأن الغبطة واملصلحة للوقف 
هو ما قررته هيئة النظر املشار إليه أعاله وقدره واحد وسبعون مليون وثالثامئة وستون ألفًا 
البيع باملبلغ املحدد من قبل هيئة اخلرباء  وسبعامئة وتسعة وسبعون رياال قرر موافقته عىل 
املذكور أعاله، كام جرى االستفسار عن إيصال املبلغ املودع لصالح الوقف وذلك بخطايب 
رقم ٣٤٢٥٥٤٩٥٨ يف ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، فوردت اإلفادة من حماسب املحكمة بخطابه 
املودع بحساب املحكمة  املبلغ  أن  رقم ٣٤٢٥٥٤٩٥٨ يف ١٤٣٥/٠١/٠٤هـ واملتضمن 
لصالح وقف/ )...( بموجب اإليصال رقم ٧/٦١٨٠٣٤ يف ١٤٣٤/٠٣/٢٦هـ أنه تم 
رصف جزء منه وتبقى مبلغ وقدره مليار وثالثة وعرشون مليون وثامنامئة وستة ومخسون 
الغبطة  البينة عىل حتقق  املنهني  ا.هـ، فطلبت من  ألفًا ومائة وعرشون رياال وأربعون هللة 
 )...( من  كاًل  وأدائها  للشهادة  فأحرضوا  املبلغ  هبذا  العقار  هذا  برشاء  للوقف  واملصلحة 
بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
السجل املدين رقم )...( وشهد كلٌّ واحٍد منهام بمفرده قائاًل: إنني من أهل اخلربة يف العقار 
املذكور وقف/  للوقف  بأوصافها واملراد رشائها  املذكورة أعاله  العامرة  اطلعت عىل  وقد 
)...( هلذه العامرة القائمة عىل األرض الواقعة )...( واملحدودة واململوكة لكل من/ )...( 
و)...( ومساحتها )١٤٢٥.٨٩(م٢ ألف مرت مربع وهي مكونة من اثنا عرش دورًا منها ثامنية 
متكرر والدور املتكرر أربعة وعرشون غرفة وأربعة أدوار خدمات + بدروم + مخسة مصاعد 
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وامجايل الغرف )١٩٢( تقع عىل واجهة واحدة وأشهد أن يف رشائها للوقف بمبلغ )واحد 
وسبعني مليون وثالثامئة وستني ألفًا وسبعامئة وتسعة وسبعني رياال( غبطًة ومصلحًة لصالح 
قبل  من  الرشعي  التعديل  وعدال  شهدا  هكذا  والبناء  األرض  قيمة  هي  هذه  وأن  الوقف 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
م من إهناء املنهني وبعد االطالع عىل الصكوك  السجل املدين رقم )...(، فبناًء عىل ما تقدَّ
املشار إليها أعاله وعىل قرار هيئة اخلرباء وعىل مقتىض البينة املعدلة رشعًا وخطاب حماسب 
أذنت  فقد  اخلرباء  هيئة  قبل  من  املقدر  املبلغ  عىل  باملوافقة  املالكني  وكيل  وإقرار  املحكمة 
للمنهني أصالة ووكالة برشاء العقار املذكور أعاله جلهة وقف )...( بمبلغ وقدره )واحد 
املودع  املبلغ  من  ريال(  وسبعون  وتسعة  وسبعامئة  ألفًا  وستون  وثالثامئة  مليون  وسبعون 
االستئناف  ملحكمة  اإلجراء  هذا  برفع  وأمرت  السعودي  العريب  النقد  بمؤسسة  للوقف 
لتدقيقه كاملتبع وسيتم إجراء إكامل الالزم حيال اإلفراغ بعد اكتساب احلكم الصفة القطعية 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر  وبذلك حكمت، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

الساعة )١٠:٢٥( يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠٥/١٩هـ.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف يف 
منطقة مكة املكرمة االطالع عىل الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٢٥١٥٠٠ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هـ املتضمن طلب/ )...( 
اإلذن له برشاء العقار املذكور يف اإلهناء وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل 
ما أذن به فضيلته، مع التنبيه بنقل رشط الواقف عىل صك العقار املراد رشاؤه وأنه سيصبح 

هو صك الوقفية، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٧٩اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٦٩٥١٩ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ رقم القرار: ٣٥١٤٤٥٢٣ 

إذنارشتءاعقارالوسفا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-اسلتراسقلاتخلربتءا-اشهادةاشهودا
عدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اموتفقةامالكاتلعقارا-اتإلذنالمناظلابالرشتءا-اتصديقا

تحلكلا-اإجلتءاتملبايعةا-اإثباتانقلاتملمكيةا-اهتميشاعىلاصكاتلعقار.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أمواله  من  الوقف  جلهة  عقارين  برشاء  له  اإلذن  طالبًا  وقف  ناظر  بصفته  املنهي  أهنى 
ملكية  صكوك  مطابقة  من  التأكد  القايض  من  جرى  وقد  املحكمة،  مال  بيت  يف  املودعة 
العقارين والوقفية والنظارة لسجالهتا ورسيان مفعوهلا، كام ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا 
وجود غبطة ومصلحة جلهة الوقف يف رشاء العقارين بالثمن املنهى به، وبطلب البينة من 
املنهي أحرض شاهدين معدلني رشعًا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف برشاء العقارين 
بالثمن املذكور، كام حرض وكيل مالك العقار وقرر موافقته عىل بيعه بالثمن املنهى به، ولذا 
فقد أذن القايض للناظر برشاء العقار بالثمن املنهى به، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف ، 
وقرر  امللكية،  انتقال  القايض  فأثبت  والقبول،  اإلجياب  بينهام  وحصل  الطرفان  حرض  ثم 

التهميش عىل صك العقارين بذلك.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( يف املحكمة 
العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  املكرمة،  بمكة  العامة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ  وتاريخ   ٣٤٥٦٩٥١٩ برقم  املكرمة  بمكة 
٣٤٢٨٨٢٦٤٠ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، ويف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٠١/١٨هـ 
افتتحت اجللسة الساعة ١٠: ١٠ وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
الثانية  العدل  الصادر من كتابة  الوكالة  رقم )...( بصفته وكياًل عن والده )...( بموجب 
بمكة املكرمة برقم ٣٣٢٢٨٣٩٦ يف ١٤٣٣/٨/١٤هــ واملخول له فيها مراجعة املحكمة 
واإلهناء والرشاء وقبول اإلفراغ ودفع الثمن بصفة والده )...( ناظرًا عىل وقف )...( بموجب 
صك النظارة الصادر من هذه املحكمة برقم ٤/١٠٠/٦٦٢ يف ١٤٣١/١١/١٠هـ وأهنى 
قائاًل: إن لوقف )...( مبلغا ماليا مودعا لدى مؤسسة النقد وقدره )١١٧.٢٧٧.٤٩٧.٢٠( 
ريااًل  وتسعون  وسبعة  وأربعامئة  ألفًا  وسبعون  وسبعة  ومائتان  مليونًا  عرش  وسبعة  مائة 
إن  وحيث  ١٤٣٠/١/١٣هـ،  يف   ٥/٨١٩٩٦١ رقم  اإليصال  بموجب  هللة  وعرشون 
الوقف ال يستفيد من بقاء هذا املبلغ مودعًا لدى مؤسسة النقد فقد جرى البحث من قبل 
موكيل عن بديل يتم من خالله استثامر مبلغ الوقف املذكور، وقد وجد بعد البحث عقار 
من  مكونة  فلة  عن  عبارة  األوىل  العامرة  الغربية  اجلهة   )...( بحي  تقع  عامرتني  عن  عبارة 
الثانية مكونة من  بدروم ودور أريض ودورين متكررين ومبيتات وخزان أريض والعامرة 
دور أريض جتاري زائد ميزان زائد دورين متكررين وملحق تم إنشاؤها عىل قطعة األرض 
١٤٠١/١/١٧هـ  يف   ٩٣ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  بالصك  املثبت  ١٠٦/هـ،  رقم 
املحدودة شاماًل: القطعة رقم ١٠٨/هـ وطول الضلع مخسة وعرشون مرتًا، وجنوبًا: القطعة 
رقم ١٠٤/هـ وطول الضلع مخسة وعرشون مرتًا، ورشقًا: القطعة رقم ١٠٥/هـ وطول 
الضلع ثامنية وعرشون مرتًا، وغربًا: شارع عرض ثالثون مرتًا وطول الضلع ثامنية وعرشون 
العقار أرضًا  مرتًا، ومساحتها اإلمجالية سبعامئة مرتًا مربعًا، وظهر من املصلحة رشاء هذه 
بمبلغ  الوقف  لصالح  اإلهناء  حمل  العقار  برشاء  اإلذن  أطلب  لذا  الوقف،  لصالح  وبناًء 
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)٢٢.٠٠٠٠٠٠مليون ريال ( اثنني وعرشين مليون ريال، هكذا أهنى، هذا وقد طلبت من 
املنهي إبراز صك الوقفية لالطالع عليه فأجاب بأنه ليس لديه صك الوقفية وبسؤال املنهي 
عن الصك الذي بموجبه حصل الوقف عىل التعويض فأبرز الصك املسجل هبذه املحكمة 
برقم ٤/٢٢٢ يف ١٣٨٤/٥/٤هـ ومضمونه األذن للناظرة ذلك احلني ببيع الوقف الكائن 
عىل  عامرة  إنشاء  يف  ورصفه  العوض  وقبض  احلرم  لتوسعة  احلكومة  قبل  من  املزال   )...(
أنه مل  بتاريخ ١٤١٨/١١/١٦هـ إال  الذرع  إلخ، وقد أحلق عليه  الوقف )...(  الباقي من 
يرش فيه لرشط الوقف ومرصفه، كام جرى االطالع عىل صك النظارة املسجل هبذه املحكمة 
الصك  عىل  الطالعه  مصدره  فضيلة  فيه  أشار  وقد  ١٤٠٤/٤/١٦هـ  يف   ١/١٥٣ برقم 
 )...( إقامة  هو  ومضمونه  ١٣٣٩/١١/٢٨هـ،  يف   ٥٠٧ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر 
لدى  ثبت  وقد   ،)...( فيها ويف عمتها  االستحقاق  انحرص  )...(، حيث  ناظرًا عىل وقف 
فضيلته فيه أن الوقف قد انحرص نظرًا واستحقاقًا يف الطبقة الذين منهم )...( و)...( و)...( 
و)...( أوالد )...(، وأن السيد )...( من أرشد املستحقني وبناًء عليه فقد أقامه ناظرًا عىل 
يتضمن  بعاليه فوجدته  إليه  املشار  النظارة  ا.هـ، كام جرى االطالع عىل صك  هذا اإلهناء 
الوقف  لرشط  فيه  يرش  ومل   ،)...( يف   )...( يف  الكائن   )...( وقف  عىل  ناظر   )...( إقامة 
وجهاته، وباالستفسار عن سجله وردنا اجلواب برقم ٣٤١٢٨٧٩٦٨ يف ١٤٣٤/٦/٤هـ 
التملك  املفعول. فجرى االطالع عىل صك  ومضمونه أن الصك مطابق لضبطه وساري 
املوصوف  للمحدود   )...( متلك  إثبات  يتضمن  فوجدته  ١٤٠١/١/١٧هـ  يف   ٩٣ رقم 
العدل األوىل بمكة املكرمة  باطنه وباالستفسار عن سجله وردنا اجلواب من رئيس كتابة 
وساري  لسجله  مطابق  الصك  أن  املتضمن  ١٤٣٤/١١/٤هـ  يف   ٣٤٢٣٨٤٩٩١ برقم 
املفعول، كام جرى االستفسار عن اإليصال رقم ٣٠/٦٤٦ يف ١٤٣٠/١/١٧هـ، فوردنا 
اجلواب من قسم املحاسبة باملحكمة برقم ٣٤١٢٩١٣٢٥ يف ١٤٣٤/٦/٣هـ املتضمن أنه 
بالبحث يف سجالتنا املحاسبية وجد مبلغ مودع بحساب املحكمة لصالح الوقف املذكور 
أعاله وقدره ) ١١٧.٢٧٧.٤٩٧.٢٠مليون ريال ( مائة وسبعة عرش مليونًا ومائتان وسبعة 
استالم  إيصال  بموجب  هللة  وعرشون  ريااًل  وتسعون  وسبعة  وأربعامئة  ألفًا  وسبعون 
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النقود رقم ٥/٨١٩٩٦١ يف ١٤٣٠/١/١٣هـ، وال زال قيد حساب املحكمة حتى تارخيه 
ا.هـ، كام سبق أن جرت الكتابة هليئة النظر لإلفادة عن الغبطة واملصلحة يف رشاء الوقف 
اثنان وعرشون مليون ريال، فوردنا اجلواب من  بمبلغ وقدره  املذكور  للعقار أرضًا وبناًء 
هيئة النظر برقم ٣٤١١٠٥٣٥٨ يف ١٤٣٤/١٢/١٧هـ وبرفقه قرار هيئة النظر املؤرخ يف 
١٤٣٤/١٢/١٧هـ، وقد جاء فيه بعد املقدمة أنه جرى الوقوف وتبني أن العقار مقام عليه 
العقار  رشاء  يف  أن  نقرر  فإننا  وعليه  بناء  رخصة  لديه  ليس  بأنه  الوكيل  وأفاد  قديمة  مبان 
بمبلغ اثنني وعرشين مليون ريال غبطة ومصلحة جلهة الوقف. ا.هـ، وبطلب البينة أحرض 
للشهادة كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي 
يف  إن  قائاًل:  بمفرده  منهام  واحد  كل  وشهد   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
الصادر من هذه  بالصك  املثبت  الغربية  اجلهة   )...( الواقع بحي  وبناًء  أرضًا  العقار  رشاء 
القطعة رقم ١٠٨/هـ وجنوبًا:  املحدودة شاماًل:  برقم ٩٣ يف ١٤٠١/١/١٧هـ  املحكمة 
مرتًا  ثالثون  عرض  شارع  وغربًا:  ١٠٥/هـ  رقم  القطعة  ورشقًا:  ١٠٤/هـ  رقم  القطعة 
الوقف، هكذا شهدا، وعدال من  ريال غبطة ومصلحة جلهة  مليون  اثنني وعرشين  بمبلغ 
اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( قبل 
بموجب السجل املدين رقم )...(، كام حرض يف هذه اجللسة )...( سعودي اجلنسية بموجب 
أبناء  و)...(  و)...(   )...( عن  وكياًل  وبصفته  نفسه  عن  أصالة   )...( رقم  املدين  السجل 
 ٣٤٨٢٧٩٢١ برقم  جدة  بشامل  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...(
يف ١٤٣٤/٦/٢٧هـ املخول له فيها مراجعة املحكمة واإلهناء والبيع واإلفراغ للمشرتي 
و)...(  و)...(  و)...(   )...( وعن  وبصفته  األول  الوكيل  باسم  بشيك  الثمن  واستالم 
برقم  املكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( أبناء  و)...( 
والبيع  واإلهناء  املحكمة  مراجعة  فيها  له  واملخول  ١٤٣٤/٦/١٩هـ  يف   ٣٤٧٨٦٢١٠
إنني وموكيل  قائاًل:  الوكيل األول، وقرر  الثمن بشيك باسم  واإلفراغ للمشرتي واستالم 
موافقون عىل بيع العقار املوصوف باإلهناء اململوك ملورثنا )...( بموجب الصك الصادر من 
هذه املحكمة برقم ٩٣ يف ١٤٠١/١/١٧هـ عىل وقف )...( بمبلغ وقدره اثنان وعرشون 
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مليون ريال، هكذا قرر. ثم أبرز صك حرص الورثة الصادر من املحكمة العامة بمكة املكرمة 
 )...( وفاة  يتضمن  وجدته  عليه  وباالطالع  ١٤٣٤/٦/١٢هـ،  يف   ٣٤٢٣٨٦١٦ برقم 
بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٥هـ وانحصار ورثته يف )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
أبناء )...(. فبناء عىل ما تقدم من اإلهناء واطالعي  أوالد )...( ويف )...( و)...( و)...( 
عىل الصكوك املشار إليها يف اإلهناء ومنها صك العقار املراد رشاؤه ومطابقته عىل سجله، 
املعدلة رشعًا، وإفادة حماسب املحكمة فقد أذنت  املبينة  به  النظر، وما شهدت  وقرار هيئة 
 )...( الناظر عىل وقف )...( برشاء العقار املوصوف باإلهناء لصالح الوقف بمبلغ وقدره 
) ٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال ( اثنان وعرشون مليون ريال، وسيتم اإلفراغ والتهميش عىل الصك 
بام تضمنه هذا اإلذن بعد تصديق اإلجراء من حمكمة االستئناف، وباهلل التوفيـق وصىل اهلل 
عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٣/٢٧هـ افتتحت 
اجللسة وقد وردنا خطاب فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة رقم ٣٥٦٩٨٢٨٥ يف 
١٤٣٥/٣/٢٥هـ وبرفقه الشيك رقم ٩٨٤ يف ١٤٣٥/٣/٢٥هـ املسحوب عىل مؤسسة 
اثنان وعرشون مليون ريال ألمر ورثة )...(،  العريب السعودي واملمثل ملبلغ وقدره  النقد 
وذلك مقابل بيع عامرهتم لصالح وقف )...(، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن الناظر بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
الثانية بمكة رقم ٣٤١٣١٩٤٠٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٢هـ واملخول له فيها الرشاء والبيع 
واإلفراغ  والبيع  واإلهناء  املحكمة  مراجعة  وكالته  يف  له  املخول  البائعني  ووكيل  واإلفراغ 
للمشرتي واستالم الثمن بشيك باسم الوكيل األول، وقرر املنهي وكالة قائاًل: إنه بناًء عىل 
صك اإلذن فقد اشرتى موكيل العقار أرضًا وبناًء املوصوف يف اإلهناء بمبلغ وقدره اثنان 
وعرشون مليون ريال لصالح الوقف أطلب تسليم البائع الثمن من مبلغ الوقف املودع لدى 
مؤسسة النقد وإفراغ الصك لصالح وقف )...(. هكذا قرر، كام قرر وكيل البائعني قائاًل: 
إن موكيل قد باعوا العقار أرضًا وبناًء املوصوف يف اإلهناء عىل وقف )...(. بمبلغ وقدره 
اثنان وعرشون مليون ريال وأطلب تسليمي الثمن. هكذا قرر، وحيث إن وكاالت وكيل 
البائعني ختوله قبض الثمن فقد جرى تسليمه الشيك املشار إليه أعاله، وقرر استالمه هلذا 
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الشيك، وكان ذلك بحضور وشهادة كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وبناًء عليه فقد ثبت 
انتقال ملكية العقار املوصوف يف اإلهناء إىل وقف )...( مقابل ثمن مقبوض وقدره  لدي 
بذلك، حرر يف  امللكية وسجله  بالتهميش عىل صك  وأمرت  ريال  مليون  اثنان وعرشون 

١٤٣٥/٣/٢٧هـ، وباهلل التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. 

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٣٠هـ  وتاريخ   ٣٤٢٨٨٢٦٤٠ برقم  املكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥١٢٠٦٧٣ 
له برشاء  اإلذن   )...( الناظر عىل وقف   )...( املتضمن طلب  وتاريخ ١٤٣٥/١/١٨هـ، 
)...( عىل شارع  الواقعة يف غرب   )...( لورثة  اململوكني  الدعوى  املذكورين يف  العقارين 
واهلل  بالرشاء،  اإلذن  عىل  املوافقة  باألكثرية  تقرر  ضبطه،  وصورة  الصك  وبدراسة   ،)...(

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.



118

اإنهاءات الوقف

 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٢١٣٣٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٢٨١٧٩٠ 

سقلا سلترا مفعولها-ا رسيانا ممكيةا-ا صكا مالكها-ا موتفقةا لوسفا-ا عقارا رشتءا إذنا
إجلتءا بالرشتءا-ا لمناظلا لموسفا-تإلذنا غبطةاومصمحةا تخلربتءا-اشهادةاشهوداعدولا-ا

تملبايعةا-ابيعاموسوفاعىلاتصديقاتحلكل.ا

تملادةا)ررر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعيةاوالئحاهااتلانفيذية.

املنهي بصفته ناظرًا عىل وقف طالبًا اإلذن له برشاء عقار جلهة الوقف ملا يف ذلك  أهنى 
من غبطة ومصلحة له، ثم حرض مالك العقار وقرر موافقته عىل بيعه لصالح الوقف بالثمن 
املنهى به، وقد جرى من القايض التأكد من رسيان مفعول صك امللكية، كام ورد قرار قسم 
اخلرباء متضمنًا وجود غبطة ومصلحة جلهة الوقف يف رشاء العقار بالثمن املنهى به، وبطلب 
البينة من املنهي أحرض شاهدين معدلني رشعًا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف برشاء 
العقار بالثمن املذكور، ولذا فقد أذن القايض للناظر برشاء العقار بالثمن املنهى به، وأجرى 

املبايعة بني الطرفني مرشوطة بتصديق احلكم، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
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املحكمة العامة يف املدينة، بناًء عىل ما ُضبط لدي بمجلد ضبط اإلهناءات رقم )٧/١٣١/
إهنائي( صحيفة رقم )٤و٥( حرض: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
بصفته ناظرًا عىل وقف )...( بموجب الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ٨/١٢١٤/١٥ 
وتاريخ ١٤٢٧/٢/٤هـ، فأهنى قائاًل: إن لـ)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( عقارا واقعا يف خمطط رشق املدينة عبارة عن مستودع مقام عىل القطعة رقم )...( 
األوىل  العدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب  له  مملوك  وهو   ،)...( رقم  املخطط  من 
باملدينة برقم ٣٤٠١٠٤٠٠٩٣٤٢ يف ١٤٢٨/٨/١٥هـ، وحدوده وأطواله ومساحته كام 
ييل: شاماًل: القطعة رقم ٦٥٨ بطول ثالثني مرتًا )٣٠م(. وجنوًبا: القطعة رقم ٦٦٢ بطول 
شارع  وغرًبا:  مرتًا)٢٠م(  عرشين  بطول   ٦٦١ رقم  القطعة  ورشًقا:  )٣٠م(.  مرتًا  ثالثني 
مرارة بن الربيع بعرض ٤٠مرتًا بطول عرشين مرتًا )٢٠م(. ومساحته اإلمجالية:ستامئة مرت 
تقتيض رشاء عقار  الوقف  املذكور وألن مصلحة  الوقف  ناظر  مربع )٦٠٠م٢(، وبصفتي 
املستودع  اختياري عىل  فوقع  مناسب  فقد بحثت عن عقار  به  الوقف  ينتفع  ريع  له  يكون 
املذكور، وقد تفاوضت مع مالكه فاتفقنا عىل أن أشرتيه منه للوقف بمبلغ تسعامئة ومخسة 
ومصلحة  غبطة  املبلغ  هبذا  رشائه  يف  ألن  ونظرًا  لذا  ريال،   ٩٣٥٠٠٠ ريال  ألف  وثالثني 
للوقف فإين أطلب اإلذن يل بذلك، علام أن املبلغ موجود يف حوزيت ومستعد لتسليمه فور 
صدور اإلذن القطعي بذلك، هكذا أهنى، فتم االطالع عىل صك امللكية املذكور فوجدته كام 
ذكر. ويف نفس اجللسة حرض مالك العقار املذكور )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( فصادق عىل ما ذكر املنهي وأضاف قائاًل: ليس لدّي مانع من بيع العقار 
الوقف  أمالك  من  ملكا  ليصبح  املذكور  باملبلغ   )...( خمطط  يف  والواقع  بعاليه  املوصوف 
باملدينة عن رسيان مفعول  العدل األوىل  املذكور. هكذا قرر. وكنا قد استفرسنا من كتابة 
صك امللكية بخطابنا رقم ٣٥٨٦٣٨٣٠ يف ١٤٣٥/٣/٢٥هـ، فوردنا جواهبم بنفس الرقم 
اهـ. كام سبق  املفعول ومطابق لسجله.  املتضمن أن الصك ساري  يف ١٤٣٥/٣/٢٧هـ، 
١٤٣٥/٠٤/١٠هـ،  يف   ٣٥٥٩٧٢٨٧ رقم  بخطابنا  املحكمة  يف  اخلرباء  لقسم  كتبنا  أن 
لإلفادة هل يف رشاء العقار املذكور باملبلغ املذكور غبطة ومصلحة للوقف؟ فورد جواهبم 
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العقار للوقف بمبلغ تسعامئة ومخسة  بنفس الرقم يف ١٤٣٣/٥/١٥هـ. وفيه أن يف رشاء 
وثالثني ألف ريال مصلحة وغبطة جلهة الوقف، وبسؤال املنهي عن بينته عىل وجود الغبطة 
واملصلحة املذكورة؛ أحرض للشهادة كاًل من: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( املولود يف ١٣٧٩/٩/١هـ وهو متقاعد ويسكن يف املدينة وليس له صلة قرابة 
باملنهي وال بالناظر، كام أحرض خال الناظر )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، املولود يف ١٣٦٦/٧/١هـ ويعمل يف التجارة ويسكن يف املدينة، وليس له صلة 
إنني من أهل  بالناظر، وبسؤاهلام عام لدهيام قال كل واحد منهام بمفرده:  باملنهي وال  قرابة 
اخلربة واملعرفة بعقارات املدينة، وقد وقفت عىل عني العقار املوصوف بعاليه، وإين أشهد 
للوقف،  ومصلحة  غبطة  ريال  ألف  وثالثني  ومخسة  تسعامئة  بمبلغ  رشائه  يف  أن  تعاىل  اهلل 
هكذا شهدا. ثم أحرض املنهي: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
كل  قال  لدهيام  عام  وبسؤاهلام   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  و)...( سعودي 
لنا  الشهادة  مقبوال  عدالن  املذكورين  الشاهدين  أن  تعاىل  اهلل  أشهد  بمفرده:  منهام  واحد 
وعلينا، هكذا شهدا، فبناًء عىل ما تقدم يف إهناء املنهي، ومصادقة مالك العقار، وعىل قرار 
بعاليه،  إليه  املشار  امللكية  صك  عىل  االطالع  وبعد  املعدلني،  الشاهدين  وشهادة  اخلرباء، 
بعاليه  املوصوف  العقار  برشاء  للمنهي  أذنت  فقد  املذكور؛  املال  بيت  بخطاب  واستئناسا 
ليكون ملكا  املذكور وقدره تسعامئة ومخسة وثالثون ألف ريال )٩٣٥٠٠٠ ريال(  باملبلغ 
من أمالك وقف )...(، هذا ما ظهر يل وبه أذنت، وقد أمرت بإصدار صك بذلك وبعثه 
عىل  بناء  لتدقيقه  املدينة  يف  االستئناف  حمكمة  إىل  املعاملة  أوراق  وكامل  ضبطه  صورة  مع 
املادة رقم ٢٢٥من نظام املرافعات الرشعية والئحتها التنفيذية، ثم ويف نفس اجللسة تلفظ 
ملكا  ليكون   )...( الناظر  عىل  بعاليه  املوصوف  عقاري  بعت  قائال:  املذكور   )...( املالك 
من أمالك وقف )...( وذلك بمبلغ تسعامئة ومخسة وثالثني ألف ريال أستلمها بإذن اهلل، 
قبلت  قائال  الناظر  فأجاب  بعد تصديق هذا اإلجراء من حمكمة االستئناف هكذا،  وذلك 
الرشاء للوقف باملبلغ املذكور، هكذا تلفظا بحضور وشهادة الشاهدين املذكورين بعاليه، 
وعليه فقد ثبت لدي انتقال العقار املذكور اعتبارا من اليوم من ملك البائع إىل ملك الوقف 
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باملبلغ املذكور، وقد أفهمت الطرفني أن هذا البيع ملزم للطرفني برشط تصديق إذن الرشاء 
من حمكمة االستئناف، كام أفهمت البائع أن عليه أال يترصف هبذا العقار ترصفا يرض به أو 
خيرجه من ملكه لغري الوقف حتى يكتسب هذا احلكم الصفة النهائية، فقررا فهمهام لذلك 
كله وقبوهلام له، وعىل ذلك جرى التوقيع، وباهلل التوفيق. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٦/٨هـ.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فبناًء عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ٣٥٥٩٧٢٨٧ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٩هـ املحالة إلينا من 
١٤٣٥/٦/١٥هـ  وتاريخ   ٣٥٣٥٥٦١٩ برقم  باملدينة  االستئناف  حمكـمة  رئيس  فضيلة 
فقـد جـرى مّنا نحـن قضاة دائـرة األحوال الشخصية يف حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة 
العامة  باملحكمة  القايض  الشيخ/ )...(،  الصادر من فضيلة  املنورة االطالُع علـى احلكم 
باملدينة املنورة، واملسجل بعـدد ٣٥٢٧١٢٠٩ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٨هـ املتضمن طلب إذن 
رشاء عقار وقف، املقدم من/ )...(، املحكوم فيـه بام دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق 
املوفق،  واهلل  احلكم،  علـى  املوافقة  باألكثرية  تقـررت  ضبطـه،  وصـورة  واحلكم  املعاملة 

وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.



122

اإنهاءات الوقف

 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣٠٩٩٥ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٤هـ رقم القرار: ٣٥٣١٥٧٦٣ 

إذنارشتءاعقارالوسفا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-اسلتراسقلاتخلربتءا-اتقديلاثمنا
أسلا-اموتفقةااتلبائعاعميها-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتإلذنالمناظلا

بالرشتء.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

 
من  الوقف  بمشتمالته جلهة  عقار  له برشاء  اإلذن  طالبًا  وقف  ناظر  بصفته  املنهي  أهنى 
أمواله املودعة يف بيت مال املحكمة، وقد جرى من القايض التأكد من رسيان مفعول صك 
امللكية واالطالع عىل صك النظارة، كام ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا تقدير قيمة العقار 
بأقل من الثمن الوارد يف اإلهناء وأن الثمن املنهى به ال حيقق الغبطة واملصلحة للوقف، ثم 
حرض مالك العقار ووافق عىل بيعه عىل الوقف بثمن أقل من املقدر أخريًا، وبطلب البينة من 
املنهي أحرض شاهدين معدلني رشعًا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف برشاء العقار 
بالثمن املذكور، ولذا فقد أذن القايض للناظر برشاء العقار بالثمن املتفق عليه أخريًا، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
بمكة املكرمة برقم ٣٥١٣٠٩٩٥ يف ١٤٣٥/٣/١هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٥٦٤٣٨٣٤ 
افتتحت اجللسة، وفيها  املوافق ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ  الثالثاء  يف ١٤٣٥/٣/١هـ، ويف يوم 
 )...( وقف  عىل  الناظر   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض 
بموجب صك النظارة الصادر من هذه املحكمة برقم ٢١/٢/١٣٦ يف ١٤٢٧/٨/١٣هـ، 
السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  لدى  نقديًا  مبلغًا  أعاله  املذكور  للوقف  إن  قائاًل:  وأهنى 
ريااًل  وثالثون  وستة  وثامنامئة  ألفًا  وسبعني  وثالثة  وتسعامئة  مليونًا  وثامنون  ستة  وقدره 
وأربعون هللة ال غري بموجب اإليصال رقم ٣/٦٦٢٧٥٢ يف ١٤٣٥/٢/٢٩هـ ظهر من 
حي  من   )...( حي  يف   )...( يف  الواقع  العقار  وجدت  وقد  للوقف،  عقار  رشاء  املصلحة 
)...( قطعة رقم )...( واملحدود شاماًل بطول مخسة وعرشين مرتًا وحيده القطعة رقم ٢٠٦، 
وجنوبًا بطول مخسة وعرشين مرتًا، وحيدها القطعة رقم ٢٠٢ ورشقًا بطول مخسة وعرشين 
عرض  شارع  وحيدها  مرتًا،  وعرشين  مخسة  بطول  وغربًا   ،٢٠٣ رقم  القطعة  وحيدها  مرتًا 
٣٠م، واملساحة اإلمجالية ستامئة ومخسة وعرشون مرتًا مربعًا، وهو عبارة عن عامرة مكونة 
من ثالثة عرش دورًا )بدروم + أريض +ميزان + مطعم +خدمات + ٧أدوار متكررة +ملحق 
نظام فندقي ( واململوكة )...( بموجب الصك الصادر من كتابة العدل األوىل بمكة برقم 
٣٢٠١٠٧٠٠٢١١٢ يف ١٤٣٤/١٢/١هـ، أطلب اإلذن يل برشائها بمبلغ أربعني مليون 
أهنى  ملا  مطابقة  فوجدهتا  وامللكية  النظارة  صك  عىل  االطالع  فجرى  أهنى،  هكذا  ريال، 
 ٣٥٦٤٣٨٣٤ رقم  بخطاهبم  منهم  اجلواب  فعاد  النظر  هليئة  الكتابة  جرت  كام  املنهي،  به 
املرت  املساحة واألدوار، ويقدر  املنهي من  به  ملا أهنى  املتضمن مطابقته  يف ١٤٣٥/٥/٢هـ 
األرض  ملساحة  املبلغ  وإمجايل  ريال،  ألف  وثالثني  بخمسة  األرض  مساحة  من  املربع 
واملباين  املسطحات  وإمجايل  ريال،  ألف  وسبعون  ومخسة  وثامنامئة  مليونًا  وعرشون  واحد 
املباين ستة  تقدير  بمبلغ وقدره ثالثة آالف ريال، وإمجايل  املربع  املرت  )٥٣٥.٤٢ (، ويقدر 
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عرش مليونًا وواحد ومخسون ألف ومئتان وستون ريااًل، ومطابق لترصيح اإلنشاء الصادر 
من أمانة العاصمة املقدسة برقم ٣٣٢٠١٠٣٠٠٠٠٥ يف ١٤٣٣/١١/١٧هـ، وتقدر أجرة 
وبناًء  أرضًا  العقار  قيمة  تقدر  الرأي  تقريبًا،  ريال  ألف  وتسعامئة  مليون  بمبلغ  العقار  هذا 
بجميع حمتوياته بمبلغ وقدره سبعة وثالثون مليونًا وتسعامئة وستة وعرشون ألفًا ومائتان 
وستون ريااًل )٣٧.٩٢٦.٢٦٠( ريال، ولذا فإننا نرى أن يف رشاء هذا العقار بمبلغ أربعني 
مليون ريال ليس فيه غبطة ومصلحة جلهة الوقف، وإنام الغبطة واملصلحة يف رشائه بمبلغ 
سبعة وثالثني مليونًا وتسعامئة وستة وعرشين ألفا ومئتني وستني ريااًل ا.هـ، وبطلب البينة 
البيع )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل  الراغب يف  املنهي استعد هلا، كام حرض  من 
رقم )...(، وبعد التفاوض بينه وبني املنهي قرر بأنه ال مانع لديه يف بيع العقار املذكور أعاله 
بمبلغ سبعة وثالثني مليون ريال، ثم تداول احلديث فقرر رغبته يف البيع بمبلغ ستة وثالثني 
مليونا ومخسمئة ألف ريال، وبطلب البينة من املنهي أحرض للشهادة كال من )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل رقم )...( يعمل )...( ويسكن بحي )...( ويبلغ من العمر ٥٩ 
عامًا، وبسؤاله عام لديه قال: إنني أعرف العقار الواقع يف )...( اململوك )...( واملكون من 
ثالثة عرش دورًا )بدروم + أريض +ميزان + مطعم +خدمات + ٧أدوار متكررة +ملحق 
نظام فندقي(، وقد اطلعت عىل العقار وأقدر قيمته بثامنية وثالثني مليون ريال، وأشهد أن يف 
بيعه للوقف بمبلغ ستة وثالثني مليونا ومخسمئة ألف ريال غبطة ومصلحة ا.هـ، كام أحرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل رقم )...( متقاعد ويسكن بجبل )...( ويبلغ من 
الواقع يف )...( اململوك )...(  العقار  إنني أعرف  العمر ٥٢ عامًا، وبسؤاله عام لديه قال: 
واملكون من ثالثة عرش دورًا )بدروم + أريض +ميزان + مطعم +خدمات + ٧أدوار متكررة 
ريال،  مليون  بثامنية وثالثني  قيمته  وأقدر  العقار  اطلعت عىل  وقد  فندقي(،  نظام  +ملحق 
وأشهد أن يف بيعه للوقف بمبلغ ستة وثالثني مليونا ومخسمئة ألف ريال غبطة ومصلحة 
ا.هـ، ثم جرى تعديل الشاهدين من قبل كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل رقم )...(، وقد جرى االستفسار 
العدل األوىل بمكة  فعاد اجلواب من رئيس كتابة  له أعاله  املشار  امللكية  عن سجل صك 
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املفعول  وساري  لسجله  مطابق  الصك  أن  املتضمن  ١٤٣٥/٥/٨هـ  يف   ٣٥١٣٢٣٥٠٦
حتى تارخيه ا.هـ، كام جرى االطالع عىل أوراق املعاملة فألفيت عقد اتفاق بخصوص حج 
الثاين )...( مدير رشكات )...(  عام ١٤٣٤هـ بني كل من الطرف األول )...( والطرف 
و)...( و)...( و)...(، كام أرفق كشفًا مفصاًل عن حمتويات الفندق مدون من هيئة النظر 
مرفق باملعاملة ورخصة نقل ملكية وترصيح إسكان احلجاج واملتضمن الترصيح ألربعمئة 
الشهود  وشهادة  النظر  هيئة  وقرار  اإلهناء  من  سبق  ما  عىل  فبناء  غري،  ال  فقط  وحاجني 
لتزايد  العقار تزيد يومًا بعد يوم وخاصة يف مكة املكرمة نظرًا  املعدلة رشعًا، وألن أسعار 
أعامل اإلزالة للمشاريع املعتمدة من قبل الدولة، وألن األصلح واألفضل للوقف الرشاء 
وعدم تأخريه وخاصة يف مثل موقع العقار املراد رشائه، لذا فقد أذنت للمنهي برشاء العقار 
املوصوف أعاله لصالح وقف )...( بمبلغ ستة وثالثني مليونا ومخسمئة ألف ريال، وأمرت 
برفع هذا اإلجراء ملحكمة االستئناف لتدقيقه حسب املتبع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠٨هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٦٤٣٨٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٧/٧هـ املرفق هبا الصك الصادر 
من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٢٨٨٤٧٦ وتاريخ 
١٤٣٥/٦/٢٢هـ، املتضمن طلب )...( الناظر عىل وقف )...( وأخواته اإلذن هلم برشاء 
وبدراسة  املذكور،  الوقف  لصالح   )...( واململوكة  املكرمة  بمكة   )...( يف  الواقعة  العامرة 
اهلل  املوفق، وصىل  بالرشاء، واهلل  املوافقة عىل اإلذن  باألكثرية  تقرر  الصك وصورة ضبطه 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٨٢٢٤٩ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ رقم القرار: ٣٥٣١٨٦٥٩ 

إذنارشتءاعقارالوسفا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-احتققامنارشطاتلوتسفا-اسلترا
سقلاتخلربتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اموتفقةامالكاتلعقارا-اتإلذنا

لمناظلابالرشتءا-اتصديقاتحلكلا-اإجلتءاتلبيعا-اهتميشاعىلاصكاتملمكية.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.ا

أهنى املنهي بصفته ناظر وقف طالبًا اإلذن له برشاء عقار جلهة الوقف من أمواله املودعة 
العقار  ملكية  صكوك  مطابقة  من  التأكد  القايض  من  جرى  وقد  املحكمة،  مال  بيت  يف 
والوقفية والنظارة لسجالهتا ورسيان مفعوهلا، كام ورد قرار قسم اخلرباء باملحكمة متضمنًا 
املنهي  البينة من  به، وبطلب  املنهى  بالثمن  العقار  للوقف يف رشاء  وجود غبطة ومصلحة 
العقار  برشاء  الوقف  جلهة  ومصلحة  غبطة  بوجود  فشهدا  رشعًا  معدلني  شاهدين  أحرض 
بالثمن املذكور، كام حرض مالك العقار وقرر موافقته عىل بيعه بالثمن املنهى به، ولذا فقد 
املنهى به، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف،  بالثمن  العقار  للناظر برشاء  القايض  أذن 
وقرر  امللكية،  انتقال  القايض  فأثبت  والقبول،  اإلجياب  بينهام  وحصل  الطرفان  حرض  ثم 

التهميش عىل صك العقار بذلك.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
املحكمة العامة بمكة املكرمة، بناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
برقم  املحكمة  يف  املقيدة  ١٤٣٥/٣/٢٧هـ،  يف   ٣٥١٨٢٢٤٩ برقم  املكرمة  بمكة 
العارشة  الساعة  ١٤٣٥/٦/٢٨هـ  االثنني  يوم  ويف  ١٤٣٥/٣/٢هـ،  يف   ٣٥٩٠٠١٩٦
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  صباحا  والنصف 
املدين رقم )...( بالوكالة عن )...( بصفته الناظر عىل وقف )...(، بموجب صك النظارة 
الوكالة  بموجب  ١٤١٩/٩/١٢هـ،  يف   ١٠/٢٢/٢١٠ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة املكرمة رقم ٢١٤٢٧ يف ١٤٣١/٧/٣هـ، واملخول له 
فيها حق مراجعة املحاكم بمختلف درجاهتا ويف أخذ اإلذن من احلاكم الرشعي لرشاء بدل 
للوقف.. إلخ، وأهنى قائاًل: إن لوقف )...( مبلغًا مودعًا يف حساب الوقف يف هذه املحكمة 
بموجب قسيمة اإليداع رقم ٧/٦٠٢٦٥٩ يف ١٤٣٣/٢/٩هـ بمبلغ وقدره مخسة وستون 
نزع  ناتج عن  ألفا ومائة وتسعة عرش رياال وعرشون هللة ال غري،  مليونا وتسعة وستون 
عقار الوقف الثابت وقفيته بموجب الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ١١٨/٤٥٣/٤٥٤ 
 )...( تقع يف حي  املناسب فوجدت عامرة  البديل  بحثت عن  وقد  يف ١٣٢١/٩/١٥هـ، 
الضفة الشاملية بمكة املكرمة مكونة من دور واحد مواقف ودور واحد أريض وثالثة أدوار 
ييل:  كام  وبيت درج ومصاعد وخزانات وحدودها وأطواهلا ومساحتها  ومبيتات  متكررة 
شاماًل القطعة رقم ) ٨٢ ( بطول ثالثني مرتًا، وجنوبًا شارع عرض ) ٦.١٠م ( بطول ستة 
وعرشين مرتًا وتسعني سنتيمرت، ورشقًا قطعة رقم ) ٨٤ ( بطول مخسة وعرشين مرتًا، وغربًا 
شارع خمتلف العرض من الشامل بعرض ) ١٠.٥٠م (، ومن اجلنوب بعرض )١٠.٤٠م( 
بطول مخسة أمتار ومخسة عرش سنتيمرت + واحد وعرشين مرتًا وعرشة سنتيمرتات، وجمموع 
املساحة ) ٧٤٥.٥٦م٢ ( سبعامئة ومخسة وأربعون مرتا مربعا وستة ومخسون سنتيمرت، وهي 
كتابة  من  الصادر  امللكية  صك  بموجب   )...( للمدعو  مملوكة  احلديث،  املسلح  البناء  من 
العدل األوىل بمكة املكرمة برقم ٣٢٠١٢٢٠٠٢٤١٠ يف ١٤٣٥/٣/١٨هـ، وقد تفاوضت 
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ألفًا  وأربعون  وثالثة  وثالثامئة  مليونًا  عرش  سبعة  وقدره  بمبلغ  رشائها  عىل  مالكها  مع 
ومخسامئة وسبعون رياال، أطلب اإلذن يل برشاء هذه العامرة لتكون بدياًل عن العقار املنزوع 
للمصلحة العامة جلهة وقف )...( بمبلغ وقدره سبعة عرش مليونًا وثالثامئة وثالثة وأربعون 
ألفًا ومخسامئة وسبعون رياال، هكذا أهنى، فجرى مني االطالع عىل الصكوك املشار إليها 
البيع  يف  الراغب  وملكية  والوقفية  للمنهي  النظارة  من  عليها  عطف  ملا  مطابقة  فوجدهتا 
يف   ١١٨/٤٥٣/٤٥٤ رقم  الوقفية  صك  عىل  وباالطالع  رشاؤه،  ــراد  امل للموقع 
وحبسًا  رشعيًا  صحيحًا  منجزًا  )وقفًا  يتضمن:  الواقف  رشط  وجدت  ١٣٢١/٩/١٥هـ 
رصحيًا مرعيًا ال يملك وال يباع وال يرهن ال يزال قائاًم عىل أصوله وضوابطه مستمرًا عىل 
جهاته ورشائطه أبد اآلبدين ودهر الداهرين إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها وهو خري 
ينتفع به بمفرده سكنى وإسكانًا وغلة  الوارثني، أنشأ وقفه هذا أواًل عىل نفسه مدة حياته 
واستغالاًل وبسائر االنتفاعات الرشعية ال يشاركه مشارك وال ينازعه منازع، وكذلك كل 
من يؤول إليه هذا الوقف ثم من بعده يكون ذلك كله وقفًا عىل أوالده لصلبه ذكورًا وإناثًا 
بالسوية بينهم، ثم عىل أوالد أوالده ثم عىل أوالد أوالد أوالده، ثم عىل ذريته ونسله وعقبه 
أبدا ما تناسلوا ودائاًم ما تعاقبوا أوالد الظهور دون أوالد البطون، عىل أن من مات من أوالد 
الظهور عن ولد أو ولد ولد أو أسفل منه انتقل نصيبه لولده أو ولد ولده أو األسفل منه إذا 
كان الولد أو ولد الولد أو األسفل منه من أوالد الظهور، ومن مات منهم عن غري ولد وال 
ولد ولد وال أسفل منه انتقل نصيبه إلخوته وذوي طبقته املشاركني له يف االستحقاق مضافًا 
ملا يستحقونه، ومن مات من أوالد الظهور قبل وصول االستحقاق إليه عن ولد أو ولد ولد 
أو أسفل منه يفرض حيًا ويقرب له بسهم ويعطى منه لولده أو ولد ولده أو األسفل منه، 
بينهم  بالسوية  الثانية  الطبقة  يف  املوجودين  بني  الوقف  يرفع  العليا  الطبقة  انقرضت  فإذا 
ويعمل هبا، فإن انقرض أوالد أوالد الظهور كان مجيع ذلك وقفًا عىل أوالد البطون وذريتهم 
انقرض  فإذا  الظهور،  أوالد  يف  أعاله  املرشوحني  والرتتيب  النص  عىل  وعقبهم  ونسلهم 
أوالد البطون يكون وقفًا عىل عصبة الواقف األقرب فاألقرب منهم عىل النص والرتتيب 
املرشوحني أعاله، ثم عىل ذوي رحم الواقف عىل النص والرتتيب املرشوحني أعاله، ثم 
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يكون وقفًا عىل أهل )...( املجاورين بمكة من طبقة العلم غري مشايخ )...( ثم عىل علامء 
الشافعية املدرسني باحلرم الرشيف املكي يف فقرائهم فإن تعذر كان وقفًا عىل طبقة العلم من 
أهل الطريقة )...( ثم عىل الفقراء واملساكني ببلد اهلل احلرام وقد رشط الواقف املذكور يف 
وقفه رشوطًا أكد العمل هبا وصري املرجع إليها، منها أن أول ما يبدأ يف غلة وقفه هذا بعامرته 
ومرمته وما فيه بقاء عينه، ومنها أنه جعل النظر عىل وقفه هذا لنفسه مدة حياته ثم من بعده 
إىل ابنه )...( ثم األرشد فاألرشد من أوالد الظهور ثم األرشد فاألرشد من أوالد البطون 
ثم األرشد فاألرشد من املوقوف عليهم يف مجيع الطبقات، ثم ملفتي الشافعية بمكة املكرمة، 
ثم برأي احلاكم الرشعي، ومنها أنه جعل للناظر عرش غلة وقفه هذا يف كل عام يف مقابل 
خدمته يف أمور الوقف ومبارشته )...( إلخ (، كام جرى االستفسار عن صك الوقفية رقم 
١١٨/٤٥٣/٤٥٤ يف ١٣٢١/٩/١٥هـ من قسم السجالت يف املحكمة بموجب خطابنا 
رقم ٣٥٩٩٧١٠٦ يف ١٤٣٥/٤/٥هـ، فوردنا اجلواب رشحًا متضمنًا: أنه باالطالع عىل 
سجل صورة الصك املذكور بعاليه وجد برقم ٢/٤٥٣/٤٥٤ وتاريخ ١٣٢١/٩/١٥هـ، 
ويتضمن إثبات وقف )...( ونظارة ابنه )...( عليه، وال يوجد عىل سجل الصورة الضوئية 
االستفسار عن  ا.هـ، كام جرى  تارخيه  املفعول حتى  عليها وسارية  ما رشح  املرفقة سوى 
النظارة رقم ١٠/٢٢/٢١٠ يف ١٤١٩/٩/١٢هـ من مدير السجالت يف املحكمة  صك 
أنه  متضمنًا:  رشحًا  اجلواب  فعاد   ١٤٣٥/٤/٥ يف   ٣٥٩٩٦٩٩٢ رقم  خطابنا  بموجب 
باالطالع عىل سجل الصورة الضوئية املخرجة املذكورة بعاليه وجد برقم ١٠/٢٢٠/٢١٠ 
يف ١٤١٩/٩/١٢هـ، ويتضمن إقالة )...( من النظارة وإقامة )...(، وال يوجد عىل سجله 
أي رشح يذكر وساري املفعول حتى تارخيه ا.هـ، كام جرى االستفسار عن اإليصال رقم 
رقم  خطابنا  بموجب  املحكمة  يف  املحاسبة  قسم  من  ١٤٣٣/٢/٩هـ  يف   ٧/٦٠٢٦٥٩
٣٥٩٩٧١٥٨ يف ١٤٣٥/٤/٥هـ فعاد اجلواب برقم ٣٥٩٩٧١٥٨ يف ١٤٣٥/٤/٢٤هـ 
يف  مودع  املبلغ  وجد  املحاسبية  سجالتنا  يف  بالبحث  بأنه  فضيلتكم  نفيد  عليه  واملتضمن: 
حساب املحكمة لصالح الوقف املذكور أعاله وقدره ) ٦٥.٠٦٩.١١٩/٢٠ ريال ( وقد تم 
رصف جزء منه وتبقى مبلغ وقدره )٢٣.٦٧٥.٨٤٧/٢٠( ثالثة وعرشون مليونا وستامئة 



130

اإنهاءات الوقف

قيد  زال  ال  غري  ال  هللة  وعرشون  رياال  وأربعون  وسبعة  وثامنامئة  ألفا  وسبعون  ومخسة 
رقم  امللكية  صك  عن  االستفسار  جرى  كام  ا.هـ،  تارخيه  حتى  املحكمة  حساب 
٣٢٠١٢٢٠٠٢٤١٠ يف ١٤٣٥/٣/١٨هـ من كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة بموجب 
يف   ٣٥٩٩٧١٩٧ برقم  اجلواب  فعاد  ١٤٣٥/٤/٥هـ،  يف   ٣٥٩٩٧١٩٧ رقم  خطابنا 
يف   ٣٢٠١٢٢٠٠٢٤١٠ رقــم  الصك  ــورة  ص أن  واملتضمن:  ١٤٣٥/٤/١١هـ 
١٤٣٥/٣/١٨هـ سارية املفعول حتى تارخيه حسب نموذج إفادة الصك بالنظام الشامل 
املرفقة ا.هـ، كام جرت الكتابة لرئيس هيئة النظر يف املحكمة للوقوف عىل العامرة املذكورة 
وتطبيق صكها عليها واإلفادة عن قيمتها وحالتها ومناسبتها يف رشائها بمبلغ وقدره عرشون 
مليون ريال غبطة ومصلحة جلهة الوقف ومستحقيه بموجب خطابنا رقم ٣٥٩٠٠١٩٦ يف 
١٤٣٥/٤/٩هـ، فوردنا اجلواب برقم ٣٥٩٠٠١٩٦ يف ١٤٣٥/٦/١هـ متضمنًا: بناء عىل 
املعاملة الواردة إلينا من فضيلة الشيخ )...( برقم ٣٥/٩٠٠١٩٦ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٩هـ 
بشأن طلب الناظر )...( عىل وقف )...( اإلذن له برشاء العقار أرضًا بناًء الكائن يف حي 
)...( الضفة الشاملية واملثبت بموجب الصك الصادر من كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة 
برقم ٣٢٠١٢٢٠٠٢٤١٠ يف ١٤٣٥/٣/١٨هـ بمبلغ وقدره عرشون مليون ريال، وطلب 
فضيلته الوقوف عىل املحدود واإلفادة يف رشائها غبطة ومصلحة جلهة الوقف، أواًل: بتطبيق 
ثالثًا:  ذرعًا.  ينطبق  أنه  تبني  ذرعًا  الصك  بتطبيق  ثانيًا:  حدًا.  مطابق  أنه  تبني  حدًا  الصك 
مساحة األرض هي ) ٧٤٥.٥٦ ( ويقدر املرت املربع بمبلغ وقدره اثنا عرش ألف ريال، وتقدر 
األرض بمبلغ إمجايل وقدره ثامنية مليون وتسعامئة وستة وأربعون ألفًا وسبعامئة وعرشون 
رياال. رابعًا: إمجايل املسطحات واملباين ) ٣٨١٦.٧٥ ( ويقدر املرت املربع بمبلغ وقدره ألفان 
ومائتا ريال وإمجايل تقدير املباين ثامنية ماليني وثالثامئة وستة وتسعون ألفًا وثامنامئة ومخسون 
رياال. خامسًا: حمتويات العامرة هي: دور واحد مواقف + دور واحد أريض استقبال + ثالثة 
أدوار متكررة + مبيتات. سادسًا: مطابقة ترصيح اإلنشاء الصادر من بلدية )...( الفرعية 
برقم ٥٠٠٢٥/ز يف ١٤٣١/٤/١٥هـ عىل الطبيعة وجد أنه مطابق. سابعًا: تقدر أجرة هذا 
وبجميع  وبناًء  أرضًا  العقار  قيمة  تقدر  والرأي:  ريال،  ألف  ثامنامئة  وقدره  بمبلغ  العقار 



131

حمتوياته بمبلغ وقدره سبعة عرش مليونًا وثالثامئة وثالثة وأربعون ألفًا ومخسامئة وسبعون 
وقدره  بمبلغ  العقار  هذا  برشاء  ومصلحة  غبطة  للوقف  ليس  أنه  نقرر  فإننا  ولذا  رياال، 
عرشون مليون ريال، والغبطة واملصلحة للوقف يف رشائه بمبلغ وقدره سبعة عرش مليونًا 
وثالثامئة وثالثة وأربعون ألفًا ومخسامئة وسبعون رياال ا.هـ، وبطلب البينة من املنهي وكالة 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من  كال  وأدائها  للشهادة  معه  أحرض 
)...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وبسؤاهلام شهد كل واحد 
عىل  اطلعت  وقد  وأثامنه،  بالعقار  والدراية  اخلربة  أصحاب  من  إنني  قائاًل:  بمفرده  منهام 
العامرة الواقعة يف )...( الضفة الشاملية بمكة املكرمة اململوكة للمدعو )...( بموجب صك 
يف   ٣٢٠١٢٢٠٠٢٤١٠ برقم  املكرمة  بمكة  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادر  امللكية 
١٤٢٥/٣/١٨هـ ومكونة من دور واحد مواقف ودور واحد أريض وثالثة أدوار متكررة 
بمبلغ وقدره سبعة عرش  أن يف رشائها  ومبيتات وبيت درج ومصاعد وخزانات، وأشهد 
مليونًا وثالثامئة وثالثة وأربعون ألفًا ومخسامئة وسبعون رياال فيه غبطة ومصلحة جلهة وقف 
)...(، وأن هذا السعر ثمن أمثاهلا، هذا ما شهدا به، وعدال من قبل كل من )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
 ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( البائع  حرض  وقد   ،)...( رقم 
وقرر موافقته عىل بيع العامرة املشار إليها بمبلغ وقدره سبعة عرش مليونًا وثالثامئة وثالثة 
وبعد  اإلهناء  من  تقدم  ما  عىل  فبناء  قرر،  هكذا  رياال،  وسبعون  ومخسامئة  ألفًا  وأربعون 
االطالع عىل الصكوك املشار إليها بعاليه وعىل قرار هيئة النظر، وعىل مقتىض البينة املعدلة 
رشعًا فقد أذنت لوكيل ناظر وقف )...( برشاء العقار املذكور لصالح وقف )...( بمبلغ 
وقدره سبعة عرش مليونًا وثالثامئة وثالثة وأربعون ألفًا ومخسامئة وسبعون رياال، وأمرت 
اكتساب اإلذن  لتدقيقه كاملتبع، وبعد  املكرمة  برفع هذا اإلجراء ملحكمة االستئناف بمكة 
القطعية سيتم اإلفراغ إن شاء اهلل تعاىل، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٦/٢٨هـ.
احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة والقائم 
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الساعة  افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ  الثالثاء  الشيخ )...(، ويف يوم  بعمل 
 ٣٥٣١٨٦٥٩ رقم  القرار  وبرفقتها  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  وردتنا  وقد   ،١١  :٠٦
ختمه   )...( استئناف  قايض  بالرشاء  اإلذن  املوافقة عىل  املتضمن  يف ١٤٣٥/٠٧/١٦هـ، 
كام  وتوقيعه،  ختمه   )...( الدائرة  رئيس  وتوقيعه  ختمه   )...( استئناف  قايض  وتوقيعه 
حرض البائع أصالة )...( وقرر بأن اإلذن برشاء العقار املذكور أعاله قد صدق من حمكمة 
للمنهي،  اإلفراغ  وطلب  ١٤٣٣/٠٤/٢٤هـ،  يف   ٣٣٢٠٦٥٠٣ رقم  بقرارها  االستئناف 
ثم حصل اإلجياب من البائع والقبول من وكيل الناظر، ثم جرى تسليم الشيك املسحوب 
عىل مؤسسة النقد العريب السعودي برقم ١٠٧٤ يف ١٤٣٥/٠٨/١٨هـ بمبلغ سبعة عرش 
انه  الناظر  قرر  ثم  للبائع،  رياال  وسبعون  ومخسامئة  ألف  وأربعني  وثالثة  وثالثامئة  مليون 
امللكية،  صك  ذلك عىل  بمضمون  الرشعي، وسوف هيمش  القبض  املذكور  العقار  قبض 
املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  جرى ذلك بحضور وشهادة كل من 
)...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٨/١٩هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة، جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  عىل  املشتملة  ١٤٣٥/٧/٦هـ  وتاريخ   ٣٥٩٠٠١٩٦ رقم  املكرمة  بمكة  العامة 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٦/٢٨هـ  وتاريخ   ٣٥٢٩٥٧٠٢ رقم 
باملحكمة العامة بمكة املكرمة، املتضمن طلب الناظر/ )...( اإلذن برشاء العقار املذكور يف 
اإلهناء، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر املوافقة عىل إذن الرشاء، واهلل املوفق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٢٩١٢٨ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٣هـ رقم القرار: ٣٥٣١٤٧٤٢ 

إذنارشتءاعقارالوسفا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-احتققامنارشطاتلوتسفا-اسلترا
سقلاتخلربتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اموتفقةامالكاتلعقارا-اتإلذنا

لمناظلابالرشتء.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

من  الوقف  جلهة  عقار  برشاء  هلم  اإلذن  طالبني  وقف  عىل  نظارًا  بصفتهم  املنهون  أهنى 
مفعول  رسيان  من  التأكد  القايض  من  جرى  وقد  املحكمة،  مال  بيت  يف  املودعة  أمواله 
اخلرباء  قرار قسم  والنظارة ومطابقتها لسجالهتا، كام ورد  والوقفية  العقار  ملكية  صكوك 
متضمنًا وجود غبطة ومصلحة جلهة الوقف يف رشاء العقار بالثمن املنهى به، ثم حرض مالك 
املنهني  من  البينة  وبطلب  به،  املنهى  بالثمن  الوقف  لصالح  بيعه  عىل  موافقته  وقرر  العقار 
أحرضوا شاهدين معدلني رشعًا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة جلهة الوقف يف رشاء العقار 
بالثمن املذكور، ولذا فقد أذن القايض للنظار برشاء العقار بالثمن املنهى به، وصدق احلكم 

من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  املكرمة،  بمكة  العامة  املحكمة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٤/١٨هـ  يف   ٣٥٢٢٩١٢٨ برقم  املكرمة  بمكة  العامة 
حرض  ١٤٣٥/٦/٢٨هـ  املوافق  االثنني  يوم  ويف  ١٤٣٥/٢/٥هـ،  يف   ٣٥١١٢٧٨٦٤
 )...( وقف  عىل  ناظرًا  بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
بموجب صك النظارة الصادر من املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٢٧٨٨٥٩ وتاريخ 
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  كام  ١٤٣٥/٦/١٥هـ، 
ناظرين منضمني مع  )...( بصفتهام  املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية  و)...( سعودي 
الناظر )...(، وذلك بموجب صك النظارة املشار إليه آنفًا، وأهنوا قائلني: إننا النظار عىل 
برقم ١٥٧/٣٧٤  املحكمة  الصادر من هذه  الصك  وقف )...( والثابت وقفيته بموجب 
توسعة  لصالح  العقار  أزيل  وقد   ،)...( حارة  يف  والواقع  ١٣٣٩/٤/١٦هـ  وتاريخ 
الساحات الشاملية وأودع تعويض اإلزالة بمؤسسة النقد العريب السعودي بموجب اإليصال 
ــدره  وق مبلغ  واملتضمن  ١٤٣٠/٣/٢٦هـ  ــخ  ــاري وت  ٧/٦١٨٠٣٤ ــم  رق
وستة  وثالثامئة  مليونًا  وثالثون  ومخسة  وأربعامئة  مليار   ١٬٤٣٥٬٣٥٦٬١٢٠/٤٠(
ومخسون ألفًا ومائة وعرشون ريااًل وأربعون هللة( لصالح وقف )...(، وقد ظهر لنا من 
املصلحة رشاء عقار للوقف، وقد وجدنا عقارًا يقع يف خمطط رقم )...( الواقع غرب حي 
)...( بمكة املكرمة والعقار عبارة عن قطعتي أرض حدود ومساحة القطعة رقم ١٣٨ رشقًا 
ثالثون مرتًا حيدها القطعة رقم ١٣٩ وغربا ستة وعرشون + ٥م شطفة، حيدها شارع عرشة 
مرت وشاماًل ثالثة وعرشون مرتًا حيدها شارع مخسة عرش مرتًا وجنوبًا ستة وعرشون مرتًا 
حيدها القطعة رقم ١٣٧ ومتام احلد شارع ستة مرت ومساحتها سبعامئة ومخسة وسبعون مرتًا 
مربعًا ومخسة ومخسون من املرت املربع والقطعة رقم ١٣٩ حيدها رشقًا ٢٦ + ٥م شطفة حيدها 
الشارع العام ستون مرتًا وغربًا ثالثون مرتًا حيدها القطعة رقم ١٣٨ وشاماًل سبعة عرش مرتًا 
حيدها شارع مخسة عرش مرتا وجنوبًا مخسة وعرشون مرتًا حيدها القطعة رقم ١٤٠ ومتام احلد 
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وأربعون  وثالثة  مربعًا  مرتًا  ومخسون  وسبعة  ستامئة  هي  ومساحتها  مرتات،  ستة  شارع 
األوىل  العدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب  وذلك   )...( للمدعو/  ملكيتها  والعائد 
مالكها  مع  تفاوضنا  وقد  ١٤١٤/٧/١٣هـ،  وتاريخ   ٣/٢١٣/٣٨٨ برقم  املكرمة  بمكة 
عىل رشائها بمبلغ قدره ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ريال مخسون مليون ريال، وألن يف رشاء العقار 
لصالح الوقف غبطة ومصلحة نطلب اإلذن لنا برشائه هكذا أهنى، وقد جرت الكتابة منا 
عن  لالستفسار  ١٤٣٥/٤/٢٤هـ  يف   ٣٥١٢٤١٦٣٧ رقم  بخطابنا  األوىل  العدل  لكتابة 
يف   ٣٥١٢٤١٦٣٧ رقم  املكرمة  بمكة  األوىل  العدل  كتابة  خطاب  فوردنا  امللكية،  صك 
١٤٣٥/٥/٤هـ، املتضمن أن صورة الصك سارية املفعول، كام جرى االستفسار من مدير 
يف   ٣٥١٢١٠٥١٠ رقم  بخطابنا   )...( أوقاف  عىل   )...( وقفية  صك  عن  السجالت 
يف   ٣٥١٢١٠٥١٠ برقم  السجالت  مدير  من  اجلــواب  فوردنا  ١٤٣٥/٤/٢٥هـ، 
١٤٣٥/٤/٢٥هـ املتضمن بأنه ال يوجد عىل سجلها سوى ما رشح عليها حتى تارخيه، كام 
جرى االستفسار عن صك النظارة الصادر من فضيلة القايض )...( برقم ٣٥٢٧٨٨٥٩ يف 
فوردنا  ١٤٣٥/٦/٢١هـ،  يف   ٣٥١٨١٥٠٤٦ رقم  بخطابنا  وذلك  ١٤٣٥/٦/١٥هـ 
اجلواب من فضيلته بخطابه برقم ٣٥١٨١٥٠٤٦ يف ١٤٣٥/٦/٢٣هـ املتضمن أنه ساري 
املفعول، كام جرى االطالع عىل صك الوقفية الصادر من هذه املحكمة برقم ١٥٧/٣٧٤ يف 
١٣٣٩/٤/١٦هـ واملتضمن وقفية )...( لكامل الدار الكائنة بحارة )...( ورشط واقفه هو 
كلها ورشبه  ودامره وبحقوقه ومرافقه  أعاله عامره وغامره  للعني  العقار  ))املوقوف هذا 
ومشاربه وفسوحه وجماري املاء ومجيع املساكن واألشجار والنخيل والربك والقفور والدبول 
والعني اجلارية وكل حق بجميع ما ذكر داخل فيه وخارج عنه وكل ما هو معروف بام ذكر 
أو منسوب إليه من حقوقه املعلوم مجيع ذلك عند الواقف املذكور علاًم رشعيًا نافيًا للجهالة 
رشعًا وقفًا صحيحًا رشعيًا وحبسًا رصحيًا مرعيًا ال يباع وال يوهب وال يرهن وال يمّلك وال 
يتمّلك وال يناقل به وال ببعضه وال يستبدل عنه بوجه من الوجوه مطلقًا، بل ال يزال وقفًا 
قائاًم عىل أصوله وروابطه مستمرًا عىل رشوطه وضوابطه كلام مر عليه زمان أكده وكلام تواىل 
عليه دهرًا وأوانًا جدد أحكامه وأطده وأبده أبد اآلبدين ودهر الداهرين، إىل أن يرث اهلل 
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األرض ومن عليها وهو خري الوارثني، وأنشأ الواقف املذكور ضاعف اهلل تعاىل له األجور 
وقفه هذا املعني املحدود أوال عىل نفسه الكريمة ال يشاركه فيه مشارك وال ينازعه فيه منازع 
وال يتأول عليه متأول بوجه من الوجوه، ينتفع بذلك بمفرده سكنًا وإسكانا وغلة واستغالاًل 
اإليوان  ذات  العزلة  عدا  ما  ذكر  ما  مجيع  يكون  ثم  الوقفية  الرشعية  االنتفاعات  وبسائر 
أعاله  املذكورة   )...( بحارة  املكرمة  بمكة  الكائنة  التسعة  العزل  أحد  هي  التي  والربكة 
املعروفة  للتشمة  املقابل  بسقياه  املالصق هلام  الذي معهام  )...( و)...(  الكائنتني  والدارين 
وحوايا وما اشتملت عليه من بيوت وآبار ومساكن وركبان وأشجار الكائنة )...( بالطائف 
مكة  أعامل  من   )...( الكائنة  البحريية  املسامة  وبقوع  وغريه  نخل  عىل  املشتمل  والبستان 
املكرمة مع ماله من السقيا التي عّينها الواقف املذكور له من )...( املذكورة، وقدرها ثامن 
أوجاب عبارة عن ستة وتسعني ساعة من أصل ثامن وعرشين وجبة قرار )...( املذكورة 
والبيت الكائن بالطائف املشهور سابقًا )...( عىل أوالده لصلبه ذكورًا وإناثا، وعىل أوالد 
أبنائه وعىل أوالد أبناء أبنائه ونسله وعقبه وذريته أبدا ما تناسلوا ودائاًم ما تعاقبوا، وليس 
ألوالد البطون يشء يف يشء من الطبقات وأما العزلة ذات اإليوان والربكة التي هي إحدى 
العزل التسعة الكائنة )...( املذكورة أعاله، والداران الكائنان بـ )...( والبستان الذي معهام 
البيوت واآلبار والركبان  بسقياه املذكور، مجيع ذلك أعاله وحوايا وما اشتملت عليه من 
الكائنة بالطائف املذكورة أعاله والبستان املشتمل عىل نخل وغريه وبقوع املسامة البحريية 
ثامن  أصل  من  املذكورة  األوجاب  والثامنية  وسقياه  املكرمة  مكة  أعامل  من   )...( الكائنة 
وعرشين وجبة قرار )...( املذكورة، فيكون مجيع ذلك وقفًا عىل ابنته ذات احلجاب الرفيع 
والسرت الضايف املنيع السيدة اجلليلة املثيلة )...( خاصًا هبا مدة حياهتا، ثم يرجع ذلك إىل بقية 
وقفه املذكور، فيضم إليه وجيري عىل الرشط املسطور، وأما البيت الكائن بالطائف املشهور 
سابقًا )...( فيكون وقفًا عىل مصالح الزاوية الكائنة بالطائف بقرب البيت املذكور املشهورة 
)...( التي أنشأها الواقف املذكور ترصف الغلة لتعمريه إن احتاج إىل كلها أو بعضها، ثم إىل 
البيت  يرجع  املذكورة  الزاوية  مصالح  إىل  الرصف  تعذر  فإن  ومصاحلها،  الزاوية  تعمري 
املذكور إىل بقية وقفه املذكور وجيري عىل الرشط املسطور ثم من بعده ألقرب العصبات إىل 
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الواقف املذكور من )...( وإىل عتقائه بالسوية بينهم الذكر واألنثى عىل السواء فإن مل يوجد 
من هؤالء املوقوف عليهم املذكورين يكون وقفًا عىل الفقراء واملساكني املنقطعني من )...( 
الذكر واألنثى سواء ورشط الواقف املذكور رشوطًا يف وقفه هذا أكد العمل عليها، وجعل 
املرجع واملصري إليها منها أنه رشط لنفسه الكريمة اإلدخال واإلخراج والزيادة والنقصان 
الكرة، وجعل ذلك  املرة والكرة بعد  املرة بعد  بنفسه  واإلعطاء واحلرمان وأن يفعل ذلك 
جرت  كام  مطلقًا((.  الوجوه  من  بوجه  ذلك  فعل  غريه  ألحد  وليس  خاصة   لنفسه 
مؤسسة لدى  املحجوز  املبلغ  عن  لالستفسار  باملحكمة  املحاسبة  قسم  لرئيس   الكتابة 

بموجب   ٣٥١٢١٤٥٦٥ رقم  بخطابنا   )...( وقف  لصالح  السعودي  العريب  النقد    
وقدره  مبلغا  وتتضمن  ١٤٣٠/٣/٢٦هـ،  وتاريخ   ٧/٦١٨٠٣٤ رقم  اإليصال 
وستة  وثالثامئة  مليون  وثالثون  ومخسة  وأربعامئة  بليون   ١٬٤٣٥٬٣٥٦٬١٢٠/٤٠(
قسم  رئيس  من  اجلواب  فوردنا  هللة(،  وأربعون  ريال  وعرشون  ومائة  ألف  ومخسون 
املحاسبة باملحكمة بخطابة رقم ٣٥١٢١٤٥٦٥ يف ١٤٣٥/٥/٣هـ بأن املبلغ وجد مودعا 
وتاريخ   ٧/٦١٨٠٣٤ رقم  اإليصال  بموجب   )...( وقف  لصالح  املحكمة  حساب  يف 
وثالثة  )١٬٠٢٣٬٨٥٦٬١٣٠/٤٠مليار  وقدره  مبلغا  ويتضمن  ١٤٣٠/٣/٢٦هـ، 
وعرشون مليونًا وثامنامئة وستة ومخسون ألفًا ومائة عرشون ريااًل وأربعون هللة(، وأنه ال 
النظر باملحكمة بخطابنا رقم  الكتابة هليئة  يزال قيد حساب املحكمة حتى تارخيه، فجرت 
يف   ٣٥١١٢٧٨٦٤ رقم  تقريرهم  ــا  ووردن ١٤٣٥/٥/١٠هـ  يف   ٣٥١١٢٧٨٦٤
عىل  االطالع  جرى  كام  املذكور  العقار  عىل  الوقوف  جرى  أنه  املتضمن  ١٤٣٥/٦/٩هـ 
الرخصة املرفقة املقدمة من وكيل النظار، وفيها أن العقار يتكون من قطعتني كام هو بالصك، 
بمبلغ  العقار  رشاء  فإن  ذكر  ما  احلال  وحيث  واحــدة،  رشحية  اعتمدهتا  البلدية  وأن 
سعودي   )...( حرض  كام  الوقف،  جلهة  واملصلحة  الغبطة  حيقق  ريال   ٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠
اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل رشعيًا عن )...( سعودي اجلنسية بموجب 
برقم  بربيدة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  املدين  السجل 
و١٣٩   ١٣٨ رقم  القطعة  رقم  بيع  يف  فيها  له  املخول  ١٤٣٥/١/٣هـ  يف   ٣٥١٤٢٨٢٤
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موكيل  إن  قائاًل:  وقرر  ١٤١٤/٧/١٣هـ  وتاريخ   ٣/٢١٣/٣٨٨ رقم  بالصك  اململوكة 
واململوكة  املكرمة  بمكة   )...( )...( غرب  بمخطط رقم  الواقعتني  مالك قطعتي األرض 
يف   ٣/٢١٣/٣٨٨ برقم  املكرمة  بمكة  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادر  بالصك 
وقدره  بمبلغ   )...( وقف  عىل  القطعتني  كامل  بيع  يف  موكيل  ويرغب  ١٤١٤/٧/١٣هـ، 
٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ريال مخسون مليون ريال، هكذا قرر، فطلبت من املنهي البينة التي تشهد 
بالغبطة واملصلحة، فأحرض للشهادة وأدائها كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( البالغ من العمر ستون عاما، ويسكن يف حي )...( بمكة املكرمة، و)...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( البالغ من العمر ثالثون عاما ويسكن يف 
حي )...(، فشهد كل واحد منهام بمفرده قائاًل: إنني من أصحاب اخلربة واملعرفة بالعقار 
وأثامنه، وقد اطلعت عىل األرضني الواقعتني بمخطط رقم )...( غرب )...( بمكة املكرمة 
والعائد ملكيتهام للمواطن )...( بالصك الصادر من كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة برقم 
بمبلغ  القطعتني  كامل  رشاء  يف  أن  باهلل  وأشهد  ١٤١٤/٧/١٣هـ،  يف   ٣/٢١٣/٣٨٨
٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ريال فيه غبطة ومصلحة جلهة الوقف )...(، هكذا شهدا، فجرى تعديل 
الشاهدين بكل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، فبناء عىل ما تقدم أذنت للنظار عىل وقف )...( 
رشاء قطعتي األرض املذكورة بعاليه واململوكة بالصك الصادر من كتابة العدل األوىل بمكة 
وقدره  بمبلغ   )...( وقف  لصالح  ١٤١٤/٧/١٣هـ  يف   ٣/٢١٣/٣٨٨ برقم  املكرمة 
٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ريال مخسون مليون ريال من املبلغ املودع للوقف بمؤسسة النقد العريب 
التوفيق،  وباهلل  كاملتبع،  لتدقيقه  االستئناف  ملحكمة  اإلذن  هذا  برفع  وأمرت  السعودي، 

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٦/٢٨هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
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االستئناف يف منطقة بمكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٧/٢هـ،  وتاريخ   ٣٥١١٢٧٨٦٤ برقم  املكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة مكة املكرمة برقم ٣٥٢٩٩٩٣١ 
النظار عىل وقف )...( اإلذن هلم  املتضمن طلب )...( ورفقاه  وتاريخ ١٤٣٥/٧/١هـ، 
برشاء األرضني الواقعتني يف خمطط رقم )...( غرب حي )...( بمكة املكرمة والعائد ملكيتها 
للمواطن )...( بموجب الصك من كتابة عدل األوىل بمكة املكرمة برقـم ٣/٣١٢/٣٨٨ 
اإلذن  عىل  املوافقة  تقررت  ضبطه،  وصورة  الصك  وبدراسة  ١٤١٤/٧/١٣هـ،  فـي 

بالرشاء، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 اراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٢٨٤٤٥١ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/١٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٧٥٨٠ 

إذنارشتءاعقارالوسفا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-احتققامنارشطاتلوتسفا-اسلترا
سقلاتخلربتءا-اتقديلاثمناأسلا-اموتفقةااتلبائعاعميها-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةا

لموسفا-اتإلذنالمناظلابالرشتء.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي بصفته ناظر وقف طالبًا اإلذن له برشاء عقار جلهة الوقف من أمواله املودعة يف 
بيت مال املحكمة، وقد جرى من القايض التأكد من مطابقة صكوك ملكية العقار والوقفية 
والنظارة لسجالهتا ورسيان مفعوهلا، كام ورد قرار قسم اخلرباء باملحكمة متضمنًا تقدير قيمة 
العقار بأقل من الثمن الوراد يف اإلهناء وأن الثمن املنهى به ال حيقق الغبطة واملصلحة للوقف، 
املنهي  البينة من  املقدر من قسم اخلرباء، وبطلب  بالثمن  ببيعه  العقار وقبل  مالك  ثم حرض 
العقار  برشاء  الوقف  جلهة  ومصلحة  غبطة  بوجود  فشهدا  رشعًا  معدلني  شاهدين  أحرض 
قسم  من  املقدر  بالثمن  العقار  برشاء  للناظر  القايض  أذن  فقد  ولذا  أخريًا ،  املذكور  بالثمن 

اخلرباء،  وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
باملحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناًء عىل املعاملة املحالة من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
برقم  املحكمة  هبذه  واملقيدة  ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ،  يف   ٣٥٢٨٤٤٥١ برقم  املكرمة  بمكة 
١٤٣٥/٠٨/٢١هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ويف  ١٤٣٥/٠٥/١٥هـ،  يف   ٣٥١٤٠٣٨٩٤
فتحت اجللسة يف متام الساعة العارشة، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
هذه  من  الصادر  النظارة  صك  بموجب   )...( وقف  عىل  الناظر  بصفته   )...( رقم  املدين 
عىل  الناظر  إنني  قائاًل:  وأهنى  ١٤٣١/٠٧/١٠هـ،  يف   ١٥/١٠٠/٣٣٩ برقم  املحكمة 
يف   ٨٠/٤٦٩ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  وقفيته  الثابتة   )...( وقف 
١٣٠٣/١٢/٢٥هـ، والواقع يف مكة بـ )...(، وقد نزع هذا العقار لصالح مرشوع توسعة 
السعودي  العريب  النقد  بمؤسسة  التعويض  وأودع  احلرام،  للمسجد  الشاملية  الساحات 
مبلغا وقدره  اإليداع رقم ٣/٦٦٢٧٤٤ يف ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ، ويتضمن  بموجب سند 
هللة(،  وستون  ريااًل  عرش  واثنا  وثامنامئة  ألفًا  وعرشون  وتسعة  وثامنامئة  مليونًا  )عرشون 
وظهر يل من املصلحة رشاء عقار للوقف، وقد وجدت عقارًا يقع بحي )...(، وهو عبارة 
عن عامرة مقامة عىل كامل قطعة األرض رقم )١٨٨( ومملوكة للمدعو )...(، وقد اتفقت 
معه عىل رشاء هذا العقار بمبلغ )أربعة عرش مليونًا وأربعامئة ألف ريااًل(، وألن يف رشائها 
للوقف غبطة ومصلحة أطلب اإلذن برشائها، هكذا أهنى، عندها جرى االطالع عىل صك 
النظارة الصادر من هذه املحكمة برقم ١٥/١٠٠/٣٣٩ يف ١٤٣١/٠٧/١٠هـ فوجدته 
يتضمن إقامة )...( ناظرًا عىل وقف )...(، كام تم االستفسار عنه بخطايب رقم ٣٥١٧٣٥١٣١ 
يف ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ، فوردنا جواب فضيلة الشيخ/ )...( القايض هبذه املحكمة املتضمن 
رسيان مفعوله وال يوجد عليه أي رشوحات، كام جرى االطالع عىل صك الوقفية الصادر 
من هذه املحكمة برقم ٤٦٩ يف ١٣٠٣/١٢/٢٥هـ فوجدته يتضمن وقفية )...( للمحدود 
املذكور باطنه ورشطه: ))وقفا صحيحا رشعيا وحبسا رصحيا مرعيا ال يباع وال يوهب وال 
يرهن وال يملك وال يناقل بديل ال يزال قائام عىل أصوله وضوابطه مستمرا عىل رشوطه 
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وروابطه أبد اآلبدين ودهر الداهرين إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها وهو خري الوارثني، 
وأنشأ الواقف املذكور ضاعف اهلل له الثواب واألجور وقفه هذا أوال عىل نفسه مدة حياته 
ينتفع به بمفرده سكنا وإسكانا وغلة واستغالال وبسائر االنتفاعات الرشعية السائغة رشعًا 
يف الوقف من غري مشارك له يف ذلك، عىل أن له يف وقفه هذا اإلدخال واإلخراج واإلعطاء 
واحلرمان والزيادة والنقصان والتغيري والتبديل واالستبدال بالعقار وبالنقود متى ظهرت له 
املصلحة يف ذلك، ويشرتي بالبدل إذا كان من النقود عقارا بدل هذا الوقف يكون جاريا 
عىل جهاته ورشوطه املرة بعد املرة والكرة بعد الكرة، وليس ألحد من بعده فعل يشء من 
ذلك، ثم من بعده يكون وقفا عىل أوالده لصلبه ذكورا وإناثا ثم من بعدهم عىل أوالدهم، 
ثم عىل أوالد أوالدهم ثم عىل أوالد أوالد أوالدهم ونسلهم وعقبهم طبقة بعد طبقة للذكر 
منهم مثل حظ األنثيني عىل أوالد الظهور منهم دون أوالد البطون، عىل أن من مات من 
الولد أو  أوالد الظهور عن ولد أو أسفل منه عاد نصيبه إىل ولده أو لألسفل منه إذا كان 
األسفل منه من أوالد الظهور ومن مات منهم عن غري ولد وال أسفل منه من أوالد الظهور 
الظهور من ذرية  أوالد  انقرض  فإذا  الوقف وأجرى جمراها  إىل أصل غلة هذا  عاد نصيبه 
الواقف املذكور كان ذلك وقفا عىل أوالد البطون من ذرية الواقف املذكور ونسلهم وعقبهم 
عىل النص والرتتيب املذكورين، فإذا انقرض أوالد البطون من ذرية الواقف املذكور كان 
ذلك وقفا عىل عصبة الواقف املذكور ونسلهم وعقبهم مهام تناسلوا وتعاقبوا األقرب منهم 
إىل الواقف فاألقرب عىل الرتتيب املذكور أعاله يف أوالد الواقف املذكور، فإذا انقرضت 
الواقف املذكور ونسلهم  الواقف املذكور وذرياهتم كان ذلك وقفا عىل ذوي رحم  عصبة 
وعقبهم مهام تناسلوا، فإذا انقرضوا كان ذلك وقفا عىل الفقراء واملساكني ببلد اهلل األمني 
ورشط الواقف املذكور يف وقفه هذا رشوط أكد العمل عليها وصري املرجع واملصري إليها، 
منها أن أول ما يبدؤوا به من غلة وقفه هذا بعامرته ومرمته وما فيه بقاء عينه والنمو لغلته، 
ومنها انه رشط النظارة عىل وقفه هذا أوال لنفسه مدة حياته ثم من بعده لألرشد فاألرشد 
من أوالد الظهور من ذريته ثم لألرشد فاألرشد من أوالد البطون من ذرية الواقف املذكور 
ثم لألرشد فاألرشد من املستحقني هلذا الوقف، ومنها أن خيرج من غلة هذا الوقف يف كل 
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عام عرشة رياالت فرانساوية تدفع ألم الواقف املذكور وهي املصونة )...( مدة حياهتا، فإذا 
أنه جعل  الغلة وأجريت جمراها، ومنها  إىل أصل  املذكورة  العرشة  الرياالت  ماتت عادت 
املكرم الشيخ )...( مرشفا مدة حياته عىل كل من يتوىل نظارة هذا الوقف بعد موت الواقف 
املذكور، ومنها أن خيرج أيضا من غلة هذا الوقف عرشون رياال فرنساويا مع كل عام وجيري 
هبا خصيفة تفرش كل ليلة باملسجد احلرام املكي من بعد املغرب إىل أذان العشاء ويوضع 
حفظة  من  رجل  عليها  ويرتب  الناس  لعامة  سبيال  زمزم  بامء  مملوءة  دوارق  مخسة  أمامها 
القران الرشيف يقرأ عليها كل ليلة يف الوقت املذكور جزأين من القرآن الرشيف، وهيدى 
ثواب هذه املربات إىل روح الواقف املذكور وأصوله وفروعه وأقاربه وإىل حرضة النبي صىل 
أبد  واستمرارا  دواما  كذلك  ذلك  يف  احلال  جيري  الكرام،  وأصحابه  وآله  وسلم  عليه  اهلل 
اآلبدين ودهر الداهرين إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها وهو خري الوارثني (( ا.هـ، كام 
تم االستفسار عنه بخطايب رقم ٣٥١٧٣٥١٣١ يف ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ فوردنا جواب مدير 
املرفقة سوى ما رشح عليها حتى  املتضمن ال يوجد عىل سجل الصورة الضوئية  السجل 
تارخيه ا.هـ، كام جرى االطالع عىل صك التملك الصادر من كتابة العدل األوىل بمكة برقم 
٢٧٨ يف ١٣٩٩/٠٢/٠٣هـ فوجدته يتضمن رشاء )...( لكامل قطعة األرض رقم )...( 
وجنوبًا:   )١٩٠( رقم  قطعة  شاماًل:  كالتايل  وأطواهلا  حدودها  واملبني   )...( بحي  الواقعة 
قطعة رقم )١٨٦( ورشقًا: قطعة رقم )١٨٧( وغربًا: شارع عرشة أمتار واملساحة اإلمجالية 
يف   ٣٥١٦٠٣٢٩١ رقم  بخطايب  الصك  هذا  سجل  عن  االستفسار  جرى  كام  )٦٢٥(م٢، 
١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ فوردت اإلفادة من رئيس كتابة العدل األوىل بمكة برقم ٣٥١٦٠٣٢٩١ 
يف ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ واملتضمن أن صورة الصك مطابقة لسجلها وسارية املفعول حتى 
تارخيه ا.هـ، كام جرت الكتابة مني هليئة اخلرباء هبذه املحكمة للوقوف عىل املحدود وتطبيق 
الصك حدًا وذرعًا وتقدير قيمة األرض حسب األسعار السائدة حاليًا وتطبيق رخصة البناء 
للعقار، ثم اإلفادة: هل يف رشاء العقار بمبلغ )أربعة عرش مليونًا وأربعامئة ألف ريااًل( غبطة 
اخلطاب رقم ٣٥١٤٠٣٨٩٤ يف ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ،  بموجب  للوقف وذلك  ومصلحة 
١٤٣٥/٠٨/١١هـ  يف   ٣٥١٤٠٣٨٩٤ رقم  بخطاهبم  اخلرباء  هيئة  من  اإلفادة  فوردت 
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واملتضمن ما نصه: ))احلمد هلل والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله وصحبه وبعد، بناء 
عىل املعاملة الواردة إلينا من فضيلة الشيخ/ )...( برقم ٣٥١٤٠٣٨٩٤ يف ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ 
العقار أرضًا وبناًء الكائن بحي  الناظر )...( عىل وقف )...( اإلذن له برشاء  بشأن طلب 
)...( واملثبت بموجب الصك الصادر من كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة برقم ٢٧٨ يف 
١٣٩٩/٠٢/٠٣هـ بمبلغ وقدره )أربعة عرش مليونًا وأربعامئة ألف ريااًل(، وطلب فضيلته 
الصك  أواًل:  الوقف.  جلهة  ومصلحة  غبطة  رشائه  يف  هل  واإلفادة  املحدود  عىل  الوقوف 
مطابق حدًا ومساحة األرض هي ) ٦٢٥م٢ ( ستامئة ومخسة وعرشون مرتًا، ويقدر سعر املرت 
املربع اثنا عرش ألف ريال، وتقدر األرض بمبلغ إمجايل وقدره سبعة ماليني ومخسامئة ألف 
املربع بمبلغ وقدره )٢٠٠٠(  ريال وإمجايل املسطحات واملباين)٣٤١٨٬٦١(، ويقدر املرت 
ألفا ريال، وإمجايل تقدير املباين )ستة ماليني وثامنامئة وسبعة وثالثون ألفًا ومائتان وعرشون 
متكررة  أدوار  ثالثة  أريض  دور  بــدروم -   + مواقف  هي  العامرة  وحمتويات   ،) ريااًل 
برقم   )...( بلدية  من  الصادر  اإلنشاء  ترصيح  ووجد   )٢٨٦( احلجاج  مبيتات -عدد 
١٠٣٢٥/ز يف ١٤٣٣/٠٢/٠٦هـ عىل الطبيعة وجد أنه مطابق، وتقدر قيمة العقار بقيمة 
سبعامئة وسبعة عرش ألفًا، وتقدر قيمة العقار أرضًا وبناًء وبجميع حمتوياته بمبلغ وقدره ) 
أنه  نقرر  وإننا  ريااًل(،  ومائتان وعرشون  ألفًا  مليونًا وثالثامئة وسبعة وثالثون  أربعة عرش 
ليس للوقف املذكور غبطة ومصلحة يف الرشاء بمبلغ )أربعة عرش مليونًا وأربعامئة ريااًل(، 
والغبطة واملصلحة للوقف يف رشائه بمبلغ )أربعة عرش مليونًا وثالثامئة وسبعة وثالثني ألفًا 
 )...( حرض  كام  و)...(،   )...( النظر  هيئة  عضوي  توقيع  ا.هـ   ) ريااًل  وعرشون  ومائتان 
بيع  لدى من  مانع  إنه ال  قائاًل:  )...( وقرر  رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
وقدره  إليه  املشار  النظر  هيئة  قبل  من  املقدر  باملبلغ  أعاله  املذكور  يل  ملكيته  العائد  العقار 
)أربعة عرش مليونًا وثالثامئة وسبعة وثالثون ألفًا ومائتان وعرشون ريااًل(، هكذا قرر، كام 
جرت الكتابة مني ملحاسب املحكمة لإلفادة عن إيصال املبلغ املودع لصالح الوقف وذلك 
بخطايب رقم ٣٥١٥٧٧٠٠٤ يف ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ، فوردت اإلفادة من حماسب املحكمة 
بحساب  املودع  املبلغ  أن  واملتضمن  ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ  يف   ٣٥١٥٧٧٠٠٤ رقم  بخطابه 
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املحكمة لصالح وقف/ )...( بموجب اإليصال رقم ٣/٦٦٢٧٤٤ يف ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ 
وجد مبلغ وقدره )عرشون مليونًا وثامنامئة واثنا عرش ريااًل وستون هللة( مودع بحساب 
املحكمة باإليصال املذكور أعاله لصالح الوقف املذكور أعاله ا.هـ، فطلبت من املنهي البينة 
عىل حتقق الغبطة واملصلحة للوقف برشاء هذا العقار هبذا املبلغ فأحرض للشهادة وأدائها كاًل 
اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من: 
بموجب السجل املدين رقم )...( وشهد كلٌّ واحٍد منهام بمفرده قائاًل: إنني من أهل العقار 
وأعمل به منذ فرتة ويل خربة بذلك ولدي مكتب عقاري، وأشهد أن يف رشاء وقف/ )...( 
 )...( للمدعو  واململوكة  واملحدودة   )...( بحي  الواقعة  األرض  عىل  القائمة  العامرة  هلذه 
برقم  املكرمة  بمكة  األوىل  كتابة عدل  من  الصادر  الصك  بموجب  ) ٦٢٥(م٢  ومساحتها 
٢٧٨ يف ١٣٩٩/٠٢/٠٣هـ بمبلغ وقدره )أربعة عرش مليونًا وثالثامئة وسبعة وثالثون ألفًا 
ومائتان وعرشون ريااًل( غبطًة ومصلحًة لصالح الوقف، وأن هذه هي قيمة األرض والبناء، 
هكذا شهد كلُّ واحٍد منهام، وعدال التعديل الرشعي من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، فبناًء 
م، وبعد االطالع عىل صكوك الوقفية والنظارة وامللكية وقرار هيئة اخلرباء، وعىل  عىل ما تقدَّ
أذنت  فقد  املحكمة  حماسب  وخطاب  باملوافقة  املالك  وإقرار  رشعًا  املعدلة  البينة  مقتىض 
للمنهي )...( الناظر عىل وقف/ )...( برشاء العقار املذكور أعاله جلهة وقف )...( بمبلغ 
وقدره )أربعة عرش مليونًا وثالثامئة وسبعة وثالثون ألفًا ومائتان وعرشون ريااًل( من املبلغ 
واقفه،  السعودي، يرصف يف مصارفه حسب رشط  العريب  النقد  بمؤسسة  للوقف  املودع 
وأمرت برفع هذا اإلجراء ملحكمة االستئناف لتدقيقه كاملتبع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 
املوافق  اخلميس  يوم   )٠٩:٣٠( الساعة  حرر  وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا 

١٤٣٥/٠٨/٢١هــ.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية 
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يف  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال 
منطقة مكة املكرمة االطالع عىل الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٣٦٢٢١٩ وتاريخ١٤٣٥/٨/٢١هـ املتضمن طلب املنهي/ 
الصك وصورة  وبدراسة  الوقف،  اإلهناء لصالح  املذكور يف  العقار  له برشاء  اإلذن   )...(
ضبطه تقررت املوافقة عىل ما أذن به فضيلته مع مالحظة التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.



147

 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بربيدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥٣٠٦٣٣٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٨٤٨٠ 

شهادةا تخلربتءا-ا سقلا سلترا مفعولها-ا رسيانا ممكيةا-ا صكا لوسفا-ا عقارا رشتءا إذنا
شهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اموتفقةامالكاتلعقارا-اتإلذنالمناظلابالرشتء.

تملادةا)ررر/ر(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أهنى املنهي بصفته ناظرًا عىل وقف والده طالبًا اإلذن له برشاء حملني جتاريني جلهة الوقف 
من أمواله املودعة يف بيت مال املحكمة عىل أن يتربع  الناظر بإكامل ثمنهام من ماله اخلاص، 
وقد جرى من القايض التأكد من مطابقة صكي ملكية املحلني لسجالهتا ورسيان مفعوهلا، 
غبطة  وجود  متضمنًا  اخلرباء  قسم  قرار  ورد  وقد  والنظارة،  الوقفية  صك  عىل  اطلع  كام 
املنهي أحرض  البينة من  املنهى به، وبطلب  بالثمن  ومصلحة جلهة الوقف يف رشاء املحلني 
شاهدين معدلني رشعًا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة جلهة الوقف برشاء املحلني بالثمن 
املذكور، كام حرض مالك العقار وقرر موافقته عىل بيعه بالثمن الوارد يف اإلهناء، ولذا فقد 

أذن القايض للناظر برشاء العقار بالثمن املنهى به، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

املعاملة  عىل  وبناء  ١٤٣٥/٨/٥هـ،  املوافق  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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يف   ٣٥٣٠٦٣٣٠ برقم  إلينا  املحالة  ١٤٣٥/٥/٢٣هـ  يف   ٣٥١٥٠٦٤٦٢ برقم  املقيدة 
١٤٣٥/٥/٢٣هـ، حرض لدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بربيدة املنهي )...( حامل 
السجل املدين رقم )...( الناظر عىل وقف والده بموجب الصك الصادر من هذه املحكمة 
والدي  وقف  بيع  يف  يل  اإلذن  سبق  لقد  قائال:  فأهنى  ١٤١٥/٧/١هـ،  يف   ٨/١٥٧ برقم 
الواقع يف )...( غرب بريدة بموجب الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٣٨٨٩٦٦ 
رقم ٣٣١٣٩٨٣٤  بالقرار  بالقصيم  االستئناف  املصدق من حمكمة  يف ١٤٣٣/٢/١٧هـ 
ألفا  وتسعني  وتسعة  أربعامئة  مبلغ  وهو  قيمته  وإيداع  إفراغه  وتم  ١٤٣٣/٣/١٩هـ،  يف 
ومخسامئة وأربعة وعرشين رياال وثامن هلالت يف حساب األوقاف املوجود يف مؤسسة النقد 
العريب السعودي حتى رشاء البدل، وقد بحثت عن عقار مناسب لوقف والدي فوجدت 
املخطط  ١١٩من  رقم  االرض  قطعة  عىل  املقامة  العامرة  ٥من  رقم  األول  جتاريني:  حملني 
رقم )...( الواقع يف حي )...( بربيدة اململوك بالصك الصادر من كتابة عدل االوىل بربيدة 
رقم ٣٦٢٥٠٦٠٠١١٩٣ يف ١٤٣٥/٥/٨هـ، وحدوده وأطواله كام ييل: شاماًل حمل رقم 
الشقة اجلنوبية  أمتار ومخسة وأربعني سنتمرت، ومن اجلنوب مدخل  ٤ بطول ٩.٤٥ تسعة 
درج  الرشق  ومن  أمتار،  تسعة   ٩ بطول   ١١٢١ رقم  القطعة  يليه   ١.٧٠ عرض  بارتداد 
الشقة اجلنوبية بطول ٣.٧ ثالثة أمتار وسبعني سنتمرت، ومن الغرب مواقف سيارات ٦م 
يليه شارع عرض ٤٠م واالرتفاع ٣.١٠م بطول ٣.٧٣ ثالثة أمتار وثالثة وسبعني سنتمرت، 
املربع فقط، علام  املرت  باملائة من  ومساحته ٣٧.١٨ سبعة وثالثون مرتًا مربعا وثامنية عرش 
أن األرض واخلزانني األريض والعلوي واالرتدادت واملمرات والرصف الصحي ومعابره 
والدرج واملناور مشاعة بني مجيع املالك، والثاين: رقم ٥/م من قطعة االرض رقم ٤٣٧من 
املخطط رقم )...( الواقع يف حي )...( بربيدة اململوك بالصك رقم ٣٦٢٥١٤٠٠٠٨١٩ 
يف ١٤٣٥/٢/٩هـ وحدوده وأطواله كام ييل: شامال املحل رقم ٤/م بطول يبدأ من الرشق 
للغرب ١٠.٣٠م عرشة أمتار وثالثني سم، وحيده املحل رقم ٤/م هناية احلد، جنوبًا ارتداد 
يبدأ من الرشق للغرب ١٠.٣٠م عرشة  القطعة رقم ٤٣٩ بطول  يليه  عرض ١.٦٠ سم، 
احلد. رشقًا  القطعة رقم ٤٣٩ هناية  يليه  ارتداد عرض ١.٦٠م  أمتار وثالثني سم، وحيده 
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جزء من الدرج اجلنويب بطول يبدأ من الشامل للجنوب ٤.٠٠م أربعة أمتار، وحيده جزء من 
الدرج اجلنويب هناية احلد، غربًا مواقف سيارات بارتداد عرض ٥.٩٠م يليه شارع عرض 
سيارات  مواقف  وحيده  أمتار،  أربعة  ٤.٠٠م  للجنوب  الشامل  من  يبدأ  بطول  ٤٠.٠٠م 
بارتداد عرض ٥.٩٠م، يليه شارع عرض ٤٠.٠٠م هناية احلد، ومساحته ٤١.٢م٢ واحد 
وأربعون مرتًا مربعًا وعرشون سنتمرت مربع فقط، واالرتفاع ٣.٥٠م، ونسبته املشاعة من 
األرض ٢.١١% بناًء عىل خطاب مدير مركز اخلدمة الشاملة رقم ٦٠٧ يف ١٤٣٥/١/٤هـ، 
والرصف  واملمرات  واالرتدادات  والعلوي  األريض  واخلزانني  والسطح  األرض  أن  علاًم 
الصحي ومعابره والدرج واملنور مشاعة بني مجيع املالك وجدهتام بمبلغ ستامئة وأربعني ألف 
ريال، كل حمل بمبلغ ثالثامئة وعرشين ألف ريال، وهذه القيمة مناسبة ومعتدلة وأقل من 
قيمتها يف السوق، ويف رشائهام فيها غبطة ظاهرة للوقف، وسوف أقوم بدفع الزيادة عىل ما 
واثنني وتسعني  رياال  ألفا وأربعامئة ومخسة وسبعني  مائة وأربعني  مبلغ  املال وهو  بيت  يف 
القيمة لصالح وقف والدي، هكذا  هللة من حسايب؛ لذا أطلب اإلذن يل يف رشائهام هبذه 
املنهي،  عليه  عطف  كام  هو  فإذا  إليه  املشار  النظارة  صك  عىل  االطالع  جرى  وقد  أهنى، 
وقد تضمن الصك وقفية والد املنهي شاميل ملكه الواقع يف )...( غرب بريدة، كام تضمن 
مرصف ريعه، كام جرى االطالع عىل صكي املحلني املشار هلام ومها مطابقان ملا ذكره املنهي 
وصاحلان لالعتامد عليهام واإلفراغ منهام، كام جرى االطالع عىل إفادة أمني بيت املال يف هذه 
املحكمة رقم ٣٥١٦٢٠٠٨٢ يف ١٤٣٥/٦/٣هـ املتضمنة وجود املبلغ املشار إليه مودعا 
يف حساب األوقاف باسم وقف والد املنهي ومل يرصف منه يشء، وقد سبقت الكتابة لقسم 
اخلرباء لإلفادة عن ذلك فوردنا خطاهبم رقم ٣٥١٥٠٦٤٦٢ يف ١٤٣٥/٦/١٥هـ املرفق 
به تقريرهم وهذا نصه بعد املقدمة: بناًء عىل ذلك نفيد فضيلته أن املحلني معروفان لدينا، 
وقد تم طلب تسعرية جديدة من الناظر املذكور من أصحاب اخلربة بالعقارات، وأحرض لنا 
أربعة خطابات املرفقة املتضمنة أن املحل رقم )٥( الواقع عىل طريق )...( من القطعة رقم 
٤٣٧من املخطط رقم )...( أن قيمته التقديرية هي ثالثامئة وتسعون ألف ريال، وأن قيمة 
املحل رقم )٥( الواقع يف حي )...( من القطعة رقم ١١١٩من املخطط رقم )...( التقديرية 
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مبلغ أربعامئة ألف ريال، وهبذا فقد تبني لنا أن رشاء املحلني بمبلغ ستامئة وأربعني ألف ريال 
كل حمل بمبلغ ثالثامئة وعرشين ألف ريال مناسب وفيه غبطة ومصلحة ظاهرتان للوقف، 
حيث إن رشائهام بمبلغ أقل من قيمتهام املقدرة، هذا واهلل املوفق، ويف هذه اجللسة أحرض املنهي 
كال من: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...(، فقررا قائلني: نشهد هلل بأن قيمة املحلني املذكورين وهي 
ستامئة وأربعني ألف ريال كل حمل بمبلغ ثالثامئة وعرشين ألف ريال مناسبة ومعتدلة، وأن 
يف رشائهام هبذه القيمة لصالح الوقف غبطة ومصلحة ظاهرتان للوقف، فهام يساويان أكثر 
من هذه القيمة، هكذا شهدا، وقد أحرض كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وشهدا قائلني: 
اجلنسية  سعودي   )...( اجللسة  هذه  يف  حرض  كام  عدالن،  ثقتان  املذكورين  الشاهدين  إن 
املذكورين،  املحلني  بيع  عىل  موافق  إنني  قائال:  وقرر   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
كل واحد بمبلغ ثالثامئة وعرشين ألف ريال، كام جرى االطالع عىل خطايب رئيس كتابة 
يف   ٣٥١٨٨١٢٨٨ ورقم  ١٤٣٥/٧/١هـ  يف   ٣٥١٨٨١١٨٨ رقم  بربيدة  األوىل  العدل 
١٤٣٥/٧/١هـ املتضمنني أن صكي التملك املشار هلام أعاله مطابقان لسجلهام وال زاال 
ساريا املفعول، فبناًء عىل ما سبق من إهناء املنهي واطالعي عىل صكوك العقارات والوقفية 
والنظارة وقرار قسم اخلرباء والبينة املعدلة رشعًا وإقرار املالك، وحيث إن صكي التملك 
يعتمد عليهام عند اإلفراغـ لذا فقد أذنت للمنهي يف رشاء املحلني املوصوفني أعاله لصالح 
وقف والده بمبلغ ستامئة وأربعني ألف ريال كل واحد بمبلغ ثالثامئة وعرشين ألف ريال، 
ودفع املبلغ املودع لدى مؤسسة النقد العريب السعودي فرع بريدة للمشرتي، ودفع الباقي 
املادة  بناًء عىل  الناظر، وقررت بعث ذلك ملحكمة االستئناف بمنطقة القصيم لتدقيقه  من 
١/٢٢٥، وسوف أقوم بإفراغهام لصالح الوصية بعد اكتساب احلكم القطعية والتهميش 

عىل صكي التملك بذلك، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٨/٥هـ.
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بمحكمة  الثانية  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد   ،)...( وبعد  وحده  هلل  احلمد 
بربيدة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  القصيم  بمنطقة  االستئناف 
برقم )٣٥١٥٠٦٤٦٢( وتاريخ ١٤٣٥/٨/١٨هـ، اخلاصة بطلب )...( الناظر عىل وقف 
والده اإلذن له برشاء املحلني التجاريني الواقعني يف حي )...( بربيدة لصالح الوقف، املرفق 
هبا الصك الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ )...( املسجل برقم )٣٥٣٤٦٤٩٢( 
فيه،  ومفصل  مدون  هو  كام  بذلك،  للمنهي  إذنه  املتضمن  ١٤٣٥/٨/١٠هـ،  وتاريخ 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا التصديق عىل ما أذن به فضيلته، واهلل 

املوفق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 لراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٥٦٣٢٩٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٩هـ رقم القرار:٣٥١٥٢٠٩١  

إذناتعمرياعقاراوسفا-اعدماكفايةامالاتلوسفا-اتتفاقاتعمريامعارشكةا-اتسايفاءاتلقيمةا
مناريعاتلوسفا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اتعديلارشوطاتلعقدا-اموتفقةاتلرشكةا-اشهادةاشهودا

عدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتإلذناباعمرياتلعقار.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أرض  بتعمري  له  اإلذن  طالبًا  والدمها  ناظرتني عىل وقف  وكياًل عن  بصفته  املنهي  أهنى 
تابعة للوقف من أمواله املودعة ببيت مال املحكمة عىل أن تستويف الرشكة منفذة املرشوع 
باقي تكلفته من ريع الوقف لعدم كفاية أمواله، وقد حتقق القايض من رسيان مفعول صك 
والرشكة،  الوقف  بني  إبرامه  املراد  االتفاق  وعقد  الوقفية  صك  عىل  واطلع  العقار  ملكية 
كام ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا وجود غبطة ومصلحة جلهة الوقف فيام تضمنه االتفاق 
املذكور بخصوص تعمري الوقف برشط أن تسلم املبالغ عىل دفعات عن طريق املحكمة مع 
موكلته عىل  موافقة  الرشكة وقرر  العقد، وقد حرض وكيل  املقررة يف  التأخري  زيادة غرامة 
ما جاء يف قرار قسم اخلرباء، ثم أحرض املنهي شاهدين معدلني رشعًا فشهدا بوجود غبطة 
األرض  بتعمري  القايض  أذن  فقد  ولذا  اإلهناء،  يف  جاء  ما  وفق  بتعمريه  للوقف  ومصلحة 
العائدة للوقف وفق املدة والرشوط واملواصفات املتفق عليها، عىل أن تسلم املبالغ للرشكة 
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عىل دفعات عن طريق املحكمة، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٣٥٦٣٢٩٤ وتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٠٥هـ، املقيدة باملحكمة برقم 
املوافق١٤٣٥/٠١/٢٨هـ  األحد  يوم  وتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٠٥هـ، ويف   ٣٣١٦٦٠٢٣٤
 )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت 
بوكالته عن )...( سجل مدين رقم )...( و)...( سجل مدين رقم )...( بالوكالة الصادرة 
 ،٤٨١٣ جلد  ١٤٣٢/٤/١٧هـ  يف   ١١٧٨٨ برقم  املكرمة  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من 
وأهنى قائال: إن من اجلاري حتت نظارة موكلتي املذكورتني كامل وقف والدمها )...( املثبت 
وقفيته بموجب صك الوقفية الصادر من هذه املحكمة برقم ٢٨/٤٦ يف ١٤٠٥/٧/٣هـ، 
وحيث يوجد للوقف أرض تقع يف مكة املكرمة بحي )...( مملوكة للوقف بموجب صك 
واملسجل  ١٤٣٢/١١/١١هـ  يف   ٣٢٣٠٥٩٦٥ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  التملك 
برقم ٣٣/١٠٢٤٨ يف ١٤٣٣/٢/٣هـ املتفرع من صك التملك الصادر من كتابة العدل 
األوىل بمكة املكرمة برقم ٤/٤٥٥/١٦٧ يف ١٤٢٦/١/٢٨هـ واملأذون برشائها بموجب 
برقم ٣٢١١٤٥٧٦ يف ١٤٣٢/٥/٢٧هـ، وحيث  املحكمة  الصادر من هذه  اإلذن  صك 
إنه ال يوجد لدى الوقف سوى املبلغ املحفوظ يف حساب املحكمة بمؤسسة النقد العريب 
مليونا  أربعة عرش  السعودي بموجب اإليصال ٧/٦١٨٤٥٩ يف ١٤٣٢/٤/٩هـ وقدره 
كامل  لتعمري  تكفي  ال  وهي  رياالت،  وعرشة  وسبعامئة  ألفا  ومخسون  وواحد  ومائتان 
للتجارة   )...( رشكة  مع  اتفقنا  فقد  لذا  الوقف،  جلهة  واملصلحة  الغبطة  حيقق  بام  األرض 
وعرشون  اثنان  وقدره  بمبلغ  األرض  كامل  لتعمري  حمدودة  مسؤولية  ذات  واملقاوالت 
أن  عىل  الوقف،  جلهة  واملصلحة  الغبطة  حتقق  ومواصفات  رشوط  بموجب  ريال،  مليون 
املذكور  اإليصال  بموجب  الوقف  لصالح  املحكمة  حساب  يف  املتبقي  املبلغ  كامل  نسلمه 
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من  نسلمه  والباقي  بيننا،  عليه  املتفق  العمل  سري  وبموجب  املحكمة،  لدى  املتبع  حسب 
كامل  تسديد  يتم  حتى  للوقف  باملائة  وثالثني  للرشكة  باملائة  سبعني  بواقع  الوقف  أجرة 
املبلغ املتفق عليه، هكذا أهنى، وباالطالع عىل الصكوك املشار إليها أعاله وجدهتا مطابقة 
ملا أهنى به، كام جرى االطالع عىل صك الوقفية املشار إليه الصادر من هذه املحكمة برقم 
بمكة  الواقعة  العامرة  لكامل   )...( وقفية  يتضمن  فوجدته  ١٤٠٥/٧/٣هـ  يف   ٢٨/٤٦
املكرمة أوقفها أوال عىل نفسه مدة حياته سكنا وإسكانا وغلة واستغالال، ثم من بعده يكون 
الدور األول، ما عدا املعرض واجلراج والبدروم والدور الثاين والشقة الشاملية من الدور 
الثالث وقفا عىل زوجتي )...( سكنا وإسكانا وغلة واستغالال مدة حياهتا، ثم من بعدها 
يؤول إىل بنتيَّ مع باقي العامرة، فتكون وقفا عىل بنتيَّ )...( املعروفة بـ )...( و)...( سكنا 
وإسكانا وغلة واستغالال، وسائر االنتفاعات السائغة بالوقف بالسوية بينهام، ثم من بعدمها 
ألوالدمها للذكر مثل حظ األنثيني، ومن مات عن ولد فنصيبه لولده أو ولد ولده أو أسفل 
من ذلك، ومن مات من غري ولد يرجع نصيبه للمشاركني يف االستحقاق أبدا ما تناسلوا، 
وإذا توفيت زوجتي )...( املذكورة يعود ما هو موقوف عليها عىل بنتي املذكورتني حسب 
الرتتيب املذكور، وبعد انقراض ذرية ابنتي ال سمح اهلل تكون الدار وقفا عىل احلرم املكي 
الرشيف، ورشط الواقف يف وقفه هذا رشوطا أكد العمل هبا واملصري إليها، وهو أن أول 
الغلة،  أدى ذلك إىل رصف مجيع  عينه ولو  بقاء  فيه  وما  الوقف عامرته  به من غلة  يبدأ  ما 
النظارة البنتي  له مدة حياته ثم من بعده تكون  النظر عىل وقفه هذا أوال  ومنها أن يكون 
الرشيف  املكي  للحرم  الوقف  آل  وإذا  املستحقني،  من  بعدمها لألرشد  من  ثم  املذكورتني 
يكون النظر عليه للحاكم الرشعي يويل عليه من يرى فيه الديانة واألمانة، وجعل للناظر 
السجل  مدير  من  اجلواب  وردنا  الصك  عن  وباالستفسار  ا.هـ،  أتعابه.  لقاء  الغلة  عرش 
مطابقة  املتضمن  ١٤٣٣/١٠/١٧هـ  يف   ٣٣١٨١٧٢٨١ رقم  باخلطاب  املحكمة  هبذه 
الصادر  إليه  املشار  التملك  الصك لسجله ورسيان مفعوله، كام جرى االطالع عىل صك 
من هذه املحكمة برقم ٣٢٣٠٥٩٦٥ يف ١٤٣٢/١١/١١هـ املسجل برقم ٣٣/١٠٢٤٨ 
 ٣٧٨ رقم  األرض  قطعة  لكامل   )...( وقف  متلك  يتضمن  فوجدته  ١٤٣٣/٢/٣هـ  يف 
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الواقعة بمكة املكرمة بمخطط )...( املشمولة بصك التملك الصادر من كتابة العدل األوىل 
بمكة املكرمة ٤/٤٥٥/١٦٧ يف ١٤٢٦/١/٢٨هـ واملأذون برشائها بموجب صك اإلذن 
وأطواهلا  وحدودها  ١٤٣٢/٥/٢٧هـ،  يف   ٣٢١١٤٥٧٦ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر 
كالتايل: شامال: بطول واحد وستني مرتا واثنني ومخسني سنتمرت، وحيدها القطعة رقم ٣٨٠، 
وجنوبا: بطول سبعة ومخسني مرتا وتسعة وسبعني سنتمرت، وحيدها ممر بعرض ثامنية أمتار، 
عرشين  بعرض  شارع  وحيدها  سنتمرت،  ومخسني  واثنني  مرتا  وثالثني  اثنني  بطول  ورشقا: 
القطعة رقم ٣٧٩،  مرتا، وغربا بطول ستة وأربعني مرتا وأربعة وثالثني سنتمرت، وحيدها 
وعرشون  وتسعة  وثالثامئة  ألفان  هي  اإلمجالية  ومساحتها   ،٣٨١ رقم  القطعة  احلد  ومتام 
اجلواب  وردنا  الصك  عن  وباالستفسار  املربع،  املرت  من  باملائة  وستون  واثنان  مربعا  مرتا 
من فضيلة القايض هبذه املحكمة الشيخ )...( رشحا عىل خطابنا له رقم ٣٤٧١٤٦٨٠ يف 
١٤٣٤/٣/٢٢هـ املتضمن مطابقة الصك لضبطه ورسيان مفعوله، كام جرى االطالع عىل 
برقم ٧/٧/٢ يف ١٤١٤/١/٧هـ فوجدته  املحكمة  الصادر من هذه  الورثة  صك حرص 
حرص  صك  عىل  االطالع  جرى  كام  ١٤١٣/١١/١٦هـ،  يف   )...( الواقف  وفاة  يتضمن 
فوجدته  ١٤٣١/١٠/١٩هـ  يف   ٥/١٠٠/٦٢٨ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة 
النظر لالطالع  )...( يف ١٤٢٥/١٢/٢٩هـ، وبالكتابة هليئة  الواقف  يتضمن وفاة زوجة 
عىل العقد املربم بني وكيل الناظرتني والرشكة املذكورة وهل حيقق الغبطة واملصلحة جلهة 
يف   ٣٣١٨١٦٢٣٩ رقم  باخلطاب  منهم  اجلواب  فوردنا  ال،  أم  املذكور  بالثمن  الوقف 
١٤٣٥/١/٩هـ املتضمن بعد املقدمة بأنه تم االطالع عىل العقد املذكور وأنه حيقق الغبطة 
واملصلحة للوقف، يف حالة أن تلتزم الرشكة وتوافق عىل اآليت: ١ـ أن تلغي البند احلادي عرش 
من العقد كون الدفعات ال تتم إال عن طريق املحكمة بعد إكامل املطلوب وحسب الدفعات 
املقررة واملوقعة يف العقد. ٢ـ يف حال تأخر املقاول عن تنفيذ مجيع األعامل عن املدة إلهناء 
العمل بالبند الثالث فتكون قيمة التأخري يوميا ألفي ريال بدال من ألف ريال الذي تقدمت 
به رشكة )...(، وإذا التزم املقاول هبذين الرشطني فإن العرض حيقق الغبطة واملصلحة جلهة 
الوقف. ا.هـ، وبعرض ذلك عىل املنهي وكالة واحلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب 
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السجل املدين رقم )...( بصفته أحد الرشكاء برشكة )...( للتجارة واملقاوالت املحدودة 
املسجلة بوزارة التجارة والصناعة برقم ٤٠٣١٠٤١٩٢٧ يف ١٤٢٢/١١/٢٧هـ واملفوض 
بتاريخ  املؤرخ  الرشكاء  قرار  بموجب  و)...(   )...( املذكورة ومها  الرشكة  من رشيكيه يف 
١٤٣٤/١٠/٢٦هـ واملسجل بغرفة مكة واملتضمن تفويض أحد الرشكاء املذكورين بكافة 
غرض  يف  الداخلة  العقود  كافة  وإبرام  الرشكة  إلدارة  الالزمة  والصالحيات  السلطات 
الرشكة إلخ، قررا قبوهلام وقناعتهام بام قررته هيئة النظر، كام قررا بالتزامهام بجميع الرشوط 
واملواصفات املتفق عليها يف العقد املربم بينهام واملذكورة أدناه، وقدما العقد املربم بينهام بعد 
تعديله وفق ما قررته هيئة النظر املتضمن بعد املقدمة: الطرف األول: )املالك وقف )...( ( 
يمتلك قطعة أرض كائنة يف خمطط )...( بمكة املكرمة، ويرغب يف تنفيذ األعامل اإلنشائية 
واملعامرية والكهربية وامليكانيكية طبقًا للمواصفات العامة واخلاصة والرسومات اهلندسية، 
وذلك ملبنى سكني مكون من خزان أريض وبدروم ودور مواقف ودور أريض وثالثة أدوار 
متكررة ودور مرشد حسب الرسومات واملخططات املرفقة واملتفق عليها والتي تعترب جزءًا 
ال يتجزأ من هذا العقد، وبموجب رخصة البناء الصادرة من أمانة العاصمة املقدسة رقم 
مبلغ  النقد  مؤسسة  يف  لديه  الوقف  إن  وحيث  ١٤٣٣/٤/١٠هـ،  وتاريخ  ١٠٤١٢٣/ر 
ألفا وسبعامئة وعرشة  مليونا ومائتان وواحد ومخسون  أربعة عرش   (  )١٤٫٢٥١٫٧١٠ (
الثاين )املقاول( عىل أن  الطرف  اتفق مع  املبلغ، وقد  املبنى هبذا  تنفيذ  رياالت( وال يمكنه 
يقوم الطرف الثاين )املقاول( بتمويل املتبقي من تكلفة املرشوع التي تبلغ )٧٫٧٤٨٫٢٩٠( 
ألفا ومائتان وتسعون رياال ال غري، وملا كان  فقط سبعة ماليني وسبعامئة وثامنية وأربعون 
الطرف الثاين )املقاول( لديه اخلربة واالستعداد والرغبة يف القيام بإنشاء العامرة عىل األرض 
املذكورة وطبقا للرسومات واخلرائط املعامرية واإلنشائية والكهربية وامليكانيكية املعدة هلذا 
العقد،  هذا  من  يتجزأ  ال  جزءًا  املقدمة  هذه  اعتبار  عىل  املتعاقدان  الطرفان  اتفق  الغرض، 

وكذلك اتفقا وتراضيا عىل بنود العقد. بنود العقد:
أخرى  وثائق  وأية  الطرفني  من  واملوقعة  العقد  هبذا  امللحقات  مجيع  تعترب  األول:  البند 
أ - بموجب  الثاين:  البند  العقد.  املالك واملقاول فيام بعد جزءًا ال يتجزأ ومكمال هلذا  بني 
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هذا العقد قبل الطرف الثاين بتنفيذ األعامل طبقًا للمواصفات الفنية اخلاصة املوضحة هبذا 
العقد، عىل أن يتم تقديم  الواردة يف هذا  العقد وطبقا للعينات املعتمدة وحسب الرشوط 
العينات لالعتامد قبل البدء بالتنفيذ. ب - معاينة املوقع: ينبغي عىل املقاول قبل توقيعه عىل 
هذا العقد أن يقوم بزيارة املوقع وتفقده والتعرف عليه وعىل كل ما حييط به من حيث شكل 
لتنفيذ هذه األشغال  وطبيعة املوقع، بام يف ذلك شكل وطبيعة األشغال واملواد الرضورية 
املعلومات  مجيع  عىل  احلصول  عليه  أنه  كام  منه  واخلروج  بالدخول  املتعلقة  والتسهيالت 
الالزمة  واألدوات  املعدات  بتأمني  الثاين  الطرف  يلتزم  ج_  املرتقبة.  باملخاطر  املتعلقة 
ألعامله، كام يلتزم بالطرف الثاين بتأمني التشوينات اخلاصة به ودون أي تأخري، مع التزامه 
الالزم عىل  توفري اإلرشاف  املقاول  تلفيات. د_ عىل  أية  املواد وبدون  باملحافظة عىل هذه 
املرشف رضورية  املهندس  يراها  أخرى  زمنية  فرتة  وأية  األشغال  تنفيذ  مدة  األعامل طيلة 
من أجل قيام املقاول بالتزاماته طوال مدة العقد، وال يقل اجلهاز الفني املطلوب من املقاول 
عن مهندس مدين أو معامري وأيضا توفري مراقب فني باملوقع. البند الثالث: حددت مادة 
تنفيذ هذا العقد وما يتضمنه من أعامل ملدة أقصاها )٢٤( أربعة وعرشين شهرا هجريا من 
تاريخ استالم املوقع جاهز الستقبال اخلرسانة العادية لألساسات بموجب حمرض استالم 
موقع من الطرفني. البند الرابع: اتفق الطرفان عىل أن سعر التنفيذ للمرت املسطح للبناء هو 
واملصنعات  املواد  كافة  شامال  غري(،  ال  فقط  ريال  وعرشون  وسبعة  ومائة  )ألفان   ٢١٢٧
وإدخال كافة اخلدمات من كهرباء ومياه ورصف صحي وهاتف وتكييف، وتقدر مساحة 
التقريبية للمرشوع بحوايل ) ١٠٣٤٣ ( عرشة آالف وثالثامئة وثالثة وأربعون مرتا  البناء 
مربعا، وهو إمجايل املساحات لكامل املرشوع، وعليه يكون املبلغ اإلمجايل للمرشوع قيمته 
)٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠( اثنان وعرشون مليون ريال سعودي. البند اخلامس: أ - بعد االنتهاء 
الثاين  الطرف  مع  لتأجريه   ) املالك   ( األول  الطرف  وعهدة  يد  يف  املبنى  يبقى  املبنى   من 
) املقاول (. ب_ سوف يكون توزيع املبالغ املحصلة من إجيار املبنى عىل الطرفني بواقع ٣٠% 
للطرف األول ) املالك ( و٧٠ % للطرف الثاين ) املقاول ( وذلك بعد رصد تكاليف صيانة 
املبنى. ث - ال حيق للطرف األول ) املالك ( التعديل أو التغيري يف املواصفات واملقايسات 
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بخطاب رسمي.  املقاول(  وذلك   ( الثاين  الطرف  من  املوافقة  أخذ  حال  يف  إال  عليها  املتفق 
ج - اتفق الطرفان عىل تأجري املبنى جمتمعني يف موسم احلج وطوال السنة عىل طلبة اجلامعة 
أو أي مستأجر آخر، رشط أن ال يبقى املبنى دون تأجري طوال السنة ويف مجيع املواسم. ح - 
يتحمل الطرف األول )املالك( صحة ما قدمه من وثائق ومستندات وخمططات ومطابقتها 
املقاول ( أي مسؤولية عن   ( الثاين  الطرف  لدى اجلهات الرشعية واحلكومية وال يتحمل 
خ  بذلك.  عالقة  له  ما  كل  عن  التامة  مسؤوليته  وخييل  الوثائق  تلك  ومعلومات  حمتويات 
الطرف األول بأنه ال حيق له االنسحاب من الفرتة التي سيبقى فيها املبنى يف عهدة  _ أكد 
الفرتة ليست  الثاين )املقاول( لتشغيله مع الطرف األول )املالك( جمتمعني، وهذه  الطرف 
يتعهد  السادس:  البند  )املقاول(.  الثاين  للطرف  أعاله  املذكورة  املبالغ  تسديد  حتى  حمددة 
البند  املوقع.  تاريخ استالمه  البدء يف املرشوع يف مدة أقصاها مخسة عرش يوما من  املقاول 
بخطاب  بذلك  املالك  خيرب  بأن  املرشوع  أعامل  من  انتهائه  حاله  يف  املقاول  يتعهد  السابع: 
الستالم  رشعية  بوكالة  عنه  ممثل  تفويض  أو  شخصيًا  حضوره  فيه  يطلب  مسجل  رسمي 
املرشوع، وعىل املالك أو ممثله احلضور الستالم املرشوع خالل أسبوعني من تاريخ استالم 
مستلام  يعترب  أعاله  املحددة  املّدة  خالل  احلضور  يف  فشله  حالة  ويف  املذكور،  اخلطاب 
من  االستفادة  متنع  رئيسية  مالحظات  وجود  وعدم  املالك  حضور  حالة  ويف  للمرشوع. 
املرشوع يكون ذلك هو استالم املبنى بالكامل وإعطاء املقاول شهادة بذلك. البند الثامن: 
يف حالة تأخر املقاول املنفذ عن القيام باألعامل املطلوبة يف املرشوع بسبب تعليامت من قبل 
اجلهات املختصة الرسمية ويف حالة كون أسباب هذه التعليامت خارجة عن إرادته وإرادة 
املالك، وال يمكن توقيعها أو تفادهيا سلفًا فإنه ال يتم اعتبار أي غرامة تأخري عىل املقاول عىل 
ة التي  هذه الفرتة املحددة )فقط فرتة اإليقاف(، وحيق للمقاول متديد فرتة العقد بنفس املدَّ
توقف فيها العمل. البند التاسع: يف حاله تأخر املقاول عن تنفيذ مجيع أعامل هذا العقد عن 
املدة إلهناء العمل بالبند الثالث يكون ملزمًا بأن يدفع للاملك تعويضًا قدره ) ٢٠٠٠ ( ألفا 

ريال عن كل يوم تأخري بحيث ال يتجاوز ٥ % من قيمة العقد. البند العارش:
اآلتية:  املئوية  للنسب  وفقًا  للمقاول  املستحقة  الدفعات  أو  املستخلصات  رصف  يتم 



159

من  باملائة  عرشة   (  %  ١٠  ) املقاول   ( الثاين  للطرف   ) املالك   ( األول  الطرف  يدفع   .١
العادية  العقد ( وذلك عند االنتهاء من أعامل احلفر وصب اخلرسانة  القيمة اإلمجالية هلذا 
باملائة من  ( ١٠% عرشة  املقاول  الثاين  للطرف  )املالك(  األول  الطرف  يدفع  واللبشة. ٢. 
القيمة اإلمجالية هلذا العقد( وذلك عند االنتهاء من أعمل سقف وجدران اخلزان والبدروم. 
القيمة  من  باملائة  )عرشة   %١٠ )املقاول(  الثاين  للطرف  املالك(   ( األول  الطرف  يدفع   .٣
اإلمجالية هلذا العقد( وذلك عند االنتهاء من أعامل سقف الدور األريض. ٤. يدفع الطرف 
األول )املالك( للطرف الثاين )املقاول( ١٠% ) عرشة باملائة من القيمة اإلمجالية هلذا العقد ( 

وذلك عند االنتهاء من أعمل سقف الدور املتكرر األول
٥. يدفع الطرف األول ) املالك ( للطرف الثاين )املقاول( ١٠% ) عرشة باملائة من القيمة 
اإلمجالية هلذا العقد (، وذلك عند االنتهاء من أعمل سقف الدور املتكرر الثاين. ٦. يدفع 
الطرف األول )املالك( للطرف الثاين )املقاول( ١٠% ) عرشة باملائة من القيمة اإلمجالية هلذا 
العقد (، وذلك عند االنتهاء من عمل سقف الدور املتكرر الثالث مع عمل سقف املبيتات 

وبيت الدرج وغرفة املصاعد.
القيمة  من  باملائة  عرشة   (  %  ١٠ املقاول  الثاين  للطرف  املالك  األول  الطرف  يدفع   .٧
اإلمجالية هلذا العقد (، وذلك عند االنتهاء من األعامل الكهربائية والصحية. ٨. يدفع الطرف 
األول ) املالك ( للطرف الثاين املقاول ١٠ % ) عرشة باملائة من القيمة اإلمجالية هلذا العقد 
(، وذلك عند االنتهاء من أعامل الواجهات والتشطيبات ٩. يدفع الطرف األول ) املالك 
القيمة اإلمجالية هلذا العقد(، وذلك عند  باملائة من  املقاول ١٠ % ) عرشة  الثاين  ( للطرف 
االنتهاء من أعامل التكييف. ١٠. يدفع الطرف األول ) املالك ( للطرف الثاين ) املقاول ( 
١٠ % )عرشة باملائة من القيمة اإلمجالية هلذا العقد( وذلك عند االنتهاء من تركيب املصاعد 
واالنتهاء من تشطيب الدور األريض واملداخل. املواصفات الفنية اخلاصة بمرشوع املبنى 

السكنى لوقف )...( بمخطط )...(١ -١: األعامل التمهيدية: 
أ - يقوم املقاول بعمل رفع مساحي كامل للموقع مع الشوارع املجاورة وحتديد منسوب 
احلفر العام للمرشوع. ب_ يقوم املالك بعمل اجللسات الالزمة لألتربة لدراسة مكونات 
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الرتبة وحتديد املنسوب الصالح للتأسيس. ت_ أعامل الردم باستخدام الرتبة النظيفة خالية 
من الشوائب واملواد العضوية ويكون الردم عىل طبقات ال تتجاوز ) ٣٠ ( ثالثني سم وتدك 
التصاريح اخلاصة باألعامل من  بتأمني مجيع  املقاول  الفنية. ي - يقوم  جيدا حسب األول 
اجلهات الرسمية يف مكة املكرمة ) مرور وبلدية (. ١ -٢: أعامل اخلرسانة العادية واملسلحة: 
أ - مجيع اخلرسانة العادية تكون من النوعية املقاومة لألمالح عيار )٢٥٠ ( مئتني ومخسني 
كجم/ م٣ وتصب باألماكن باملقاسات املحددة الرسومات اهلندسية للمرشوع. ب - مجيع 
أربعامئة كجم وجدران وأسقف   ) املسلحة من أساسات وأعمدة ) ٤٠٠  أعامل اخلرسانة 
تكون عيار ) ٣٥٠ ( كجم/ م٣ وتصب باألماكن باملقاسات املحددة الرسومات اهلندسية 
ويتم  لألتربة،  املالصقة  األماكن  يف  لألمالح  املقاومة  النوعية  من  وتكون  للمرشوع، 
من  املسلحة  اخلرسانات  مجيع  وتكون  الصب  عمليات  خالل  امليكانيكي  اهلزاز  استخدام 
اخلرسانة اجلاهزة نسبة ٠.٤٠م٣ رمل، ٠.٨٠م٣ بحص، ويتم أخذ عينات من كل مرحلة 
صب واختيارها يف املعامل بحضور املهندس املرشف، وذلك بعد سبعة أيام و٢٨ يوما من 
مائتني   )  ٢٥٠  ( عن  يوما   ٢٨ بعد  اخلرسانة  ضغط  إجهاد  يقل  أال  وجيب  الصب،  عملية 
ومخسني كجم/ سم ٢، وتتم عمليات رش اخلرسانة يوميا صباحا ومساءا ابتداء من اليوم 
ما  حسب  احلديد  يتم  كام  متواصلة،  يوما  عرش  أربعة   )  ١٤  ( وملدة  مبارشة  للصب  التايل 
طبقا  تكون  األعامل  هذه  ومجيع  باملرشوع،  اخلاصة  اإلنشائية  الرسومات  يف  موضح  هو 
البلوك  باستخدام  املباين  أعامل  تتم  املباين:  أعامل   :١ -٣ السعودية.  القياسية  للمواصفات 
الربكاين للواجهات واحلوائط اخلارجية مقاس ٤٠×٢٠×٢٠سم والبلوك الربكاين مقاس 
اخليط  باستخدام  اهلندسية  للرسومات  طبقا  وذلك  الداخلية،  للحوائط  ٤٠×٢٠×١٠سم 
وامليزان، بحيث تعطى سطحا مستويا راسيا وأفقيا، ويتم رش املباين ملدة ثالثة أيام متواصلة. 
عمومية  طرطشة   .١ ييل:  كام  الداخلية  اللياسة  أعامل  تتم  الداخلية:  اللياسة  أعامل   :١ -٤
باستخدام نسبة اخللط املناسبة مع الرش للمياه جيدا بعد االنتهاء وقبل البدء فيها. ٢. أعامل 
اللياسة الداخلية للغرف والطرقات باستخدام بطحة )...(، ويتم تنفيذ اللياسة باستخدام 
البؤج واألوتار والتأكد من استقامة السطح وذلك باستخدام نسبة اسمنت يف اخللطة بنسبة 
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٣٥٠ كجم إسمنت/ مرت مكعب بطحة )...(، مع مراعاة رش اللياسة جيدا ملدة )٥ ( مخسة 
اخلشب  من  املستعارة  احللوق  تركيب  بعد  وذلك  ومساءا،  صباحا  اللياسة  تاريخ  من  أيام 

قطاع واحد بوصة. أعامل الدهانات الداخلية: تتم أعامل الدهانات الداخلية كام ييل: 
يتم  ب.  واجلدران  لألسقف  وذلك  املناسبة  املواد  باستخدام  جيدة  صنفرة  عمل  يتم  أ. 
معجون  أول  وجه  ت.  الدهان.  ألعامل  كأساس  السيلر  أو  بالزيت  اللياسة  طبقة  دهان 

باستخدام الزنك وليبداج والزيت. 
أول  السابقة. ج. وجه  الطريقة  بنفس  ثان معجون  ثم عمل وجه  املعجون  ث. صنفرة 
دهان باستخدام الدهان من النوعية اجليدة ))...( أو )...( أو )...( أو )...( أو )...(( مع 
عمل الرتميامت الالزمة أن وجدت واأللوان حسب رغبة املالك. ح. الوجه األخري دهانات 
ومجيع أعامل الدهانات تكون يف جو خال من الغبار باستخدام الرول. خ. يتم تكسية أسقف 
املوزعات اخلارجية لألدوار السكنية والسالمل الداخلية باللياسة اإلسمنتية مع الدهان بامدة 

روالتو لون أبيض. ١ -٦: أعامل املواد العازلة: 
عىل  ٤مم(   ( سمك  مات  البيرت  لفائف  من  لألساسات  للرطوبة  عازلة  طبقة  عمل  يتم 
طبقتني متعامدتني مع عمل ركوب ١٠( بني كل رشحيتني مع دان )٢( أوجه من البيتومني 
من  بطبقة  العازلة  الطبقات  تغطية  البند  عىل  وحممل  األخرية  الطبقة  وأعىل  طبقة  كل  قبل 
لفائف البالستيك ) ٣٠٠( ميكرون وعمل وزرة عىل احلائط بارتفاع ال يقل عن ١٥ سم مع 
عمل طبقة محاية بمونة إسمنتية بسمك ال يقل عن ٥ سم. ب - يتم عمل طبقة عازلة رأسية 
مع  واحدة  طبق  ٤مم  سمك  البيتومات  لفائف  من  اخلارج  من  واخلزان  البدروم  حلوائط 
وجهني من البيتومني مع عمل ركوب ١٠ سم وحممل عىل البند لياسة احلوائط البلوك قبل 
العزل وتغطية الطبقة العازلة بطبقة من لفائف البالستيك ٣٠٠ميكرون مع تثبيت الطبقة 
العازلة تثبيتا جيدا من نوعية جيدة ) رشكة )...( أو )...( أو )...( أو )...( (. ت - يتم 
عمل طبقة عازلة للرطوبة للحاممات واملطابخ واملغسلة من لفائف البيتومات سمك ٤من 
طبقتني متعامدتني مع دهان ٣ أوجه من البيتومني مع عمل ركوب ١٠ سم بني كل رشحتني 
البند طبقتا احلامية من لفائف البالستيك  ووزرة بارتفاع ال يقل عن ١٠ سم، وحممل عىل 
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٣٠٠ميكرون وطبقة من مونة اإلسمنت والرمل بسمك ال يقل عن ٢ سم. ث - يتم عمل 
طبقة عازلة للحرارة سمك ٥ سم من مادة سيتافورم أو بويل سيرتين لألسطح مع استخدام 
 )  ٣٠٠  ( البالستيك  بلفائف  العازلة  الطبقة  تغطية  البند  عىل  وحممل  تثبيته  يف  البيتومني 
تنفيذ   .١ الداخلية:  التكسيات  أعامل   :١ -٧ جيدا.  تثبيتا  مثبتة  تكون  أن  عىل  ميكرون، 
سرياميك األرضيات للغرف والصاالت والطرقات باستخدام سرياميك )...( أو ما يامثله 
يتم تكسية  الصناعة يف حدود سعر توريد ٢٥ ريال. ٢. ج -  نخب أول خال من عيوب 
املمرات الداخلية وغرف التوزيع ببالط بورسلني مقاس ٣٠×٦٠ سم يركب عىل فرشة من 
الرمل النظيف سمك ٦ سم تعلوها طبقة من املونة األسمنتية بسمك ال يقل عن ٢ سم وأن 
الرئييس  املدخل  أرضيات  تكسية  يتم  ح -   .٣ للمرت.  ريال   ٣٠ عن  التوريد  سعر  يزيد  ال 
بجرانيت مقاس )٣٠×٦٠(سم يتم تركيبه عىل فرشة من الرمل النظيف تعلوها طبقة مونة 
سمك )٢سم(. ٤. يتم تكسية أرضيات بسطات السالمل واملمرات الرئيسية بجرانيت مقاس 
٣٠×٦٠ سم ويركب عىل فرشة من الرمل النظيف سمك )٦( سم تعلوها طبقة من املونة 
بسمك ال يقل عن ٢سم وحممل عىل البند اجليل والتلميع وعمل وزره من نفس نوع جرانيت 
احلاممات  وأرضيات  جدران  تكسية  يتم   .٥ ١٠سم.  وارتفاع  ٢سم  بسمك  األرضيات 
إسمنتية  مونة  عىل  ويركب   )...( نوعية  سرياميك٢٠×٢٠سم  ببالط  واملطابخ  واملغاسل 
سمك )٢( سم بعد طبقة من الرمل النظيف سمك)٦( سم، وأن ال يزيد السعر عن ٣٠ 
ريال للمرت. ١ -٨ أعامل األسقف اجلبسية والكرانيش: أ - تركيب كرانيش جبسية للغرف 
واملمرات الداخلية بالشكل واألبعاد املعتمدة حسب الرسومات التفصيلية. ب - تركيب 
الرسومات  حسب  املعتمدة  العينة  حسب  باحلاممات  معدنية  رشائح  من  مستعارة  أسقف 
التفصيلية. ت - تركيب أسقف جبسية )G.B( من املدخل الرئييس وصالة املصاعد بالدور 
طبقا  املبيتات  هو  واملتكرر  األريض  للدور  التوزيع  وصالة  الرئيسية  واملمرات  األريض 
للرسومات التفصيلية. ١ -٩ أعامل تكسيات الواجهات: أ - بتكسية الواجهات الرئيسية 
برخام روزا لونني طبقا للرسومات اهلندسية والتشكيالت املطلوبة، ويتم تركيبه بالطريقة 
العادية باستخدام السلك النحايس مع اخللطة اإلسمنتية وبطريقة يوافق عليها االستشاري 
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واملناور  اجلار  املطلة عىل  الواجهات  يتم تكسية  الرخام ٣٠×٦٠×٢سم. ب -  ومقاسات 
الداخلية والدور من الداخل باللياسة اإلسمنتية مع دهان مقاوم للعوامل اجلوية من )...( 
األملنيوم  أعامل   :١٠  - ١ اهلندسية.  والرسومات  الفنية  لألصول  طبقا  الدهان   )...( أو 
١٬٦مم  احلليبي  األملنيوم  من  واملناور  الواجهات  عىل  النوافذ  مجيع  تكون  أ -  واحلديد: 
١٨ميكرون ويكون الزجاج أبيض شفافا عاديا سامكة ٦مم، مع تزويده بجميع اخلردوات 
واملطابخ.  واحلاممات  الداخلية  املناور  عند  مسلك  أبيض  زجاج  تركيب  وممكن  الالزمة، 
احلليبي ٢مم ١٨ميكرون،  األملنيوم  الرئييس من  السكنية  العامرة  باب مدخل  يكون  ب - 
ويكون الزجاج سن - اكس سامكة ٦مم، مع تزويده بجميع اخلردوات الالزمة. ت - تكون 
أبواب غرفة الكهرباء )املحطات والعدادات( من احلديد الشبك ٣مم مع الدهان وتزويده 
غرفة  وباب  اهلروب  لسالمل  الطوارئ  أبواب  تكون  ث -  الالزمة.  اخلردوات  بجميع 
طبقا  ساعتني  ملدة  للحريق  ومقاومة  اهلندسية  للرسومات  طبقا  احلديد  من  الطبلومات 
املواقف  دور  باب  يكون  ج -  الفنية.  األصول  حسب  الدهان  مع  املدين  الدفاع  لتعليامت 
شيش حصرية متحرك ألعىل ويعمل بالريموت كنرتول طبقا لألصول الفنية واملوصفات 
السعودية. ١ -١١ أعامل النجارة: أ - تكون أبواب مداخل الشقق من اخلشب السويدي 
واحلشوات من اخلشب املوسكي، ويتم جتميع الباب حسب األصول الفنية، وتكون احللوق 
من اخلشب السويدي، وتكون بسامكة اجلدران، باإلضافة إىل سامكة اللياسة أو الرخام أو 
القيشاين حسب وضع الباب، ويتم تركيب برواز الباب من الداخل واخلارج من نفس نوع 
اخلشب لألبواب، عىل أن يشمل البند أعامل الدهانات واملفصالت واالكر وذلك حسب 
االصول الفنية ولتعليامت املهندس املرشف. ب - كذلك تكون أبواب الغرف من اخلشب 
السويدي واحلشوات من اخلشب املوسكي ويتم جتميع الباب حسب األصول الفنية وتكون 
احللوق من اخلشب السويدي وتكون بسامكة اجلدران، باإلضافة إىل سامكة اللياسة أو الرخام 
أو القيشاين حسب وضع الباب، ويتم تركيب برواز الباب من الداخل واخلارج من نفس 
وذلك  واألكر،  واملفصالت  الدهانات  أعامل  البند  يشمل  أن  عىل  لألبواب  اخلشب  نوع 
حسب األصول الفنية ولتعليامت املهندس املرشف. ت - كذلك تكون أبواب احلاممات من 
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األصول  حسب  الباب  جتميع  ويتم  املوسكي،  اخلشب  من  واحلشوات  السويدي  اخلشب 
الفنية، وتكون احللوق من اخلشب السويدي وتكون بسامكة اجلدران، باإلضافة إىل سامكة 
اللياسة أو الرخام أو القيشاين حسب وضع الباب، ويتم تركيب برواز للباب من الداخل 
واخلارج من نفس نوع اخلشب لألبواب، عىل أن يشمل البند الدهانات واملفصالت واألكر 
وذلك حسب األصول الفنية والتعليامت املهندس املرشف. ث - تكون أبواب املطابخ من 
األصول  حسب  الباب  جتميع  ويتم  املوسكي،  اخلشب  من  واحلشوات  السويدي  اخلشب 
الفنية، وتكون احللوق من اخلشب السويدي وتكون بسامكة اجلدران، باإلضافة إىل سامكة 
اللياسة أو الرخام أو القيشاين حسب وضع الباب، ويتم تركيب برواز للباب من الداخل 
واخلارج من نفس نوع اخلشب لألبواب عىل أن يشمل البند أعامل الدهانات واملفصالت 
واألكر، وذلك حسب األصول الفنية ولتعليامت املهندس املرشف. ج - تكون أبواب غرف 
املجالس من اخلشب السويدي واحلشوات من اخلشب املوسكي، ويتم جتميع الباب حسب 
األصول الفنية وتكون احللوق من اخلشب السويدي وتكون بسامكة اجلدران، باإلضافة إىل 
من  للباب  برواز  تركيب  ويتم  الباب  وضع  حسب  القيشاين  أو  الرخام  أو  اللياسة  سامكة 
الدهانات  أعامل  البند  يشمل  أن  عىل  لألبواب  اخلشب  نوع  نفس  من  واخلارج  الداخل 
 ١ -١٢ املرشف.  املهندس  ولتعليامت  الفنية  األصول  حسب  وذلك  واألكر،  واملفصالت 
أعامل املصاعد: يتم تركيب املصاعد للمرشوع )...( ) ٧ ( سبع وقفات طبقا لألصول الفنية 
طبقا  املصاعد  غرف  بتنفيذ  الثاين  الطرف  التزام  مع  للمرشوع  اهلندسية  والرسومات 
للمخططات اهلندسية للمرشوع. ١ -١٣: األعامل الكهربائية: أ - تكون أعامل التمديدات 
التوزيع  لوحات  تكون  ب -  املعتمدة.  واخلرائط  الرسومات  حسب  للمبنى  الكهربائية 
كابالت  نوعية  من  الكابالت  أما   )...( أو   )...( نوعية  من  والرئيسية  الفرعية  الكهربائية 
)...( أو كابالت )...(. ت - الشبكة اخلاصة بالتلفون والتلفزيون جيب أن تكون منفصلة 
عن الشبكة اخلاصة بالكهرباء داخل مواسري خاصة هبا توزع حسب املخططات كام جيب 
املكربات  مع  صناعية  أقامر  شبكة  وتركيب  التلفزيون  لشبكة  كابل  الكوكسكايل  استعامل 
واملوزعات. ث - شبكة وحدات اإلضاءة جيب أن تكون منفصلة عن خمارج القوى العادية 
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وضع  وعند  إليها،  الداخل  يمني  عىل  والغرف  الشقق  مدخل  عند  اإلنارة  مفاتيح  وتكون 
علب املفاتيح جيب أن حتسب سمك اللياسة بحيث يرتك بروز لذلك. ج - تكون مفاتيح 
اإلنارة وخمارج القوى ال٤٠ األمبري ومفاتيح القوى للسخانات وأجهزة التكيف ومفاتيح 
املركبة  الكهربائية  البنود  مجيع  تكون  ح -   .)...( نوعية  والتلفزيون  والتلفون  األجراس 
طبقا  الكهرباء  بمحطة  غرف  جتهيز  يتم  خ -  بمكة.  الكهرباء  رشكة  مواصفات  حسب 
للرسومات اهلندسية والرشوط واملواصفات اخلاصة لرشكة الكهرباء بمكة يف املكان املحدد 
يف اخلرائط والرسومات. د - يتم تقديم معاملة إلدخال التيار الكهربائي للمرشوع ويكون 
سعة املحول طبقا للرسومات اهلندسية التي متت الدراسة عليها فقط. ذ - يتم تركيب مولد 
احلريق  وإنذار  احلريق  ومضخات  املصاعد  هي  به  املرتبطة  واألجهزة  للطوارئ  كهربائي 
الشفط عىل  يتم تركيب مراوح  نوعية )...(. ر -  البدروم  التهوية والشفط لدور  ومراوح 
احلوائط نوعية )...( مقاس ٣٠×٣٠سم يف املطابخ. ز - يتم تركيب مراوح الشفط بالسقف 
املستعار نوعية )...( مقاس ٣٠×٣٠سم نوعية خطية لألسقف املستعارة يف احلاممات. ر - 
تم تركيب إضاءات السالمل بشبكة وساعة توقيت تايمر بحيث تضاء وتطفئ كل دور عىل 
حدا. ز - يتم تركيب عدد ٢ماتور مياه قدرة ٣ حصان وذلك لكامل املرشوع نوعية )...(. 
س - يتم تركيب سخانات مياه سعة ٥٠ لرت يف احلاممات واملطابخ طبقا للرسومات اهلندسية 
بالرسومات  املحدودة  لألماكن  طبقا  اإلضاءة  وحدات  تركيب  يتم  ش -   .)...( ماركة 
اهلندسية بحيث تكون: ١ - وحدات اإلضاءة بدور املواقف والبدروم ٢×٤٠ وات نوعية 
)...(.٢ - وحدات اإلضاءة بصالة املصاعد الرئيسية تكون ٤×٢٠ وات نوعية )...(.٣ - 
وحدات اإلضاءة بالغرف واملجالس واملوزعات الرئيسية بالوحدات السكنية ٢×٤٠ وات 
الفرعية  واملوزعات  الرئيسية  باملمرات  اإلضاءة  وحدات   - ٤.)...( نوعية  فلوريسنت 
٤×٢٠ وات نوعية )...(.٥ - وحدات اإلضاءة لدورات املياه ٤×٢٠ وات خمفي لألسقف 
بدورات  األيدي  مغاسل  بأعىل  تركب  التي  اإلضاءة  وحدات   - ٦.)...( نوعية  املستعارة 
تركب  التي  اإلضاءة  وحدات   - ٧.)...( نوعية  وات   ١×٢٠ السكنية  للوحدات  املياه 
بالسالمل بكامل املرشوع ١×٤٠ وات نوعية )...(.٨ - يتم توريد وتركيب مولد كهربائي 
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التمديدات  يتم تركيب  أ.  الصحية:  املبنى. ١ -١٤ األعامل  الصنع حسب قدرة  انجليزي 
التفتيش  الصحية ومتديدات املياه بموجب الرسومات اخلاصة باملرشوع بام يف ذلك غرف 
وذلك طبقًا للمواصفات وأصول الصناعة. ب. مجيع املواسري املستعملة يف تغذية املرشوع 
))بارد وساخن(( يب يف يس ضغط ٢٠ بار وتكون نوعية )...( أو )...(. ت. يتم تركيب 
عوامة أتوماتيكية يف اخلزان لفصل التيار الكهريب عن ماتور املياه وكذلك عوامة أوتوماتيكية 
يف اخلزان العلوي. ث. يتم تركيب ٤ خزانات علوية سعة الواحد ٦مرت مكعب نوعية مصنع 
)...(. ج. مجيع مواسري الرصف الداخلية واخلارجية يف التمديدات اخلاصة بالرصف تكون 
تصنيع سعودي ضغط ٤ بار وتنفذ طبقًا للمخططات وبالقطر املناسب لكميات الرصف 
ملنع سقوط أي  للمواسري  السطح بمرت واحد مع عمل غطاء  التهوية متتد ألعىل  ومواسري 
الستنليس  للمطابخ من  الغسيل  )...(. ح. أحواض  أو   )...( نوعية  داخلها وتكون  يشء 
ستيل واخلالطات نوعية )...(. خ. مجيع أطقم احلاممات واخلالطات تكون من إنتاج )...(. 
د. األعامل اخلاصة بغرف التفتيش واملجاري تكون حسب الرسومات اهلندسية واألصول 
الفنية. ١ -١٥متفرقات: ـ يقوم املالك بمعاملة إدخال الكهرباء إىل املبنى عىل أن يتحمل 
املقاول مجيع التكاليف املرتتبة عىل ذلك. ـ يقوم املالك بمعاملة إدخال املياه إىل املبنى عىل أن 
يتحمل املقاول مجيع التكاليف املرتتبة عىل ذلك. ـ يتم تركيب أنظمة تأريض طبقًا ملتطلبات 
الدفاع املدين واألصول الفنية. ـ يتم تركيب رشاشات مياه باملمرات لألدوار املتكررة ودور 
املواقف والبدروم طبقًا ملتطلبات الدفاع املدين )...( أو )...(. ـ تكون نوعية أسالك إنذار 
احلريق PAIR Shielded Twisted )...( أمريكي.ـ يتم تركيب صناديق حريق ٨٠×٨٠ 
وصلة  تركيب  يتم  )...(.ـ  أو   )...( نوعية  املقوى  املطاط  النوع  من  اخلرطوم  شاماًل  سم 
شباك  تكييف  أجهزة  تركيب  يتم  ـ  إنجليزي.  إنتاج  من  بوصة  املدين.٥×٢.٥×٤  الدفاع 
ماركة )...( لغرفة املصاعد سعة ٢٤٠٠٠ وحدة حرارية بريطانية مع عمل الرصف الالزم 
ألقرب عمود رصف وكذلك مع تركيب تايمر لتشغيل املكيفات.ـ  يتم تركيب طلمبة حريق 
كهربائية تشتمل عىل طلمبة جوكى وطلمبة ديزل نوعية )...(.ـ تنفيذ مجيع املمرات لألدوار 
السكنية من البورسالن مقاس ٦٠×١٢٠ للحوائط ومقاس ٨٠×٨٠ لألرضيات يف حدود 
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باستخدام  واملطابخ  للحاممات  احلوائط  سرياميك  تنفيذ  ريالـ  ثامنني   )  ٨٠  ( توريد  سعر 
سرياميك )...( أو ما يامثله نخب أول خاٍل من عيوب الصناعة يف حدود سعر توريد ) ٢٥( 
املصاعد  ومنطقة  واملداخل  واملمرات  الغرف  أسقف  تغطية  ريــال.ـ  وعرشين  مخسة 
املصاعد  منطقة  حوائط  تكسية  ـ  ١٢مم  سمك  والرطوبة  للحرارة  املقاوم  باجليبسينبورد 
واملدخل الرئييس بالرخام يف حدود سعر توريد ) ١٨٠ ( مائة وثامنني ريال.ـ  توريد وتركيب 
أطقم احلاممات من نوع )...( أو )...( يف حدود سعر توريد )٦٥٠ ( ستامئة ومخسني ريال 
واخلالطات من النوع الصيني نوعية ممتازة بسعر توريد يف حدود ) ٢٠٠ ( مائتي ريال. ـ 
عمل عزل مائي للحاممات واملطابخ واخلزان األريض باستخدام مواد من ال)...(، ويتم 
التنفيذ عيل ثالثة طبقات واختبار العزل بتعبئة املياه ملدة ٢٤ ساعة عىل األقل والتأكد من 
عدم ترسيب املياه، كام يتم عزل السطح بلفائف البيتومني بطبقة واحدة بتداخل ٢٠ سم بني 
األقل  عىل  ساعة   ٢٤ ملدة  املياه  بتعبئة  املياه  لترسيب  اختبار  عمل  ويتم  البيتومني،  لفائف 
لكامل  واألسقف  للحوائط  ساده  داخلية  دهانات  عمل  ـ  املياه.  ترسيب  عدم  من  للتأكد 
املبني ) ٣ وجه معجون + ٣ وجه بوية ( من البالستيك النصف المع من نوعية )...( أو 
)...( أو ما يامثلهام. ـ تنفيذ اللياسة اخلارجية لثالث واجهات اجلانبية للمبني مع عمل رشة 
أمريكي فوق اللياسة من نوعية )...( أو )...( أو ما يامثلهام.ـ  توريد وتنفيذ رخام مقاس ٣٠ 
× ٦٠ سم للواجهة الرئيسية من نوعية )...( خالية من التشققات وعيوب الصناعة مع عمل 
زجاج الواجهات لنفس الواجهة بسامكة ٦مم مزدوج ) تنفيذ الواجهة حسب املخططات( 
يف حدود سعر توريد مع املصنعيات ) ١٨٠ ( مائة وثامنني ريال للرخام و)٦٥٠ ( ستامئة 
ومخسني ريال للزجاج مع املصنعيات. ـ عمل شبابيك ألومنيوم لشبابيك الغرف واحلاممات 
من نوعية جيدة وبسامكة ألومنيوم ١.٤مم قطاع الرسايا وعمل زجاج عاكس بسمك ال يزيد 
عن ٤مم من نوعية جيدة مع تقديم عينة لالعتامد قبل البدء بالرتكيب يف حدود سعر توريد 
) ٤٥٠( أربعامئة ومخسني رياال/م٢.ـ تنفيذ بالط موزايكو للسطح مع عمل فواصل للسطح 
من املطاط عىل أال يزيد مسطح الفاصل الواحد عن ٤٩م٢ يف حدود سعر ) ١٨ ( ثامنية عرش 
رياال. ـ عمل عدد ٦ خزان مياه بسعة ٤م٣ للخزان الواحد من نوعية )...( أو ما يامثله ـ 
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ـ توريد وتركيب  نوعية جيدة مع األسبوتات.  للغرف من  إنارة  توريد وتركيب كشافات 
الدرج  رخام  وتنفيذ  توريد  ـ  يامثله.  ما  أو   )...( نوعية  من  لرت   ٥٠ للحاممات  سخانان 
والبسطات من نوعية جيدة يف حدود سعر ) ١١٠ ( مائة وعرشة رياالت. ـ تركيب وزرات 
للغرف من نفس نوعية السرياميك املعتمد للغرف بارتفاع ٧ سم ـ توريد وتركيب بالط 

أرصفة حول املبنى يف حدود سعر ) ٤٠ ( أربعني ريال.
رشكة  من  املصاعد  ـ   ) أسبيليت  دكت   (  )...( نوعية  من  للمبنى  مكيفات  توريد  يتم  ـ 
)...( أو )...( أو )...( أو ما يعادهلا حسب االتفاق ـ األسقف املستعارة للحاممات عبارة 
نوع  ٢من  عدد  األريض  اخلزان  مضخات  ـ  ريال   ٣٠ سعر  حدود  يف   ٦٠×٦٠ ترابيع  عن 
)...( . ـ مضخة احلريق واملولد االحتياطي جتميع وطني أو هندي. ـ مجيع مفاتيح اإلنارة 
من نوع )...( والكابالت من )...( أو )...( أو )...(. ـ مجيع وصالت اإلنذار واإلطفاء من 
نوع )...( أمريكي. ـ متديد شبكة اهلاتف من نوع )...( والدش من نوع )...( بعدد ١٢ قناة 
السعودي ومواسري الرصف  أو  أو )...(  النوع اخلليجي  التغذية من  والسامعات.ـ مواسري 
 .)...( نوع  من  الكهرباء  ومواسري  ٤٠ملحوم  ضغط  استيل  بالك  احلريق  ومواسري   مثلها 
ـ وتنفيذ كافة بنود التشطيب للمبنى حسب االتفاق وحسب املواصفات والكود السعودي 
سرياميك  وأرضيات  للحوائط  بالستيك  ودهان  لياسة  عن  عبارة  البدروم  تشطيب  يتم  ـ 
من نوعية سرياميك الغرف وتركيب تكييف أسبليت، واإلنارة عبارة عن كشافات سقفيه 
ويتم جتهيزه عىل أن يمكن استخدامه كمصىل. ـ يتم تشطيب دور املواقف عبارة عن لياسة 
ودهان بالستيك للحوائط واألرضيات من السرياميك واإلضاءة كشافات سقفية والتكييف 
أسبليت عىل أن يتم جتهيزه بحيث يكون صاحلًا لالستخدام كصاالت طعام. ـ يف حال رغب 
املستأجر أو الطرف األول )املالك( استخدام دور املوقف ألغراض أخرى كعمل مطعم أو 
املياه وتكييف واستئجار أو رشاء فرش هلذا  الالزمة ودورات  التشطيبات  يتم عمل  مصىل 
الدور، بحيث يتم حساب تكلفة هذه الزيادات وتضاف تكلفتها إىل قيمة العقد. ١ -١٦: 
مالحظات عامة: تنحرص مسؤولية الطرف الثاين يف تنفيذ ما ورد يف هذه املواصفات فقط، ويف 
حالة رغبة الطرف األول يف إضافة أي عمل مل يرد يف هذه املواصفات فيتم التفاهم واالتفاق 
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خطيًا عىل تكلفته، ويكون عىل حساب الطرف األول، ويتم عمل ملحق بالعقد موقع من 
البينة من  الطرف األول والثاين. وعليه جرى االتفاق والتوقيع واهلل املوفق. ا.هـ. وبطلب 
 ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  من  للشهادة كال  املنهي أحرض 
و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وشهد كل واحد منهام بمفرده 
وبمعرفتي  وعمراهنا،  بالعقارات  واملعرفة  الدراية  أهل  من  بأنني  العظيم  باهلل  أشهد  قائال: 
اثنان وعرشون مليونا  لعني املحدود وحدوده املذكورة وأن يف تعمري الوقف بمبلغ وقدره 
والرشكة  وكالة  املنهي  بني  عليها  واملتفق  أعاله  املذكورة  واملواصفات  الرشوط  وفق  ريال 
قبل كل من  املذكور، هكذا شهدا، وعدال من  باملبلغ  الوقف  الغبطة واملصلحة جلهة  حتقق 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
الشاهدين  وشهادة  وكالة  املنهي  إهناء  من  تقدم  ما  عىل  فبناء   ،)...( رقم  املدين  السجل 
املعدلني رشعا وما قررته هيئة النظر فقد حكمت باإلذن بتعمري األرض العائدة لوقف )...( 
واملذكورة أعاله بمبلغ وقدره اثنان وعرشون مليون ريال وفق املدة والرشوط واملواصفات 
املبلغ  املتفق عليها واملذكورة أعاله، وأفهمت أصحاب الرشكة بأن تسليم استحقاقهم من 
سيكون  املذكور  باإليصال  السعودي  العريب  النقد  بمؤسسة  املحكمة  حساب  يف  املحفوظ 
باملحكمة  املختصة  اجلهة  وقوف  بعد  وذلك  العارش،  البند  يف  املذكورة  الدفعات  وفق  عىل 
لإلفادة عن سري العمل وعن استحقاقهم لكل دفعة من الدفعات املذكورة من عدمه، وذلك 
بعد اكتساب احلكم القطعية، ففهموا ذلك وقنعوا به، وأمرت بإصدار صك بذلك ورفعه 
ملحكمة االستئناف لتدقيقه حسب املتبع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/١/٢٨هـ. 

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
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العامة بمكة املكرمة برقم ٣٣١٦٦٠٢٣٤ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٩هـ املرفق هبا الصك الصادر 
من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥١٣٧٣٤٠ وتاريخ 
والدمها  وقف  عىل  الناظرتني   )...( بنتي  و)...(   )...( طلب  املتضمن  ١٤٣٥/٢/٥هـ،  
وبدراسة   ،)...( بمخطط  املكرمة  بمكة  والواقع  املذكور  الوقف  بتعمري  هلام  اإلذن   )...(
الصك وصورة ضبطه، تقررت املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل اله وصحبه وسلم.
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 ٧راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٢٧٤٢٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٠١١٩١ 

إذناتعمرياعقاراوسفا-اهدمهاوإعادةابنائها-اتربعامنامقاحقاتلوسفا-احتققامنارشطا
تلوتسفا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتإلذناهبدما

وبناءاتلعقار.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

بنائه،  وإعادة  املوقوف  العقار  هبدم  هلا  اإلذن  طالبًة  وقف  ناظرة  بصفتها  املنهية  أهنت 
حتقق  وقد  اخلاص،  ماهلا  من  والبناء  اهلدم  ستمول  للوقف  املستحقة  بصفتها  أهنا  وقررت 
القايض من رسيان مفعول صك ملكية العقار واطلع عىل صك الوقفية ورشط الواقف، كام 
ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا وجود غبطة ومصلحة للوقف يف هدم العقار وإعادة بنائه، 
وبطلب البينة من املنهية أحرضت شاهدين معدلني رشعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة يف 
إعادة تعمري الوقف، ولذا فقد أذن القايض للناظرة هبدم وبناء العقار املوقوف، ثم صدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( قايض الدائرة 
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فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  جدة،  بمحافظة  العامة  باملحكمة   )...( اإلهنائية 
١٤٣٤/٠٧/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٢٧٤٢٥ برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس 
األربعاء  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٧/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤١٧٠٩٦٦٧ برقم  باملحكمة  املقيدة 
املوافق١٤٣٤/١١/١٢هـ افتتحت اجللسة الساعة ٢٣: ١١، وفيها حرض )...( سعودي 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن  بالوكالة   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
الصادرة   ١٤٣٤/٦/٥ يف   ٣٤٧١١٥٨٧ رقم  الوكالة  بموجب   )...( رقم  املدين  السجل 
من كتابة العدل الثانية بشامل جدة، واملجعول له فيها حق استخراج صك إذن تعمري للعقار 
املوقوف الصادر من كتابة العدل األوىل بجدة الواقعة يف جدة، والوكيل )...( هو الوكيل عن 
ناظر الوقف )...( بموجب صك النظارة الصادر من هذه املحكمة برقم ١٨/٥٤٨/٣٠٤ 
يف ١٤٢٣/١٠/١٧هـ، وأهنى قائال: إن الوقف عبارة عن عقار مكون من دورين والواقع 
يف بمدينة جدة يف حي )...( عىل شارع )...( بموجب الصك الصادر من املحكمة الكربى 
موكيل  موكلة  رغبت  وقد  ١٤٢٣/١٠/١٧هـ،  يف   ١٨/٥٤٨/٣٠٤ رقم  جدة  بمحافظة 
الناظرة عىل هذا الوقف )...( هبدم هذا الوقف، وإعادة إعامره وبناء عامرة مكونة من سبعة 
أدوار عامرة سكنية، أطلب اإلذن لنا هبدم هذا الوقف وإعادة إعامره وبناء عامرة مكونة من 
سبعة أدوار عامرة سكنية هلذا الوقف، هكذا أهنى، وقد جرى االطالع عىل الصكوك املشار 
إليها بعاليه فوجدهتا مطابقة ملا عطف عليه، كام جرى االستفسار عن صك العقار بخطايب 
رقم ٣٤١٧٦٣٤٣١ يف ١٤٣٤/٠٨/١هـ، فوردنا جواب رئيس كتابة العدل األوىل بجدة 
برقم ٣٤١٧٦٣٤٣١ يف ١٤٣٤/٠٨/١٥هـ املتضمن أن الصك وجد مطابق لسجله حتى 
تارخيه، وال يوجد ما يؤثر عليه، كام جرت الكتابة إىل قسم اخلرباء باخلطاب رقم ٣٣٧٧٤١٠٧ 
يف ١٤٣٣/٠٦/٤هـ فوردين جواهبم برقم ٣٣٧٧٤١٠٧ يف ١٤٣٣/٦/٩هـ املتضمن أنه 
تم الوقوف عىل الطبيعة، ووجد أن الوقف عبارة عن فلة مكونة من دورين وملحق وتقع 
بحي )...( خمطط )...( بموجب الصك املرفق صورته رقم ٤١٣ يف ١٣٩٢/٢/٢هـ، وبناء 
عىل رغبة املنهية هبدم الوقف احلايل وإعادة بنائه بعامرة سكنية مكونة من سبعة أدوار، ونرى 
أنه يوجد مصلحة لذلك إذا قامت بإنشاء مبنى حسب نظام البناء احلايل، هذا ما تم الوقوف 
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بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  للشهادة كال من  املنهية معه  ا.هـ، كام أحرض وكيل  عليه 
السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وشهدا 
كل واحد بمفرده قائال: إن يف هدم الوقف املذكور بعاليه وإعادة بنائه عامرة سكنية مكونة 
من سبعة أدوار فيه مصلحة للوقف، هكذا شهدا، وعدال من قبل )...( سعودي اجلنسية 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
الوقف وإعادة  تقدم، وحيث قرر اخلرباء من قسم اخلرباء أن يف هدم  ما  فبناء عىل   ،)...(
بنائه عىل الصفة املذكورة فيه مصلحة للوقف وقيام البينة عىل ذلك، فقد أذنت للمنهي هبدم 
الوقف، وإعادة بنائه عامرة سكنية مكونة من سبعة أدوار حسب نظام البناء احلايل، وسيتم 
رفع هذا اإلجراء إىل حمكمة االستئناف حسب املتبع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل 

نبينا حممد. ١٤٣٤/١١/١٢هـ.

اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤١٧٠٩٦٦٧ برقم  املكرمة  بمكة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وفيها 
١٤٣٥/٠١/٢٥هـ، وبرفقها قرار الدائرة األوىل لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا 
وتاريخ   ٣٥١٢٤١٧١ برقم  املكرمة  بمكة  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار 
تقرر  ضبطه  وصورة  الصك  وبدراسة  نصه  ما  املقدمة  بعد  املتضمن  ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ، 
منه مصدقة  أو صورة  امللكية  يرفق صك  مل  ييل: ١ -  ما  لفضيلة حاكمها ملالحظة  إعادهتا 
يف  بام  مضمونه  وتدوين  الوقفية  صك  عىل  االطالع  وينبغي  عليه،  التظهريات  مجيع  مع 
الكبري  البناء  هبذا  متربعة   )...( املرأة  هل  فضيلته  يوضح  مل   - ٢ الواقف.  رشط  ذلك 
أدوار. سبع  من  مكونة  عامرة  بناءه  ستعيد  أهنا  ذكرت  أهنا  خاصة  القديم،  البناء  هدم   بعد 

٣ - أال يرى فضيلته طلب عقد بناء هلذا الوقف موضح فيه مجيع املواصفات والرشوط مع 
رضورة التحقق من قدرة املرأة عىل إكامل البناء حتى النهاية حتى ال تتعرض منافع الوقف 
للتعطل. ٤ - مل يرش فضيلته إىل واقع وحال الوقف يف الوقت احلارض وما هو الريع املستفاد 
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السبعة  الطوابق  ملثل هذه  األمانة وترخيصها  بموافقة  الناظرة  ينبغي مطالبة  منه. ٥ - كان 
ومناقشتها عن مصدر متويل اهلدم والبناء. فعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأنه بخصوص 
املالحظات فقد حرض املنهي وكالة وتم عرض املالحظات عليه وأحرض جواب حمرر يطلب 
رصده يف ضبط القضية وباالطالع عليه وجدته يتضمن بأنه أرفق صك امللكية رقم ٤١٣ 
وتاريخ  الوقفية رقم ١٨/٥٤٨/٣٠٤  وتاريخ ١٣٩٢/٠٢/٠٢هـ، وكذلك أصل صك 
الصكوك من قبيل، وباالطالع عىل رشط  املصادقة عىل صور  ١٤٢٣/١٠/١٧هـ، ومتت 
هبا  أنتفع  حيايت  مدة  نفيس  عىل  أوال  وبناءه  أرضه  وقفت  فإنني  نصه:  اآليت  وجد  الواقف 
غلة واستغالال سكنا وإسكانا وسائر االنتفاعات الرشعية السالفة رشعا يف الوقف، ثم بعد 
وإسكانا  سكنا  واستغالال  غلة  هبا  تنتفع  حياهتا  مدة   )...( صلبي  من  البنتي  تكون  حيايت 
وسائر االنتفاعات الرشعية، ثم بعد حياة ابنتي )...( تكون ألبنائها ذكورا وإناثا، لألنثى مثل 
حظ الذكر، هلم أن ينتفعون هبا غلة واستغالال سكنا وإسكانا وسائر االنتفاعات الرشعية، 
ثم من بعدهم عىل ذريتهم ثم ذرية ذريتهم نسال بعد نسل جيال بعد جيل، ينتفعون هبا غلة 
واستغالال سكنا وإسكانا وسائر االنتفاعات الرشعية ا.هـ، وأن موكلته السيدة )...( هي 
املوقوف عليها الوقف وهي كذلك الناظرة وتطلب إعادة البناء إىل عامرة، حيث إهنا املتربعة 
واملنفقة من ماهلا اخلاص لبناء العامرة بصفتها املستحقة والناظرة، فال يوجد استدانة، ولن 
الوقف،  صك  بموجب  الوحيدة  املستحقة  هي  كوهنا  أحد؛  عىل  الرجوع  بنية  اإلنفاق  يتم 
البدء يف  يتم  بناؤها، حيث مل  بناء للعامرة املطلوب  وال يوجد يف الوقت احلارض أي عقود 
الوقت  يف  الوقف  وحال  الوقف  بتجديد  املحكمة  إذن  عىل  احلصول  حلني  إجراءات  أي 
احلارض هو عبارة عن فلة مكونة من دورين وملحق تقع بمخطط )...( بحي )...( بمدينة 
جدة بموجب الصك رقم ٤١٣ وتاريخ ١٣٩٢/٠٢/٠٢هـ تسكنها موكلتي طالبة اإلذن 
بالتعمري وحدها وال يوجد أي ريع من العقار، كام أن موكلتي مل تتمكن من احلصول عىل 
أي تراخيص أو موافقات من األمانة، حيث تم إفادهتا ألنه يلزم احلصول عىل إذن املحكمة، 
أوال كام أن البناء سوف يكون من ماهلا اخلاص بام هلا من املالءة املالية الكافية لبناء العقار 
والتحسني والتطوير ملصلحة الوقف وزيادة إيراده دون استدانة ألي طرف ا.هـ، فعليه فقد 
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لتدقيقه  املكرمة  بمكة  االستئناف  ملحكمة  وإعادته  وضبطه  الصك  يف  ذلك  بإحلاق  أمرت 
آله وصحبه وسلم. حرر يف  نبينا حممد وعىل  اهلل عىل  التوفيق، وصىل  املتبع، وباهلل  حسب 

١٤٣٥/٠٢/١٤هـ.
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة األوىل 
االستئناف  حمكمة  يف  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال 
بمنطقة مكة املكرمة، جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
١٤٣٥/٢/٢١هـ  وتاريخ   ٣٤١٧٠٩٦٦٧ رقم  املكلف  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة 
فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٤٣٨٥٥٣٧ رقم  الصك  عىل  املشتملة 
الشيخ/ )...( القايض باملحكمة العامة بمحافظة جدة، املتضمن طلب/ )...( اإلذن بتعمري 
الوقف، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري مع 

التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رراتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٤٩٣٢٢٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه:١٤٣٥/٠٨/٠٥هـ رقم القرار:٣٥٣٤٢٥٢٥  

إذناتعمرياعقاراموسوفا-اأرضامقجدا-انزعاممكيةاجزءامنهاا-اتعويضاعناذلكا-ا
تخلربتءا-ا سقلا سلترا بناءا-ا رخصةا تألوسافا-ا إدترةا موتفقةا تلبناءا-ا إلعادةا طمبارصفها

شهادةاشهوداعدولا-اتإلذنابرصفاتلاعويضالماعمري.

اشهادةاتلشهوداوسلتراأهلاتخلربة.

أهنى املنهي طالبًا اإلذن برصف تعويض مرصود لصالح مسجد عىل إعادة بنائه؛ وذلك 
ألنه جرى نزع ملكية جزء من أرض املسجد لوقوعها عىل مسار الطريق وُهدم املسجد ألجل 
البناء  تكلفة  بباقي  الوقف وتكفل  أموال  كفاية  لعدم  املسجد  بناء  بإعادة  املنهي  فقام  ذلك 
املوافقة عىل رصف  إدارة األوقاف واملساجد متضمنة  إفادة  من ماله اخلاص، وقد وردت 
بناء  إلعادة  تكفي  ال  الوقف  أموال  لكون  البناء  تكاليف  بباقي  لتكفله  للمنهي  التعويض 
املسجد، كام تم االطالع عىل رخصة اإلنشاء الصادرة من األمانة واملتضمنة الترصيح ببناء 
مسجد، وقد ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا أن املسجد اكتمل بناؤه وأن تكلفة البناء تفوق 
املبلغ املودع لصالح الوقف، ثم حرض مندوب إدارة األوقاف وقرر بأهنا الناظر عىل ذلك 
املسجد وأن إدارته ال مانع لدهيا من رصف التعويض للمنهي لقيامه بإنشاء املسجد ودفعه 
ما يزيد عىل مبلغ التعويض يف ذلك، وبطلب البينة من املنهي أحرض شاهدين معدلني رشعًا 
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املخصص  التعويض  مبلغ  برصف  القايض  أذن  فقد  ولذا  إهنائه،  ما جاء يف  فشهدا بصحة 
للوقف وتسليمه للمنهي إلكامله بناء املسجد، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

بناء  املكرمة،  بمكة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  باملحكمة  واملقيدة   ،٣٤٤٩٣٢٢٧ برقم  الرئيس  فضيلة  من  املحالة  املعاملة  عىل 
 )...( رقم  املدين  بالسجل   )...( حرض  فقد  ١٤٣٥/١١/٠٤هـ،  يف   ٣٤٢٥٠٦٥٩٩
يف   ٣٥٣٠٨٩٤٦ برقم  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  بالوكالة   )...( عن  بوكالته 
إلخ،  والتسليم..  واالستالم  واإلقرار  اجللسات  حضور  ختوله  التي  ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ، 
الواقع )...( شارع )...(، وقد هدم كاماًل  لقد علم موكيل أن مسجد )...(  قائاًل:  وأهنى 
بسبب وقوع جزء منه يف مسار الطريق الرابط بني شارع )...( وشارع )...(، وقد قدر هذا 
اجلزء أرضًا وبناًء بمبلغ مليون ومائة وتسعة آالف ومخسامئة وريالني، وأودع بمؤسسة النقد 
باإليصال رقم ٧/٦٠٢٧٠٥ يف ١٤٣٣/٠٣/٢١هـ، ورغب موكيل يف إعادة بنائه كاماًل، 
فتقدم إىل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بطلب رصف هذا التعويض 
لالستفادة منه، مع التزام موكيل بدفع املبلغ الزائد، ووافقْت عىل ذلك الوزارة، وبناء عليه تم 
إعداد املخطط اهلنديس واعتامده، وصدرت بذلك رخصة اإلنشاء من أمانة العاصمة املقدسة 
برقم ٦٦٦٢٠/ع يف ١٤٣٢/٠٤/٢١هـ، وقد شارف البناء عىل االنتهاء، وبلغت تكلفته 
أكثر من ثالثة ماليني ريال، وقد دفع موكيل للمقاول حوايل مليون ريال، وتبقى له أكثر من 
النقد وقدره مليون  باملسجد واملودع بمؤسسة  التعويض اخلاص  مليونني، فأطلب رصف 
للمقاول، هكذا  املبلغ  باقي  بدفع  التزام موكيل  ومائة وتسعة آالف ومخسامئة وريالني، مع 
املنهي  به  أهنى  لإلفادة عام  املكرمة  بمكة  واملساجد  األوقاف  اإلدارة  الكتابة  أهنى، فجرت 
وكالة، وعن موافقة إدارة األوقاف واملساجد عىل طلب رصف التعويض، وذلك بخطايب 
األوقاف  عام  مدير  من  اإلجابة  فوردت  ١٤٣٤/١١/١٠هـ،  يف   ٣٤٢٥٦١٥٤٨ رقم 
واملساجد بمكة املكرمة برقم ١١/٤٣٢٧ يف ١٤٣٤/١١/٢٤هـ، واملقيدة باملحكمة برقم 
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٣٤٢٧٠٧٠٥٣ يف ١٤٣٤/١١/٢٦هـ، وهذا نص احلاجة منه: „إن مسجد )...( الواقع 
بشارع )...( جاٍر العمل يف إعادة إنشائه بمتابعة وإرشاف معايل الشيخ/ )...(، وأن إدارة 
األوقاف موافقة عىل رصف التعويض لفضيلته حسب ما وجه به معايل الوزير بخطابه ذي 
لإلفادة  املحكمة  ملحاسب  كتبت  ثم  „ ا.هـ،  ١٤٣٣/٠٧/٢٠هـ  يف   ١٩٦٩/١/١ الرقم 
عن املبلغ املودع هلذا املسجد بموجب اإليصال رقم ٧/٦٠٢٧٠٥ يف ١٤٣٣/٠٣/٢١هـ 
وذلك بخطايب رقم ٣٤٢٥٩٢٠٦٤ يف ١٤٣٤/١١/١٢هـ، فوردت اإلجابة من حماسب 
بالبحث  أنه  واملتضمنة  ١٤٣٤/١١/٢٦هـ  يف  ــم٣٤٢٥٩٢٠٦٤  رق بخطابه  املحكمة 
بالسجالت املحاسبية وجد املبلغ مودع يف حساب املحكمة لصالح األوقاف باإليصال رقم 
٧/٦٠٢٧٠٥ يف ١٤٣٣/٠٣/٢١هـ، وقدره مليون ومائة وتسعة آالف ومخسامئة وريالني، 
الصادرة  ا.هـ، ثم اطلعت عىل رخصة اإلنشاء  وال زال قيد حساب املحكمة حتى تارخيه 
تتضمن  فوجدهتا  ١٤٣٢/٠٤/٢١هـ،  يف  ٦٦٦٢٠/ع  برقم  املقدسة  العاصمة  أمانة  من 
ببناء املسجد الواقع )...( واملكون من بدروم ودور أريض وميزانني وخزانات،  الترصيح 
وإمجايل مسطحات البناء )١١٩٣.٨٥م٢( ا.هـ، كام جرت الكتابة إىل هيئة النظر للوقوف عىل 
املسجد واإلفادة عن تكلفة املسجد وعن املتبقي منه، وذلك بخطايب رقم ٣٤٢٥٠٦٥٩٩ 
يف   ٣٤٢٥٠٦٥٩٩ رقم  بالقرار  النظر  هيئة  من  اإلجابة  فوردت  ١٤٣٤/١١/١٠هـ،  يف 
أنه  لنا  وتبني  املذكور  املسجد  عىل  الوقوف  تم  قد  „أنه  نصه:  وهذا  ١٤٣٥/٠١/١٨هـ، 
البناء اخلاصة باملسجد بمبلغ  بناًء عىل رخصة  بنائه  البناء والتشطيب، وتقدر كلفة  مكتمل 
وقدره مليونان وستامئة وستة وعرشون ألفًا وأربعامئة وسبعون ريال عىل أساس سعر املرت 
)٢٢٠٠ ريال/ م(،عضو هيئة النظر توقيع )...( وعضو هيئة النظر توقيع )...( واملهندس 
توقيع )...( ا.هـ، ثم خاطبت كتابة العدل األوىل لتزويدنا بنسخة ضوئية من صك العقار 
برقم ١/١٨٢/٩٦٥ يف ١٤١٢/١٢/٢هـ، وذلك  بمكة  العدل األوىل  كتابة  الصادر من 
بخطايب رقم ٣٥٣٥٨٣١٥ يف ١٤٣٥/٠٢/٠٢هـ، فوردت اإلجابة من فضيلة رئيس كتابة 
العدل األوىل بمكة برقم ٣٥٣٥٨٣١٥ يف ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ، وبرفقها صورة من صك 
العقار أرضًا وبناء، والواقع  العقار، وباالطالع عليها وجدهتا تتضمن رشاء )...( لكامل 
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)...( خلف شارع )...( و)...( و)...( باطنه ا.هـ، ثم أحلق به بتاريخ ١٤١٤/١٢/١٨هـ 
وقفًا  وجعله  اخلمس،  الصلوات  إلقامة  مسجد  املحدود  هذا  عىل  بنى  العقار  صاحب  أن 
منجزًا هلل تعاىل، وجعل نظارته إلدارة األوقاف ا.هـ، ثم أحلق به بتاريخ ١٤٣٢/٠٤/٠٤هـ 
املقدسة، ثم  العاصمة  أمانة  الدولة لصالح  املحدود جلهة أمالك  تم نزع جزء من هذا  بأنه 
ذرع ومساحة اجلزء املتبقي ا.هـ، وقد حرض )...( بالسجل املدين رقم )...( مندوب إدارة 
إن  قائاًل:  وقرر  ١٤٢٧/٦/٢٣هـ،  يف   ١/٢٦٣٥ رقم  اخلطاب  بموجب  بمكة  األوقاف 
الناظر عىل هذا املسجد الذي أوقفه )...( والواقع )...( خلف شارع  إدارة األوقاف هي 
)...(، وقد نزع جزء منه للمنفعة العامة، وبسبب هذا النزع ُهدم بالكامل، وأودع تعويض 
اجلزء املنزوع بمؤسسة النقد، وقد تقدم معايل الشيخ )...( راغبًا يف بناء املسجد مع التزامه 
معاليه  قام  وقد  ذلك،  له عىل  املوافقة  التعويض وصدرت  مبلغ  الزائدة عىل  التكلفة  بدفع 
بإنشاء املسجد، وال مانع لدى إداريت من رصف التعويض ملعاليه لسداد مستحقات البناء 
والتجهيز، حيث إهنا تزيد عىل هذا املبلغ املحفوظ بمؤسسة النقد، هكذا قرر، فطلبت من 
املنهي وكالة زيادة بينة عىل تكلفة املسجد، فأحرض للشهادة وأدائها كاًل من )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، وباستشهادمها شهد كل واحد منهام بمفرده قائاًل: أشهد أن مسجد )...( الواقع 
)...( خلف شارع )...( الذي هدم، ثم قام معايل الشيخ )...( بإعادة بنائه كاماًل وجتهيزه، 
وأن تكلفة املسجد تزيد عىل ثالثة ماليني، هكذا شهدا، وعدال من قبل كل من )...( ... 
اجلنسية بموجب رخصة اإلقامة رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، فبناًء عىل ما تقدم من إهناء املنهي وكالة، وبعد االطالع عىل صك العقار ورخصة 
ملا  األوقاف واملساجد، ونظرا  إدارة  موافقة  وبناء عىل  املحكمة،  اإلنشاء وخطاب حماسب 
جاء يف قرار هيئة النظر وما جاء يف شهادة الشاهدين املعدلني التعديل الرشعي، فقد أذنت 
برصف مبلغ التعويض وقدره مليون ومائة وتسعة آالف ومخسامئة ورياالن واملتعلق بمسجد 
)...( وتسليمه للمنهي إلكامل بناء املسجد، وأمرت برفع املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق 
املال وتسليمه للمنهي،  املبلغ من بيت  القطعية، سيتم طلب  اكتساب اإلذن  احلكم، وبعد 
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وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٦/٢١هـ.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية 
يف  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال 
منطقة مكة املكرمة االطالع عىل الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة 
إهناء )...(،  املتضمن  برقم ٣٥٢٩٨٢٥٦ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٩هـ  املكرمة  العامة بمكة 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل اإلذن املذكور، واهلل املوفق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم.
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 ٩راتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٢٦٦١٤ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥١٧١٥٠٢ 

إذناتعمريا-اأرضاموسوفةا-ابناؤهاامناأموتلاتلوسفا-اإعالناتملقاولةايفاتلصحيفةا-اسلترا
سقلاتخلربتءا-اتعينياتلعلضاتألفضلا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-ا

تإلذناباعمرياتلعقارا-اتصديقاتحلكلا-اإبلتماتلعقوداوتوسيعها.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي بصفته ناظر وقف طالبًا اإلذن له بتعمري أرض تابعة للوقف بالبناء عليها من 
القايض  اطلع  وقد  بذلك،  الصادرة  البناء  رخصة  وفق  املحكمة  مال  ببيت  املودعة  أمواله 
العقار والوقفية  والنظارة وحتقق من مطابقتها لسجالهتا ومن رسيان  عىل صكوك ملكية 
مفعوهلا، ثم جرى اإلعالن عن ذلك يف إحدى الصحف فتقدمت عدة رشكات بعروضها 
لتعمري الوقف واإلرشاف عىل املرشوع وجرى من قبل قسم اخلرباء تعيني أفضل العروض 
معدلني  شاهدين  أحرض  املنهي  من  البينة  وبطلب  الوقف،  جلهة  واملصلحة  للغبطة  حتقيقًا 
رشعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف بام ورد يف اإلهناء، ولذا فقد أذن القايض للناظر 
باالتفاق مع الرشكة املنفذة واملكتب اهلنديس بتعمري الوقف من أمواله حسب االتفاق املربم 
واملقاول وتم  املنهي واملرشف  ثم حرض  االستئناف،  بينهم، وقد صدق احلكم من حمكمة 

إبرام العقود بني الطرفني وتوقيعها.



182

اإنهاءات الوقف

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  املكرمة،  بمكة  العامة  املحكمة 
باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٢٦٦١٤ برقم  املكرمة  بمكة  العامة 
املوافق  ــد  األح ــوم  ي ويف  ١٤٣٤/١١/٢٤هـ،  وتــاريــخ   ٣٤٢٦٦٨٣٤١ برقم 
١٤٣٥/٠١/٠٧هـ افتتحت اجللسة الساعة ٢٤: ١١، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال عن الناظر )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة العدل الثانية بجدة رقم ١٣٦٤ وتاريخ ١٤٢٩/١/٥هـ، وبموجب صك النظارة 
رقم ٢٢/٩٢ يف ١٤١٤/٦/١٤هـ الصادر من هذه املحكمة، وأهنى قائال: إن من اجلاري 
حتت نظارة موكيل األرض الواقعة يف مكة املكرمة بحي )...( خمطط )...( اململوكة لوقف 
)...( بصك رقم ١٦١٧ وتاريخ ١٤٠١/٨/٢٢هـ، الصادر من كتابة عدل األوىل بمكة 
املكرمة، وقد رغبنا يف إعامر هذه األرض، وبناء عامرة مكونة من اثنني وعرشين دورًا، من 
يف   ٥/٧٦٩٩١٨ رقــم  اإليصال  بموجب  النقد  مؤسسة  يف  ــودع  امل الوقف  مــال 
بتاريخ  املقدسة رقم ٦٤٢١٧/ز  العاصمة  أمانة  قبل  لنا من  ١٤٣٠/١/٢٣هـ، واملرصح 
١٤٣٤/٢/١١هـ، املتضمن إنشاء مبنى مكون خزان اريض بدرومني +دور أريض+ميزانني 
فقط،  مصاعد  +ثالث  الدرج  +بيت  متكرر  دور  عرش  مخسة  +مصىل+خدمات+  +مطعم 
لنا  اإلذن  أطلب  مربعا،  مرتا  وثالثون  ومخسامئة  آالف  تسعة  ٩٥٣٠م٢  مسطحات  بإمجايل 
بتعمري الوقف املذكور، هكذا أهنى، فجرى االطالع عىل صك النظارة املشار إليه فوجدته 
يتضمن إقامة )...( ناظرا عىل وقف )...( ا.هـ. وباالستفسار عنه وردنا اجلواب من مدير 
السجالت هبذه املحكمة برقم ٣٤٢١٦٦٨٩٦ يف ١٤٣٤/٩/١٥هـ املتضمن أنه بالبحث 
صك  عىل  االطالع  جرى  كام  ا.هـ،  تارخيه  حتى  يذكر  رشح  أي  نجد  مل  الصك  سجل  يف 
يتضمن  أعاله فوجدته  املذكور  للوقف رقم ١٦١٧ يف ١٤٠١/٨/٢٢هـ  العائد  املحدود 
متلك وقف )...( لكامل املحدود الواقع يف )...( خمطط )...(، وحدوده وأطواله كام ييل: 
شاماًل بطول ثامنية عرشا مرتا، وحيده القطعتان قطعة رقم ١٥١+قطعة رقم ١٥٢، وجنوبا 
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بطول ثامنية عرشا مرتا، وحيده شارع بعرض ثالثني مرتا ومخسة عرش سنتيمرت، ورشقا بطول 
أربعة وثالثني مرتا، وحيده القطعة رقم ١٢٧وغربا بطول أربعة وثالثني مرتا، وحيده القطعة 
رقم ١٢٥، واملساحة اإلمجالية قدرها ستامئة واثنا عرشا مرتًا مربعًا ا.هـ. وباالستفسار عنه 
وردنا جواب كتابة العدل األوىل بمكة برقم ٣٤٢١٦٠٣١٣ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٢هـ 
املفعول حتى  أن صورة الصك رقم ١٦١٧ يف ١٤٠١/٨/٢٢هـ مطابقة لسجله وسارية 
تارخيه ا.هـ، كام جرى االستفسار عن صك الوقفية رقم ١٨٢/٢٥٥ تاريخ ١٤٣٤/٤/٢٠هـ، 
١٤٣٤/٩/١٠هـ،  وتاريخ   ٣٤٢١٦٧١٨٧ برقم  السجل  مدير  من  اجلواب  ووردنا 
املتضمن: ال يوجد عىل سجله سوى ما رشح عليه وساري املفعول حتى تارخيه ا.هـ، كام 
جرى االستفسار عن املبالغ املودعة حلساب الوقف، فوردنا اجلواب من قسم املحاسبة برقم 
٣٤٢١٦٧٧٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٤هـ املتضمن أن املتبقي من إيصال استالم النقود هو 
سبعة عرش مليون وثامنامئة واحد وستون ألف وتسعامئة واثنان وتسعون رياال فقط ال زال 
قيد حسابنا ا.هـ، فتم اإلعالن يف جريدة )...( بعدد )...( يف ١٤٣٤/٦/١٨هـ، فتقدم لنا 
عدة مؤسسات معامرية ومكاتب هندسية، فجرت الكتابة هليئة النظر باملحكمة لالطالع عىل 
العروض املقدمة من املكاتب اهلندسية واملؤسسات املعامرية واإلفادة عن أفضل العروض 
وأنسبها مما يتحقق فيه الغبطة واملصلحة للوقف، فوردنا اجلواب منهم برقم ٣٣/٨٩٩٥٩٧ 
يف١٤٣٤/٧/١٠هـ املتضمن أنه تم االجتامع ودراسة عروضهم، وتم توزيع الرشوط التي 
العروض  دراسة  وبعد  املنفذين،  قبل  عليها من  والتوقيع  التعمري  إذن  املقاول يف  هبا  يلتزم 
واالطالع عىل تصنيف الرشكات ودراسة األسعار والرأي الذي نرى أن تقوم مؤسسة )...( 
وستامئة  مليونا  عرشة  سبعة  وقدره  بمبلغ  الوقف  لتعمري  األنسب  سعرها  لكون  بالتعمري 
وثالثون ألفا ومخسامئة ريال، عىل أن يلتزم باملواصفات املقرتحة من هيئة النظر والرشوط 
الواجب االلتزام هبا خالل التعمري. توقيع عضو هيئة النظر )...( وتوقيع عضو هيئة النظر 
)...( ا.هـ، وقد جرى االطالع عىل العقد املربم بني ناظر الوقف ومؤسسة )...( بخصوص 
إنشاء املوقع املشتمل عىل ثامنية عرشة مادة وهي كام ييل: إنه يف يوم السبت ١٤٣٤/١٠/١٠هـ 
أنه بعون من اهلل تعاىل وتوفيقه تم االتفاق بني كل من املوقعني عىل هذا العقد ومها: أ ـ ناظر 



184

اإنهاءات الوقف

وقف )...( ويمثلهم )...( بموجب الصك النظارة رقم ٢/٢/٩٢ يف ١٤١٤/٠٦/١٤هـ 
رقم  جتاري  سجل  املكرمة  مكة  للمقاوالت -   )...( مؤسسة/  السادة  ـ  ب  أول(  )طرف 
)...(، ويمثلها يف هذا العقد املهندس/ )...( بصفته صاحب املؤسسة - سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( ومصدرها مكة املكرمة بتاريخ ١٣٩٥/٧/٤هـ )طرف 
لألرض   )...( وقف  إنشاء  ملرشوع  املظاريف  وفتح  النظر  هيئة  يف  اجللوس  وبعد  ثاين(، 
الكائنة )...( بمكة املكرمة املرصح هلا من أمانة العاصمة املقدسة بترصيح رقم ٧١٢٤٦/ز 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١١هـ، املتضمن إنشاء مبنى فندقي مكون من )خزان أريض - عدد 
٢بدروم أريض ميزانني مطعم مصىل خدمات ١٥ دور متكرر بيت الدرج واملصاعد ( بإمجايل 
مليونا  عرش  سبعة  )فقط  ــال(  )١٧.٦٣٠.٥٠٠ري إمجايل  وسعر  ٩٥٣٠م٢   = مسطحات 
وستامئة وثالثون ألف ومخسامئة ريال ال غري ( ليصبح سعر املرت املسطح = ١٨٥٠ريال/م٢ 
واململوكة لوقف )...( بصك رقم ١٦١٧ بتاريخ ١٤٠١/٠٨/٢٢ )باملخطط  )...( رقم 
ورقم  ١٤٠٤/٠٣/٠١هـ  بتاريخ   )...( التنظيمي  املخطط  رقم   )...( العقاري  السجل 
القطعة )...(، لذلك تم االتفاق بني الطرفني ومها يف كامل األهلية املعتربة رشعا للتعاقد 
عىل ما ييل: املادة األوىل: مستندات العقد: تعترب املقدمة جزءا ال يتجزأ من العقد ومكملة له، 
تكون  البعض  بعضها  مع  املرشوع  ومستندات  العقد  وثائق  بني  تعارض  وجود  حالة  ويف 
األولوية يف التطبيق للمستندات والوثائق الالحقة يف التاريخ، وتعترب مجيع وثائق املرشوع 
كاملة ومكملة لبعضها البعض وتتكون مما ييل: ١/١ - خطاب التعميد من الطرف األول 
إىل الطرف الثاين. ٢/١ - وثيقة العقد األصلية واملوقعة من الطرفني. ٣/١ - تقرير الرتبة 
الطرفني.  من  املوقعة  املواصفات   - ٤/١ هبا.  جاءت  التي  والتوصيات  واألساسات 
من  عليها  موقع  باملرشوع  األعامل  بنود  بجميع  اخلاصة  والرسومات  املخططات   - ٥/١
الطرفني. ٦/١ -عقد اإلرشاف الفني. ٧/١ - ترصيح البناء. ٨/١ - حمرض تسليم املوقع. 
٩/١ - جدول الدفعات. ١٠/١ - أي مراسالت أو حمارض تم التوقيع عليها قبل توقيع 
هبذا  إحلاقها  عىل  بعد  فيام  االتفاق  يتم  مشرتكة  حمارض  أو  مذكرات  أية  العقد.١١/١ - 
العقد.١٢/١ - أية خطابات أو حمارض مشرتكة أو حمارض استالم أعامل أو فاكسات متبادلة 
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تتم بني املكتب االستشاري والطرف الثاين بالتنسيق مع الطرف األول. املادة الثانية: موضوع 
العقد: يتعهد الطرف الثاين بموجب هذا العقد بتنفيذ مرشوع وقف )...( تسليم املرشوع 
كامال وصاحلا لالستخدام ويستفاد منه االستفادة التامة وذلك وفقا لرشوط ومواصفات 
الطرفني، ويقوم  املرفقة واملوقع عليها من  العقد ومجيع مستنداته  وخمططات وأحكام هذا 
 الطرف الثاين بتنفيذ ما ييل: ١/٢ -هدم املبنى احلايل وحفر املوقع حتى منسوب التأسيس 
أعامل   - ٣/٢ للعمل.  وجاهز  حمفور  املوقع  ان  حيث  واملباين  اخلرساين  اهليكل  إنشاء   -
التشطيبات كام هو موضح يف املواصفات املرفقة واملوقع عليها من الطرفني. ٤/٢ - توريد 
وتركيب مجيع أجهزة اإللكرتوميكانيك وهي عىل سبيل املثال وليس احلرص: أعامل الكهرباء 
واملصاعد وكافة املعلقات الكهربائية من وحدات اإلضاءة وسخانات وخالفه ومكيفات. 
احلاممات  وأطقم  املياه  رفع  مواتري  من  مشتمالهتا  وكل  الصحية  واألجهزة  األعامل 
أعامل  للتكييف.  الكهرباء  ومتديدات  التهوية  أجهزة  أعامل  ذلك.  وخالف  وإكسسوارهتا 
املركزي.  الدش  وأجهزة  أعامل  السنرتال.  متديدات  أعامل  احلريق.  وإطفاء  إنذار  وأجهزة 
لذلك.  املوقع  وهتيئة  مستلزماهتا  وكافة  مفتاح  تسليم  املرشوع  أعامل  مجيع  تنفيذ   - ٤/٢
٥/٢ - توريد مجيع املواد اخلاصة بكافة بنود األعامل الالزمة، وعىل الطرف الثاين عمل كافة 
األعامل املدنية وتوريد وتركيب مجيع التمديدات والتوصيالت والسقاالت الالزمة للتنفيذ. 
املادة  بذلك.  املبنى وتقديم شهادات  املعدات واألنظمة داخل  كافة  ٦/٢ فحص وتسليم 
الثالثة: واجبات ومسؤوليات الطرف الثاين: تم االتفاق بني الطرفني عىل أن يلتزم الطرف 
موقع  بمعاينة  قام  بأنه  الثاين  الطرف  يقر   - ١/٣ التالية:  واملسؤوليات  بالواجبات  الثاين 
املرشوع عىل الطبيعة ودراسة كافة الظروف املناخية واملوسمية املحيطة به. كام يقر بأنه اطلع 
عىل الرشوط واملواصفات الفنية املقدمة من الطرف األول كام يقر بأنه قام بدراسة وحتديد 
تكلفة املرشوع اإلمجالية بناء عىل مجيع ما سبق. ٢/٣ - يلتزم الطرف الثاين بإحضار وتوفري 
طبقا  واملؤقتة  الدائمة  األعامل  بجميع  الالزمة  واملواد  لإلنشاء  الالزمة  املعدات  مجيع 
الحتياجات املرشوع وبام يتناسب مع الربنامج الزمني املعتمد. - يلتزم الطرف الثاين وعىل 
إىل  باإلضافة  املوقع  حول  الكاملة  احلامية  وأسوار  واحلراسة  اإلنارة  بتوفري  اخلاصة  نفقته 
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رضورة توفري مصدر كهربائي يكفي احتياجات املرشوع طوال فرتة التنفيذ وحتى االستالم 
االبتدائي للمرشوع كام يلتزم بتوريد وتركيب الفته دعائية موضحا هبا اسم املرشوع واملنظور 
اخلاص به واسم االستشاري املصمم واملرشف واسم املقاول العام املنفذ )الطرف الثاين( 
وذلك طبقا للتصميم املتفق عليه.٤/٣ - يلتزم الطرف الثاين بتوفري كميات كافية من املياه 
انتهاء  عند  يلتزم  كام  الطرفني.  منسويب  الستعامل  الالزمة  املياه  وكذلك  للرشب  الصاحلة 
والنفايات  الزائدة  واملواد  واآلالت  املعدات  مجيع  ورفع  املوقع  بتنظيف  يقوم  أن  املرشوع 
لالستعامل. صالح  جيدة  وبحالة  نظيفا  املوقع  وترك  نوع  أي  من  املؤقتة   واألشغال 

٣ /٥ - يلتزم الطرف الثاين املتفق عليه يف العقد بتقديم تقرير شهري يقدم مع كل مستخلص 
إىل املهندس االستشاري املرشف والطرف األول موضحا به جدول نسب اإلنجاز الفعلية 
لكل بند مقارنة بالنسبة املتوقعة واملوضحة بالربنامج الزمني الشامل الذي يتم تقديمه طبقا 
للبند أعاله، وذلك للوقوف عىل وضع املرشوع الفعيل يف ذلك التاريخ لتحديد مدى التقدم 
تعويضات  أو  أرضار  أي  عن  مسؤواًل  الثاين  الطرف  األعامل/٦يكون  حجم  يف  والتأخر 
مستحقة حسب األنظمة والقوانني املعمول هبا داخل اململكة كنتيجة ألي حادث أو إصابة 
تقع ألي عامل سواء عىل كفالته أو كفالة مقاويل الباطن املعتمدين من االستشاري أو عىل 
فريق اإلرشاف باملوقع أو ألي زائر للمرشوع. ٧/٣ - جيب أن تكون مجيع املواد واملصنعيات 
مطابقة ملا ذكر باملواصفات والرسومات اخلاصة باملرشوع ووفقا العتامد املهندس املرشف 
قبل التوريد والرتكيب. وعىل الطرف الثاين توفري عينات من مجيع املواد واملعدات املستخدمة 
توريدها  قبل  واالستشاري  واملالك  األول  الطرف  موافقة  ألخذ  النهائية  التشطيبات  يف 
وتركيبها يف املرشوع.٨/٣ - يلتزم الطرف الثاين برضورة التقيد بأصول الصناعة يف مجيع 
األعامل ولالستشاري احلق بأن يأمر خطيا بإزالة أي مواد يرى أهنا غري مطابقة للمواصفات 
املرشوع  مواصفات  مع  ومتفقة  معتمدة  بمواد  واستبداهلا  الصناعة  أصول  أو  العينات  أو 
يستخدم  أن  األمر  هذا  مثل  تنفيذ  يف  الثاين  الطرف  تقصري  حالة  يف  األول  للطرف  وحيق 
أشخاصا آخرين وأن يدفع هلم التكاليف الالزمة من أجل ما سبق ذكره ويتحمل الطرف 
الثاين مجيع النفقات التي تنجم أو تتسبب عن ذلك ويستوفيها الطرف األول منه أو خيصمها 
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املخططات  يف  ذكرها  يرد  مل  جديدة  بنود  أي  استحداث  حالة  يف   - ٩/٣ مستحقاته.  من 
واملواصفات فيقوم الطرف الثاين بتقديم األسعار اخلاصة هبا للطرف األول ويتم دراستها 
معه واعتامدها ويتم حتديد السعر واملدة املطلوبة للتنفيذ.- الطرف الثاين مسؤول مسؤولية 
كاملة عن ضامن مجيع منشآت املرشوع من أي عيوب قد حتدث يف أعامل الكهرباء أو التكييف 
أو األعامل الصحية أو أعامل التشطيبات وذلك ملدة عام كامل من تاريخ التسليم االبتدائي 
للمرشوع وكذلك مسؤول مسؤولية كاملة عن سالمة اهليكل اخلرساين للمنشأ ملدة عرشة 
أعوام كاملة من تاريخ التسليم النهائي. ١١/٣ - ال حيق للطرف الثاين املطالبة بأي زيادات 
يف فئات األعامل املتفق عليها نتيجة أي تغيري قد يطرأ عىل أجور العامل أو املواد أو أجور 
الشحن أو النقل أو التأمني أو اجلامرك أو الرضائب وخالفه. ١٢/٣ - يلتزم الطرف الثاين 
مجيع  تشمل  أن  عىل   ،)As Built( الطبيعـة  علـى  املنفـذة  األعمـال  خمططات  بإعـداد 
من  صورًا  املرشف  االستشاري  تسليم  ويتم  التنفيذ،  مراحل  أثناء  تتم  التي  التعديالت 
املسودات اخلاصة هبا بمدة ال تقل عن ٤٥ يوما قبل انتهاء مدة العقد وقبل التسليم االبتدائي؛ 
ويتم  للرسومات،  النهائية  الصيغـة  إعداد  قبل  املسارات  صحة  مراجعة  من  يتمكن  لكي 
Soft copies منها للطرف األول بعد مراجعتها واعتامدها من  تسليم عدد ثالث نسخ  
وذلك  للمرشوع  االبتدائي  التسليم  إجراءات  يف  البدء  عند  وذلك  املرشف  االستشاري 
حلفظها والرجوع إليها عند إجراء أي أعامل للصيانة الدورية. كام يلتزم الطرف الثاين بتسليم 
واملعدات  األجهزة  لكافة  الفنية  والصيانة  التشغيل  وكتيبات  الكتالوجات  كافة  من  نسخ 
األول:  الطرف  التزامات  الرابعة:  املادة  باملرشوع.  املستخدمة  والكهربائية  امليكانيكية 
٤/١ - يلتزم الطرف األول بسداد مستحقات الطرف الثاين يف خالل مدة أقصاها أسبوع 
من تاريخ اعتامد املستخلص من االستشاري. ٢/٤ - يضمن الطرف األول عدم تعرض 
الغري للطرف الثاين أثناء تنفيذ األعامل بسبب يرجع إىل أي ارتباط للطرف األول مع الغري. 
أو بخصوص أي نزاع عىل ملكية أرض املرشوع ماعدا أي خمالفات تتعلق بأنظمة البلدية 
املختصة، فتكون مسؤولية إهنائها عىل عاتق الطرف الثاين. ٣/٤ حيق للطرف األول تعيني 
الطرف  وعىل  باملرشوع،  الثاين  الطرف  أعامل  مجيع  ومراجعة  ملتابعة  املرشوع  يف  يمثله  من 
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الثاين التعاون التام مع ممثل الطرف األول ملا فيه مصلحة املرشوع. املادة اخلامسة: مدة تنفيذ 
العقد: يتعهد الطرف الثاين بتنفيذ املرشوع تسليم املفتاح للمبنى وكافة ما يلزم طبقا للرشوط 
وتسليمها  العقد،  هذا  من  يتجزأ  ال  جزءا  واملعتربة  واملصورات  واملخططات  واملواصفات 
للطرف األول تسليام ابتدائيا مقبوال يف مدة أقصاها )أربعة وعرشون شهرًا وذلك من تاريخ 
للبدء  الالزمة  الرتتيبات  أو  التجهيزات  مدة  ضمنها  تدخل  املوقع(،والتي  استالم  حمرض 
الدفع:  ورشوط  العقد  قيمة  السادسة:  الرسمية.املادة  التوقفات  أيام  عليه  تضاف  بالعمل 
١/٦ - يدفع الطرف األول للطرف الثاين مقابل إنجاز كامـل األعامل املنصوص عليها يف 
مبلغـا  االبتدائي  التسليـم  تاريخ  مـن  اعتبارا  تقويميا  يوما   ٣٦٥ ملدة  وضامهنا  العقد  هذا 
ألف  وثالثون  وستامئة  مليونا  عرش  سبعة  )فقط  ريال   ١٧.٦٣٠.٥٠٠ وقــدره  إمجاليـا 
بـ)٩٥٣٠م٢(  وتقدر  البناء،  مساحة  م٢من  ريال/   ١٨٥٠ بواقع  غري(.  ال  ريال  ومخسامئة 
تقريبًا، وترصف حسب جدول الدفعات ويتم الرصف حسب املستخلصات التي ترفع من 
الطرفني،  من  املوقع  الزمني  اجلدول  مع  واملتوافقة  االستشاري  ويعتمدها  الثاين  الطرف 
وترصف املستخلصات يف موعد أقصاه أسبوع من تاريخ اعتامد املستخلص من االستشاري، 
قيمة  العقد  هذا  قيمة  تكون   - ٢/٦ املرشوع.  تنفيذ  مدة  إىل  يضاف  ذلك  عن  تأخري  وأي 
املسطح املتفق عليه ١٨٥٠ رياال/ مرت٢ وفقا لألعامل وااللتزامات الواردة باملخططات التي 
النافذة،  والتعليامت  للنظـام  وطبقـا  املرفقة،  واملواصفات  الثاين  الطرف  من  تقديمها  سيتم 
الربوزات  مجيع  إضافة  أي  مليان(  )فايض  بطريقة  الطبيعة  من  اهلنديس  بالقياس  والعربة 
ذلك  يف  بام  حدة  عىل  دور  كل  سقف  منسوب  من  والقياس  واحلليات  الداخلية  واملناور 
وخالفه.  واملصاعد  الدرج  بيت  وأرضية  وسقف  وجدت  إن  والعلوية  األرضية  اخلزانات 
٣/٦ - ال جيوز للطرف الثاين جتاوز القيمة املقررة يف هذا العقـد إال بموافقة الطرف األول 
خطيا، وفيام عدا ذلك فليس للطرف الثاين املطالبة بزيادة قيمة هذا العقد ألي سبب كان. 
٤/٦ - للطرف األول أن يزيد أو ينقص يف التزامات الطرف الثاين يف حدود ١٠% من قيمة 
العقد يف حدود طبيعة نفس البنود املشمولة يف العقد وبنفس األسعار املحددة وتدفع قيمة 
األعامل اإلضافية للطرف الثاين أو خصمها يف حالة عدم تنفيذها. ٥/٦ - يقدم الطرف الثاين 
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إىل الطرف األول - يف موعد الدفعة حسب جدول الدفعات مستخلصا بقيمة الدفعة املتفق 
اعتامد  تاريخ  من  أسبوع  أقصاها  مدة  يف  األول  الطرف  من  مراجعته  يتم  أن  وبعد  عليها 
االستشاري يقوم بدفع قيمة املستخلص. ٦/٦ - حيق للطرف األول تأخري الدفعة املستحقة 
الثاين عندما يتضح له أن سيـر العمل باملرشوع ال يتم بالرسعة املحددة يف العقد.  للطرف 
بني  اجتامع  عمل  خطيا.ويتم  القرار  هبذا  الثاين  الطرف  األول  الطرف  خيطر  أن  بعد  وذلك 
من  املطلوب  اخلطوات  لتحديد  واالستشاري  الثاين  والطرف  يمثله  من  أو  األول  الطرف 
إنجاز  نسبة  مع  الدفعات  لتتناسب  وغريه  ومعدات  عاملة  زيادة  من  اختاذها  الثاين  الطرف 
األعامل يف املرشوع، ومن ثم يستمر الطرف األول يف دفع مستحقات الطرف الثاين. الدفعات: 
حسب جدول التدفق النقدي التايل: ١ - ٥% بعد هدم املبنى احلايل.٢ - ٥% بعد االنتهاء من 
بعد   %٥  - ٣ والعزل.  العادية  اخلرسانة  وصب  اجلوفية  املياه  ونزح  والتدعيم  احلفر  أعامل 
االنتهاء من صب اللبشة وحوائط وسقف اخلزان. ٤ - ٨% بعد االنتهاء من صب حوائط 
وسقف البدروم الثاين والتعاقد عىل املصاعد. ٥ - ٧% بعد االنتهاء من صب سقف الدور 
املطعم  سقف  صب  من  االنتهاء  بعد   %٥  - ٦ التكييف.  عىل  والتعاقد  وامليزانني  األريض 
والثالث  والثاين  األول  الدور  سقف  صب  من  االنتهاء  بعد   %٥  - ٧ واخلدمات.  واملصىل 
متكرر.  والسادس  واخلامس  الرابع  الدور  سقف  صب  من  االنتهاء  بعد   %٥  - ٨ متكرر. 
٩ - ٥% بعد االنتهاء من صب سقف الدور السابع والثامن والتاسع متكرر. ١٠ - ٥% بعد 
العارش واحلادي عرش والثاين عرش متكرر. ١١ - ٥% بعد  الدور  االنتهاء من صب سقف 
االنتهاء من صب سقف الدور الثالث عرش والرابع عرش واخلامس عرش متكرر. ١٢ - ٥% 
بعد االنتهاء من مباين ولياسة وأرضيات وحوائط األول والثاين والثالث متكرر. ١٣ - ٥% 
متكرر. والسادس  واخلامس  الرابع  وحوائط  وأرضيات  ولياسة  مباين  من  االنتهاء   بعد 
١٤ - ٥% بعد االنتهاء من مباين ولياسة وأرضيات وحوائط السابع والثامن والتاسع متكرر. 
١٥ - ٥% بعد االنتهاء من مباين ولياسة وأرضيات وحوائط العارش واحلادي عرش والثاين 
عرش  الثالث  وحوائط  وأرضيات  ولياسة  مباين  من  االنتهاء  بعد   %٥  - ١٦ متكرر.  عرش 
وأرضيات  ولياسة  مباين  من  االنتهاء  بعد   %٥  - ١٧ متكرر.  عرش  واخلامس  عرش  والرابع 
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األدوات  توريد  عند   %٢  - ١٨ واخلدمات.  واملصىل  واملطعم  وامليزانني  ألريض  وحوائط 
الصحية والكهربائية. ١٩ - ٣% عند تشغيل املصاعد واملكيفات. ٢٠ - ٥% عند االنتهاء 
من مجيع األعامل.املادة السابعة: ضامن حسن األداء والتنفيذ: ١/٧ - يضمن الطرف الثاين 
األعامل التي قام بتنفيذه ملدة ٣٦٥ يوم من تاريخ التسليم االبتدائي. ٢/٧ - يلتزم الطرف 
الثاين باحلصول عىل أقىص مدة ضامن معرتف هبا )حسب العرف الدائم لكل معده( لضامن 
مثل  اخلارجيني  املوردين  طريق  عن  قبله  من  املوردة  األجهزة  مجيع  أداء  وحسن  سالمة 
املصاعد ـ املكيفات ـ واملعـدات اإللكرتوميكانيكية بجميـع أنواعها. املادة الثامنة: مستوى 
تنفيذ العمل: ١/٨ - إذا ثبت أثناء سري العمل أن الطرف الثاين يقوم عىل وجه معيب أو 
أن  املهندس االستشاري املرشف  أو  ينوب عنه  أو من  للطرف األول  للعقد فيجوز  مناف 
يرجع  أن  دون  املدة  هذه  انقضت  فإذا  أسبوع،  خالل  التنفيذ  طريقة  من  يعدل  بأن  ينذره 
الطرف الثاين إىل الطريقة الصحيحة فيحق للطرف األول أن يعهد إىل مقاول آخر إلنجاز 
السائدة يف حينه حتى لو  الثاين وباألسعار  العمل باألسلوب الصحيح وعىل نفقة الطرف 
جتاوزت قيمتها سعر الطرف الثاين، وإذا تكرر ذلك فيحق للطرف األول فسخ العقد عىل أن 
يتحمل الطرف الثاين مجيع االلتزامات املرتتبة عىل فسخ العقد.- يلتزم الطرف الثاين بإتاحة 
الفرصة للمهندس االستشاري املرشف بالتمكن من فحص واختبار األعامل قبل تغطيتها 
الفنية، مع  بوقت كاف، مع فحص واختبار األساسات واهلياكل اخلرسانية بكل مراحلها 
من  والتأكد  الصب  عملية  أثناء  املستخدمة  اخلرسانة  من  عينات  بأخذ  االلتزام  رضورة 
مطابقتها للرشوط واملواصفات الفنية.- يلتزم الطرف الثاين باستبعاد وإزالة األعامل واملواد 
الغري مطابقة للمواصفات الفنية وإعادة تنفيذها بشكل مالئم وذلك دون أن يكون للطرف 
الثاين احلق يف احلصول عىل متديد مدة العقد مع استبعاد قيمة األعامل املرفوضة وإزالتها، وإذا 
مل يلتزم الطرف الثاين بذلك فيحق للطرف األول تنفيذ هذه األعامل عىل نفقة الطرف الثاين 
عقـد  يف  عليها  املنصوص  األسعـار  قيمتها  جتاوزت  لو  حتى  حينه  يف  السائدة  وباألسعار 
الطرف الثاين مع حتمل املـدة الالزمـة إلنجـاز العمل حسب املادة التاسعة.املادة التاسعة: 
الثاين عن العمل بدون سبب واضح ومقبول  التأخري: ١/٩ - إذا توقف الطرف   غرامات 
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الكافية  العاملة  وتوفري  اإلنجاز  ونسبة  العمل  تباطأ يف  أو  األول واالستشاري  الطرف  من 
األول  للطرف  متتاليني حيق  أسبوعني  ملدة  التباطؤ  أو  التوقف  هذا  واستمر  املرشوع  لبنود 
الثاين وإسناده إىل مقاول آخر الستكامله عىل حساب الطرف  سحب املرشوع من الطرف 
الثاين، وإذا تكرر  السائدة يف حينه حتى لو جتاوزت قيمتها سعر الطرف  الثاين وباألسعار 
ذلك فيحق للطرف األول فسخ العقد عىل أن يتحمل الطرف الثاين مجيع االلتزامات املرتتبة 
املرشف  االستشاري  للمهندس  الفرصة  بإتاحة  الثاين  الطرف  يلتزم  العقد.-  فسخ  عىل 
واختبار  فحص  مع  كاف،  بوقت  تغطيتها  قبل  األعامل  واختبار  فحص  من  بالتمكن 
األساسات واهلياكل اخلرسانية بكل مراحلها الفنية، مع رضورة االلتزام بأخذ عينات من 
اخلرسانة املستخدمة أثناء عملية الصب والتأكد من مطابقتها للرشوط واملواصفات الفنية.- 
يلتزم الطرف الثاين باستبعاد وإزالة األعامل واملواد الغري مطابقة للمواصفات الفنية وإعادة 
تنفيذها بشكل مالئم وذلك دون أن يكون للطرف الثاين احلق يف احلصول عىل متديد مدة 
العقد مع استبعاد قيمة األعامل املرفوضة وإزالتها، وإذا مل يلتزم الطرف الثاين بذلك فيحق 
للطرف األول تنفيذ هذه األعامل عىل نفقة الطرف الثاين وباألسعار السائدة يف حينه حتى لو 
جتاوزت قيمتها األسعـار املنصوص عليها يف عقـد الطرف الثاين مع حتمل املـدة الالزمـة 
إذا توقف  التأخري: ١/٩ -  التاسعة: غرامات  املادة  التاسعة.  املادة  إلنجـاز العمل حسب 
الطرف األول واالستشاري أو  العمل بدون سبب واضح ومقبول من  الثاين عن  الطرف 
تباطأ يف العمل ونسبة اإلنجاز وتوفري العاملة الكافية لبنود املرشوع واستمر هذا التوقف أو 
التباطؤ ملدة أسبوعني متتاليني حيق للطرف األول سحب املرشوع من الطرف الثاين وإسناده 
لو  السائدة يف حينه حتى  الثاين وباألسعار  الطرف  إىل مقاول آخر الستكامله عىل حساب 
املنفذة  األعامل  وتقييم  معاينة  بموجب حمرض  الثاين وذلك  الطرف  أسعار  قيمتها  جتاوزت 
وبمعرفة املهندس االستشاري املرشف ليتم حماسبة الطرف الثاين عىل ما تم إنجازه من أعامل 
أو غرامة تأخري بحد أقىص ١٠% من قيمة العقد. املادة العارشة: تغيري األعامل واإلضافات 
واإللغاءات:/١٠ - ال جيوز للطرف الثاين إجراء أي تعديل يف التصميامت أو املخططات أو 
التي اعتمدها الطرف األول أو االستشاري املرشف دون الرجوع إىل الطرف  املواصفات 
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األول أو من هو مفوض من قبله يف ذلك، وبرشط أال تؤثر عىل السعر اإلمجايل للمرشوع كام 
حتسني  أو  خدمة  هدفه  من  يكون  تعديل  أي  إضافة  االستشاري  أو  األول  للطرف  جيوز 
وذلك  تنفيذها  طريقة  أو  نوعيتها  أو  منها  جزء  أو  األعامل  بنود  من  بند  أي  عىل  باملرشوع 
لضامن سالمة األعامل أو جزء منها. ويصدر الطرف األول تعليامته بذلك كتابيا إىل الطرف 
فيتم  إضافية  تغيري  أعامل  اعتبارها  حالة  ويف  التعديالت  هذه  بجميع  يلتزم  والذي  الثاين 
حماسبة الطرف الثاين عىل تكلفة هذه التعديالت ومدة تنفيذها. أما إذا كانت أعامل التغيري 
هذه بسبب عيب أو نقص يف العمل فإنه ال حياسب الطرف الثاين عىل تكلفتها وال يضاف 
مدة تنفيذها إىل مدة العقد.٢/١٠ - حيق للطرف األول زيادة أو ختفيض بنود األعامل وفقا 
كام  البند.  قيمة  من   %٢٠ نسبة  يتعدى  ال  بام  الكميات  بجداول  املوضحة  األسعار  لفئات 
ضمن  تنفيذها  إمكانية  ثبوت  وعدم  اإلضافة  حالة  يف  إضافية  مدة  الثاين  للطرف  يضاف 
الربنامج الزمني األصيل للمرشوع ويتم حتديدها باالتفاق بني الطرفني.٣/١١٠ - يف حالة 
وجود أية أعامل تغيريية فإنه يتم اعتامدها من الطرف األول بموجب نموذج خاص معتمد 
التقديرية،  والكمية  املعتمد  السعر  يوضح  الذي  تغيري"  "أمر  نموذج  باسم  الغرض  هلذا 
أية  احتساب  يتم  أن  عىل  املرشوع،  هناية  حتى  هذا  التغيري  ألمر  التقديرية  التكلفة  وبالتايل 
وفورات أيضا يف نفس النموذج تكون ناجتة من نفس التغيري، كام يشمل النموذج عىل فقـرة 
احلادية عرشة:  املادة  اعتبارها من ضمن املرشوع.  أو  التغيري  لتنفيذ  الالزمة  املـدة  توضيح 
األعامل  تنفيذ  ومراقبة  اهلنديس  لإلرشاف  وذلك  للمرشوع  استشاري  مكتب  املالك  عني 
املشمولة هبذا العقد وإدارته حسب العقد املربم، وذلك بالتنسيق دائام يف مجيع األعامل مع 
الطرف األول، وله حق التعديل املعامري واإلنشائي واإللغاء واعتامد العينات واملواد. املادة 
الثانية عرشة: إيقاف العمل: جيوز للطرف األول طلب إيقاف العمل كليا أو جزيئا يف أي 
التعاقدية.  بالتزاماته  الثاين  الطرف  خمالفة  حالة  يف  التالية:١/١٢ -  األحوال  يف  وقت 
٢/١٢ - يف حالة امتناع الطرف الثاين عن إزالة أو إصالح املخالفات واألخطاء التي حيددها 
)...( أو مهندس الطرف األول. ٣/١٢ -يف حالة توقف الطرف الثاين عن العمل ملدة تزيد 
أيام تقويمية )بدون أي توقف من أي جهة رسمية(.٤/١٢ - يف حالة استمرار  عن )٧( 
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الطرف الثاين يف تنفيذ األعامل دون تسليمها.٥/١٢ - يف حالة عدم متكني االستشاري أو 
مهندس الطرف األول من االستالم. ٦/١٢ - يف حالة عدم متكني االستشاري أو مهندس 
بتكليف  يقوم  أن  األول  للطرف  املرشوع ٧/١٢ - حيق  األول من اإلرشاف عىل  الطرف 
مقاول أو مقاولني آخرين بإكامل أو إصالح األعامل التي مل ينفذها أو مل يصلحها الطرف 
أيام تقويمية من تاريخ إشعاره رسميا.  الثاين رغم إشعاره بذلك خالل مدة أقصاها )٧( 
إبداء  دون  العمل  مراحل  من  مرحلة  أي  عند  العمل  وقف  األول  للطرف  حيق   - ٨/١٢
األسبـاب مع التزامه يف هذه احلالة بتمديد مدة التنفيذ بام يعادل مدة التوقف زائدا )٧( أيام 
تقويمية للتجهيز، وال يعمل الطرف الثاين مرة أخرى إال بعد خماطبة الطرف األول له خطيا 
باستئناف العمل مرة أخرى.٩/١٢ - ليس للطرف الثاين أن يوقف العمل إال طبقا لرشوط 
العقد أو يف حالة وقف العمل من قبل اجلهات احلكومية أو الرسمية ألسباب غري متعلقة 
بمخالفات الطرف الثاين للقوانني الرسمية أو عدم استالم الدفعات املتفق عليها، ويف هذه 
احلاالت فقط يتم متديد مدة التنفيذ بام يعادل مدة التوقف. املادة الثالثة عرشة: املراسالت 
التي  واخلطابات  اإلشعارات  مجيع  ترسل  الثاين:  الطرف  عنوان   - ١/١٣ واإلشعارات: 
أو  الربق  أو  املسجل  والربيد  باليد  التسليم  طريق  عن  العقد  هذا  بمقتىض  للمقاول  توجه 
الفاكس عىل العنوان التايل: السادة مؤسسة/ )...( للمقاوالت وعنوانه: مكة املكرمة حي 
 )...( - مركز )...( التجاري الدويل ص. ب: )...( ت: )...( فاكس: )...( حتويله )...(

- عنوان الطرف األول: كام توجه مجيع اإلشعارات واخلطابات التي توجه من قبل الطرف 
وعدد  العقد  لغة  عرشة:  الرابعة  املادة  باليد.  التسليم  طريق  عن  األول  الطرف  إىل  الثاين 
االعتبار  يف  هبا  يؤخذ  التي  اللغة  وهي  العربية  باللغة  نسختني  من  العقد  هذا  النسخ:حرر 
النسخ  هذه  إحدى  تسليم  تم  الطرفني  من  عليه  التوقيع  وبعد  ومستنداته،  للعقد  بالنسبة 
أعمـال  التالية  املواصفات  بموجبها  للعمل  األول  للطرف  واألخرى  الثاين،  للطرف 
احلفر:يتم احلفر يف أي نوع من أنواع الرتبة ترابية أو صخرية أو خملفات خرسانية أو خالفه، 
وعىل األعامق املطوبة بعد رؤية املوقع رؤية نافية للجهالة واالطالع عىل تقرير الرتبة ونقل 
الصناعة وتعليامت  املخططات وأصول  العمومية حسب  املقلب  إىل  والتكسري  احلفر  ناتج 
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املهندس املرشف. أعامل التدعيم ونزح املياه اجلوفية: عىل املقاول القيام بأعامل التدعيم قبل 
الرشوع بأعامل احلفر من مجيع اجلهات ويعترب مسئواًل عن أي أرضا قد تلحق باملنشآت أو 
املمتلكات أو األفراد وعليه نزح املياه اجلوفية إن وجدت وأخذ االحتياطات اخلاص بذلك 
مع عدم اإلرضار بالشوارع أو املجاري العمومية أو خالفه. ١ - أعامل الردم يكون الردم 
قبل  من  ومعتمدة  موردة  أتربة  من  وذلك  التنفيذ  عىل  املرشف  املهندس  تعليامت  حسب 
االستشاري وتكون عىل طبقات متتالية ال يزيد سمك الطبقة عن ٣٠سم مع غمرها جيدًا 
 باملاء والدمك بواسطة هزاز ميكانيكي من ٩: ١٥ طن حسب تعليامت املهندس املرشف.
٢ - أعامل اخلرسانة العادية:يقدم املقاول دراسة اخللطة ويعتمدها من االستشاري كام يعتمد 
الرشكة الصانعة )الرشكة )...( أو )...( أو )...( أو ما يامثلهم( مجيع أعامل اخلرسانة العادية 
استخدام  باتًا  منعًا  ويمنع  ميكانيكيًا  خملوطة  وتكون  اخلرائط  املواصفات  حسب  تكون 
أكثر من  التي مىض عىل مزجها  اليدوي وال تستعمل اخلرسانات  اخلرسانات ذات اخللط 
ساعة ويتم دمك اخلرسانة جيدًا بواسطة هزاز ميكانيكي وتتكون خلطة اخلرسانة العادية 
من ٠٫٨م٣ ركام جيد التدرج ناتج كسارة و ٠٫٤م٣ رمل نظيف خال من الشوائب واألتربة 
والطني والطمي + ٣٠٠ كجم أسمنت مقاوم جلميع األمالح حتت منسوب الردم مع إضافة 
األسمنت. من   %٥٠ نسبة  بحدود  متجانسة  اخللطة  جلعل  الالزمة  الرسوبية  املياه   كمية 

- أعامل اخلرسانة املسلحة: يقدم املقاول دراسة اخللطة ويعتمدها من االستشاري كام يعتمد 
واملقاسات  األبعاد  حسب  وتكون  األعامل  جلميع  املسلحة  للخرسانة  الصانعة  الرشكة 
املوضحة بالرسومات وتعالج مجيع اخلرسانات باملياه مرتني يوميًا وملدة أسبوعني من إمتام 
الصب وتكون املواد املستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية العاملية، وتكون نسبة اخللط 
ناتج كسارة إضافة إىل ٠٫٤ م٣ رمل نظيف خايل من األمالح  من ٠٫٨ م٣ ركام متدرج 
واملواد العضوية + ٣٥٠ كجم أسمنت مقاوم جلميع األمالح حتت منسوب الردم وأسمنت 
بورتالندي عادي لبقية األعامل فوق منسوب الردم عىل أن يكون نسبة األسمنت لألسقف 
عايل  الصلب  من  التسليح  حديد  ويكون  كجم/م٣،   ٤٠٠ واألعمدة  كجم/م٣   ٣٥٠
ومطابق  الصدأ  من  خاليا  ويكون  املرشف،  املهندس  وتعليامت  اخلرائط  حسب  املقاومة 
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خيتاره  خمترب  أي  يف  وتكسريها  املسلحة  اخلرسانة  من  عينات  أخذ  ويتم  للمواصفات، 
االستشاري وعىل نفقة املقاول عمق احلفر٥ مرت يف حالة دور مواقف، ٨ مرت يف حالة ٢ دور 
املعزول  املفرغ  البلوك  من  للعامرة  اخلارجية  احلوائط  مباين  تكون  املباين:  أعامل  مواقف.- 
ويستخدم البلوك املفرغ األمحر يف مجيع احلوائط الداخلية )ويكون البلوك من مصانع معتمدة 
حول  احلوائط  ومجيع  املخططات  وبموجب  يامثلهم(  ما  أو   )...( أو   ،)...(  ،)...( مثل 
للمهندس  الفنية وتسلم  املواصفات  املباين حسب  املصمت وتكون  الطوب  الفتحات من 
ملء  وجيب  الصناعة،  أصول  وحسب  وامليزان  اخليط  وعىل  الرسومات  حسب  املرشف 
العراميس بمونه أسمنتية غنية بسمك ٢ سم وجيب تكحيلها وتعمل العراميس متقاطعة عىل 
منصف البلوك أو الطوب وتكون مونة املباين من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل مرت مكعب من 
قبل  الغزير  باملاء  الطوب  أيام.يتم رش  يوميًا وملدة سبعة  باملياه مرتني  املباين  الرمل وترش 
العمل مبارشة، ويراعى عمل مجيع احلليات والربوزات املوضحة بخرائط الواجهات حسب 
األصول الفنية ويتم تسليح املباين بكانة حديد أو أسياخ حديد تسليح كل ٥٠ سم يثبت يف 
 bitumat poly flame( مادة  العازلة:تستخدم  الطبقة  أعامل  واحلوائط.-  األعمدة 
الطبقة  العزل.  يعادهلا لكل أعامل  ما  أو  torcheal fiberlong( سمك ٤ مم عىل األقل 

العازلة لألساسات وحوائط البدروم واخلزان ومجيع األعامل حتت منسوب الردم من مجيع 
اجلهات اخلارجية بريمر ثم طبقة مرتاكبة ١٠ سم عىل األقل من البوتومات ٤ مم.بعد وضع 
اخلرسانة العادية لألساسات يتم عمل طبقة عازلة أفقية من البوتومات ٤مم ويتم تغطيتها 
بطبقة من البويل إثيلني ٢٠٠ ميكرون ثم تعمل لياسة بسمك ٥سم فوقها قبل وضع حديد 
التسليح لألساسات مع عمل أوتار من اخلرسانة بسمك ٥سم بعرض ١٠ سم بطول الفرش 
لرفع احلديد. وضع Water Stop بني اللبشة وكافة حوائط اخلزان بعرض ال يقل عن ٢٠ 
تكون  واملطابخ  للحاممات  العازلة  الطبقة  الرشف.  املهندس  من  العينة  اعتامد  وجيب  سم، 
بسامكة ٤مم من البيتومات، ويتم عمل دهان طبقة أساس عىل أال يقل اللحام عن ١٠ سم 
وتعمل وزرة عىل احلائط بارتفاع ٢٠ سم وتتكون من طبقتني بالنسبة لألسطح واحلاممات 
والرمل  األسمنت  من  وزرة  تعمل  كام  الساخن،  عىل  والتثبيت  اللحام  ويتم  واملطابخ، 
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٤×٤سم عىل الداير لدوران الوزرة، كام تسمك هنايات البوتومات بوزرة للسطح العلوي 
املواد  اعتامد  بعد  إيبوكسية  بمواد  احلاممات  عزل  ويمكن  السيليكون  بامدة  ومتلئ  فقط، 
والكتالوجات اخلاصة هبا من االستشاري. يتم عزل اخلزانات من الداخل باستخدام مواد 
إيبوكسية من رشكة )...( أو ما يعادهلا عىل أن تعتمد الكتالوجات اخلاصة بذلك قبل البدء 
يف التنفيذ من االستشاري. العزل احلراري لألسطح يكون من ألواح البوليستريين سامكة ال 
تقل عن ٥ سم من إنتاج رشكة )...( وكثافة ال تقل عن ٣٥ كجم/م ٣. ٦ -أعامل فواصل 
التمدد:يتم عمل فواصل التمدد باألماكن املوضحة باملخططات بسامكة ٢ سم ويتم حشوها 
األفقية  الفواصل  جلميع   Water Stop تركيب  إىل  باإلضافة   Filler Board باستخدام 
باخلزانات وما شابه ذلك حسب املخططات وأصول الصناعة وتعليامت املهندس املرشف. 
٧ -أعامل الدرابزنيات: توريد تركيب درابزينات من مواسري إستانلس إستيل قطر ٢ بوصة 
وزجاج سيكوريت ١٠ مم لألدوار )أريض ميزانني خدمات( إن وجدت وباقي األدوار من 
املهندس  وتعليامت  الصناعة  وأصول  للمخططات  طبقًا  ١.٥بوصة  حديد  مواسري 
حسب  الداخلية  اللياسة  تكون  الداخلية:  اللياسة  أعامل  أ(  اللياسة:  أعامل  املرشف.٨ - 
والزاوية  وامليزان  القدة  عىل  التسليم  ويكون  واألوتار،  البقج  وبطريقة  الصناعة  أصول 
احلديدية وبحيث ال تقل سامكة البطانة عن ١٫٥ سم وال تزيد عن ٢ سم ويتم رش احلوائط 
جيدًا قبل التلييس ويتم عمل طرطشة عمومية جلميع احلوائط واألسقف بمونة مكونة من 
مع  وتقابلها  بعضها  مع  احلوائط  تقابل  زوايا  وتكون  رمل،  م٣  لكل  أسمنت  كجم   ٤٥٠
األسقف بشكل مستقيم ويتم استخدام الشبك املعدين يف مناطق تقابل احلوائط مع الكمرات 
واألعمدة مع األركان البارزة، وخاصة األبواب والشبابيك وأركان الغرف البارزة )الزوايا 
اخلارجية( والفتحات ويتم استخدام مادة السيكا يف لياسة اخلزانات األرضية والعلوية. ب( 
أعامل اللياسة اخلارجية: تستخدم نفس مواصفات اللياسة الداخلية بالنسبة للبطانة والظهارة 
مع إضافة السيكا من إنتاج رشكة )...( أو ما يعادهلا ثم تعمل الدهانات اخلارجية حسب 
حيددها  التي  املناطق  يف  وذلك   )...( أو   )...( أو   )...( نوعية  من  االستشاري  طلب 
االستشاري والتي لن تتم كسوهتا بالرخام أو اجلرانيت. ٩ - أعامل البالط والسرياميك: أ( 
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يتم تركيب بالط موزايكو درجة أول ممتاز لألرضيات لزوم األسطح كرس رخام كبري وبدرة 
رخام مقاس ٢٥ ٢٥ ٢ سم باللون املطلوب يف حدود )٢٠ ريال/م٢(. ب( ومجيع الغرف 
سرياميك نوع أسباين أو إمارايت أو إيطايل حسب اختيار املالك واملهندس املرشف )يف حدود 
تقاطع عىل مدخل  بدون  متعامد احللول  القدة وامليزان  أن يسلم عىل  ٢٥ ريال/م٢(، عىل 
الغرف، مصقواًل نظيفًا وخاليًا من الشوائب والعيوب واألوساخ، وحسب أصول الصناعة، 
مع عمل فرشة من الرمل النظيف بسامكة ال تزيد عن ٦ سم عىل أن يرش الدفان باملاء قبل 
البالط  لصق  وقبل  الرمل  فرش  بعد  باملاء  األرضية  ترش  وكذلك  ج(  البالط.  تركيب 
والسرياميك ويلصق البالط بمونة األسمنت املكون من ٣٠٠ كجم أسمنت لكل واحد مرت 
مكعب رمل ويكون الرمل نظيفًا وخاليًا من املواد العضوية واألمالح والطني، ويتم ترويب 
البالط بعد ذلك باألسمنت األبيض وعىل املقاول اعتامد العينات واألوتار وامليزانيات من 
املهندس املرشف قبل الرتكيب. د( يتم تركيب وزرة من السرياميك أو الرخام بارتفاع ١٠ 
سم تقريبًا جلميع حوائط الغرف واملوزعات كام يتم تركيب وزرة بالط مائلة كاملة مقصوصة 
املتقابلتني عىل ٤٥ درجة عىل املحيط اخلارجي لألسطح، ويتم تركيب معابر  من احلافتني 
)براطيش( جلميع فتحات األبواب عىل مداخل احلاممات واملطابخ من وصلة واحدة من 
قيشاين حلوائط  بالط  تركيب  يتم  هـ(  منه ١ سم.  يدفن  أبيض سمك ٣ سم  كرارة  رخام 
احلاممات بكامل ارتفاع احلائط وللمطابخ بني القطعتني السفلية والعلوية، وبالط سرياميك 
ألرضيات احلاممات واملطابخ من نوع أسباين أو إمارايت أو إيطايل بمقاسات متناسبة، ويتم 
األسمنت  مونة  وتستخدم  االستشاري  يعتمدها  التي  الرشوط  أفضل  بموجب  الرتكيب 
والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم أسمنت لكل واحد مرت مكعب رمل، ويتم لصق البالط بحيث 
القدة  وعىل  متامًا  األرضيات  عراميس  مع  ومتمشية  متامًا  متقابلة  احلوائط  عراميس  تكون 
ميول يف  ويتم عمل  ريال/م٢(  الصناعة )يف حدود ٢٠  والزاوية وحسب أصول  وامليزان 
أرضية احلاممات ناحية البالعة.و( دور اخلدمات عبارة عن دور خلدمات الفندق واحلوائط 
لياسة واألرضيات خرسانة ذو سطح أملس )fare face( مع دهان إيبوكس. ز( األسطح 
العلوية عبارة عن عازل مائي وعازل حراري وبالط موزايكو مع وزرة من نفس النوع. ح( 
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بالطات  واألسقف   )...( سعودي  رخام  احلوائط  االنتظار  وصاالت  املطاعم  صاالت 
جبسيه ٦٠×٦٠ سم واألرضيات بورسلني ٤٠×٤٠ سم. ط( حوائط املسجد دهان زيتي 
وأرضيات املسجد عبارة عن بالط موزايكو أو سرياميك ثم ليفرش باملوكيت عيل حساب 
احلاممات  مثل  احلاممات  تعمل  وامليزانني  األريض  بالدور  العمومية  احلاممات  املالك.ي( 
أعامل   - ١٠.)...( ماركة  الصحية  األجهزة  وكذلك  سرياميك  وحوائط  جدران  بالغرف 
النجـارة:جيب عىل املقاول إتباع النامذج املوضحة بالرسومات اهلندسية ويف حالة وجود أي 
الالزمة  التعليامت  املهندس املرشف ألخذ  خالف بني اخلرائط واملواصفات عليه مراجعة 
منه.تكون أبواب الغرف من خشب ماهوجنى كبس فاتكس مع حلق )بنفس عرض احلائط 
املركب عليه بعد التشطيب( وجممع بطريقة النقر والسان، ويراعى أن تكون مجيع األخشاب 
املستعملة خالية من العقد والتشققات ويتم التجميع والرتكيب حسب املواصفات، ويتم 
٤×٠٫٤ سم وعدد مناسب لطول  املباين مقاس ١٥  الكانات احلديد مع  تثبيته عن طريق 
وعرض الفتحة، وعليه يتم إجراء أعامل اللياسة والدهانات، حسب اعتامد االستشاري،عىل 
أبواب احلاممات واملطابخ من أسفل حلاميتها من الرطوبة ويثبت الباب مع احللق عن طريق 
ثالث مفصالت بكل ضلفة، ويتم عمل صدادات باألرضية لكل باب ودواليب احلائط عىل 
املالك حسب نوع الفرش ونوع الرساير. تكون الكوالني من نوع إيطايل )...( أو ما يامثلهم؛ 
ومجيع اخلردوات واملفصالت، تكون حسب تعليامت املهندس املرشف وعىل املقاول تقديم 
عينات منها العتامدها قبل تركيب األبواب.١١ -أعامل األملنيوم: األبواب والشبابيك تكون 
ويكون  والواجهات  األفقية  باملساقط  باخلرائط  املوضحة  األبعاد  وحسب  اخلرائط  حسب 
األلومنيوم املستخدم بلون يعتمده االستشاري قطاع الرسايا للواجهات، ضلفتني متحركة، 
وضلفة سلك لعزل احلرشات، ويكون الزجاج من النوع املثلج أو سنكس للحاممات، ٥٠% 
عاكس للغرف. وسامكة األملنيوم ١٫٨٠ مم والزجاج ٦ مم مزدوج، وتكون مجيع املفصالت 
الكوالني  وتكون  املستخدم  األملنيوم  نفس  من  األملنيوم  من  واخلارجية  الداخلية  لألبواب 
ذلك(  يف  التشطيبات  جدول  إتباع  )مع  الرتكيب  قبل  العتامدها  عينات  وتقدم  إيطالية، 
والشبابيك اجلانبية ألوبكو سنجل. - الباب الرئييس للعامرة من السكوريت سمك ١٢ مم 
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للمتحرك ١٢ مم للثابت أو احلديد أو النحاس. - شبابيك املدخل من زجاج سيكوريت 
عمل  مع  املناسب  والعرض  وباالرتفاع  الرخام  من  الكونرت  فريملس.-  مم   ٨ سمك 
تعليامت  وحسب  الكونرت  من  بالقرب  اإلنذار  ولوحة  والسنرتال  الكهربائية  التوصيالت 
املهندس املرشف. ١٢ - األعامل املعدنية:توريد وتركيب أبواب األسطح وغرف املصاعد 
والبدرومات باملقاسات املوجودة باملخططات وحسب أصول الصناعة وتعليامت املهندس 
املرشف عىل أن تكون جتليد من احلديد الصاج سامكة ال تقل عن ٢ مم مع احللوق عىل أال 
تقل سامكة الضلفة عن ٤٠ مم وتكون معزولة بامدة احلشو الداخيل من األلياف الرغوية مع 
توريد وتركيب مجيع اإلكسسورات الالزمة.مجيع درابزينات السالمل من احلديد أو كام ورد 
مقاومة  تكون  احلريق  أبواب  املرشف.كذلك  املهندس  تعليامت  حسب  سابقًا   )٩( بند  يف 
للحريق وبمواصفات الدفاع املدين شامل كل ما يلزم من صدادة ودفاش ومقبض بعرض 
بأجود  الرخام  أعامل  كافة  تتم  أن  جيب  الرخـام:  أعامل  املدين. -  الدفاع  وتسليم  الضلفة 
واستخدام  التسوية  لضامن  والزاوية  والقدة  وامليزان  اخليط  وباستخدام  الصناعة  أصول 
الغراء اخلاص يف الوصالت بني القطع مع استخدام التعليق امليكانيكي لألعامل اخلارجية 
بالواجهات ويف كساوي احلوائط الداخلية مع الرتويب، وجيب استخدام األسمنت األبيض 
الرئييس والدور األريض من  املدخل  أينام وجد.أ( تكون أرضية  الكرستالني  الرخام  حتت 
ترابيع  أول(  )فرز  املمتاز   ))...( )سعودي  اجلرانيت  أو  ال)...(  أو  ال)...(  الرخام 
٣٠×٦٠×٢سم وحسب الرسومات وتعليامت املهندس االستشاري يف ذلك ويستخدم يف 
حوائط  املواصفات.ب(  حسب  رمل  فرشة  عمل  مع  والرمل  األسمنت  مونة  الرتكيب 
)سعودي  اجلرانيت  أو  ال)...(  أو  ال)...(  الرخام  من  األريض  والدور  الرئيس  املدخل 
الكانات  طريق  عن  التثبيت  و.يتم  سم   ٦٠×  ٢  ×٣٠ مقاس  أول(  )فرز  املمتاز   ))...(
لكل  أسمنت  ٣٠٠كجم  من  باملونة  سقيه  طرق  عن  والرمل  األسمنت  وبمونة  النحاسية 
بكامل  العلوية  األدوار  وممرات  الرئييس  املدخل  حلوائط  الرخام  ويكون  م٣رمل.  واحد 
ارتفاع احلائط إىل السقف، مع عمل وزرة بارتفاع ١٥سم داخلة ١٫٥سم عن رخام احلوائط 
النوع  من  املمرات  ألرضيات  بالنسبة  الرخام  يكون  األرضيات.ج(  رخام  نوع  نفس  من 
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لياسة  فتكون  احلوائط  أما  املرشف  من  املعتمدة  العينات  وحسب  املقاسات  حسب   )...(
ومادة رش. د( يكون الدرج من نفس الرخام املستخدم يف البهو والطرقات وحسب السامكة 
الرخام  النائمة من قطعة واحدة وتكون سامكة  الدرج  املوضحة الحقًا ويراعى يف تصنيع 
٣سم لبالط األرضيات ٣سم لنائمة الدرج ٢٠سم لقائمة الدرجة( أعامل رخام الواجهة 
الرئيسية يكون من الرخام أو اجلرانيت املمتاز )جرانيت سعودي )...( أو رخام )...( أو 
يف  بالواجهات  موضح  هو  ما  حسب  والغاطسة  البارزة  األجزاء  يف  وضعه  ويتم   ،))...(
اخلرائط وذلك بمقاس ٣٠×٦٠×٢ سم، ويتم تثبيته باملونة حتى منسوب دور امليزانني يف 
تشطيب  يف  التشطيبات  جدول  اتباع  )مع  امليكانيكية  بالطريقة  األدوار  وباقي  الواجهات 
حتى  األريض  من  السالمل  رخام  وكذلك  الواجهة،  رسم  حسب  والتصميم  الواجهات(، 
السفلية  القطعة  فوق  رخام  كونرت  يركب  مادة.و(   + لياسة  والباقي   )...( رخام   امليزانني 
حسب  الصحية  األعامل  تنفيذ  يتم  الصحية:  األعامل   - ١٤ املغسلة.  عليه  تثبت  للمطابخ 
قبل  من  واملعتمدة  املقاول  من  املقدمة  الورشة  ورسومات  االستشاري  وتعليامت  اخلرائط 
االستشاري، والعمل يشمل كافة التمديدات والوصالت واملحابس واألكواع )...( إلخ، 
حركة  عدم  لضامن  واألكواع  واملحابس  الوصالت  وعند  مرت   ٢ كل  احلديدية  والقفيزات 
املواسري، والتجربة والضغط والتسليم كاماًل. وتكون املواسري من PVC نوع )...( أمريكي 
املهندس املرشف  تعليامت  بالرسومات وحسب  املوضحة  األقطار  ثقيل للرصف وحسب 
عن  يقل  ال  العلوي  اخلزان  إىل  السفيل  اخلزان  من  الصاعد  اخلط  عامة:  وكواصفات 
٢ بوصة. - مواسري التغذية داخل احلائط بوصة.- مآخذ احلنفيات والسيفون واخلالطات 
بوصة. - خط املطافئ اجلاف الصاعد مع مجيع مستلزمات من حمابس ووصالت ومآخذ 
معتمدة ال يقل قطره عن ٣بوصة حديد جملفن وحسب تعليامت الدفاع املدين يف ذلك. - 
خط املطافئ الفّعال ويصل من قاع اخلزان العلوي، وبالقطر املناسب واملوجود باملخططات 
إىل مآخذ احلريق والليات املختلفة بالعامرة. -أما مواسري التغذية للامء الساخن فتكون من 
مادة PVC ضغط ٨٠ بار Bar حسب املواصفات للتغذية باملاء الساخن. مجيع أطقم احلاممات 
القدم  وحوض  واحلــوض  احلوض  عمود   + الكريس  غطاء   + بالسيفون  )الكرايس 
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واإلكسسوارات( تكون من ماركة )...( أو )...( واخلالطات من نوع )...( ويعتمد من 
التنفيذ  قبل  العتامدها  عينات  وتقدم  األنواع  أجود  ومن  الرتكيب  قبل  املرشف  املهندس 
ويكون اللون حسب اختيار املهندس املرشف. - يلتزم املقاول بتوصيل مجيع خطوط جماري 
العامرة إىل غرفة تفتيش عامة خارج العامرة ثم يتابع توصيل الرصف إىل املجاري العمومية 
مجيع  املالك  يتحمل  املالك. -  حساب  وعىل  املبنى  إىل  واملياه  والكهرباء  اهلاتف  وإدخال 
اخلزان  عىل  طرمبتني  تركيب  املقاول  عىل  املرافق. -  إلدخال  والتعقيب  احلكومية  الرسوم 
األريض نوعية أوروبية يعتمدها املهندس املرشف لتكون إحدامها احتياطية لألخرى وتعمل 
أتوماتيكيًا يف حالة تفريغ اخلزان العلوي وال تعمل يف حالة كون اخلزان السفيل فارغًا من 
املياه، وتكون وحدة كاملة مع لوحة تشغيل للمضختني، وال تقل قدرة الطلمبة عن القدرة 
الالزمة لرفع املياه بأمان مع عمل لوحة حتكم ميكانيكية كهربائية متكاملة أو ما يامثله. - كام 
طبقًا  املدين  الدفاع  إىل  يلزم  ما  وكل  واإلطفاء  اإلنذار  أعامل  وتسليم  بعمل  املقاول  يلتزم 
جلميع  سخانات  وتركيب  توريد  يتم  املدين. -  الدفاع  وتقرير  واملواصفات  للرسومات 
احلاممات واملطابخ سعة ٣٠ أو٥٠ لرًتا من نوع )...( أو )...( أو ما يامثلها حسب االحتياج 
وتعليامت املهندس املرشف.اخلزان األريض ال تقل سعته عن السعة املوجودة باملخططات 
وحسب تعليامت املهندس املرشف والدفاع املدين والعلوي ال تقل سعته عن ٥٠٠٠ لرت من 
إنتاج رشكة )...(.- يتم تركيب صناديق حريق مصنعة آليًا ومعتمدة، بكل دور صندوق به 
ليات يصل طوهلا كامل الدور أو يصل الصندوق املجاور وعىل أال يقل الطول عن ٢٥ مرتًا 
مع بشبوري نحاس وجرس إنذار احلريق مع ضاغط زجاجي جوار الصندوق.- يتم توريد 
وتركيب مرآة لكل مغسلة من أجود األنواع املوجودة بالسوق بسامكة ٦ مم مع عمل برواز 
للمرايا وملبة إضاءة مع مجيع اإلكسسوارات الالزمة للرتكيب.- يتم توريد وتركيب طقم 
حوض  وصبانة  حوض  وصبانة  وفواطة  وراقة  من  مكون  محام  لكل  كامل  إكسسوارات 
باستخدام  األمطار  يتم ترصيف  املركب. -  الصيني  نوعية  نفس  القدم ورف احلوض من 
مواسري )...( ال يقل قطرها عن٤ بوصات. - يتم عمل رصف جلميع املكيفات من مواسري 
املغاسل  رصف  وأعمدة  واألسطح  واملطابخ  احلاممات  رصف  أعمدة  بوصة. -   )...(
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األحواض  ورصف  ٤بوصة،  عن  قطرها  يقل  ال  مواسري  من  والبالعات  والبانيوهات 
واملغاسل إىل البالعة ال يقل قطره عن ٢ بوصة. - يتم عمل مروحة شفط بكل محام كذلك 
شطاف بكل محام. ١٥ - أعامل الدهانات: دهانات احلوائط واألسقف تكون كام ييل: صنفرة 
اللياسة جيدًا ثم وجه حتضريي ثم وجهني معجون مع الصنفرة جيدًا بني كل وجه وآخر ثم 
أو  ملعة  نصف  أو  املطفي  الزيت  ببوية  احلوائط  وتدهن  البالستيك  ببوية  األسقف  تدهن 
البالستيك حسب اختيار املهندس املرشف، وجهني لكل منهام، ويشرتط أن تكون الدهانات 
من نوع )...( أو )...( أو )...( وتعتمد األلوان من املهندس املرشف قبل البدء يف الدهانات، 
ويعمل وجه أخري بعد انتهاء الرتكيبات والتشطيبات.أ( دهانات األبواب: تكون بالصنفرة 
حسب  والورنيش  األسرت  ببوية  الدهان  ثم  اجليدة  الصنفرة  مع  معجون  تلقيط  ثم  جيدًا 
تعليامت املهندس املرشف. ب( دهانات األيبوكيس بامدة EP150 من إنتاج رشكة )...( أو 
رشكة )...( حسب أصول الصناعة وتعليامت املهندس املرشف.١٦ - أعامل املصاعد: يتم 
توريد وتركيب املصاعد بالعدد املوجود باملخططات وبرسعة ال تقل عن ١٫٧٥ مرت/ثانية 
وتكون الوقفات حسب عدد األدوار املوضحة باخلرائط أو حسب تعليامت املهندس املرشف 
قبل بدء الرتكيب، وتكون طريقة التشغيل أوتوماتيكية باألزرار، أي جتميع الطلبات وتلبيتها 
بالتسلسل صعودًا ونزواًل من داخل الصاعدة ونزواًل فقط من خارجها مع ملبة إشارة تيضء 
واجتاهه  املصعد  مكان  لبيان  لوحة  مع  املصعد  اجتاه  لتوضيح  وسهم  الطلب  تسجيل  عند 
بالدور األريض فقط مع وجود زر استدعاء وجرس  وتكون لوحة داخل املصعد ولوحة 
ويتم  األنواع  أجود  التصميم ومن معدن ستنالس ستيل من  الصاعدة حديثة  تكون  إنذار 
إنارة الصاعدة بطريقة جيدة ووضع مروحة بسقف الصاعدة، والسقف يكون من رشائح 
ستانلس ستيل واألبواب منزلقة من إستانلس ستيل وتزود الصاعدة بجرس للداللة عىل 
وصول املصعد للمكان املحدد. تكون املصاعد من رشكة )...( أو )...( أو )...( أو )...( 
الكهربائية والنظم  املكرمة.١٧ - األعامل  التيار حسب كهرباء مكة  يعادهلا، ويكون  أو ما 
والتكييف: عىل املقاول توريد وتركيب مجيع األفياش واملفاتيح وخمارج التليفونات وخمارج 
التلفزيونات والنظم كاملة ومجيع املعلقات الكهربائية حسب املخططات وتعليامت املهندس 
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املرشف وإذا وجد أي اختالف بني املواصفات واملخططات وتعليامت املهندس املرشف يف 
ذلك، فهي حسب ما هو موضح عىل اخلرائط بلوحات الكهرباء، واملكيفات )...( أو )...( 
أو )...( أو ما يعادهلا وحدات سبليت دكت لألريض وامليزانني ووحدات منفصلة إسبيليت 
التوزيع  ولوحات  والسكاكني  شباك،  مكيفات  فهي  املصاعد  غرفة  عدا  للغرف  جداري 
والشفاطات حسب اخلرائط.وتكون املواصفات العامة ألعامل الكهرباء كالتايل: متديدات 
املفاتيح  علب  احلمراء.-  الليات  من  احلوائط  متديدات  احلمراء.-  الليات  من  األسقف 
والرباويز والتليفونات واملكيفات والسخانات من احلديد املجلفن )...( أبعاد ٧×٧ سم، 
٧×١٤ سم مع مأخذ نحاس أريض بربغي لتثبيت سلك األريض أما التوصيل فيكون من 
خالل علب املخارج فقط وال يوجد قسامات باجلدران أو األسقف.- املفاتيح والرباويز 
 )...( نوع  من  فيكون  والتلفزيونات  التليفونات  ومأخذ  واملكيفات  السخانات  ومفاتيح 
بغطاء أبيض أو أي نوع يعتمده املهندس املرشف مما يامثله.- مجيع األسالك سعودي أمريكي 
مقاطع  يامثله.  مما  املرشف  املهندس  يعتمده  نوع  أي  أو   )...( إنتاج مصنع  من  والكابالت 
األسالك حسب املخططات وحسب تعليامت املهندس املرشف وكمواصفات عامة كام ييل: 
أ( متديدات اإلنارة واملراوح والشفاطات واألجراس ال تقل عن مقطع ٢×٢٫٥+٢٫٥مم٢. 
من  ٢×٤+٢٫٥مــم٢  عن  تقل  ال  األساسية  والدوائر  والسخانات  الربايز  متديدات  ب( 
القواطع مبارشة لكل دائرة. ج( متديدات املكيفات ال تقل عن ٢×٦+٤مم٢ من القواطع 
مبارشة لكل مكيف ويمنع توصيل أكثر من مكيف عىل خط واحد. د( متديدات األريض 
واملراوح  اإلنــارة  متديدات  مجيع  مع  ومتد  واألصفر(  األخرض  باللونني  مميز  )السلك 
والشفاطات والرباويز والسخانات واملكيفات ومقطع السلك ال يقل عن ١×٢٫٥ مم٢ من 
الطبلون ثم جتمع يف أسالك نحاسية جمدولة ومدفونة تصل إىل األريض العام الذي جيب أن 
أو  اإلنجليزي  السلك  من  التليفونات  متديدات  به.هـ(  اخلاصة  املواصفات  حسب  يعمل 
الفرنيس بقطاع ال يقل عن ٠٫٥ مم٢ وعدد ٢ زوج لكل خمرج، RG6 ملخارج التلفزيونات 
وتكون من السلك األملاين أو األمريكي. و( الكابالت من إنتاج الرشكة )...( واملقاطع ال 
تقل عن: - كابل ٣×٣٥+٢٥ مم٢ بالنسبة للوحات األدوار املتكررة. - كابل ٣×٢٥+١٦ مم٢ 
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السكاكني  لتوزيع  دراسة  تقديم  والبدروم. كام وجيب  والدرج  املعارض  للوحات  بالنسبة 
التنفيذ.ز(  قبل  بالتفصيل العتامدها من االستشاري  املطلوبة  الكابالت  والقواطع وأقطار 
داخل  التوصيالت  بعمل  فقط  ويسمح  املواسري  داخل  لألسالك  توصيل  أي  عمل  يمنع 
علب املخارج.- شبكة األريض: جيب تأريض مجيع السكاكني ولوحات التوزيع واألفياش 
ييل:  مما  الشبكة  وخالفه.وتتكون  والشفاطات  واملراوح  واإلنارة  واملكيفات  والسخانات 
بلوح نحايس ٥٠×٥ من  التأريض من عامود نحاس بطول ٣مرت قطر ٥/٨ مثبت  قطب 
أسفل يدفن حتت مستوى الرطوبة الدائم يف حفرة أبعادها ٦٠×٦٠ سم تغطى بغطاء حديد 
من  النهائي  التأريض  موصل  الصوديوم. -  وكلوريد  النبايت  الفحم  من  بمخلوط  ومتأل 
سلك  والسكاكني. -  التوزيع  لوحات  بجميع  ويوصل  مناسب  مقطع  املجدول  النحاس 
مقطع ال  باللونني األخرض واألصفر،  واملميز  بالبالستيك  املعزول  النحاس  من  التأريض 
لوحات  والشفاطات.-  واملكيفات  واملراوح  األفياش  جلميع  ويوصل  ٢٫٥مم٢  عن  يقل 
فرعية  وقواطع  فاز   ٣ رئييس  بقاطع  يامثلها(  ما  أو  أو)...(   )...( معتمد  نوع  من  التوزيع 
بفيوزات  معتمد  نوع  أي  أو  إنجليزي  طراز  الكهرباء  سكاكني  املطلوبة.  األمحال  حسب 
وتركيب  توريد  التوريد.-  قبل  العتامدها  للوحات  تفصييل  خمطط  ويقدم  األمحال  حسب 
الرئيسية  التجميع  وعلب  اآليل  الرد  كارت  يشمل  أن  عىل   )...( ماركة  عمومي  سنرتال 
أجهزة  وتوريد  داخلية  وكروت  الرئييس  وتليفون  ٤ساعات  ملدة  بطاريات  مع  وشاحن 
التليفون جلميع الغرف( حسب اختيار املالك بواقع خمرج لكل غرفة واسرتاحة وكافترييا 
احلريق  لإلنذار  كامل  نظام  بعمل  املقاول  يقوم  استعالمات. -  ومكتب  ومطبخ  ومطعم 
بموجب طلب الدفاع املدين مكون من كشافات الدخان بالغرف واحلرارة باملطابخ وجهاز 
مبني إلكرتوين وجرس إنذار مع كافة الرسومات واخلطوط الكهربائية والتمديدات الالزمة 
االستشاري  ويعتمدها  يقدمها.  متخصصة  رشكة  قبل  من  وتوريدها  الطوارئ  وكشافات 
من  مكون  للمبنى  مركزي  دش  وتركيب  توريد  يتم  باملخططات.-  وارد  هو  ما  حسب 
وحدات بث مركزي ووحدات مغذي ومنظم تيار كهربائي وواحدات مقوي إشارة وطبق 
هوائي وقسامت توصيل الكوابل ووحدات splitter combiner  ويتم التسليك منها إىل 
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تركيب  بالدور األريض ويتم  التي حيددها االستشاري  الغرف والصالونات واألماكن  كل 
حامل للتلفزيون يف مجيع الغرف واألماكن التي حيددها االستشاري بالدور األرىض.- يتم 
للمبنى  ذايت  إطفاء  نظام  بعمل  املقاول  يقوم  الرئييس.-  للمدخل  نجفة  وتركيب  توريد 
Sprinkler System مع مضخة ديزل ماركة )...( كام هو موضح بتقرير الدفاع املدين يف 

احتياطي  مولد  تركيب  املدين  الدفاع  طلب  إذا  املدين  الدفاع  بتسليم  املقاول  ويقوم  ذلك، 
للمبنى يقوم املقاول بتوريده وتركيبه حسب األصول الفنية.١٨ - أعامل اجلبس والبانوهات: 
املعتمدة  املخططات  بموجب  للمرشوع  الالزمة  والزخرفة  اجلبس  بأعامل  املقاول  يقوم 
وتعليامت املهندس املرشف. - سقوف املمرات باألدوار املختلفة من اجلبس املعلق مع براويز 
املهندس  تعليامت  وحسب  واإلسبوتات  املخفية  اإلضاءة  مع  املطلوب  بالقطاع  مناسبة 
مع  معلق  جبيس  سقف  األريض  والدور  الرئيس  للمدخل  الرئيسية  الصالة  املرشف. - 
اإلضاءة املخفية واإلسبوتات والتنسيق املعامري وحسب تعليامت املهندس املرشف. - توريد 
وتركيب كرانيش بعرض ٢٠ سم أو ١٥ سم من اجلبس األبيض السادة يف كل من الغرف 
الصناعة. أصول  حسب  باألسقف  اجلدران  التقاء  عند  والسالمل  والصاالت   والطرقات 
- أسقف احلاممات ومداخل الغرف بالطات ٦٠×٦٠ سم مع اإلضاءة والتنسيق املعامري 
وحسب تعليامت املهندس املرشف أو من اجلبس العادي مدهون زيتي مقاوم للرطوبة أعامل 
اللياسة. ببند  وارد  هو  كام  الصناعة  أصول  حسب  بالكامل  املناور  لياسة  الداخلية:   املناور 
- دهانات املناور بالكامل حسب أصول الصناعة كام هو وارد ببند الدهانات. - يتم عمل 
باملقاسات  خشبية  أبواب  عمل  مع  الدورية  الصيانة  وعمل  منها  للدخول  للمناور  فتحات 
املطلوبة عىل أن يتم تثبيتها من أربع نقاط بواسطة مسامري خاصة بدون أي إكسسورات. - عمل 
حمطات للصيانة عند كل األدوار وتشمل عمل الكمرات احلديدية وصاج سامكة ال تقل عن 
٤مم اخلاص بذلك مع دهان حسب ما ورد ببند الدهانات. - إنارة املناور بمعدل نقطة إنارة 
بني  املحرر  العقد  عىل  االطالع  جرى  كام  شامال.  عقدا  فألفيته  ا.هـ،  الداخل  يف  دور  لكل 
املكتب اهلنديس املرشف والناظر بخصوص اإلرشاف عىل اإلنشاء املشتمل ثامنية مواد وهي 
كام ييل عقد إرشاف مع املكتب اهلنديس )...( لالستشارات واملتضمن بعون اهلل وتوفيقه تم 
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يف يوم ١٤٣٤/١٠/٢٠ هـ.حيث يمتلك الطرف األول ارض )...( )خمطط )...( ( و تم 
إصدار رخصة بناء رقم ٧١٢٤٦ بتاريخ ١١\٢\١٤٣٤هـ. و تم استخراج الترصيح اخلاص 
هبا من أمانة العاصمة املقدسة بموجب املخططات املعتمدة ويرغب يف إسناد أعامل اإلرشاف 
التصاميم  أعامل  يامرس  الثاين  الطرف  كان  وملا  استشاري.  مكتب  إىل  املرشوع  عىل  الفني 
واإلرشاف من خالل مكتبه االستشاري فقد تالقت أهداف الطرفني وأقر بكامل أهليتها 
للتعاقد واتفقا عىل ما ييل: أواًل: يعترب التمهيد السابق واملستندات التالية جزء ال يتجزأ من 
العقد. - صورة الترصيح الصادر من األمانة.- نسخة كاملة من الرسومات املعتمدة من 
أمانة العاصمة املقدسة.- عقد الطرف األول مع املقاول.- نسخة من جدول الكميات و 
الثاين  ثانيًا:جمال األعامل: إن جمال األعامل املرتبطة بالطرف  كراسة الرشوط و املواصفات 
بموجب هذا العقد هو اإلرشاف الفني عىل بنود األعامل التي ينفذها مقاول الطرف األول. 
ثالثًا: رسيان العقد واملدة الزمنية يبدأ رسيان العقد بعد توقيعه من الطرفني عىل أن يكون قد 
تم تسليمه مستندات العقد املذكورة يف البند أواًل وكذلك صورة من الترصيح بعد التجديد. 
رابعًا: التزامات الطرف األول: أ( يلتزم الطرف األول بتسليم مستندات العقد املذكور بند 
املحكمة حسب اإلجراءات  للمكتب عن طريق  املستحقة  املالية  الدفعات  أواًل. ب( دفع 
املتبعة لدهيا. خامسًا: التزامات الطرف الثاين: ١ - يقوم الطرف الثاين باإلرشاف الفني عىل 
بنود األعامل التي ينفذها مقاول الطرف األول من خالل زيارات دورية وعليه التأكد من أن 
األعامل تسري وفق املخططات املعتمدة وجدول الكميات املوقع من املقاول والعقد املربم 
إنشائي لإلرشاف عىل املرشوع من خالل  املكتب مهندس  املالك واملقاول. ٢ - يوفر  بني 
زيارات و يعاونه جهاز فنى من مهندس معامري و مهندس إلكرتوميكانيكال حسب حاجة 
العمل من خالل زيارات فقط. ٣ -تسليم املوقع الذي سيقام عليه املرشوع للمقاول الذي 
سيعهد إليه بالتنفيذ بمحرض رسمي. -مناقشة برنامج تنفيذ األعامل املقرتح من املقاول و 
الوصول معه إىل برنامج عمل واقعي و قابل للتنفيذ واعتامد ذلك الربنامج. ٥ - اعتامد مجيع 
املواد املستخدمة يف بناء العظم و التشطيبات أوال بأول وفقا لكراسة الرشوط واملواصفات 
كل  عند  النظر  هيئة  الطالع  للاملك  تسليمه  و  بذلك  تقرير  وإعداد  املعتمدة  واملخططات 
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وقدره  مبلغ  الثاين  للطرف  األول  الطرف  يدفع  والدفعات:  العقد  قيمة  سادسًا:  زيارة. 
١٠٠٠٠ ريال عرشة آالف ريال شهريا مقابل اإلرشاف عىل تنفيذ املبنى حسب اإلجراءات 
املحكمة. سابعًا: أحكام عامة: ١ -الطرف األول مسئول عن ملكية وحدود  املتبعة لدى 
األرض التي ستقام عليها العامرة بحيث حتقق مجيع االرتدادات حسب رخصة البناء، وإذا 
كان هناك أي اختالف، فالطرف األول مسئول عن ذلك وعليه مراجعة البلدية حللها من 
الناحية التنظيمية. ٢ - يقوم الطرف الثاين باإلرشاف عىل األعامل ابتداء من األساسات و 
حتى انتهاء املبنى. ٣ - يتحمل املكتب مسئولية ما ينتج عن أرضار عدم مطابقة أعامل اهليكل 
اخلرساين و الصبات وحديد التسليح ملا جاء يف املخططات ومتت حتت إرشافه و مسئول عن 
متابعة عمل املقاول يف مجيع مراحل البناء حتى انتهاء املرشوع بجميع مراحله من تشطيبات 
وأعامل كهرباء وصحي وفقا ملا جاء يف العقد مع املقاول العام. ٤ - ال حيق للطرف األول 
إجراء أية تعديالت عىل املخططات املعتمدة من البلدية إال بعد موافقة الطرف الثاين وتسلم 
نسخة معتمدة هبذا التعديل. ٥ -يلتزم الطرف األول بأخذ التعهد عىل مقاوله بعدم صب 
أي خرسانات إال بعد موافقة الطرف الثاين كتابيا، ويف حالة عدم التزام املقاول بذلك يقوم 
مسؤوليات  املقاول  ويتحمل  العمل  إليقاف  كتابيًا  املقاول  و  املالك  بإشعار  الثاين  الطرف 
وتبعات ذلك. ٦ـ يف حالة وجود خمالفات فنية بالتنفيذ يقوم الطرف الثاين بإبالغ الطرف 
األول باملخالفات الختاذ الالزم نحو املقاول. ٧ - أي مرحلة من مراحل التنفيذ يقوم املقاول 
بتنفيذها دون علم املكتب ودون استالم املهندس املرشف من خالل حمرض كتايب خييل املكتب 
مسؤوليته عنها وتقع مسؤوليتها عىل املقاول، وعىل املقاول إثبات سالمتها أو عدم سالمتها 
املكتب  مسؤولية  ٨ -التصميم  اهلنديس.  املكتب  إرشاف  حتت  ذلك  و  اخلاصة  نفقته  عىل 
املصمم، وعىل الطرف الثاين تقديم تقرير دوري بسري العمل و التوقيع عىل كرت اإلرشاف 
وعىل الطرف الثاين مراجعة التصاميم و إبداء املالحظات قبل البدء بالعمل. الطرف الثاين 
غري مسؤول عن أية أرضار حتدث باجلار أو خطوط اخلدمة و يف حالة حدوث أرضار عليه 
التنبيه بفاكس يرسل إىل املقاول ونسخة منه إىل املالك للمتابعة. مالحظات: يقوم الطرف 
الثاين باالشرتاك مع املالك يف عمليتي االستالم االبتدائي والنهائي للموقع. ثامنًا: قد اتفق 
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الطرفان بالقبول والرتايض للعمل بموجبها وتسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها ا.هـ. 
فقرروا  واملقاول،  واملرشف  الناظر  وكيل  عىل  عرضهام  وجرى  وافيا  شامال  عقدا  فألفيته 
املوافقة عليه بجميع مواده وبنوده، فطلبت البينة من املنهي فأحرض للشهادة كال من )...( 
سعودي اجلنسية سجل مدين رقم )...( و )...( سعودي اجلنسية سجل مدين رقم )...( 
وشهدا قائلني: إننا من أصحاب اخلربة يف اإلنشاء والتعمري و البناء، ولنا دراية بذلك، وقد 
اطلعنا عىل املوقع املراد عامرته بمبنى مكون من اثنني وعرشين دورًا، وهو موقع مناسب يف 
مكان استثامري جيد، كام اطلعنا عىل العرض املقدم من املكتب اهلنديس )...( املتكفل بكافة 
األعامل اهلندسية واالستشارية هلذا املوقع، وعىل العرض املقدم من مؤسسة )...( للمقاوالت 
للمقاوالت املعامرية املتكفلة بإنشاء هذا املبنى، وفق املواصفات واخلرائط اهلندسية املعتمدة 
هلذا املبنى،وعىل وفق الرشوط املوضحة فيه ونرى أن يف هذا العرض فيه غبطة ومصلحة 
يف  املوثوقة  املؤسسات  من  للمقاوالت   )...( مؤسسة  بأن  نشهد  كام  مستحقيه،  و  للوقف 
األعامل اإلنشائية املشهود هلا بحسن التنفيذ و اإلعامر هكذا شهدا، وقد عدال من قبل كل 
من )...( سعودي اجلنسية سجل مدين رقم )...( و )...( سعودي اجلنسية سجل مدين رقم 
)...(، وقد حرض لنا )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته وكيال 
رقم  مكة  بغرب  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( مؤسسة  عن 
٣٤١٢٠٩٠٤١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٩هـ بموجب السجل التجاري الصادر من وزارة 
وإهنا  الوقف  تعمري  يف  الرشكة  برغبة  وأقر  ١٤١٤/٠٤/١٨هــ  يف   )...( برقم  التجارة 
الفنية  واملواصفات  والرشوط  الزمنية  املدة  وفق  وجه،  أتم  عىل  بتنفيذها  بالقيام  مستعدة 
اجلنسية  سعودي   )...( مكتب  صاحب  املرشف  حرض  كام  ا.هـ،  أعاله  املذكور  والثمن 
املذكورة  العامرة  إنشاء  عىل  اإلرشاف  يف  برغبته  أقر  و   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
وباالتفاق مع املكتب اهلنديس )...( لالستشارات اهلندسية عىل اإلرشاف عىل إنشاء العامرة 
املذكورة، مقابل أتعاب إرشافية قدرها مائتان وأربعون ألف ريال تسلم عن طريق املحكمة 
حسب املتبع لدهيا، فبناء عىل ما تقدم من اإلهناء وشهادة الشهود املعدلني وما جاء يف تقرير 
النظر، فقد أذنت لناظر وقف )...( باالتفاق مع رشكة )...( للمقاوالت عىل إنشاء  هيئة 
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عامرة لوقف )...( وفق املواصفات املذكورة أعاله بمبلغ سبعة عرش مليون وستامئة وثالثني 
لناظر وقف )...(  ألف ومخسامئة ريال يف مدة زمنية قدرها أربعة وعرشون شهرًا،وأذنت 
املذكورة  العامرة  إنشاء  عىل  باإلرشاف  اهلندسية  لالستشارات   )...( مكتب  مع  باالتفاق 
بأن  واملرشف  املقاول  وأفهمت  ريال،  ألف  وأربعون  مائتان  قدرها  إرشافية  أتعاب  مقابل 
تسليم استحقاقهام سيكون عىل دفعات وفق سري العمل عن طريق املحكمة بعد اكتساب 
اإلذن القطعية ففهام ذلك، وأمرت بإصدار صك بذلك ورفعه ملحكمة االستئناف لتدقيقه 
وسلم.  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  املتبع،  حسب 

١٤٣٥/٠١/٠٧هـ.
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ  املوافق  األحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
برقم  املكرمة  بمكة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  فقد  صباحا   ١٠  :١٤ الساعة 
دائرة  من  الصادر  التصديق  قرار  وبرفقتها  ١٤٣٥/٣/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٦٦٨٣٤١
طلب  املتضمن  ١٤٣٥/٠٣/٠٨هـ،  وتاريخ   ٣٥١٧١٥٠٢ برقم  الشخصية  األحوال 
)...( بشأن تعمري عقار للوقف، وبدارسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل اإلذن 
بالتعمري قايض استئناف )...( ختمه وتوقيعه قايض استئناف د. )...( ختمه وتوقيعه رئيس 
توقيع  وتم  واملقاول  واملرشف  وكالة  املنهي  حرض  ثم  ا.هـ،  وتوقيعه.  ختمه   )...( الدائرة 
اليوم، وأن عىل  تاريخ هذا  العقد بدأت من  بأن مدة  العقود وإبرامها، وأفهمت األطراف 
كل واحد منهم أن يقوم بام التزم به، وأن يراعوا ما جيب عليهم جتاه الوقف ومستحقيه، بام 
تكون به براءة الذمة وعىل ذلك تم التوقيع، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٠٨هـ.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
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املتضمن  ١٤٣٥/١/١٥هـ  وتاريخ   ٣٥١١٦٢٢٤ برقم  املكرمة  بمكة  العامة  باملحكمة 
طلب )...( بشأن تعمري عقار للوقف، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل 

اإلذن بالتعمري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر٩اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٠ رقم القضية: ١٦٣٨٠٠٧١٩ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٣٥١١ 

إذنابيعا-اعقاراموسوفا-امقجدا-انزعاممكياها-افقداصكاتلعقارا-اصورةاضوئيةامنا
سجمها-اسلتراسقلاتخلربتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتإلذنالمناظلا

بالبيعا-ابناءامقجدابديلا-احقاتلطعنايفامقدتراتلاعويض.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي بصفته مندوبًا عن إدارة األوقاف واملساجد طالبًا اإلذن ببيع أرض مقام عليها 
مسجد يف منطقة جرى نزع ملكية العقارات الواقعة فيها وإزالتها إلقامة مرشوع عليها مما 
أدى لتعطل الوقف، كام طلب إدخال ثمنه يف أسهم الرشكة مالكة املرشوع، وقد جرى من 
العقار وطلب صورة ضوئية من سجله،  ملكية  التحقق من رسيان مفعول صك  القايض 
كام ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا وجود غبطة ومصلحة جلهة الوقف يف بيع العقار بالثمن 
بديل، وبطلب  وبناء مسجد  فورا  األسهم  بيع  الرشكة برشط  بثمنه يف  واملسامهة  به  املنهى 
البينة من املنهي أحرض شاهدين معدلني رشعًا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة فيام أهنى به 
املنهي، ولذا فقد أذن القايض ببيع العقار واملسامهة بثمنه يف الرشكة برشط بيع األسهم فورا 
وبناء مسجد بديل بثمنها مع حفظ حق إدارة األوقاف يف الطعن عىل التقدير والرجوع عىل 

الرشكة بالفرق، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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وبناء  املكرمة،  بمكة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
 ١١/٣٠٩٥ برقم  املكرمة  بمكة  واملساجد  األوقــاف  إدارة  من  الــواردة  املعاملة  عىل 
 ١٦٣٨٠ برقم  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  واملحالة  ١٤٣٠/٧/٢٢هـ،  وتاريخ 
وتاريخ   ٣٠/٧٠٧٦٥ برقم  املحكمة  بأساس  واملقيدة  ١٤٣٠/٧/٢٦هـ،  وتاريخ 
١٤٣٠/٧/٢٢هـ، ويف يوم األربعاء ١٤٣٥/٥/١٧هـ الساعة احلادية عرشة، حرض )...( 
األوقاف  إدارة  من  مفوضًا  بصفته   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
الصادر  اخلطاب رقم ١/٢٦٣٥ يف ١٤٢٧/٦/٢٣هـ،  بموجب  املكرمة  بمكة  واملساجد 
حتت  اجلاري  من  إن  قائاًل:  وأهنى  املكرمة،  بمكة  واملساجد  األوقاف  إدارة  عام  مدير  من 
املكرمة  بمكة  الكائن   ،)...( مسجد  وقف  املكرمة  بمكة  واملساجد  األوقاف  إدارة  نظارة 
)...( بجبل عمر، بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مكة املكرمة برقم ١٤٩٠ وتاريخ 
أحد عرش مرتًا، ومما  الرشق  ييل  مما  إزالته  قبل  ١٣٨٦/١/١٠هـ، وحدوده وذرعه سابقا 
وثالثون  أمتار  ثامنية  الشامل  ييل  مما  وعرضًا  سم،  ومخسون  مرتًا  عرش  مخسة  الغرب  ييل 
النافذة مما ييل  الغربية  السكة  أربعة عرش مرتًا وستون سم، وعرض  سم، ومما ييل اجلنوب 
املقابلة  املحدود إىل اجلدار  الشاملية من هذا  السكة  أمتار، وعرض  أربعة  الشامل واجلنوب 
الذي أقامتها أمانة العاصمة مما ييل الرشق ٣ ، ٣٥م، ومما ييل الغرب ٥ ، ٣٠م، وحيده رشقًا 
وجنوبًا  النافذة  السكة  وشاماًل  النافذة،  السكة  وغربًا   ،)...( دار  احلد  ومتام  النافذة  السكة 
العقاري  للتطوير   )...( نطاق رشكة  يقع ضمن  العقار  إن  )...(، وحيث  املباع عىل  اجلزء 
الداخلة ضمن  العقارات  إزالة مجيع  رقم ٢٣١، وهي رشكة مسامهة عامة، وحيث جرى 
نطاق املرشوع ومنعًا من تعطل الوقف، ونظرًا ألن من مصلحة الوقف بيعه والدخول بثمنه 
أرضًا  الوقف  قيمة  بتقدير  العقارات  تقدير  جلنة  قامت  وحيث  الرشكة،  يف  مسامهة  املقدر 
وبناء بثامنامئة وثالثة عرش ألفًا وثامنامئة وأربعة وتسعني ريااًل، عليه فإين أطلب اإلذن إلدارة 
بثمنه مسامهة يف الرشكة مع االحتفاظ  ببيعه، والدخول  املكرمة  األوقاف واملساجد بمكة 
بحق الطعن يف التقدير الصادر من اللجنة، والرجوع عىل الرشكة بالفارق متى ثبت ذلك، 
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وذلك منعا من بقاء الوقف معطاًل ال يستفاد منه. ا.هـ، وبطلب أصل الصك املذكور أعاله 
الكتابة لكتابة العدل لتزويدنا بصورة ضوئية  قرر مندوب األوقاف عدم وجوده، فجرت 
مصدقة من سجله، فعاد اجلواب باخلطاب رقم ٢/٤٢٢٣ وتاريخ ١٤٣١/٨/١٤هـ مرفقًا 
فيه صورة ضوئية من سجل الصك رقم ١٤٩٠ يف ١٣٨٦/١/١٠هـ، وباالطالع عليها 
واملصلحة  الغبطة  عن  لإلفادة  النظر  هليئة  الكتابة  فجرى  املنهي،  ذكره  ملا  مطابقة  وجدهتا 
رقم  بالقرار  اجلواب  فوردنا   ،)...( الثمن يف رشكة  العقار ودخوله مسامهة هبذا  تقدير  يف 
٣٠/٧٠٧٦٥ يف ١٤٣١/٣/٢٧هـ، ونص احلاجة منه: )نرى أن يؤذن هلم يف ذلك برشط 
واملصلحة يف  الغبطة  تتحقق  مماثال، وهبذا  بديال  بالثمن مسجدًا  والبناء  فورًا،  األسهم  بيع 
املنهي  من  فطلبت   ،)...( النظر  هيئة  ورئيس   )...( اهليئة  بتوقيع عضو  مذيل  ا.هـ،  ذلك. 
البينة عىل حتقق الغبطة واملصلحة، فأحرض للشهادة وأدائها كاًل من: )...( وحيمل السجل 
قائال:  منهام  )...(، وشهد كل واحد  املدين رقم  السجل  )...(، و)...( وحيمل  املدين رقم 
أشهد بأن وقف مسجد )...( الكائن )...( بمكة املكرمة والذي أهنى به املنهي يقع ضمن 
نطاق عمل رشكة )...( للتطوير، وإن من مصلحة الوقف بيعه والدخول بثمنه مسامهة يف 
الرشكة برصف النظر عن كون هذا املبلغ يعادل ثمن املثل من عدمه؛ إذ ال نشهد هبذا، ذلك 
أن دخوله حيقق االستفادة منه يف الوقت الراهن لئال يبقى معطاًل كام هو حاله اآلن، هكذا 
شهدا، وعدال من قبل )...( وحيمل السجل املدين رقم )...(، و)...( وحيمل السجل املدين 
من  ومنعًا  رشعًا  املعدلة  البينة  وعىل  النظر  هيئة  قرار  ومن  تقدم،  ما  عىل  فبناء   ،)...( رقم 
تعطله، فقد أذنت إلدارة األوقاف واملساجد بمكة املكرمة ببيع العقار رقم )٢٣١( املشار 
إليه بعاليه بالثمن املقدر، والدخول به مسامها، برشط بيع األسهم عىل الفور، والبناء بالثمن 
النزع  وألن  عليه،  واملوافقة  التقدير  إمضاء  اإلذن  هذا  من  يلزم  وال  مماثال،  بدياًل  مسجدًا 
ملصلحة خاصة واملسجد مصلحة عامة، فيتعني تقويمه ما يقوم به املنزوع للمصلحة العامة، 
ذلك،  ثبت  متى  بالفارق  الرشكة  عىل  والرجوع  التقدير  يف  الطعن  األوقاف  إدارة  وعىل 
وأمرت برفع هذا اإلجراء ملحكمة االستئناف حسب املتبع، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٥/١٧هـ.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فنحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة، جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  عىل  املشتملة  ١٤٣٥/٥/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٠/٧٠٧٦٥ رقم  املكرمة  بمكة  العامة 
القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  ١٤٣٥/٥/١٧هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٨٣١٨ رقم 
باملحكمة العامة بمكة املكرمة، املتضمن إهناء/ )...( يف بيع عقار وقف، وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه تقرر باألكثرية املوافقة عىل اإلذن مع التنبيه املرفق، واهلل املوفق. وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ر٩اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٧٠٨٧١ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٧٨٦٦٣ 

سقلا سلترا مفعولها-ا ممكيةا-ارسيانا منافعها-اصكا تعطلا موسوفا-ا عقارا بيعا-ا إذنا
تخلربتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتإلذنالمناظلابالبيعا-احفظاثمنا

تلعقار.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي بصفته ناظر وقف طالبًا اإلذن له ببيع عقار الوقف لتعطل منافعه ولرشاء بديل 
عنه يف املستقبل يكون له غلة يمكن منها اإلنفاق عىل معينات الوقف، وقد جرى من القايض 
متضمنا  باملحكمة  اخلرباء  قسم  قرار  ورد  كام  العقار،  ملكية  صك  مفعول  رسيان  من  التحقق 
البينة  وبطلب  املنافع،  متعطل  ألنه  للوقف  ومصلحة  غبطة  به  املنهى  بالثمن  العقار  بيع  يف  أن 
من املنهي أحرض شاهدين معدلني رشعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف يف بيع العقار 
بالثمن املذكور، كام حرض الراغب بالرشاء وقرر رغبته يف رشاء العقار بالثمن املنهى به، ولذا فقد 
أذن القايض ببيع العقار عىل الراغب يف الرشاء بذلك الثمن، وقرر حفظه يف احلساب املخصص 

لذلك، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  األحساء،  بمحافظة  العاّمة  باملحكمة 
١٤٣٤/١٤/١٤هـ  وتاريخ   ٣٤١٧٠٨٧١ برقم  األحساء  بمحافظة  العامة  املحكمة 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٩١٠٩٤٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٤هـ، ويف يوم الثالثاء املوافق 
١٤٣٥/٠١/٣٠هـ افتتحت اجللسة الساعة ١١:٠٠، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن  وكيال   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
الثانية باألحساء برقم  املدين رقم )...(، وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل 
٣٤١١٦٠٣٤ وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٨هـ، التي ختوله يف البيع واإلفراغ واستالم الثمن بصفة 
العامة  املحكمة  الصادر من  النظارة  أوقاف )...(، وذلك بموجب صك  ناظرا عىل   )...(
باألحساء برقم ٣٦ وتاريخ ١٤٢٦/٣/٩هـ، وأهنى قائال: إن من اجلاري حتت والية موكيل 
كامل العقار املسمى )...( الواقع )...( وقف )...(، جعلت مرصفه يف أضحية جمزئة تذبح 
يف وقتها املعروف، وقياسة عيش وريال دهن يفرق يف شهر رمضان عىل الفقراء واملساكني، 
وألمها )...( نصف قياسة عيش وريال دهن وختمة من القرآن الكريم، وللموقفة املذكورة 
ختمة كل سنة عىل الدوام واالستمرار، وحدوده وأطواله ومساحته كام ييل: شامال: وقف 
حتت والية )...( و)...( ابني )...( بزاوية داخلية مقدارها ٤٦ً َ ٥٣َ  ٨٧ْ  سبعة وثامنون درجة 
وثالثة ومخسون دقيقة وستة وأربعون ثانية بطول ١١.٦٣م أحد عرش مرتا وثالثة وستني 
سنتيمرتا، ورشقا ملك )...( بينهام مسقى بعرض يرتاوح من ١.٦٠م واحد وستني سنتيمرت 
إىل ١.٥٠م واحد مرت ومخسني سنتيمرت بزاوية مقدارها ٣٨ ً ٢٢ َ ٨٢ ْ اثنتان وثامنون درجة 
واثنتان وعرشون دقيقة وثامنية وثالثون ثانية بطول ١١.٨٦م أحد عرش مرتا وستة وثامنني 
سنتيمرتا، وجنوبا حيده حرم مرشوع الري والرصف بعرض ٢٣م ثالثة وعرشين مرتا منها 
مخسة عرش مرتا ١٥م شامال من منتصف قناة الرصف بزاوية داخلية مقدارها ٤٣َ  ٨٧ْ  سبعة 
وثامنون درجة وثالثة وأربعون دقيقة بطول ١٠.٣٠م عرشة أمتار وثالثني سنتيمرت، وغربا 
منها ٢٥م مخسة وعرشون  الري والرصف بعرض ٤٩م تسعة وأربعني مرتا  حرم مرشوع 
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مرت ورشقا من منتصف قناة الرصف بزاوية داخلية مقدارها ٣٧ َ ١١١ ْ مائة وإحدى عرشة 
واملساحة  سنتيمرت  وأربعني  واثنني  أمتار  ثامنية  ٨.٤٢م  بطول  ثانية  وثالثون  وسبعة  درجة 
اإلمجالية ١٠٨.٨٢م٢مائة وثامنية أمتار مربع واثنان وثامنون سنتيمرت مربع، وذلك بموجب 
الصك الصادر من حمكمة املربز برقم ٣٢٩ وتاريخ ١٤٢٩/٤/٢٩هـ، وحالة هذا العقار 
حاليا أرض فضاء، فقد تعطلت منافعها وأصبحت خربة ال يمكن االستفادة منها، وال مال 
عندي يمكنني من عامرهتا، وقد عرضتها للبيع فوصل سومها مبلغ قدره مائتا ألف ريال، 
ألجل ذلك أطلب اإلذن يل يف بيعها ألمتكن من رشاء عقار بديل عنها يكون له غلة ينفق منها 
يف معينات الوقف حسب رشط الواقف، هكذا أهنى، فتمت الكتابة لرئيس املحكمة لإلفادة 
عن رسيان مفعول الصك الصادر من حمكمة املربز برقم ٣٢٩ وتاريخ ١٣٩١/٤/٢٩هـ، 
فورد جواب فضيلته برقم ٣٤/٩٦٤٦٣٧ وتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٤هـ واملتضمن أن الصك 
مطابق لسجله وهو وقف ا.هـ، وباالطالع عىل الصك وجدته صاحلا لالعتامد عليه لإلفراغ 
ونحوه، فتمت الكتابة لقسم اخلرباء للوقوف عىل العقار وتقدير قيمته فعادت املعاملة من 
قسم اخلرباء برفق قرارهم رقم ٥٥٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٨هـ، ونص احلاجة منه: تم 
الوقوف عىل املوقع املذكور، ووجدت أرض فضاء متعطلة املنافع، وتم تقدير قيمة األرض 
بمبلغ قدره مائتا ألف ريال، وذلك استئناسا بالتسعريات الواردة من املكاتب العقارية املرفقة 
باملعاملة، وأن قيمتها احلالية فيها حظ وغبطة ومصلحة للوقف ا.هـ، فجرى االطالع عىل 
التسعريتني املرفقتني باملعاملة األوىل من مكتب )...( العقاري بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٤هـ، 
ومضموهنا أن العقار املسمى )...( الواقع يف )...( نقدر قيمته بمبلغ مائة وستني ألف ريال 
أن  واملتضمن  ١٤٣٤/٨/٢٣هـ  بتاريخ  العقاري   )...( مكتب  من  والثانية  خرب،  وهو 
العقار املسمى )...( الواقع بـ )...( نقدر قيمته بامئة وأربعني ألف ريال، فسألت املنهي البينة 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من  كال  للشهادة  فأحرض  إهنائه،  عىل 
)...( وقال: إنني من مواليد األحساء، وأسكن )...( وأعمل يف رشكة )...( وأنا متقاعد، 
وليس بيني وبني املنهي قرابة و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، 
وقال إنني: من مواليد األحساء وأسكن )...( وأعمل يف رشكة )...( وأنا متقاعد، وليس 
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بيني وبني املنهي قرابة، وشهد كل واحد منهام منفردا قائال: إن العقار الوقف املسمى )...( 
الواقع يف )...( وقف )...( تعطلت منافعه وأصبح أرضا فضاء ال يستفاد منها، وإنني من 
حظ  ريال  ألف  مائتي  بمبلغ  بيعها  يف  أن  وأرى  وأثامنه،  بالعقار  والدراية  اخلربة  أصحاب 
وغبطة ومصلحة للوقف، وهو ثمن املثل، هذه شهاديت واهلل عىل ما أقوله شهيد، ثم جرى 
بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  بالرشاء  الراغب  و)...(، فحرض   )...( قبل  من  تعديلهام 
الواقع يف  العقار املسمى )...(  إنني أرغب يف رشاء  املدين رقم )...( وقرر قائال:  السجل 
)...( وهو وقف )...( بمبلغ مائتي ألف ريال، ومستعد لتحرير شيك بكامل القيمة عند 
اإلفراغ، هكذا قرر، فبناء عىل ما تقدم من إهناء املنهي وقرار قسم اخلرباء وشهادة الشاهدين 
املعدلني رشعا، وملا قرره املحققون من أهل العلم من أن الوقف إذا تعطلت منافعه فإنه يباع 
وقد تقررت الغبطة واملصلحة يف بيع العقار املسمى )...( بمبلغ مائتي ألف ريال، لذا أذنت 
رفع  وسيجري  ريال،  ألف  مائتي  بمبلغ  رشائه  يف  الراغب  عىل   )...( املسمى  العقار  ببيع 
اإلجراء ملقام حمكمة االستئناف لتدقيقه، وبعد اكتساب اإلجراء الصفة القطعية سيتم إفراغ 
العقار ملن يرغب يف رشائه، وإيداع قيمته يف حساب بيت مال املحكمة لدى مرصف )...( 
حلني رشاء البدل، وللبيان حرر يف ١٤٣٥/٠١/٢٥هـ، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.

يف  الثانية  الشخصية  األحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/٤١٦٠٥٨/

ش٢ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٨هـ والواردة من فضيلة مساعد رئيس املحكمة العامة بمحافظة 
من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/٥هـ،  وتاريخ   ٣٤/٩١٠٩٤٥ برقم  األحساء 
برقم ٣٥١٣٢٢٥٩ وتاريخ ١٤٣٥/١/٣٠هـ  املسجل  الشيخ/ )...(  القايض هبا  فضيلة 
اخلاص بطلب/ )...( بصفته ناظرًا عىل وقف )...( اإلذن له يف بيع العقار املسمى )...( 
الواقع )...(، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك 
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وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل إجراء فضيلته، مع تنبيهه إىل املصادقة 
وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  مستقباًل،  ذلك  ويالحظ  املرفقة،  الوثائق  عىل 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٦/١٤هـ.
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 ر٩اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بربيدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٣٩٢٢٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ رقم القرار: ٣٥٢٩٦٣٧٤ 

سقلا سلترا مفعولها-ا ممكيةا-ارسيانا منافعها-اصكا تعطلا موسوفا-ا عقارا بيعا-ا إذنا
تخلربتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتإلذنالمناظلابالبيعا-احفظاثمنا

تلعقار.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي بصفته وكياًل عن ناظر وقف طالبًا اإلذن ببيع عقار تابع للوقف لتعطل منافعه 
ولرشاء بديل عنه يف املستقبل، وقد ورد قرار قسم اخلرباء باملحكمة متضمنًا أن يف بيع العقار 
رسيان  من  التحقق  القايض  من  جرى  كام  الوقف،  جلهة  ومصلحة  غبطة  به  املنهى  بالثمن 
مفعول صك ملكية العقار، وبطلب البينة من املنهي أحرض شاهدين معدلني رشعا فشهدا 
بوجود غبطة ومصلحة للوقف يف بيع العقار بالثمن املذكور، كام حرض الراغب يف الرشاء 
ببيع  القايض  أذن  فقد  ولذا  املنهي،  إهناء  يف  الوارد  بالثمن  العقار  رشاء  عىل  موافقته  وقرر 
العقار عىل الراغب يف الرشاء بذلك الثمن، وقرر حفظه يف احلساب املخصص لذلك، ثم 

صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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عىل  وبناء  بربيدة،  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
وتاريخ   ٣٤٢٣٩٢٢٠ برقم  بربيدة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٢٦٣٦٨٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٥هـ، 
ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ افتتحت اجللسة الساعة ٤٧: ١٠، وفيها حرض 
لدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بربيدة املنهي وكالًة )...( حامل السجل املدين رقم 
)...( الوكيل عن )...( حامل السجل املدين رقم )...(، الناظر عىل وقف )...( املثبتة نظارته 
بالصك الصادر من هذه املحكمة برقم ١/١/٦ يف ١٤٢٧/٠٢/٢٦هـ، بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة عدل حمافظة عقلة الصقور برقم ٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢١هـ، فأهنى 
)...( وكالًة قائاًل: إن من التابع لوقف جد موكيل )...( - يرمحه اهلل - كامل العامرة الواقعة يف 
حي )...( غرب بريدة ذات الرقم ١٦٦من املخطط رقم ٦٠١/ق املحدودة شاماًل: بالقطعة 
ثامنية وعرشين  بطول  رقم ١٦٨.  القطعة  مرتًا. وجنوبًا:  تسعة وعرشين  بطول  رقم ١٦٤ 
القطعة رقم ١٦٧  اثنا عرش مرتًا. بطول عرشين مرتًا. وغربًا:  مرتًا. ورشقًا: شارع عرض 
بطول عرشين مرتًا. وجمموع املساحة مخسامئة وتسعة وستون مرتًا مربعًا. اململوك لوقف جد 
بريدة األوىل برقم ١/٥١/ح  الصادر من كتابة عدل  بعاليه بموجب الصك  موكيل )...( 
وتاريخ ١٤٠١/٠٢/١٥هـ، وبام أن العامرة املذكورة قديمة متهالكة وقد أدى وضعها إىل 
تعطل استفادة الوقف منها، وال يوجد للوقف أمواٌل لعامرهتا لذا فقد رغب موكيل ببيعها 
لرشاء عقار يريع بداًل عنها وذلك ملصلحة الوقف، وقد تم عرضها لدى عدة مكاتب عقارية 
الراغب يف الرشاء )...(،  فوقف سعرها عىل مبلغ أربعامئة وثالثون ألف ريال صايف عىل 
وحيث إن البيع هبذه القيمة فيه غبطة ومصلحة ظاهرة للوقف، لذا أطلب اإلذن ملوكيل ببيع 
العامرة املذكورة هبذه القيمة وإيداع قيمتها يف حساب األوقاف لدى بيت مال هذه املحكمة 
حتى رشاء البدل هكذا أهنى، وبناًء عىل ذلك جرت الكتابة لرئيس قسم اخلرباء هبذه املحكمة 
للوقوف عىل العامرة املذكورة بعاليه واإلفادة عن بيعها باملبلغ املذكور يف إهناء املنهي وكالًة 
هل فيه غبطة ومصلحة ظاهرة للوقف أم ال ؟ فوردنا جوابه بخطابه رقم ٣٤١٢٦٣٦٨٥ 
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يف ١٤٣٤/٠٧/١٨هـ، املتضمن أنه تم الوقوف عىل العقار املذكور، وهي عبارة عن فيال 
سكنية قديمة جدًا، عمرها يتجاوز مخسة وعرشين عامًا، وتبلغ مساحتها ) ٥٦٩م٢ ( وتتكون 
من الدور األريض عبارة عن جملس ومقلط ومطبخ وغرفتني ودوريت مياه، والدور العلوي 
نفس اليشء، وحتتاج إىل ترميم كامل، وبعد التحري واالستعانة بأهل اخلربة من العقاريني 
املرفقة خطاباهتم املتضمنة أن هذا العقار يساوي أربعامئة وثامنني ألف ريال. انتهى. بتوقيع 
عضوي اخلربة )...( و)...( ثم بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١١هـ ورد خطاب رئيس قسم اخلرباء 
لإلفادة عن سعر العامرة املذكورة، حيث إنه مل يأت مشرت إال بقيمة أربعامئة وعرشين ألف 
ريال، فأفاد عضوي اخلربة )...( و)...( أنه باالطالع عىل خطابات أرباب اخلربة يف الوقت 
وفيها  معتدلة  قيمة  ريال  ألف  وثالثني  أربعامئة  بمبلغ  املذكور  العقار  بيع  أن  نرى  احلارض 
غبطة ومصلحة للوقف. انتهى. بتوقيع عضوي اخلربة )...( و)...( واهلل املوفق. ا .هـ، كام 
كتابة  رئيس  فوردنا جواب ذلك من فضيلة  بعاليه  له  املشار  الصك  جرى االستفسار عن 
عدل بريدة األوىل برقم ٣٤١٣١١١١٩ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٤هـ، املرفق باملعاملة املتضمن 
أن الصك املشار له ساري املفعول ومطابق لسجله وصالح لالعتامد عليه وبطلب البينة من 
املنهي بعاليه، عىل أن بيع العامرة بعاليه بالقيمة املذكورة فيه غبطة ومصلحة ظاهرة للوصية، 
أحرض كاًل من: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، فشهد كل واحد منهام قائاًل: أشهد اهلل تعاىل عىل 
فيه  صايف  ريال  ألف  وثالثون  أربعامئة  بمبلغ   )...( لوقف  التابعة  املذكورة  العامرة  بيع  أن 
غبطة ومصلحة ظاهرة للوقف، وأنه معروض للبيع عند عدة مكاتب عقارية قرابة السنة، 
املذكورين  للشاهدين  املعدلني  السعر، هكذا شهدا، وبطلب  بأكثر من هذا  يأت مشرت  ومل 
أحرض كاًل من: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي 
تعاىل  اهلل  أشهد  قائاًل:  منهام  واحد  كل  فشهد   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
ويف  شهدا.  هكذا  وعيل،  يل  الشهادة  مرضيا  عدالن  ثقتان  بعاليه  املذكورين  الشاهدين  أن 
نفس اجللسة حرض الراغب يف الرشاء )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...( وقرر موافقته عىل رشاء العامرة املذكورة بعاليه باملبلغ املذكور يف إهناء املنهي وكالًة، 
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وأنه مستعد بدفع القيمة عند اإلفراغ بعد املصادقة عىل اإلذن بالبيع من حمكمة االستئناف 
بالقصيم، هكذا قرر. فبناًء عىل ما تقدم من اإلهناء وبعد االطالع عىل صك التملك املشار له 
بعاليه املستفرس عن سجله املتضمن أن العامرة بعاليه تابعة لوقف )...( وعىل صك النظارة 
املذكور بعاليه وبعد التحقق من وجود الغبطة واملصلحة لبيع العامرة املذكورة وباالطالع 
عىل قرار قسم اخلرباء وعىل إفاديت املكاتب العقارية املرفقة باملعاملة املتضمنة أن بيع العامرة 
هبذه القيمة املذكورة فيه غبطة ومصلحة ظاهرة للوقف، لذا فقد أذنت للمنهي نظارًة ببيع 
العامرة املذكورة باملبلغ املذكور وقدره أربعامئة وثالثون ألف ريال، وقررت حجز كامل املبلغ 
السعودي  العريب  النقد  فرع مؤسسة  لدى  والقرص  باألوقاف  اخلاص  املحكمة  حساب  يف 
عن طريق فضيلة رئيس هذه املحكمة حتى رشاء البدل عىل إذن احلاكم الرشعي، وقررت 
رفع ذلك ملحكمة االستئناف لتدقيقه، وسوف أقوم بإفراغ العامرة املذكورة لراغب الرشاء 
املذكور، والتهميش عىل صك التملك وسجله بذلك لدي بعد اكتساب احلكم القطعية من 
حمكمة االستئناف بالقصيم إن شاء اهلل، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٦/٠٦هـ.

بمحكمة  الثانية  احلقوقية  الدائرة  قضاة  نحن  اطلعنا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
بربيدة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  القصيم  بمنطقة  االستئناف 
برقم )٣٤١٢٦٣٦٨٥( وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٣هـ؛ اخلاصة بطلب )...( الوكيل عن )...( 
الناظر عىل وقف جده )...( اإلذن له ببيع العامرة الواقعة يف حي )...( غرب بريدة التابعة 
 ،)...( الشيخ  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  موكله  جد  لوقف 
املسجل برقم )٣٥٢٧١٩٣٤( وتاريخ ١٤٣٥/٦/٩هـ؛ املتضمن إذنه للمنهي نظارة ببيع 
الصك  وبدراسة  فيه،  ومفصل  مدون  هو  كام  الصك،  يف  املذكور  باملبلغ  املذكورة  العامرة 
وصورة ضبطه وأوراق املعاملة، قررنا التصديق عىل احلكم، مع تنبيه فضيلة القايض إىل أن 
صحة رقم صك التملك ) ١/٥١/ح ( وليس كام يف إهناء املنهي، فيصحح ذلك يف موضعه 
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من صك اإلذن وضبطه وسجله، واهلل املوفـق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 
وسلم.
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 ر٩اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٦٠٦٨٨ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٢١٠٩٣٨ 

إذنابيعا-اعقاراموسوفا-انزعاممكياهالصالحارشكةا-اتعويضاعناذلكا-اصكاممكيةا-ا
رسيانامفعولها-اطمباإفلتغهالمرشكةا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةا

ومصمحةالموسفا-اتإلذنالمناظلاباإلفلتغا-حفظامبمغاتلاعويض.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

ملكيته  نزع  للوقف جرى  تابع  عقار  بإفراغ  اإلذن  طالبًا  ناظر وقف  بصفته  املنهي  أهنى 
لصالح رشكة تقوم بتنفيذ أحد املشاريع مقابل التعويض الوارد يف اإلهناء، وقد جرى من 
القايض التحقق من رسيان مفعول صك ملكية العقار، وقد ورد قرار قسم اخلرباء متضمنا 
املنهي  من  البينة  وبطلب  للوقف،  ومصلحة  غبطة  به  املنهى  باملبلغ  الوقف  تعويض  يف  أن 
بالثمن  اإلفراغ  يف  للوقف  ومصلحة  غبطة  بوجود  فشهدا  رشعا  معدلني  شاهدين  أحرض 
املقدر، كام حرض وكيل عن الرشكة وقرر أن موكلته ال متانع من تعويض الوقف بالعوض 
الوارد يف اإلهناء مقابل إفراغ العقار لصاحلها، ولذا فقد أذن القايض بإفراغ العقار للرشكة 
مبلغ  إيداع  القطعية، وقرر  احلكم  اكتساب  إىل حني  املذكور وأجل ذلك  التعويض  مقابل 

التعويض يف بيت املال إىل حني رشاء البدل، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  املكرمة،  بمكة  العامة  املحكمة  يف 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٣٦٠٦٨٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم 
٣٤١٨٧١١٨٦ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ، ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ 
بناء عىل خطاب الرئيس التنفيذي لرشكة )...( رقم ٣٤٢٠٠٠٢٧٩ يف ١٤٣٤/٤/٢٧هـ، 
الصك  بموجب   )...( لوقف  اململوك   )  ٠٩٠١٥  ( رقم  العقار  إفراغ  طلب  واملتضمن: 
الصادر من كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة برقم ٩٠٢يف ١٣٨٦/٠٦/٢٨هـ لرشكة )...(، 
افتتحت اجللسة الساعة ٤٧: ١٠، وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( بصفته وكيال عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته 
الناظر عىل وقف )...( بموجب صك النظارة الصادر عن هذه املحكمة برقم ٩/٧/٤٠ يف 
١٤٢٧/٢/٧هـ بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة املكرمة برقم ١١٨٠٨ 
يف ١٤٣٣/٣٢/٢٣هـ، واملخول له فيها حق املراجعة فيام خيص العقارات، وذلك يف البيع 
مجيع  وإهناء  العالقة  ذات  اجلهات  مجيع  ومراجعة  نقد  أو  بشيك  الثمن  واستالم  واإلفراغ 
اإلجراءات الالزمة ا.هـ، وأهنى قائال: إن اجلاري حتت نظارة موكيل وقف )...( وهي الدار 
املشتملة عىل عدة مساكن شعبية أرضا وبناء الكائنة خلف شارع )...( من الناحية الغربية من 
حملة )...( يف مكة املكرمة املحدود رشقًا السكة الغري نافذة وهبا بابان وواجهة الدار، وغربًا 
الفاصل  بينهام خاص هبا املحدود وشاما ملك )...( واجلدار  الفاصل  ملك )...( واجلدار 
بينهام خاص هبا املحدود ويمنا السكة النافذة وهبا بابا وواجهة الدار، وأطواله كام ييل: من 
الرشق إىل الغرب مما ييل الشام اثنان وعرشون مرتا وعرشة سنتيمرتا وذلك بخط منحرف 
إىل  الشام  اليمن ستة وعرشون مرتا ومخسة وأربعون سنتيمرتا وعرضا من  ييل  بسيط، ومما 
اليمن مما ييل الرشق تسعة عرشة مرتا ومخسة وأربعون سنتيمرتا، ومما ييل الغرب تسعة عرش 
مرتا وعرشة سنتيمرتا وعرض السكة الرشقية الغري النافذة املوصلة هلذا املحدود وغريه مما 
إىل  اليمن  ييل  ومما  للمحدود مرتان وعرشون سنتيمرتا،  املقابلة  الصندقة  إىل حد  الشام  ييل 
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ركن الصندقة املذكورة ثالثة أمتار وتسعون سنتيمرتا وعرض السكة اليامنية النافذة مما ييل 
الرشق أربعة أمتار ومخسة سنتيمرتا، ومما ييل الغرب أربعة أمتار لوقف )...( بموجب الصك 
العقار  أزيل  وقد  ١٣٨٦/٦/٢٩هـ،  يف   ٩٠٢ برقم  بمكة  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادر 
لصالح رشكة )...(، وتم تعويضنا عنه بمبلغ وقدره ثالثة ماليني ومائتان وسبعة عرش ألفا 
وستامئة ومخسة وتسعون رياال، لذا فإنني أطلب إفراغ العقار املنوه عنه أعاله لصالح رشكة 
ألفا وستامئة ومخسة وتسعون رياال،  )...( بمبلغ وقدره ثالثة ماليني ومائتان وسبعة عرش 
هكذا أهنى، فجرى مني االطالع عىل الصكوك املشار إليها أعاله فوجدهتا مطابقة ملا أهنى 
به املنهي وكالة ، كام جرى االستفسار عن صك امللكية رقم ٩٠٥ يف ١٣٨٦/٦/٢٩هـ من 
كتابة العدل األوىل بمكة بموجب خطابنا رقم ٣٤١٣٥٢٦٤٦ يف ١٤٣٤/٦/٥هـ فوردنا 
أنه ال يوجد عىل سجله  بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٩هـ متضمنًا:  برقم ٣٤١٣٥٢٦٤٦  اجلواب 
سوى ما أحلق عليه وساري املفعول حتى تارخيه ا.هـ، كام جرى االستفسار عن صك النظارة 
بموجب خطابنا رقم ٣٤٢٢٢٢٦٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢١هـ فوردنا اجلواب من مدير 
السجل برقم ٣٤٢٢٢٢٦٥٥ يف ١٤٣٤/١٠/١٩هـ متضمنًا: أنه ال يوجد عىل سجله سوى 
أجل  من  النظر  هليئة  مني  الكتابة  فجرى  ا.هـ،  تارخيه  حتى  املفعول  وساري  عليه  أحلق  ما 
اإلفادة عن بيان الغبطة واملصلحة للوقف يف إفراغ العقار لرشكة )...( باملبلغ املذكور أعاله 
بموجب خطابنا رقم ٣٤١٨٧١١٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٨هـ، فوردنا اجلواب منهم برقم 
٣٤١٨٧١١٨٦ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٩هـ املتضمن بأن قيمة التعويض العقار بمبلغ وقدره 
ثالثة ماليني ومائتان وسبعة عرش ألفا وستامئة ومخسة وتسعني رياال هو سعر مثلها، والذي 
نراه يف املبلغ املذكور أنه حيقق الغبطة واملصلحة للوقف ا.هـ توقيع عضو هيئة النظر )...( 
وتوقيع عضو هيئة النظر )...(، كام أحرض املنهي معه للشهادة وأدائها كال من )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( وقد شهد كل واحد منهام بمفرده قائال: إنني من أصحاب اخلربة واملعرفة بالعقار 
املكرمة  بمكة   )...( بمحلة   )...( شارع  خلف  يف  الواقع  العقار  عىل  اطلعت  وقد  وأثامنه، 
برقم ٩٠٢ يف  بمكة  العدل األوىل  كتابة  الصادر من  الصك  )...( بموجب  لوقف  اململوك 
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وسبعة  ومائتان  ماليني  ثالثة  وقدره  بمبلغ   )...( رشكة  لصالح  واملزال  ١٣٨٦/٦/٢٩هـ 
عرش ألفا وستامئة ومخسة وتسعون رياال، وقد ظهر لنا بأن يف تعويض العقار هبذا املبلغ غبطة 
ومصلحة جلهة الوقف، هكذا شهدا، وعدال من قبل كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب 
كام   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل 
حرض يف هذه اجللسة )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بالوكالة عن 
)...( بصفته رئيس جملس إدارة رشكة )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
الرشاء  الوكالة حق  فيها  له  برقم ٧٦١٩٧ يف ١٤٣٣/٩/٥هـ واملخول  شامل حمافظة جدة 
لدى  مانع  ال  قائاًل:  وقرر  إلخ   )...( املثمن  واستالم  الثمن  وبذل  واإلقرار  اإلفراغ  وقبول 
رشكة )...( من تعويض أصحاب العقار املشار إليه أعاله بمبلغ وقدره ثالثة ماليني ومائتان 
قرر.  العقار لصاحلها، هكذا  إفراغ  مقابل  رياال  وتسعون  ألفا وستامئة ومخسة  وسبعة عرش 
فبناء عىل ما تقدم من اإلهناء، وبعد االطالع عىل مجيع الصكوك املشار إليها بعاليه ونظرا ملا 
جاء يف قرار هيئة النظر وشهادة الشاهدين املعدلني طبق األصول الرشعية ولتحقق الغبطة 
العقار  إفراغ  أذنت يف  فقد  لذا  الوقف  املذكور لصالح  باملبلغ  العقار  تعويض  واملصلحة يف 
الصادر من  اململوك لوقف )...( بموجب الصك  املكرمة  الواقع خلف شارع )...( بمكة 
كتابة العدل األوىل بمكة برقم ٩٠٢يف ١٣٨٦/٦/٢٩هـ عىل رشكة )...( بمبلغ وقدره ثالثة 
ماليني ومائتان وسبعة عرش ألفا وستامئة ومخسة وتسعون رياال، وسوف يتم رفع هذا اإلجراء 
ملحكمة االستئناف بمكة املكرمة لتدقيقه، وبعد اكتساب اإلذن القطعية سيتم اإلفراغ إن شاء 
اهلل تعاىل، وإيداع مبلغ التعويض للوقف يف بيت املال إىل حني رشاء البدل، وباهلل التوفيق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٢٨هـ

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
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الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤/١٨٧١١٨٦ برقم  املكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥١٦٩٧٩٨ 
وتاريخ ١٤٣٥/٣/٧هـ، املتضمن طلب )...( الناظر عىل وقف )...( إفراغ العقار الواقع 
خلف شارع )...( من الناحية الغربية من حملة )...( يف مكة املكرمة لصالح رشكة )...(، 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه، تقررت املوافقة عىل اإلذن، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل اله وصحبه وسلم.
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 ا٩اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٢٢٧٣١ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ رقم القرار: ٣٥١٧٤٣١٨ 

سقلا سلترا مفعولها-ا رسيانا ممكيةا-ا صكا ممكياها-ا نزعا موسوفا-ا عقارا بيعا-ا إذنا
بالبيعا-اتصديقا لمناظلا تخلربتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتإلذنا

تحلكلا-اإجلتءاتلبيعا-اهتميشاعىلاصكاتملمكيةا-احفظاثمناتلوسف.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي بصفته ناظرًا عىل وقف والده طالبًا اإلذن له ببيع أحد العقارات التابعة للوقف 
وقد  الدولة،  أمالك  قبل  من  ملكيته لصاحلها  نزع  أن جرى  بعد  منفذة ملرشوع  عىل رشكة 
جرى من القايض التحقق من رسيان مفعول صك ملكية العقار وصك الوقفية، كام ورد 
قرار قسم اخلرباء متضمنا أن يف بيع العقار بالثمن املنهى به غبطة ومصلحة جلهة الوقف، 
وقد حرض وكيل الرشكة وقرر رغبة موكلته يف رشاء عقار الوقف بالثمن املنهى به لصالح 
فشهدا  رشعا  معدلني  شاهدين  أحرض  املنهي  من  البينة  وبطلب  قبلها،  من  املنفذ  املرشوع 
العقار  ببيع  للمنهي  القايض  أذن  فقد  ولذا  البيع،  للوقف يف ذلك  بوجود غبطة ومصلحة 
عىل الرشكة املذكورة بالثمن املنهى به، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف، ثم تم إجراء 
بذلك، وقرر  العقار  بالتهميش عىل صك  البيع وأمر  القايض  الطرفني، وأثبت  املبايعة بني 

حفظ الثمن يف احلساب املخصص لذلك.
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القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء  املكرمة،  بمكة  العامة  باملحكمة 
خطاب  عىل  وبناء   ،٣٤٢١٧٧١٣٣ برقم  واملقيدة  ١٤٣٤/٠٩/١٤هـ،  يف   ٣٤٤٢٢٧٣١
طلب  املتضمن  ١٤٣٤/٢/٢٤هـ،  وتاريخ  أط/١٣٢٠٠٠٥٥  رقم   )...( رشكة  رئيس 
رقم  الوقف  عقار  إلفراغ   )...( وقف  لناظر  بالبيع  إذن  صك  باستصدار  يلزم  ملن  اإليعاز 
)٠٩٦٠١( العائد لوقف )...( بموجب الصك الصادر من كتابة العدل األوىل بمكة املكرمة 
برقم ١/٧٧٩/أ وتاريخ ١٤٠٢/٠٥/٠٥هـ، وحيث قد صدر األمر السامي رقم ٦٢٥٨/م 
ب يف ١٤٢٦/٠٥/٠٥هـ املشار فيه اىل رشكة )...( لصالح مرشوع )...( املوازي لشارع 
)...( بمكة، عليه فقد حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( الناظر 
عىل وقف )...( بموجب صك الوقفية والنظارة الصادر من هذه املحكمة برقم ٦/٤٦/٧٦ 
يف ١٤٢٥/٠٥/١٥هـ وأهنى قائاًل: إن من اجلاري يف ملك وقف )...( كامل العقار رقم 
الصك  بموجب  للوقف  اململوك   )...( شارع  خلف  املكرمة  مكة  يف  الواقع   )٠٩٦٠١(
١٤٠٢/٠٥/٠٥هـ،  يف  ١/٧٧٩/أ  برقم  املكرمة  بمكة  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادر 
واملحدود رشقًا السكة النافذة ويليها الباب، وغربًا وشامًا بالسكتني والنافذتني ويمنًا بملك 
)...( و)...( باطنه، ومساحته اإلمجالية ثامنامئة وثالثة وعرشون مرتًا مربعًا ومخسة ومخسون 
بتنفيذه رشكة  املربع، وهو يقع ضمن مرشوع تطوير )...( بمكة واملختصة  باملائة من املرت 
)...(، وقد عرضت رشكة )...( إلفراغ العقار هلم لصالح املرشوع مبلغ وقدره ستة ماليني 
وسبعامئة وتسعون ألفًا ومخسامئة وتسعة وثالثون ريااًل، أطلب اإلذن يل يف بيع عقار الوقف 
املذكور باملبلغ املشار إليه لرشكة )...( لصالح مرشوع )...(، ألن يف ذلك غبطة ومصلحة 
فوجدهتا  بعاليه،  إليها  املشار  الصكوك  عىل  االطالع  فجرى  أهنى،  هكذا  الوقف  جلهة 
الوقفية رقم ٦/٤٦/٧٦ يف  ملا عطف عليه كام جرى االستفسار عن سجل صك  مطابقة 
١٤٣٤/٠٥/١٥هـ بموجب خطابنا رقم ٣٤١٣٦٠٢٣٨ يف ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ، فوردنا 
اجلواب من مدير السجالت باملحكمة برقم ٣٤١٣٦٠٢٣٨ يف ١٤٣٤/٠٦/٠٦ املتضمن 
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مطابقة الصك لسجله ورسيان مفعوله، كام جرى االستفسار عن سجل صك امللكية املراد 
يف   ٣٤١٢٧٨٤٤٦ رقم  خطابنا  بموجب  ١٤٠٢/٠٥/٠٥هـ  يف  ١/٧٧٩/أ  برقم  بيعه 
١٤٣٤/٠٥/٢٦هـ، فوردنا جواب من رئيس كتابة العدل األوىل بمكة رقم ٣٤١٢٧٨٤٤٦ 
يف ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ املتضمن مطابقة الصك لسجله ورسيان مفعوله، كام جرى االطالع 
عىل رشوط الواقف وهذا نصها: )وقفًا منجزًا يرصف ريعه عىل والدته )...( وإخوانه كل من 
)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالده الذكور واإلناث احلارضين ومن 
حيصل له من ثم األوالد من بعدهم طبقة بعد طبقة، عىل أن نصيب أوالده حمصور طبقة بعد 
طبقة، عىل أن من مات عن ولد وولد ولد وأسفل فنصيبه لولده أو ولد ولده، ومن مات قبل 
وصول االستحقاق إليه يفرض حيًا ويعطى أوالده نصيبه، ويكون قسمة الريع عىل النحو 
التايل: لوالدته ثمن الربع، والباقي لعىل إن من مات عن ولد وولد ولد وأسفل فنصيبه لولده 
إليه يفرض حيًا ويعطى أوالده نصيبه،  أو ولد ولده، ومن مات قبل وصول االستحقاق 
ويكون قسمة الريع عىل النحو التايل: لوالدته ثمن الربع، والباقي إلخوانه وأخواته للذكر 
مثل حظ األنثيني، ويكون جلميع األوالد نصيب واحد من أعامهلم، ويقسم بينهم للذكر مثل 
حظ األنثيني، وتكون نظارته )...( ومن بعده الصالح من املستحقني، وبعد فناء املستحقني 
يكون للفقراء واملساكني(ا.هـ، كام جرت الكتابة هليئة النظر للوقوف عىل العقار املراد بيعه 
بمبلغ ستة ماليني وسبعامئة وتسعني ألفًا ومخسامئة وتسعة وثالثني رياال، واإلفادة عن حتقق 
الغبطة واملصلحة يف بيعه باملبلغ املذكور جلهة الوقف، فوردنا اجلواب من رئيس هيئة النظر 
بموجب خطابه رقم ٣٤٤٧٣١١٥ يف ١٤٣٤/٠٥/١٥هـ واملرفق به تقرير عضوي هيئة 
النظر هبذه املحكمة برقم ٣٤٤٧٣١١٥ يف ١٤٣٤/٠٥/١٥هـ، املتضمن: أنه تم الوقوف 
عىل العقار املذكور أعاله، وهو عبارة عن منزل قديم دورين األول حمالت جتارية والثاين 
أربعة شقق سكنية والذي نراه بعد االطالع عىل التثمني اخلاص بالعقار من قبل رشكة )...( 
أنه توجد غبطة  ألفًا ومخسامئة وتسعة وثالثني ريااًل،  البالغ ستة ماليني وسبعامئة وتسعني 
ومصلحة يف بيع العقار املذكور باملبلغ املشار إليه، عضو هيئة النظر )...( توقيعه عضو هيئة 
النظر )...( توقيعه، وقد حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب اهلوية الوطنية رقم )...( 
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وتاريخ  الوكالة رقم ٧٦١٩٧  )...( بموجب  إدارة رشكة  بصفته وكيال عن رئيس جملس 
١٤٣٣/٠٩/٠٥هـ وقرر قائاًل: إن موكلتي رشكة )...( ترغب رشاء الوقف املذكور أعاله 
مرشوع  لصالح  رياال  وثالثني  وتسعة  ومخسامئة  ألفا  وتسعني  وسبعامئة  ماليني  ستة  بمبلغ 
)...(، فطلبت من املنهي البينة عىل أن يف بيع عقار الوقف باملبلغ املذكور فيه غبطة ومصلحة 
جلهة الوقف، فأحرض للشهادة كاًل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
)...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، فشهد كل واحد منهام 
)...( من حملة  بمكة خلف شارع  الكائنة  العامرة  بيع  أن يف  تعاىل  اهلل  أشهد  قائاًل:  بمفرده 
)...( العائدة لوقف )...( بموجب الصك رقم ١/٧٧٩/أ يف ١٤٠٢/٠٥/٠٥هـ بمبلغ 
ستة ماليني وسبعامئة وتسعني ألفًا ومخسامئة وتسعة وثالثني ريااًل فيه غبطة ومصلحة جلهة 
الوقف، فجرى تعديلهام بكل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
بعاليه،  املنهي  إهناء  فبناء عىل  املدين رقم )...(،  السجل  اجلنسية بموجب  و)...( سعودي 
وبناء عىل شهادة البينة املعدلة حسب األصول الرشعية، وبناء عىل تقرير هيئة النظر املشار 
إىل مضمونه بعاليه، وبعد االطالع عىل صك التملك املراد بيعه وإفادة رئيس كتابة العدل 
األوىل بمكة بمطابقة الصك لسجله ورسيان مفعوله، فقد أذنت للناظر عىل وقف )...( بيع 
برقم ١/٧٧٩/أ  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادر  الصك  بموجب  للوقف  اململوك  العقار 
يف ١٤٠٢/٠٥/٠٥هـ عىل رشكة )...( لصالح مرشوع )...( املوازي لشارع )...( بمبلغ 
وقدره ستة ماليني وسبعامئة وتسعون ألفًا ومخسامئة وتسعة وثالثون ريااًل، وأمرت بتنظيم 
نبينا حممد  التوفيق، وصىل اهلل عىل  صك بذلك ورفعه ملحكمة االستئناف وتدقيقه، وباهلل 

وعىل اله وصحبه وسلم، حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ.
احلمد هلل وحده وبعد، لدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
الصك الصادر مني برقم ٣٥١٣٤٠٩٣ يف ١٤٣٥/٠٢/٠١هـ املصدق من حمكمة االستئناف 
 )...( للمدعو  اإلذن  املتضمن  ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ،  يف   ٣٥١٧٤٣١٨ رقم  بالقرار  بمكة 
بصفته ناظرًا عىل وقف )...( ببيع العقار املذكور يف الدعوى حمل اإلهناء، ويف يوم االثنني 
املوافق ١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ حرض )...( سجل مدين رقم )...( بصفته ناظرًا عىل وقف )...( 
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بموجب صك النظارة الصادر من هذه املحكمة برقم ٦/٤٦/٧٦ يف ١٤٢٥/٠٥/١٥هـ، 
وحرض حلضوره )...( سجل مدين رقم )...( بوكالته عن )...( بصفته رئيس جملس إدارة 
رشكة )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شامل جدة برقم ٧٦١٩٧ يف 
١٤٣٣/٠٩/٠٥هـ الراغب يف رشاء عقار الوقف املذكور اململوك للوقف بموجب الصك 
الصادر من كتابة العدل األوىل بمكة برقم ١/٧٧٩/أ يف ١٤٠٢/٠٥/٠٥هـ بمبلغ وقدره 
االستفسار  فجرى  رياال،  وثالثون  وتسعة  ومخسامئة  ألفا  وتسعون  وسبعامئة  ماليني  ستة 
رئيس  خطاب  فوردنا  ١٤٠٢/٠٥/٠٥هـ،  يف  ١/٧٧٩/أ  رقم  التملك  صك  سجل  عن 
مطابقته  املتضمن  ١٤٣٤/٠٦/٠٦هـ،  يف   ٣٤١٢٧٨٤٤٦ رقم  بمكة  األوىل  عدل  كتابة 
لسجله، وبعد حضور الناظر قرر قائال: بعت العقار اململوك لوقف )...( بموجب الصك 
العدل األوىل بمكة برقم ١/٧٧٩/أ يف ١٤٠٢/٠٥/٠٥هـ عىل رشكة  الصادر من كتابة 
)...( لصالح مرشوع )...( املوازي لشارع )...( بمبلغ ستة ماليني وسبعامئة وتسعني ألفا 
قبلت رشاء   :)...( )...( ممثل رشكة  فأجاب  قال،  رياال، هكذا  ومخسامئة وتسعة وثالثني 
ستة  بمبلغ   )...( لشارع  املوازي   )...( مرشوع  لصالح   )...( لرشكة  إليه  املشار  العقار 
ماليني وسبعامئة وتسعني ألفا ومخسامئة وتسعة وثالثني رياال، هكذا قال، ثم أحرض الشيك 
باسم/ وقف  وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  برقم ٠٧٢٧٤٦   )...( املسحوب عىل مرصف 
مدين  سجل  و)...(   )...( رقم  مدين  سجل   )...( من  كل  وشهادة  بحضور  وذلك   )...(
اململوك بموجب الصك رقم ١/٧٧٩/أ  فبناء عليه فقد أصبح كامل املحدود  رقم )...( 
لصالح   )...( لرشكة  ملكًا  بمكة  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٠٢/٠٥/٠٥هـ  يف 
مرشوع )...( املوازي لشارع )...(، وأمرت بالتهميش عليه بموجبه، وبحفظ مبلغ الوقف 
يف مؤسسة النقد حسب املتبع، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠٥/٠٩هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
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بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٢/١٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٢١٧٧١٣٣ برقم  املكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥١٣٤٠٩٣ 
وتاريخ ١٤٣٥/٢/١هـ، املتضمن طلب )...( الناظر عىل وقف )...( اإلذن له ببيع العقار 
الواقع يف )...( بمكة املكرمة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه، تقررت املوافقة عىل اإلذن 
بالبيع، مع مالحظة التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه 

وسلم.
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 ر٩اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: حمكمة البدائع العامة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥١٢٣٨٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ رقم القرار: ٣٥٢٥٨٥٥٧ 

إذنابيعا-اأرضاموسوفةا-اعجزاعناتعمريهاا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-اإعالنا
يفاتلصحيفةا-اإجلتءامزتيدةا-اتثمنياتلعقارا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اشهادةاشهوداعدولا-ا

غبطةاومصمحةالموسفا-اتإلذنالمناظلابالبيعا-احفظاثمناتلعقار.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

لتعرس  للوقف  تابعتني  أرضني  ببيع  اإلذن  طالبًا  جده  وقف  عىل  ناظرًا  بصفته  املنهي  أهنى 
املحلية  الصحف  العقارين يف إحدى  بيع  بديل هلام، وقد جرى اإلعالن عن  إعامرمها ولرشاء 
بيع  يف  أن  متضمنة  العقارية  املكاتب  من  عدد  إفادة  وردت  كام  ثمنهام،  عىل  مزايدة  وأجريت 
العقارين بالثمن الذي انتهى إليه املزاد غبطة ومصلحة جلهة الوقف، كام ورد قرار قسم اخلرباء 
غبطة  فيه  املزاد  إليه  انتهى  الذي  بالثمن  بيعهام  وأن  ضعيفًا  مبلغًا  ُيِغلُّ  تأجريمها  أن  متضمنًا 
العقارين،  ملكية  صكي  مفعول  رسيان  من  التحقق  القايض  من  جرى  ثم  للوقف،  ومصلحة 
وبطلب البينة من املنهي أحرض شاهدين معدلني رشعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوقف يف 
بيع العقارين بالثمن املذكور، كام حرض الراغب يف الرشاء وقرر رغبته يف رشاء العقارين بالثمن 
املنهى به، ولذا فقد أذن القايض ببيعهام عىل الراغب بالرشاء بالثمن الذي انتهى إليه املزاد، وقرر 

حفظ الثمن يف احلساب املخصص لذلك، ثم صدق عىل احلكم من حمكمة االستئناف.
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رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
٣٤٢٥٩٥٧٩٦يف  برقم  لدينا  املقيدة  املعاملة  عىل  بناء  البدائع،  بمحافظة  العامة  املحكمة 
الناظر   )...( )...( بصفته وكيال عن  املدين  )...( رقم سجله  ١٤٣٤/١١/١٣هـ، حرض 
عىل وقف جده بموجب الوكالة رقم ٤٣٩ يف ١٤٣٤/٢/٦هـ الصادرة من املحكمة العامة 
وأطواهلام  وحدودمها   ،)...( يف  أرضني  جلدي  إن  قائاًل:  أهنى  لديه  عام  وبسؤاله  بالعامر، 
 )...( طريق  وجنوبًا  مرتا،  وعرشين  ثالثة  وبطول  ١٨م  شارع  شاماًل  ييل:  كام  ومساحتهام 
عرض ٦٠م بطول ثالثة وعرشين مرتا، ورشقًا القطعتان رقم ١٥و١٦ بطول مخسة ومخسني 
مرت، وغربًا القطعتان رقم ١٩و٢٠ بطول مخسة ومخسني مرتا، وجمموع ومساحتهام اإلمجالية 
الصك  بموجب   )...( جدي  بوقف  واخلاصة  مربعًا،  مرتًا  وستون  ومخسة  ومائتان  ألف 
الصادر من كتابة عدل البدائع برقم ٥١ يف ١٤٢٠/٦/١٧هـ، وحيث إن األرضني أوقفهام 
جدي ليرصف ريعهام حسبام نصت عليه الوصية املنصوص عليها هبذه املحكمة برقم ٥٦ يف 
١٤١٧/٥/٦هـ، وليس هناك مال خاص بالوقف يمكن من عامرهتا، فرأيت أن األفضل 
بيعها ورشاء بدال عنها عقار يف حمافظة عنيزة، بحيث يؤجر وترصف غلته حسب ما نصت 
عليه الوصية، ولقد وضعتها يف أكثر من مكتب عقاري باملحافظة ملدة تزيد عن مخسة أشهر، 
فتوقف سعرها عىل )...( بمبلغ مليون ومخسامئة ألف ريال، لذا أطلب اإلذن يل ببيعهام هبذا 
املبلغ وحفظه لديكم حتى إجياد البديل املناسب، هكذا أهنى، وقد جرى مني اإلعالن عن 
األرضني بصحيفة )...( الصادرة بعدد )...( يف ١٤٣٤/١١/٢١هـ، فتقدم مزايدون للزيادة 
عىل سعر األرضني، فتمت املزايدة بينهام حتى وصل سعرمها ملبلغ مليون وسبعامئة ومخسني 
ألف ريال عىل )...(، هذا وقد جرى مني الكتابة ألصحاب املكاتب العقارية لإلفادة عن 
القيمة لألرضني املنهى عنهام، وهل بيعهام بمبلغ مليون وسبعامئة ومخسني ألف ريال غبطة 
املقيد لدينا برقم ٣٥١١٣٢١٨٤ وتاريخ  ومصلحة للوقف، فوردنا اجلواب مكتب )...( 
 ٣٥١٠٤٥٣٠٧ برقم  لدينا  املقيد  العقاري   )...( مكتب  من  واجلواب  ١٤٣٥/٤/١٨هـ 
ألف  ومخسني  وسبعامئة  مليون  بمبلغ  األرضني  بيع  يف  أن  املتضمن  ١٤٣٥/٤/١١هـ  يف 
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ريال غبطة، وبطلب البينة من املنهي عىل صحة إهنائه أحرض للشهادة وأدائها كاًل من )...( 
بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
بيع  بأن  اهلل  أشهد  بقوله:  منهام  كل  أجاب  لدهيام  عام  وبسؤاهلام   ،)...( رقم  املدين  السجل 
األرضني الواقعتني يف )...( والبالغ مساحتهام ألف ومائتان ومخسة وستون مرتًا مربعًا بمبلغ 
مليون وسبعامئة ومخسني ألف ريال غبطة ومصلحة للوقف وللموقف كام أحرض للتزكية 
سعودي  و)...(   ،)...( املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( من  كاَل  وأدائها 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاهلام عام لدهيام أجاب كل منهام بقوله: أشهد 
اهلل بأن )...( و)...( ثقتان عدالن مقبويل الشهادة يل وعيل، كام جرى االطالع عىل صك 
العقار املنهى عنه فوجدته مطابقا ملا ذكره املنهى وصالح لالعتامد عليه عند اإلفراغ كام جرى 
مسبقا التأكد من رسيان سجل الصك، فوردنا اجلواب من كتابة عدل حمافظة البدائع برقم 
الصك  أن  واملتضمن  املعاملة  أوراق  مع  املرفق  ١٤٣٥/١/١٠هـ  وتاريخ   ٣٥١٢٠٤١٤
مطابق لسجله ساري املفعول، هذا وقد حرض لدينا )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( وقرر رغبته يف رشاء األرضني املذكورتني بمبلغ مليون وسبعامئة ومخسني 
ألف ريال، وأحرض املبلغ بموجب الشيك رقم ) ٣١٤٠٧١ ( يف ١٤٣٥/٣/٢٩هـ املصدق 
واملسحوب عىل مرصف )...( فرع البدائع بمبلغ مليون وسبعامئة ومخسني ألف ريال، عليه 
الشاهدين  وشهادة  اخلربة  أهل  خطايب  عىل  واالطالع  املنهي  إهناء  من  تقدم  ما  عىل  فبناًء 
املعدلني رشعا فقد أذنت للمنهي ببيع األرضني املذكورتني حدودمها وأطواهلام بعاليه بمبلغ 
مليون وسبعامئة ومخسني ألف ريال، وأمرت بإيداع هذا املبلغ يف حساب املحكمة اخلاص 
باألوقاف والقصار يف مرصف )...( فرع البدائع حلني وجود مسوغ لرصفها وصدور إذن 
بذلك، كام أفهمت املنهي أن اإلفراغ سيكون من قبلنا بعد تصديقه من حمكمة االستئناف، 

ففهم ذلك، وصىل اهلل عىل نبينا حممد.

احلمد هلل وحده وبعد ففي هذا اليوم اخلميس ١٤٣٥/٥/١٩هـ، وفيها عادت املعاملة 
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الشخصية رقم ٣٥٢٣٠٤٣٧ وتاريخ  دائرة األحوال  قرار  من حمكمة االستئناف وبرفقها 
„وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق  ١٤٣٥/٥/٣هـ املتضمن بعد املقدمة ما نصه: 
املعاملة، لوحظ أن فضيلة القايض مل يكتب هليئة النظر يف املحكمة أو أقرب حمكمة إن مل يكن 
لديه هيئة نظر للوقوف عىل حمل اإلهناء، والتحقق من عدم إمكانية استثامرها بام فيه صالح 
الوقف بتأجري أو نحوه، والتحقق من الغبطة يف البيع ويف القيمة، واالستئناس برأي أهل 
بالضبط والصك  ما جيريه  نحوه وإحلاق  يلزم  ما  ذكر وإجراء  ما  اخلربة يف ذلك، ملالحظة 
وصحبه  وآله  حممد  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  املعاملة،  إعادة  ثم  وسجله، 
الكتابة لرئيس قسم اخلرباء  الفضيلة فقد جرى مني  وسلم”، ولوجاهة ما ذكره أصحاب 
„تم  املتضمن  ١٤٣٥/٥/١٦هـ  وتاريخ   ٣٥١٤٣٢٩٧٤ رقم  اجلواب  فوردنا  باملحكمة، 
الشخوص إىل موقع األرض، حيث إهنا تقع عىل طريق رئيس، وال يوجد فيها أي إنشاءات، 
بحيث إنه يتم تأجريها وهي هبذه احلالة سيكون مردودها املايل ضعيفا، بينام يف بيعها ورشاء 
عقار بالقيمة التي قدرها أهل اخلربة من املكاتب العقارية البالغة مليون وسبعمئة ومخسني 
ألف ريال فيه غبطه ومصلحة للوقف وأنفع للموقف، هذا ما نراه”، وعليه وجهت برسعة 
إعادة املعاملة ملحكمة االستئناف بعد إكامل وإحلاق ما يلزم حسب املتبع، وصىل اهلل وسلم 

عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٥/٥/١٩هـ.
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة احلقوقية الثانية بمحكمة االستئناف 
بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة البدائع الشيخ 
)...( برقم )٣٥١٤٨٥٣٢٣( وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٢هـ؛ اخلاصة بطلب )...( الوكيل عن 
)...( الناظر عىل وقف جده، اإلذَن له ببيع األرض الواقعة يف )...( اخلاصة بوقف جده )...( 
بمبلغ مليون وسبعامئة ومخسني ألف ريال. املرفق هبا الصك الصادر من فضيلته املسجل برقم 
)٣٥٢٢٢٤١٩( وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥هـ، املتضمن اإلذن له بذلك، كام هو مدون ومفصل 
فيه، املالحظ عليه سابقًا وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه بالضبط والصك بناًء عىل 
قرارنا رقم )٣٥٢٣٠٤٣٧( وتاريخ ١٤٣٥/٥/٣هـ؛ قررنا التصديق عىل ما أذن به فضيلته 

بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ل٩اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٨٩٨٨٩ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٢١١٩٤٠ 

إذناتساثامراوسفا-اعقارتتاماجاورةا-اتعطلامنافعهاا-ارصدارشطاتلوتسفا-اإعالنا
يفاتلصحيفةا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اتعينياتلعلضاتألفضلا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةا
لمناظلا تإلذنا مقاحقيهاا-ا عىلا تلغمةا سقمةا تملوسوفةا-ا تألعيانا تعددا لموسفا-ا ومصمحةا

باالساثامر.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي بصفته ناظرًا عىل وقف طالبًا اإلذن له باستثامر عقار عائد للوقف نظرا لتعطل 
منفعته، وقد جرى من القايض االطالع عىل صك النظارة وصكوك الوقفية ورصد مضموهنا 
والتأكد من مطابقتها لسجلها، كام جرى اإلعالن عن طلب االستثامر بإحدى الصحف، ثم 
والذي حيقق  بينهم  األفضل  العرض  املتقدمني وتعيني  بني  املزايدة  بإجراء  قام قسم اخلرباء 
الغبطة واملصلحة للوقف، وقد أحرض املنهي شاهدين معدلني رشعًا فشهدا عىل وجود غبطة 
أذن  ثم  اخلرباء،  املختار من قسم  العرض  العقار حسب  استثامر  الوقف يف  ومصلحة جلهة 
القايض للمستثمر باستثامر العقار إال أنه قرر عدوله عن االستثامر، فتقدم مستثمر آخر بذات 
الرشوط واملواصفات الواردة يف العقد، ولذا فقد أذن القايض له باستثامر عقار الوقف وفق 
الرشوط واملواصفات املذكورة يف العقد املتفق عليه، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة، بناء عىل 
املعاملة املحالة إلينا برشح فضيلة رئيس املحكمة برقم ٣٣٤٨٩٨٨٩ يف ١٤٣٣/٧/٢٧هـ، 
واملقيدة باملحكمة برقم ٣٣١٤١٢٦١٠ يف ١٤٣٣/٧/٢٧هـ، ويف هذا اليوم الثالثاء املوافق 
السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٤/٩/٨هـ 
هذه  من  الصادر  النظارة  صك  بموجب   )...( وقف  عىل  الناظر  بصفته   )...( رقم  املدين 
ثالثة   )...( لوقف  إن  قائاًل:  وأهنى  ١٤٣٢/٦/٢٧هـ،  يف   ٣٢١٤٥٦٣٠ برقم  املحكمة 
عقارات متجاورة، والواقعة يف مكة املكرمة )...( املثبت وقفيته ومتلكه هلا بموجب الصكوك 
الصادرة من هذه املحكمة برقم ١٤٠ــ ٦١/١٣٧ يف ١٢٩٣/٢/٢٠هـ ورقم ١٣١ـ ١٢٨ 
التي تم ضم  ـ ٦١/١٣٦ يف ١٢٩٣/٢/٢٠هـ،  /٦١ يف ١٢٩٣/٢/٢٠هـ ورقم ١٣٩ 
برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  واحد  حمدود  يف  بعض  إىل  بعضها 
٣٣١٦٢٢١٢ يف ١٤٣٣/٣/٢٩هـ، وحيث إن هذا العقار قديم ومعطل حاليا، فإننا نرغب 
منكم اإلذن لنا باستثامره بام حيقق الغبطة واملصلحة للوقف، هكذا أهنى، فجرى االطالع 
عىل الصكوك املشار إليها أعاله فوجدهتا مطابقة ملا أهنى به، وباالطالع عىل صك النظارة 
فوجدته  ١٤٣٢/٦/٢٧هـ  يف   ٣٢١٤٥٦٣٠ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  إليه  املشار 
من  اجلواب  وردنا  عنه  وباالستفسار   ،)...( وقف  عىل  ناظرًا   )...( املنهي  إقامة  يتضمن 
يف   ٣٣١٤٥٦٤٠٤ رقم  له  خطابنا  عىل  رشحا   )...( الشيخ  املحكمة  هبذه  القايض  فضيلة 
١٤٣٣/٨/٤هـ، املتضمن بأن الصك مطابق لضبطه وساري املفعول، كام جرى االطالع 
يف   ٦١/١٣٧ ١٤٠ــ  برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  إليه  املشار  الوقفية  صك  عىل 
١٢٩٣/٢/٢٠هـ، فوجدته يتضمن وقفية )...( لكامل الدكان الكائن يف )...(، أوقفه بعد 
مماته عىل أخويه )...( و)...( ابني )...( مدة حياهتام من غري مشارك هلام بالسوية بينهام، ثم 
من بعدمها عىل أوالدمها، ثم عىل أوالد أوالدمها، ثم عىل أوالد أوالد أوالدمها السوية بينهم، 
وهكذا مهام تناسلوا أو تعاقبوا أوالد الظهور دون أوالد البطون، ثم بعد انقراض املذكورين 
بينهم ثم  بالسوية  النسب  املوقوف عليهام من  بالكلية يكون وقفا عىل األقارب من عصبة 
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يكون وقفًا عىل علامء الشافعية الفقراء املدرسني املقيمني بمكة ثم يكون وقفا عىل الفقراء 
واملساكني املقيمني يف مكة والثلثان الباقيان لورثته وهم شقيقته )...( وإخوته من أبيه )...( 
أخيه  عىل  ثم   )...( ألخيه  املذكور  الدكان  كامل  عىل  النظر  وجعل  و)...(  و)...(  و)...( 
مهام  وهكذا  أوالده،  أوالد  أوالد  عىل  ثم  أوالده  أوالد  عىل  ثم   )...( أوالد  عىل  ثم   )...(
فاألرشد  األرشد  املذكورين،  لألقارب  النظر  جعل  ثم  منهم،  فاألرشد  لألرشد  تناسلوا، 
منهم، وإذا آل الدكان املذكور إىل علامء الشافعية يكون النظر حينه ملفتي الشافعية، وإذا آل 
الدكان املذكور إىل الفقراء واملساكني يكون النظر حينئذ للحاكم الرشعي يويل عليه ناظر من 
طرفه من أهل الديانة واألمانة. ا.هـ، وبه إحلاق مرصود بتاريخ ١٤٢٣/٢/١٠هـ يتضمن 
ضم  يتضمن  ١٤٣٣/٤/٥هـ  بتاريخ  مرصودا  هتميشا  به  وجدت  كام  له،  الذرع  إضافة 
الصك  بموجب  وذلك  له  املجاورين  املحدودين  إىل  الصك  هذا  بباطن  املدون  املحدود 
عنه  وباالستفسار  ١٤٣٣/٣/٢٩هـ،  يف   ٣٣١٦٢٢١٢ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر 
يف   ٣٣١٤٥٦٤٠٠ رقم  باخلطاب  املحكمة  هبذه  السجل  مدير  من  اجلــواب  وردنــا 
ما  سوى  سجله  عىل  يوجد  ال  وأنه  لسجله،  الصك  مطابقة  املتضمن  ١٤٣٣/٨/٢٠هـ، 
الصادر من هذه  إليه  املشار  الوقفية  رشح عليه حتى تارخيه، كام جرى االطالع عىل صك 
املحكمة برقم ٦١/١٢٨/١٣١ يف ١٢٩٣/٢/٢٠هـ، فوجدته يتضمن وقفية )...( لكامل 
وعمره  هيأه  الذي  للدكان  املالصق  السبيل  عىل  مماته  بعد  أوقفه   )...( يف  الكائن  الدكان 
املويص يف حال حياته، يشرتي من غلة الدكان ماء عذبًا ويضعه يف السبيل يف كل يوم عىل 
الباقيان  والثلثان  واإلناث،  الرجال  من  واملارة  السيارة  منه  ليرشب  املاء  من  يسع  ما  قدر 
لورثته، وهم: شقيقته )...( وإخوته من أبيه )...( و)...( و)...( و)...(، ورشط رشوطا 
الويص  أوالد  بعده عىل  ثم من   ،)...( للويص  النظارة عليه  بمقتضاها، وأن  العمل  طلب 
وأوالد أوالده وأوالد أوالد أوالده، وهكذا مهام تناسلوا، لألرشد فاألرشد منهم، ثم من 
لألرشد  تناسلوا،  مهام  وهكذا  فاألقرب،  األقرب  الويص  عصبة  عىل  النظر  جعل  بعدهم 
فاألرشد منهم، ثم جعل النظر لعصبته، أي عصبة املويص، األقرب فاألقرب من النسب 
وبه  يومئذا.هـ،  الرشعي  للحاكم  النظر  جعل  ثم  منهم،  فاألرشد  لألرشد  تناسلوا،  مهام 
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هتميشا  به  وجدت  كام  له،  الذرع  إضافة  يتضمن  ١٤٢٣/٣/٨هـ  بتاريخ  مرصود  إحلاق 
إىل  الصك  هذا  بباطن  املدون  املحدود  ضم  يتضمن  ١٤٣٣/٤/٥هـ  بتاريخ  مرصودا 
املحدودين املجاورين له وذلك بموجب الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٣١٦٢٢١٢ 
يف ١٤٣٣/٣/٢٩هـ وباالستفسار عنه وردنا اجلواب من مدير السجل هبذه املحكمة رشحا 
عىل خطابنا له رقم ٣٤٢٠٨٢٥٠٩ يف ١٤٣٤/٨/٢٩هـ، املتضمن مطابقة الصك لسجله، 
تارخيه، كام جرى االطالع عىل صك  ما رشح عليه حتى  يوجد عىل سجله سوى  وأنه ال 
الوقفية املشار إليه الصادر من هذه املحكمة برقم ١٣٩ـ ٦١/١٣٦ يف ١٢٩٣/٢/٢٠هـ، 
فوجدته يتضمن وقفية )...( لكامل الدكان الكائن يف )...(، أوقفه بعد مماته عىل مصالح 
املسجدين الكائنني )...( مسجد )...( ومسجد )...(، من دهن لرساجهام ورشاء حصري هلام 
مقدار ربطتني كل سنة، تفرش كل ربطة يف إحدى املسجدين الكائنني )...( مسجد )...( 
التمر  من  قنطاران  منه  يشرتى  غلته  من  زاد  وما  املذكور،  الدكان  غلة  من   )...( ومسجد 
الرشين يف شهر رمضان يف كل سنة، وقسم كل قنطار من القنطارين املذكورين عىل الفقراء 
واملصلني يف املسجدين، وأيضا يعطى ما يبقى من ذلك ملؤذن مسجد )...( املذكور والثلثان 
ورشط  و)...(،  و)...(  و)...(   )...( أبيه  من  وإخوته   )...( شقيقته  وهم  لورثته  الباقيان 
بعده عىل أوالد  ثم من  النظارة عليه للويص )...(،  بمقتضاها، وأن  العمل  رشوطا طلب 
الويص وأوالد أوالده وأوالد أوالد أوالده وهكذا مهام تناسلوا، لألرشد فاألرشد منهم، ثم 
من بعدهم جعل النظر عىل عصبة الويص األقرب فاألقرب وهكذا مهام تناسلوا، لألرشد 
فاألرشد منهم، ثم جعل النظر لعصبته أي عصبة املويص األقرب فاألقرب من النسب مهام 
تناسلو، لألرشد فاألرشد منهم، ثم جعل النظر للحكام الرشعي يومئذ يويل عليه ناظرا من 
طرفه من أهل الديانة واألمانة. ا.هـ، وبه إحلاق مرصود بتاريخ ١٤٢٢/٩/٩هـ يتضمن 
ضم  يتضمن  ١٤٣٣/٤/٥هـ  بتاريخ  مرصودا  هتميشا  به  وجدت  كام  له،  الذرع  إضافة 
الصك  بموجب  وذلك  له،  املجاورين  املحدودين  إىل  الصك  هذا  بباطن  املدون  املحدود 
الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٣١٦٢٢١٢ يف ١٤٣٣/٣/٢٩هـ وباالستفسار عنه وردنا 
اجلواب من مدير السجل هبذه املحكمة باخلطاب رقم ٣٣١٤٥٦٤٠٠ يف ١٤٣٣/٨/٢٠هـ 
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املتضمن مطابقة الصك لسجله وأنه ال يوجد عىل سجله سوى ما رشح عليه حتى تارخيه. 
هذه  من  والصادر  أعاله  إليه  املشار  الوقف  حمدودات  ضم  صك  عىل  االطالع  جرى  كام 
املحكمة برقم ٣٣١٦٢٢١٢ يف ١٤٣٣/٣/٢٩هـ فوجدته يتضمن ضم املحدودات املدونة 
بباطن صكوك الوقفية العائدة لوقف )...( واملذكورة أعاله بعضها إىل بعض، وأصبحت يف 
حمدود واحد، وحدوده وأطواله بعد الضم كام ييل شاماًل: يبدأ من الرشق باجتاه الغرب بطول 
تسعة أمتار وتسعني سنتمرتا، ثم يستمر بطول أربعة أمتار وثامنني سنتمرتا، وحيده الشارع 
العام بعرض سبعة وعرشين مرتا وثامنني سنتمرتا رشقا وثامنية وعرشين مرتا غربا، وجنوبا: 
يبدأ من الرشق باجتاه الغرب بطول أربعة أمتار وستني سنتمرتا ثم يستمر بطول ثالثة أمتار 
ثم يستمر بطول ثالثة أمتار وحيده جار، ورشقا: يبدأ من الشامل باجتاه اجلنوب بطول أربعة 
عرش مرتا وسبعة ومخسني سنتمرتا، ثم ينكرس للرشق بطول مرت وحد وسبعني سنتمرتا، ثم 
ينكرس للجنوب بطول أربعة أمتار وتسعني سنتمرتا، وحيده مسجد ومتام احلد جار، وغربا: 
يبدأ من الشامل باجتاه اجلنوب بطول ثامنية أمتار وستني سنتمرتا، ثم ينكرس للرشق بطول مرت 
أمتار وتسعني سنتمرتا، وحيده  ينكرس للجنوب بطول عرشة  ثم  واحد وعرشين سنتمرتا، 
جار، واملساحة اإلمجالية بموجب الضم هي مائتان واثنان وأربعون مرتا مربعا وتسعة عرش 
املحكمة  هبذه  القايض  فضيلة  من  اجلواب  وردنا  عنه  وباالستفسار  املربع.  املرت  من  باملائة 
الشيخ )...( املتضمن بأن الصك مطابق لضبطه وساري املفعول. كام جرى اإلعالن عن 
عدة  فتقدم  ١٤٣٣/٨/٢٥هـ،  يف   )...( بعدد   )...( جريدة  يف  املذكور  الوقف  استثامر 
أشخاص يرغبون يف استثامر الوقف املذكور، كام جرت الكتابة هليئة النظر هبذه املحكمة عدة 
الغبطة  حيقق  بام  بينهم  واملزايدة  الوقف  الستثامر  املتقدمني  عروض  عىل  لالطالع  مرات 
يف   ٣٣١٤١٢٦١٠ رقم  باخلطاب  جواب  آخر  منهم  فوردنا  الوقف،  جلهة  واملصلحة 
١٤٣٤/٧/١١هـ املتضمن بأنه تم عمل املزايدة بني املتقدمني ورست املزايدة عىل رشكة 
)...(، ويمثلها وكيلها )...(، وذلك ملدة عرشين عاما، منها سنتان لإلنشاء بمبلغ مئتي ألف 
ريال لكل سنة، وثامنية عرش عاما بمبلغ مليون وستامئة ألف ريال لكل سنة، وبرفقه العقد 
الناظر مهلة إلحضار  قبلنا، وطلب  الناظر واملستثمر وموقعة من  واملواصفات موقعة من 
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عقد املكتب املرشف وتقرر رفعها لفضيلة ناظرها بام تم. ا.هـ، وباالطالع عىل العقد املربم 
بني الطرفني ومها الطرف األول وقف )...(، والطرف الثاين املستثمر رشكة )...( ويمثلها/ 
)...( بصفته املدير العام للرشكة، فوجدته يتضمن بعد املقدمة أواًل: يعترب التمهيد السابق 
جزءًا متمام ومكماًل للعقد يف كل بنوده واملتضمن استثامر وقف )...( الواقع بمكة املكرمة 
هذه  من  الصادر  املحدودات  ضم  صك  بموجب  للوقف  واململوك   )...( مقابل   )...(
ثانيًا:   .)...( رشكة  املستثمر  قبل  من  ١٤٣٣/٣/٢٩هـ  يف   ٣٣١٦٢٢١٢ برقم  املحكمة 
يستأجر املوقع املذكور إجيارًا طويل األمد إلنشاء مرشوع استثامري عىل نفقة املستثمر اخلاصة 
اخلاصة  نفقته  عىل  املستثمر  يقوم  ثالثًا:  العقد.  مدة  هناية  وحتى  تنفيذه  بعد  والستثامره 
باستخراج الرتاخيص االبتدائية املطلوبة من اجلهة املختصة باسم وقف )...(، بحيث يغطى 
الرتخيص أكرب قدر ممكن من مساحة العني املؤجرة إضافة إىل أقىص عدد ممكن من األدوار، 
كام يقوم باستخراج الرتاخيص النهائية مع حتمله كافة نفقاهتا. مدة العقد: ١ - مدة اإلجيار 
مميزًا. الصك  استالم  تاريخ  من  تبدأ  التعمري،  مدة  شاملة  هجريا  عامًا  عرشون   )  ٢٠( 

 ٢ - قيمة اإلجيار عىل النحو التايل: أ ـ )٢٠٠٫٠٠٠( مائتا ألف ريال لكل سنة من سنوات 
 اإلعامر وعددها سنتان فقط. ب ـ )١٫٦٠٠٫٠٠٠ ريال( مليون وستامئة ألف ريال ملدة 
)١٨( ثامنية عرش عاما، تسلم مع بداية السنة املستحقة بشيك مصدق إىل الطرف األول، وإذا 
تعذر يرسل الشيك حسب العنوان املحدد يف هذا العقد. ٣ - يلتزم املستثمر يف عقود التأجري 
من الباطن بأن ال تزيد مدة العقود عن مدة هذا العقد. ٤ - إذا تأخر املستثمر عن السداد يف 
املوعد املحدد فإنه حيق للطرف االول مطالبته بالسداد عن طريق اجلهات املختصة. ٥ - يف 
حال نشوب أي خالف يتم حله بالطرق الودية مع أهل اخلربة واملعرفة وفتح باب الصلح، 
وإذا تعذر ذلك فإن املحاكم الرشعية يف اململكة العربية السعودية هي الطريق الوحيد حلل 
مع  بالتعاقد  اخلاصة  نفقته  عىل  املستثمر  يلتزم   - ١ التنفيذ:  بينهام.  القائم  واخلالف  النزاع 
مكتب هنديس معتمد لدى أمانة العاصمة للتصميم ولإلرشاف عىل التنفيذ من البداية حتى 
النهاية حتت مسئوليته. ٢ - الطرف األول غري مسؤول عن تأخر املستثمر يف إنجاز املرشوع 
عن الوقت املحدد. ٣ - يقوم املستثمر وعىل نفقته اخلاصة بإزالة كافة األنقاض وعوائق  تنفيذ 
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العمومية  األماكن  عىل  ونقلها  وبعده  أثنائه  ويف  التنفيذ،  قبل  وجودها  حال  يف  املرشوع 
املستثمر  عىل  حيظر   - ٤ األول.  الطرف  من  تعويض  بأي  املطالبة  دون  لذلك  املخصصة 
الباطن إال بإذن احلاكم  التنازل عن تنفيذ مضمون هذا العقد ألي طرف آخر أو بيعه من 
الرشعي لذلك. ٥ - الوقف والناظر غري مسئولني عن أي خسارة مادية أو برشية تنتج عن 
أي أرضار حتدث جلريان أو أي جهة كانت أثناء فرتة اهلدم واإلنشاء واإلجيار حتى انتهاء 
فرتة االستثامر )مدة العقد(، ويكون املسؤول عن ذلك كله الطرف الثاين )املستثمر(. ٦ - يف 
حال تعرض أرض الوقف أو املبنى املقام عىل أرض الوقف حمل هذا العقد لنزع امللكية أو 
اهلدم من قبل أي جهة سواء كانت تلك اجلهة حكومية أو أهلية ومتتلك احلق يف نزع امللكية 
أو اهلدم فيتم التعويض عن قيمة األرض يكون بالكامل للوقف، وأما التعويض عن قيمة 
املبنى واألنقاض تتم قسمته عىل مدة االستثامر وهي تساوي عدد سنوات االستثامر يف صك 
اإلذن الرشعي املعد هبذا اخلصوص، وبذلك يصبح ناتج القسمة يمثل قيمة السهم الواحد، 
وقيمة كامل تعويض األنقاض متثل عدد األسهم لسنوات االستثامر ويتم توزيع األسهم 
عىل النحو التايل: أ ـ يستحق الطرف األول من قيمة تعويض األنقاض عددًا من األسهم 
تساوي عدد السنوات اهلجرية التي مضت من مدة هذا العقد )مدة االستثامر(، قبل إيقاف 
عدد  تساوي  أسهم  عدد  األنقاض  تعويض  قيمة  من  الثاين  الطرف  يستحق  ـ  ب  منفعته. 
السنوات اهلجرية املتبقية من مدة هذا العقد )مدة االستثامر(، اعتبارًا من تاريخ فصل التيار 
الكهربائي. ج ـ ويف كل حاالت التعويض عن األنقاض حيق للطرف الثاين أن يدخل مكتتبًا 
أو مسامهًا مؤسسًا وأساسيًا بمبلغ األنقاض بعدد األسهم املقررة له باملدة املتبقية من مدة 
االستثامر وذلك يف أي مرشوع تطويري يشمل موقع املبنى حمل هذه االتفاقية وبدون أي 
بأسهمه  الترصف  الثاين  للطرف  بعده، وحيق  يمثله من  أو من  الطرف األول  اعرتاض من 
حينذاك كيفام شاء، كام حيق له أخذ قيمة التعويض نقدًا من الطرف األول. ٧ -يلتزم الطرف 
الثاين بتجهيز املبنى بجميع التجهيزات الكهربائية والصحية وأعامل النجارة والديكورات 
والفرش وخالفه، كام يلتزم باملحافظة عليها وعىل املبنى طيلة فرتة )مدة االستثامر( وحتى 
انتهائه. ٨ -عند انتهاء مدة االستثامر يقوم املستثمر بتسليم الوقف لناظره وما بداخله من 
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أجهزة كهربائية كاملكيفات وعدادات الكهرباء املستحدثة واملصاعد والسنرتاالت واألجهزة 
من  والتأكد  واخلارجية  الداخلية  الكهرباء  ومتديدات  والسباكة  السالمة  وشبكة  الصحية 
سالمة املبنى داخليًا وخارجيًا ويكون ذلك بموجب حمرض تسليم يوقع عليه الطرفان بعد 
التأكد من جودهتا وصالحيتها، مع مراعاة اإلهالك الطبيعي للمبنى وموجوداته. ٩ - يلتزم 
ذات  اجلهات  خمتلف  من  الصادرة  هبا  املعمول  والتعليامت  األنظمة  خمالفة  بعدم  املستثمر 
العقد. مدة  طيلة  ذلك  تبعات  حتمله  مع  املرشوع  استخدام  خيص  فيام  اململكة  يف   العالقة 

تامة  الطرف األول معاينة  املقدم من  العقار  بأنه عاين  الثاين )املستثمر(  الطرف  يقر   - ١٠
نافية للجهالة وأنه قبله عىل وضعه. ١١ - يف حالة وفاة أحد الطرفني يستمر العقد بني ورثة 
الطرف الثاين )املستثمر( والناظر اجلديد عىل هناية املدة املقررة هبذا العقد والصك الصادر 
العقد عىل  الطرفني حول هذا  املكاتبات واملراسالت بني  تتم كافة  هبذا اخلصوص. ١٢ - 
عنوان كل منهام وصندوق الربيد هبذا العقد. ١٣ - حرر هذا العقد من نسختني أصلية يسلم 
لكل طرف نسخة موقعة ومصدقة من كال الطرفني للعمل هبا بعد صدور اإلذن من احلاكم 
الرشعي. اهـ كام جرى االطالع عىل مواصفات التنفيذ فوجدهتا تتضمن التزام الطرف الثاين 
أجنحة  أو  فندق  إنشاء   * التنفيذ:  مواصفات   - ١ املتضمنة:  التالية  باملواصفات  املستثمر 
سكنية. * مكونات املرشوع حسب التصاريح باحلد األقىص املرصح له من اجلهات املختصة. 
ورسوم  والتعقيب  الرتبة  وجسات  املخططات  مصاريف  كافة  الثاين  الطرف  يتحمل   *
ترخيص البناء وإهناء املعاملة مع اجلهات املختصة. * أعامل األساسات واهليكل اخلرساين 
البناء بلوك من  حسب املخططات املعتمدة من املكتب اهلنديس املصمم والبلدية. * أعامل 
الداخلية  أما احلوائط  العازل للحرارة للحوائط اخلارجية املالمسة للهواء اخلارجي  البلوك 
مضادة  بمبيدات  ومعاجلتها  األساسات  أرضية  رش   * املفرغ.  األمحر  الطوب  من  فتكون 
كالتايل:  الصناعة  أصول  حسب  اللياسة  أعامل   - ٢ األخرى.  واحلرشات  األبيض  للنمل 
بمونة  الطرطشة  عمل  ثم  باملاء  بياضها  املراد  األسطح  رش  تعمل  العمومية  * الطرطشة 
مكونة بنسبة ٤٥٠ كجم/م٣ رمل ورشها باملاء مرتني صباحًا ومساء ملدة ثالثة أيام. * يعمل 
البياض يف احلوائط عن  يزيد سمك  البؤج واألوتار وجيب أال  البياض بطريقة  أنواع  كافة 
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أعامل  مجيع  * ترش  ورأسيًا  أفقيًا  واخلرسانة  املباين  بني  املمدد  الشبك  يستخدم   * ٢سم. 
األعامل  مواصفات   - ٣ أيام.  ثالثة  عن  تقل  ال  ملدة  باملاء  وغزيرًا  منتظاًم  رشا  البياض 
الكهربائية: تتم مجيع أعامل الكهرباء طبقُا للمواصفات العامة للمباين املعمول هبا يف اململكة 
العربية السعودية واملواصفات امللحقة باللوحات والرسومات الكهربائية وهذه املواصفات، 
وكل جزء متمم لآلخر ويف حالة التعارض تقدم مواصفات العقد ثم مواصفات اللوحات 
املقاول مراجعة األمحال  الرتتيب وعىل  العامة عىل  املواصفات  ثم  الكهربائية  والرسومات 
املوقعة عىل الرسومات ولوحات التوزيع. املواد: تستخدم مواسري PVC فصلية أو صلب 
مواسري  أي  أو  املياه  مواسري  استعامل  جيوز  وال  الكهرباء  ألعامل  واخلاصة  السمك  قياسية 
األسالك  مجيع   * يامثلها(  ما  أو   )...( رشكة  إنتاج  املعتمدة  البالستيك  )املواسري  أخرى 
والكابالت ووحدات إنارة الكشافات الفلورسنت )...( من إنتاج رشكة )...( السعودية 
أو ما يامثلها. * املفاتيح واألفياش من النوع اإلنجليزي )...( * نوع مراوح السقف )...(* 
التكييف  بالسخانات ومفاتيح  بيان ومدون عليها أهنا خاصة  ملبة  السخانات ذات  مفاتيح 
٣٠ أمبري للوحدات ١٨٠٠٠و ح ب/س و٤٠ أمبري للوحدات ٢٤٠٠٠ وج ب/س. * 
جيب أن تكون لوحات التوزيع الفرعية من النوع الغاطس يف اجلدار من نوع )...( أو )...( 
الفرعية  اللوحات  مجيع  تأريض  يتم  األريض:  شبكة   * الرسومات.  حسب  يامثلها  ما  أو 
والسكاكني بسلك نحاس عادي بقطر مناسب وتؤرض الربايز وخاصة مفاتيح السخانات 
واملكيفات وكذلك اإلنارة بسلك معزول ذو اللونني األصفر واألخرض بقطر ١.٥مم٢ ويتم 
ربط الشبكة كلها يف بئر األريض املصنع بإحدى الطرق املعتمدة من االستشاري. * مراعاة 
العاملية. * سكينة  املواصفات  التعادل وخط األريض حسب  املوجب وخط  األلوان خلط 
ويركب  التيار  زيادة  عند  يعمل  فيوز  وهبا  اجلدار  عىل  يركب  الذي  النوع  من  التيار  فصل 
حسب السعات املطلوبة يف غرفة السكاكني وتكون من إنتاج )...( أو رشكة )...( اإلنجليزية 
أو  الربالتو  الرخام  من  بالطات  وتركيب  توريد  يتم   * الرخام:  أعامل   - ٤ يامثلها.  ما  أو 
الرتافنتينو نخب أول جيد مقاس ٣٠ ×٦٠ وبسمك ٢سم أو أي نوع يكون مالئم للمداخل 
والصاالت بالدور األريض وصاالت االستقبال. * تثبيت البالطات بالطريقة امليكانيكية. 
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الرخام عند  أن ال تظهر سامكة  الرخام واحلائط عن ٢ سم. * جيب  الفراغ بني  يقل  * ال 
األركان وذلك بطريقة أصول الصنعة. * الواجهات الرئيسية رشائح أملونيوم مع الزجاج 
وتركيب رخام من نوع )...( نخب أول جيد لواجهة الدور األريض. * أما بقية الواجهات 
فتكون لياسة ومادة رش نوع )...( إيطالية الصنع. * أعامل الرخام لألرضيات تلصق بمونة 
مكونة من ٣٠٠ كجم أسمنت /م٣ رمل عىل أن يلصق عىل فرشة رمليه مع جالء الرخام 
الرخام  يكون   * الرخام.  لون  حسب  امللون  أو  األبيض  األسمنت  بلباين  وسقيه  وتلميعه 
بالنسبة ألرضيات املمرات من النوع )...( حسب املقاسات أما احلوائط فتكون لياسة ومادة 
السامكة  وحسب  والطرقات  البهو  يف  املستخدم  الرخام  نفس  من  الدرج  يكون   * رش. 
املوضحة الحقًا ويراعى يف تصنيع الدرج أن تكون النائمة من قطعة واحدة وتكون سامكة 
الرخام ٢سم لبالط األرضيات. ٣سم لنائمة الدرج. ٢سم لقائمة الدرج. ٥ - مواصفات 
أعامل اهلاتف: * يتم تأسيس شبكة هاتف متصلة بسنرتال عمومي. * تكون الشبكة متصلة 
بكل غرفة. * تكون مواسري وعلب اهلاتف مستقلة عن اخلاصة بالكهرباء. ٦ - اخلدمات 
العامة )الكهرباء واهلاتف واملياه والرصف الصحي ( * يتوىل املستثمر إدخال مجيع مرافق 
اخلدمات إىل املبنى. * يلتزم املستثمر بجميع التكاليف املرتتبة والالزمة إلدخال اخلدمات. 
دون  اإلجيار  مدة  طيلة  اخلدمات  باستهالك  اخلاصة  الفواتري  مجيع  بدفع  املستثمر  يلتزم   *
تأخري. ٧ - أعامل العـزل: * يتم تركيب عازل مائي وحراري بالسطح حتت البالط. * يتم 
املياه واملطابخ. ٨ - سرياميك األرضيات واحلوائط:  مائي يف مجيع دورات  تركيب عازل 
تكون من إيطايل أو أسباين أو أمارايت ٦مم ويلصق سرياميك احلوائط بواسطة املادة اخلاصة 
أما  البالستيك  العلب  بواسطة  متام  مستوى  واحد  سطح  عىل  ويركب  السرياميك  بلصق 
سرياميك األرضيات فيلصق عىل طبقة من املونة من ٣٥٠كجم ٨ أسمنت/م٣ رمل ويسقى 
اجلميع بلباين األسمنت األبيض أو حسب اللون املطلوب وسعر املرت السرياميك ال يقل عن 
مخسة وعرشين رياال. ٩ - بالط الغـرف: يكون البالط سرياميك إيطايل أو اسباين أو إمارايت 
٦ملم ويلصق عىل طبقة من املونة من ٣٥٠ كم ٨ إسمنت ملم٢ رمل ويسقى بلباين األسمنت 
األبيض أو حسب اللون املطلوب وسعر مرت السرياميك ال يقل عن مخسة وعرشين ريااًل. 
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مع  وغريها  والربوز  احللوق  كاملة  النجارة  أعامل  مجيع  توريد   * األبواب:  أعامل   - ١٠
السمك  بالتعشيق بكامل  توضيبها وترييح الضلف. × جتميع حلوق األبواب والشبابيك 
احللوق  تركيب   * املجوز.  واللسان  النقر  بطريقة  األبواب  ورؤوس  األسطامات  وجتميع 
وتثبيت  الواحدة  للقطعة  ستة  عن  عددها  يقل  وال  ١٥سم  بطول  حديد  كانات  بواسطة 
الكانات يف احللوق بمسامري البورمة ويف احلائط بمونة الرمل واألسمنت. * مجيع أبواب 
بوابات   * .)...( ماركة  والكوالني من  السويدي  األبيض  الغرف واحلاممات من اخلشب 
املدخل الرئييس للشقق أو اجلناح من اخلشب املقنو. * تكون مفصالت األبواب من الصلب 
الذي ال يصدأ وبسمك ال يقل عن ٢.٥مم. * تزود األبواب بمصد للباب مثبت يف األرض 
مداخل  مجيع   * ٣مفصالت.  باب  كل  يف  املفصالت  عدد   * بالستيك.  خوابري  بواسطة 
أبواب العامرة الرئيسية من الزجاج السيكوريت بسمك ال يقل عن ١٢ملم ومكائن األبواب 
من النوع اإليطايل األصيل. ١١ - أعامل األملنيوم: * مجيع الشبابيك للواجهات زجاج مفرد 
نوعية  من  اخلردوات  ومجيع   %٥٠ عاكس  والزجاج  الوبيكو  قطاعات  أسود  لون  وأملنيوم 
املقاول عينة قطاعات االملنيوم  النوافذ ال يقل عن ٦ملم. × يقدم  )...(. * سمك زجاج 
واملقرتح استخدامها لكل قطاع من القطاعات. × تزود النوافذ األملنيوم باآليت: * مقبض 
جمهز للخدمة الشاقة. * زوج من املفصالت الغاطسة ١٢ - احلاممات: * مجيع األجهزة من 
ماركة )...( أسباين. * تورد وتركب شاملة الوصالت واخلالطات والليات عىل أن يكون 
حسب اللون املعتمد من االستشاري. * مجيع اخلالطات والدش من ماركة )...( اإليطايل. 
* مجيع مواسري الرصف والتغذية من نوع )...( أو خليجي أصيل. * مجيع السخانات )...( 
إيطايل. ١٣ -أجهزة إنذار للحريق: * مع أجهزة كشف الدخان من ماركة )...( اإلنجليزية 
أو ما يعادهلا. * تركيب أجهزة إطفاء احلريق × يتم توريد وتركيب صناديق اإلطفاء للحريق 
معدنية من احلديد املدهون باللون املطلوب. * حيتوي كل صندوق عىل صاممني ١.٥ بوصة 
و٢.٥ بوصة من النحاس. * خرطوم بقطر ١.٥ بوصة مطاط بطول ٣٠م وحامل للخرطوم 
من النوع نصف األتوماتيكي من الصلب. * مجيع األعامل مطابقة لتعليامت ومواصفات 
بوحدات  مكيفة  تكون  وامليزانني  األريض  الدور   * التكييف:  أعامل   - ١٤ املدين.  الدفاع 
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أسبيليت يونت. * مجيع الغرف مكيفة بوحدات إسبلت أو بالوحدات املنفصلة شباك تكون 
من نوع )...( أو )...(.١٥ - أعامل املصاعد: × تركب املصاعد من نوع )...( أو )...( أو 
)...( مع أبواب أتوماتيك. ١٦- يلتزم الطرف الثاين بتنفيذ املواصفات املذكورة للبناء أو 
أفضل منها: ١ - تتم كافة املكاتبات بني الطرفني حول هذا العقد عىل عنوان كل منهام املبني 
يف صدر هذا العقد أو أي عنوان أخر يقدمه أحد الطرفني كتابة إىل الطرف األخر.٢ - حرر 

هذا العقد من نسختني أصليتني، بيد كل طرف نسخة أصلية موقعة للعمل هبا.
٣ - أميل العقد عىل الطرفني وأقرا بام فيه واالتفاق والتوقيع عىل ذلك وأذنا ملن يشهد، 
واهلل خري الشاهدين. ا.هـ، كام حرض املدعو )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( بوكالته عن )...( سجل مدين رقم )...( و)...( سجل مدين رقم )...( بالوكالة 
الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة املكرمة برقم ٦٦٤١ يف ١٤٣٠/٢/١٣هـ، بصفتهام 
رشيكني برشكة )...( بموجب السجل التجاري رقم )...( يف ١٤٢٨/١/١٥هـ صادر من 
فرع وزارة التجارة بمكة واملوثق عقد تأسيسها من كتابة العدل الثانية بمكة املكرمة بصحيفة 
رقم ٤٥٥٠٩ جلد رقم ٢٧١٤ يف ١٤٢٧/١١/٧هـ، وقرر برغبة رشكة )...( العائدة ملوكليه 
املذكورين يف استثامر وقف )...( املذكور مدة عرشين عاما شاملة لإلنشاء والتعمري بمبلغ 
مليون  مبلغ وقدره  منها  ريال، لكل سنة  ألف  مليونا ومائتا  إمجايل وقدره تسعة وعرشون 
ألف  مائتا  مبلغ وقدره  منهام  لكل سنة  والتعمري  اإلنشاء  ماعدا سنتي  ريال،  ألف  وستامئة 
ريال، كام قرر بالتزام رشكة )...( بالعمل بجميع ما جاء يف العقد والرشوط واملواصفات 
املذكورة أعاله، هكذا قرر، كام جرى سؤال الناظر واملستثمر عن عقد املكتب املرشف عىل 
البناء، فقررا بأنه سيتم التعاقد مع أحد مكاتب اإلرشاف اهلنديس بعد استالم صك اإلذن، 
كام جرى سؤاهلام وهل تم استخراجهام لتصاريح البناء؟ فأجابا بأنه مل يتم استخراجها حتى 
اآلن، وأهنام سوف يتقدمان للجهة املختصة الستخراجها بعد استالم صك اإلذن، فجرى 
إفهامهام بأن يف اتفاقهام عىل أن يكون بداية االستثامر هو من استالم صك اإلذن فيه جهالة، 
حيث ال يعلم متى يتم استخراجها، وقد يستغرق وقتا، وأن األبعد عن اجلهالة بأن يكون 
بداية االستثامر هو من استخراج تصاريح البناء، فقررا بموافقتهام وقناعتهام عىل أن يكون 
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من  كل  للشهادة  حرض  كام  قررا،  هكذا  البناء  تصاريح  استخراج  من  هو  االستثامر  بداية 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( وشهد كل واحد منهام بمفرده قائال: أشهد باهلل العظيم بأنني من 
أهل املعرفة والدراية بالعقارات واستثامراهتا وبمعرفتي لعني املحدود العائد لوقف )...( 
عاما  مدة عرشين   )...( املستثمر رشكة  قبل  من  استثامره  وأن يف  أعاله  واملذكورة حدوده 
شاملة لإلنشاء والتعمري بمبلغ إمجايل وقدره تسعة وعرشون مليونا ومائتا ألف ريال لكل 
سنة، منها مبلغ مليون وستامئة ألف ريال، ماعدا سنتي البناء لكل سنة منهام مبلغ وقدره مئتا 
ألف ريال، وفق العقد واملواصفات والرشوط املذكورة أعاله، فيه غبطة ومصلحة للوقف، 
هكذا شهدا، وجرى تعديل الشاهد األول )...( من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( كام جرى 
تعديل الشاهد الثاين )...( من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(. فبناء عىل ما تقدم من إهناء املنهي 
وشهادة الشاهدين املعدلني رشعا وما قررته هيئة النظر فقد حكمت باإلذن يف استثامر وقف 
)...( للمستثمر رشكة )...( املذكورة مدة عرشين عاما بمبلغ إمجايل وقدره تسعة وعرشون 
مليونا ومائتا ألف ريال، لكل سنة منها مبلغ وقدره مليون وستامئة ألف ريال ماعدا سنتي 
البناء لكل سنة منهام مبلغ وقدره مئتا ألف ريال وفق العقد والرشوط واملواصفات املذكورة 
أعاله، وأمرت بإخراج صك بذلك ورفعه ملحكمة االستئناف لتدقيقه حسب املتبع وباهلل 

التوفيق وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم ١٤٣٤/٩/٨هـ.

املكرمة  بمكة  االستئناف  ملحكمة  املعاملة  أوراق  كامل  رفع  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
يف   ٣٣١٤١٢٦١٠ برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  برشح  إلينا  عادت 
١٤٣٤/١٢/٢هـ عىل خطاب فضيلة رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة املكلف 
رقم ٣٣١٤١٢٦١٠ يف ١٤٣٤/١١/٢٥هـ، املتضمن أنه جرى تدقيق احلكم من الدائرة 
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قرار  بشأنه  املال وصدر  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت  الثانية لألحوال 
املالحظة رقم ٣٤٣٦٢٨٧٥ يف ١٤٣٤/١١/١٩هـ املتضمن بعد املقدمة: )وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه تقرر إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: ١ـ وقف )...( مثبت بموجب 
ثالثة صكوك كام ذكر فضيلته يف صك اإلذن وكل صك يشتمل عىل رشوط للموقف خيتلف 
الصكوك. ٢ـ جرى ضم  تضمنته  عليها حسبام  املوقوف  اجلهات  بعض وكذا  بعضها عن 
الصكوك الثالثة يف صك واحد بموجب الصك رقم ٣٣١٦٢٢١٢ يف ١٤٣٣/٣/٢٩هـ 
من قبل الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة ويشوبه نقص يف اإلجراء، حيث 
مل يوضح نسبة ما خيص كل جهة موقوف عليها من املساحة اإلمجالية ومل يتطرق إىل ذلك هنائيا 
وهذا حمل نظر. ٣ـ البد من إعادة النظر فيام خيص كل جهة من اجلهات املوقوف عليها من 
جمموع املساحة اإلمجالية ونسبة ما خيصها من قيمة االستثامر والربح مستقبال. ٤ـ مل يتطرق 
فضيلته إىل اجلهات املوقوف عليها يف حكمه كتنبيه للناظر، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 
استئناف،  )...(، قايض  والتوقيع،  اخلتم  استئناف،  آله وصحبه وسلم. قايض  حممد وعىل 
اخلتم والتوقيع، د. )...(، رئيس الدائرة، اخلتم والتوقيع، )...(. ا.هـ، عليه أجيب أصحاب 
الفضيلة وفقنا اهلل وإياهم ملا حيبه ويرضاه بأنه جرى من قبل فضيلة القايض هبذه املحكمة 
الشيخ )...( بيان نسبة كل وقف من األوقاف الثالثة من كامل املساحة اإلمجالية بعد الضم، 
الثالثة  بالصفحة  ١٤٣٥/٢/١٤هـ  بتاريخ  فضيلته  من  املرصود  اإلحلاق  بموجب  وذلك 
من صك ضم املحدودات الصادر من فضيلته برقم ٣٣١٦٢٢١٢ يف ١٤٣٣/٣/٢٩هـ، 
من  املذكورة  الثالثة  الصكوك  من  صك  لكل  املئوية  النسبة  بأن  املقدمة  بعد  املتضمن 
نسبة  ١٢٩٣/٢/٢٠هـ  يف   ١٢٨/١٣١ رقم  للصك  كالتايل:  الضم  بعد  املساحة  إمجايل 
رقم  وللصك   %٣٢.٧٦ نسبة  ١٢٩٣/٢/٢٠هـ  يف   ٦١/١٣٦ رقم  وللصك   %٣٦.٤٤
٦١/١٣٧/١٤٠ يف ١٢٩٣/٢/٢٠هـ نسبة ٣٠.٨٠%. ا.هـ، كام حرض املنهي الناظر )...( 
وجرى إفهامه بأن عليه قسمة غلة الوقف من قيمة االستثامر والربح مستقبال حسب نسبة كل 
وقف من األوقاف الثالثة من كامل املساحة اإلمجالية بعد الضم واملذكورة أعاله، ورصف 
املذكورة،  الثالثة  أوقافه  الواقف يف  ما رشطه  املوقوف عليهم حسب  نسبة كل وقف عىل 



254

اإنهاءات الوقف

كام جرى إفهامه بأن قسمة مبلغ االستثامر عىل املوقوف عليهم يف األوقاف الثالثة املذكورة 
كالتايل: للموقوف عليهم بالصك رقم ١٢٨/١٣١ يف ١٢٩٣/٢/٢٠هـ نسبة ٣٦.٤٤% 
مبلغ وقدره اثنان وسبعون ألفا وثامنامئة وثامنون رياال لكل سنة من سنتي اإلنشاء، ولكل 
سنة من الثامين عرشة سنة من االستثامر مبلغ وقدره مخسامئة وثالثة وثامنون ألفا وأربعون 
 %  ٣٢.٧٦ نسبة  ١٢٩٣/٢/٢٠هـ  يف   ٦١/١٣٦ رقم  بالصك  عليهم  وللموقوف  رياال، 
مبلغ وقده مخسة وستون ألفا ومخسامئة وعرشون رياال لكل سنة من سنتي اإلنشاء ولكل 
ومائة  ألفا  وأربعة وعرشون  مبلغ وقدره مخسامئة  االستثامر  الثامين عرشة سنة من  من  سنة 
١٢٩٣/٢/٢٠هـ  يف   ٦١/١٣٧/١٤٠ رقم  بالصك  عليهم  وللموقوف  رياال،  وستون 
نسبة ٣٠.٨٠% مبلغ وقدره واحد وستون ألفا وستامئة رياال من سنتي اإلنشاء ولكل سنة 
من الثامين عرشة سنة من االستثامر مبلغ وقدره أربعامئة واثنان وتسعون ألفا وثامنامئة رياال، 
ففهم ذلك، فعليه أمرت بإحلاق ذلك بصكه ورفعه ملحكمة االستئناف مرة أخرى لتدقيقه، 
وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٤/٥هـ.

املكرمة  بمكة  االستئناف  ملحكمة  املعاملة  أوراق  كامل  رفع  فبعد  وحده  هلل  احلمد 
يف   ٣٣١٤١٢٦١٠ برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  برشح  إلينا  عادت 
١٤٣٥/٤/٢٧هـ عىل خطاب فضيلة رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة املساعد 
الدائرة  من  احلكم  تدقيق  جرى  أنه  املتضمن  ١٤٣٥/٤/٢٧هـ،  يف   ٣٣١٤١٢٦١٠ رقم 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال وصدر بشأنه القرار 
التوفيق،  وباهلل  احلكم.  عىل  املوافقة  املتضمن  ١٤٣٥/٤/١٧هـ،  يف   ٣٥٢١١٩٤٠ رقم 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٥/١هـ.
املكرمة، وبعد  العامة بمكة  املحكمة  القايض يف  أنا )...(  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
الوكيل  بصفته   )...( تقدم  املكرمة،  بمكة  االستئناف  حمكمة  من  االستثامر  إذن  تصديق 
املتضمن  ١٤٣٥/٥/١٥هـ  بتاريخ  لنا  املوجه  خطابه  بموجب   )...( لرشكة  الرشعي 
بعقود  والتزامهم  االستثامر  إذن  تصديق  لتأخر  وذلك   ،)...( وقف  استثامر  عن  اعتذاره 
معه  وأحرض   )...( الناظر  املنهي  حرض  ثم  الوقف،  استثامر  يف  إمكانيتهم  وعدم  أخرى 
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املستثمر )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بصفته مدير رشكة )...( 
رقم  التجاري  السجل  بموجب  والصناعة  التجارة  بوزارة  املسجلة  املحدودة  للمقاوالت 
رشكة  املستثمر  قبل  من  الوقف  استثامر  يف  رغبته  املنهي  وقرر  ١٤٢٩/٣/١هـ،  يف   )...(
)...( للمقاوالت املحدودة واملذكورة أعاله، والتي يمثلها مديرها )...( مدة عرشين عاما 
وقدره  مبلغ  منها  سنة  لكل  ريال،  ألف  ومائتا  مليونا  وعرشون  تسعة  وقدره  إمجايل  بمبلغ 
ريال  ألف  مئتا  وقدره  مبلغ  منهام  لكل سنة  البناء  ماعدا سنتي  ريال،  ألف  مليون وستامئة 
وفق العقد والرشوط واملواصفات املذكورة بصك اإلذن الصادر منا برقم ٣٤٣٢١٣٥٦ يف 
١٤٣٤/٩/١٦هـ، وبعرض ذلك عىل املستثمر احلارض قرر قائال: إنني اطلعت عىل العقد 
والرشوط واملواصفات واملدة وقيمة االستثامر، وإنني أقرر قبويل وموافقتي باستثامر الوقف 
ريال،  ألف  ومائتا  مليونا  وعرشون  تسعة  وقدره  إمجايل  بمبلغ  عاما  عرشين  مدة  املذكور 
منهام  سنة  لكل  البناء  سنتي  ماعدا  ريال،  ألف  وستامئة  مليون  وقدره  مبلغ  منها  سنة  لكل 
املذكورة بصك االستثامر  العقد والرشوط واملواصفات  مئتا ألف ريال، وفق  مبلغ وقدره 
حرض  وقد  قرر،  هكذا  ١٤٣٤/٩/١٦هـ،  يف   ٣٤٣٢١٣٥٦ برقم  فضيلتكم  من  الصادر 
للشهادة كل من: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وشهد كل واحد منهام بمفرده قائال: أشهد باهلل 
العظيم بأن املستثمر رشكة )...( للمقاوالت املحدودة التي يمثلها )...( هلا خربة يف استثامر 
الرشكة  بالتزام  نشهد  املذكور، كام  الوقف  مالية وصاحلة الستثامر  قدرة  العقارات، وذات 
بجميع الرشوط واملواصفات والعقد واملدة والقيمة املذكورة أعاله، هكذا شهدا، وعدال 
من قبل كل من: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، فبناء عىل ما تقدم فقد أذنت باستثامر وقف )...( 
للمستثمر رشكة )...( للمقاوالت املحدودة املذكورة مدة عرشين عاما، بمبلغ إمجايل وقدره 
تسعة وعرشون مليون ومائتا ألف ريال، لكل سنة منها مبلغ وقدره مليون وستامئة ألف 
ريال، ما عدا سنتي البناء لكل سنة منهام مبلغ وقدره مائتا ألف ريال، وفق العقد والرشوط 
واملواصفات املذكورة هبذا الصك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 
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وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٦/١٧هـ.
احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
القايض   )...( الشيخ/  فضيلة  من  الصادر  الصك  عىل  االطالع  املكرمة  مكة  منطقة  يف 
إهناء/  املتضمن  ١٤٣٤/٩/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٢١٣٥٦ برقم  بمكة  العامة  باملحكمة 
املوافقة عىل احلكم  تقررت  الصك وصورة ضبطه  باستثامر وقف، وبدراسة  إذن  )...( يف 

بعد اجلواب األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم.
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 ٩٧اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٥٥٨٠٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٦٨٩٠ 

إذناتساثامراوسفا-اأرضابيضاءا-اتأجريهااعىلامقاثملا-اطمباإجازةاعقداتالساثامرا-ا
سلتراسقلاتخلربتءا-اعدماتلغبطةاوتملصمحةا-اإعالنابالصحيفةا-اعدماتقدمامزتيدا-اشهادةا

شهوداعدولا-امناسشةاتلناظلا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اإجازةاعقداتالساثامر.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي بصفته ناظرًا عىل وقف طالبًا إجازة عقد أبرمه مع أحد املستثمرين الستثامر 
أرض تابعة للوقف، وقد ورد قرار قسم اخلرباء متضمنا عدم وجود غبطة ومصلحة لعدم 
االستثامر  عن  اإلعالن  فجرى  االستثامر،  عن  اإلعالن  وعدم  الرشعي  احلاكم  إذن  أخذ 
بإحدى الصحف ومل يتقدم راغب يف ذلك، وبطلب البينة من املنهي أحرض شاهدين معدلني 
رشعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة جلهة الوقف يف استثامر العقار حسب العقد املربم بني 
الناظر واملستثمر، وبعد مناقشة الناظر والتحقق من وجود الغبطة للوقف أجاز القايض عقد 

االستثامر الذي أبرمه الناظر وأذن بتأجري العقار، ثم صدق احلكم حمكمة االستئناف.

الم عىل من ال نبيَّ بعده وبعد، فلدي أنا/ )...( القايض  الة والسَّ احلمد هلل وحده والصَّ



258

اإنهاءات الوقف

رِة، بناًء عىل االستدعاء املحال إلينا من فضيلة رئيس املحكمة  ِة باملدينِة املنوَّ باملحكمِة العامَّ
العامة باملدينة املنورة برقم )٣٤١٥٥٨٠٤( يف ١٤٣٤/٠٤/٠٦هـ، واملقيد بأساس املحكمة 
بالسجل  اجلنسية  سعودي   ،)...( حرض/  ١٤٣٤/٠٦/٢٤هـ،  يف   )٣٤٨٣٠٥٥١( برقم 
املحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة  بصك   ،)...( وقف  عىل  ناظًرا  بصفته   ،)...( رقم  املدين 
برقم )٣/١٧٦( يف ١٤١٩/٠٧/١١هــ، وأهنى قائاًل: إن من اجلاري حتت نظاريت األرض 
الواقعة يف )...(، التابعة لوقف )...(، بالصك الصادر من كتابة العدل األوىل باملدينة املنورة 
برقم )٥/٢/٣٩( يف ١٤١٤/٠٦/٢١هـ، واملبني عىل صك إذن الرشاء الصادر من املحكمة 
العامة باملدينة املنورة رقم )٨/١٢٢١/٢٠( يف ١٤٢٧/٠٤/٢٢هــ، وقد رغبت بعد التشاور 
مع املستحقني يف استثامر هذه األرض وتأجريها عن طريق املستثمرين، وقد تقدم املدعو/ 
)...(، سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...(، بطلب استثامر هذه األرض، فاتفقت معه 
عىل أن يقوم باستئجار األرض ملدة مخسة عرش )١٥( سنة، ويكون استثامرها كام ييل: إقامة 
مرشوع جتاري وهو عبارة عن سوق جتاري بالدور األريض ومكاتب بالدور األول، وجزء منه 
سكني، ويكون بناء الدور األريض واألول للجهتني الشاملية والرشقية بالبناء املسلح ويسقف 
باهلنجر أما اجلهة اجلنوبية فتكون أريض ومرسوق باهلنجر أو باملسلح حسب رغبة الطرف 
)١٤٣٣/٠١/٠١هـ(  من  األوىل  السنة  أواًل:  كالتايل:  سنوية  أجرة  للوقف  ويسلم  الثاين، 
ثانًيا:  )٣٠٠٫٠٠٠( ريـــال.  ألف  ثالثامئة  قدرها  بأجرة  )١٤٣٣/١٢/٣٠هـ(  إىل 
األربع  ثالًثا:  جمانية.  )١٤٣٤/١٢/٣٠هـ(  إىل  )١٤٣٤/٠١/٠١هـ(  من  الثانية  السنة 
ألف  ثالثامئة  قدرها  بأجرة  إىل )١٤٣٨/١٢/٣٠هـ(  السنوات من )١٤٣٥/٠١/٠١هـ( 
إىل  )١٤٣٩/٠١/٠١هـ(  من  سنوات  اخلمس  رابًعا:  سنة.  لكل  ــال  )٣٠٠٫٠٠٠( ري
)١٤٤٣/١٢/٣٠هـ( بأجرة قدرها ثالثامئة ومخسة وعرشون ألف )٣٢٥٫٠٠٠( ريال لكل 
سنة. خامًسا: األربع سنوات األخرية من )١٤٤٤/٠١/٠١هـ( إىل )١٤٤٧/١٢/٣٠هـ( 
بأجرة قدرها ثالثامئة ومخسون ألف )٣٥٠٫٠٠٠( ريال لكل سنة. وبعد انتهاء مدة العقد 
وقدرها مخسة عرش عاًما يسلم املستثمر املوقع ومجيع املنشآت عليه للناظر عىل الوقف عىل 
 أحسن حال، ويتوىل املستثمر إعداد اخلرائط، والتصاميم، والفسوحات الالزمة عىل نفقته 
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اخلاصة؛ أطلب إجازة ما قمت به من عقد واإلذن يل بتأجري أرض الوقف عىل املستثمر )...( 
ملدة مخسة عرش عاًما باألجرة املذكورة، وإنشاء مرشوع جتاري، عبارة عن سوق جتاري بالدور 
واألول  األريض  الدور  بناء  ويكون  سكني،  منه  وجزء  األول،  بالدور  ومكاتب  األريض 
للجهتني الشاملية والرشقية بالبناء املسلح ويسقف باهلنجر أما اجلهة اجلنوبية فتكون أريض 
ومرسوق باهلنجر أو باملسلح حسب رغبة الطرف الثاين عىل كامل املوقع، تؤول ملكيته بعد 
الصادر من  امللكية  الوقف، هكذا أهنى، فجرى االطالع عىل صك  إىل  انتهاء مدة األجرة 
كتابة العدل األوىل باملدينة املنورة برقم )٥/٢/٣٩( يف ١٤١٤/٠٦/٢١هـ ، فوجد مطابًقا 
 )٣٤٧١٧٣٦١( رقم  باخلطاب  مفعوله  رسيان  عن  االستفسار  جرى  كام  عليه،  عطف  ملا 
١٤٣٤/١٢/٠٣هـ،  يف  الرقم  بنفس  منهم  اجلواب  فوردنا  ١٤٣٤/١١/٢٧هـ،  يف 
واملتضمن: „الصك املرفق مطابق لسجله وساري مفعوله”، كام جرى االطالع عىل صك 
النظارة الصادر من هذه املحكمة برقم )٣/١٧٦( يف ١٤١٩/٠٧/١١هــ، فوجد مطابًقا 
يف   )٣٤٨٣٠٥٥١( رقم  باخلطاب  اخلرباء  قسم  لرئيس  الكتابة  جرت  كام  عليه،  عطف  ملا 
استثامره  يف  هل  واإلفادة  عليه،  الصك  وتطبيق  املوقع  عىل  للوقوف  ١٤٣٤/٠٤/٠٨هـ؛ 
واملباين،  اخلراسانية،  املنشآت  كامل  ذلك  بعد  وتعود  جمانية،  وسنة  سنة  عرش  أربعة  ملدة 
والتجهيزات للوقف بعد هناية العقد غبطة ومصلحة لصالح الوقف أم ال؟ واالطالع عىل 
بنفس  منهم  اجلواب  فوردنا  بنود”،  من  عام حيتويه  مرئياتكم  وإبداء  املرفق صورته،  العقد 
الرقم وبتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ، واملتضمن: „ نفيدكم أنه بالوقوف عىل املوقع من ناظر 
اتفقا  و)...(،   ،)...( الوقف  ناظري  أن  ١ـ  األيت:  لنا  تبني  العقد  عىل  وباالطالع  الوقف، 
مع املستثمر عىل عقد استثامر للوقف بدون أخذ اإلذن الرشعي حسبام ينص صك النظارة 
عىل ذلك، وادعيا أن ذلك اإلذن خاص بالبيع والرشاء دون باقي الترصفات وعىل فرض 
الوقف إال بعد  يتم الترصف يف  أمر بدهيي أن ال  النظارة مل ينص عىل ذلك فهذا  أن صك 
أنه ال بد من أخذ اإلذن الرشعي،  اإلذن الرشعي. ٢ـ ناظري الوقف يدعيان جهلهام من 
بينام  النظارة عىل ذلك،  ينص صك  فقط كام  بالبيع والرشاء  اإلذن خاص  أن ذلك  وادعيا 
خيص  بام  الترصف  عدم  عىل  تنص  النظارة  صك  يف  والرشاء  البيع  عبارة  تيل  التي  العبارة 
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الوقف إال بعد النظر الرشعي. ٣ـ هذا اجلهل من الناظرين ال يعفيهام من املسؤولية الرشعية 
أرباب  سؤال  بإمكاهنام  كان  حيث  الوقف  حق  وتضييع  الوقف  نظارة  بأمانة  التفريط  جتاه 
اخلربة أو غريمها من نظار األوقاف.٤ـ نرى من املصلحة والغبطة للوقف أن يتم اإلعالن 
بوضع  وأيًضا  باملحكمة  اخلاصة  إعالنات  يف  لوحة  ويف  املحلية  الصحف  يف  استثامره  عن 
لوحة إعالن كبرية تفيد باستثامر الوقف يف نفس موقع العقار املراد استثامره حتى يتم استيفاء 
اإلشهار حيال مصلحة الوقف واستثامره. ٥ـ بعد اإلعالن واإلشهار تتم دراسة العروض 
املقدمة من قبل كل املستثمرين املتقدمني لذلك ثم تتم املفاضلة بني تلك العروض بالوجه 
من  أعىل  عروض  هناك  كانت  وربام  للوقف،  واملصلحة  الغبطة  تتحقق  وبالتايل  الرشعي 
العرض احلايل املقدم من قبل املستثمر احلايل، ومن ثم يتم اتباع اإلجراءات الرشعية املتبعة 
يف ذلك. ٦ـ أما من ناحية النظر إىل العقد مع املستثمر وإبداء مرئياتنا عام حيتويه من بنود فإننا 
نأمل توجيه فضيلة ناظر القضية يف النظر للعقد وذلك لعدم وجود الغبطة واملصلحة فيام 
التي تكون فيها غبطة ومصلحة جلهة الوقف”ا.هـ. مندوب  الناظرين من إجراءات  اتبعه 
الصادرة   )...( جريدة  يف  اإلعالن  فجرى   .)...( املحكمة/  مهندس   ،)...( اخلرباء  قسم 
وقف  عىل  الناظر  بصفته   )...( „يعلن  واملتضمن:  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ ،  يف   )...( برقم 
)...(، يطلب اإلذن له باستثامر األرض اململوكة للوقف والواقعة يف خمطط )...( باملدينة 
أربعة  بمبلغ إمجايل قدره  ترسية املرشوع عىل )...(،  تم  املنورة، ملدة مخسة عرش سنة، وقد 
فمن  جمانية،  ومنها سنة  مخسة عرش سنة  ملدة  ريال،  ألف  ومخسة وسبعون  وثامنامئة  ماليني 
لديه زيادة فعليه التقدم إىل املكتب )...( باملحكمة العامة باملدينة املنورة خالل مدة أقصاها 
لنا أحد، كام جرى  يتقدم  املقررة لإلعالن ومل  املدة  املوفق”. فمضت  تارخيه واهلل  شهر من 
كام  أحد،  يتقدم  ومل  ١٤٣٤/٠٧/٢٦هـ،  بتاريخ  باملحكمة  اإلعالنات  لوحة  يف  اإلعالن 
أبرز املنهي خطاب من مكتب عقارات )...( واملتضمن: „بالوقوف عىل املوقع واالطالع 
عىل العقد املربم بينهم وكذلك عقد املقاول القائم بأعامل البناء )مؤسسة )...( للمقاوالت 
تقييم  تم  فقد  املنورة  باملدينة  العقار  بسوق  العقارية  والصيانة( وبموجب خربتنا ومعرفتنا 
املحالت  من  العقارية  السوق  متطلبات  تلبي  املرشوع  خمططات  كالتايل:  االستثامر  اتفاقية 
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التجارية واملكاتب. ٢ـ القيمة اإلجيارية للمرشوع مناسبة ملا قام به املستثمر من أعامل البناء 
بمواصفات ومقاييس عالية. ٣ـ عقد االستثامر فيه نفع وغبطة للوقف خالل فرتة االستثامر 
ويتم استفادة الوقف االستفادة القصوى بعد فرتة االستثامر”، ثم أبرز املنهي مشهدا موقًعا 
ناظر  أجراه  ما  عىل  موافقتهم  يتضمن  الوقف،  مستحقي  من  شخًصا  وثالثني  أربعة  من 
رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودي   ،)...( من/  كل  للشهادة  املنهي  أحرض  ثم  الوقف، 
)...(،و)...(، سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...(،وشهدا قائلني: إننا من أصحاب 
العقار وتأجريه واستثامره وقد وقفنا عىل األرض اخلاصة بوقف )...( والواقعة  اخلربة يف 
يف )...( واطلعنا عىل العرض املقدم من )...( الستثامر هذه األرض، وهو عرض جيد فيه 
قبل  به، هكذا شهدا، وعدال من  لدينا ونشهد  ما  للوقف ومستحقيه هذا  غبطة ومصلحة 
)...(، سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...(،و)...(، سعودي اجلنسية بالسجل املدين 
رقم )...(، وقد جرى االطالع عىل بنود العرض املقدم من املستثمر/ )...(، واملطابق ملا 
ذكر، وقد حرض املدعو/ )...(، سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...(، وقرر موافقته 
أعاله،  املذكورة  البنود  وفق   ،)...( يف  والواقعة   )...( لوقف  العائدة  األرض  استثامر  عىل 
هكذا  املوقع،  من  واالستفادة  البناء  أعامل  ملبارشة  املوقع  وتسليمي  العقد  إمضاء  وأطلب 
قرر، وصادقه املنهي عىل إقراره، فبناء عىل ما تقدم وبام أن ما فعله ناظر الوقف فيه غبطة 
العقار،  استثامر  برغبة  أحد  يتقدم  مل  أنه  كام  معطلة،  األرض  بقاء  من  خري  وهو  ومصلحة 
وكام أن مستحقي الوقف وافقوا عىل ما أجراه الناظر، وقامت البينة بالغبطة عىل ذلك لذا 
فقد أجزت ما فعله الناظر/ )...(، وأذنت له بتأجري واستثامر األرض اجلارية حتت نظارته 
والواقعة يف )...(، واخلاصة بوقف/ )...(، عىل الراغب يف استثامرها ملدة أربعة عرش )١٤( 
إقامة مرشوع جتاري وهو عبارة  التمديد، مقابل  سنة، وسنة جمانية، غري قابلة للتجديد أو 
بناء  بالدور األول، وجزء منه سكني، ويكون  بالدور األريض ومكاتب  عن سوق جتاري 
الدور األريض واألول للجهتني الشاملية والرشقية بالبناء املسلح ويسقف باهلنجر أما اجلهة 
اجلنوبية فتكون أريض ومرسوق باهلنجر أو باملسلح حسب رغبة الطرف الثاين، عىل وفق 
االستئناف  حمكمة  إىل  اإلجراء  هذا  برفع  وأمرت  أعاله،  املذكورة  واملواصفات  الرشوط 
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نبينا  التوفيق، وصىل اهلل عىل  املتبع، وحرر يف ١٤٣٥/٠٣/١٣هــ، وباهلل  لتدقيقه حسب 
حممد وعىل آله وصحبه وسلم.

املعاملة من  فقد عادت  وبعد،  بعده  نبي  والسالم عىل من ال  والصالة  احلمد هلل وحده 
١٤٣٥/٠٤/١٠هـ،  يف   )٣٤٣٠٥٥١( رقم  باخلطاب  املنورة  باملدينة  االستئناف  حمكمة 
وقيدت بأساس املحكمة بنفس الرقم يف ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ، مرفقًا هبا الصك الصادر منا 
برقم )٣٥١٧٥٩٢٩( يف ١٤٣٥/٠٣/١٣هـ، مرفقًا به القرار الصادر من دائرة األحوال 
يف   )٣٥٢٠٠٤٥٠( برقم  املال  وبيوت  والقصار،  والوصايا،  واألوقــاف،  الشخصية 
١٤٣٥/٠٤/٠٦هـ، واملتضمن ما نص احلاجة منه: „وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر 
إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة اآليت: أواًل: مل يعرض عىل هيئة اخلرباء بعد اإلعالن. ثانًيا: 
مل يرصد عقد االتفاق بني الناظر واملستثمر. ثالًثا: قيمة العقار عام )١٤٢٧هـ( ستة ماليني 
فهل يتناسب عرض املستثمر مع قيمة العقار يف الوقت احلايل مع مراعاة قيمة املنشآت التي 
سينشئها املستثمر. رابًعا: هل سبق أن أجر الناظر الوقف قبل ذلك وإذا كان مل يؤجرها فام 
اإلجارة  مدة  بدء  تاريخ  الصك  آخر  يف  اإلذن  نص  يف  يذكر  مل  خامًسا:  ذلك.  سبب  هو 
)...(“ختم  عضو/  املصادقة”ا.هـ  ختم  عىل  الرئيس  فضيلة  يوقع  مل  سادًسا:  واالستثامر. 
توقيع” „موافق عىل املالحظات عدا الثالثة والرابعة”، عضو/ )...(“ختم توقيع”. رئيس 
الدائرة/ )...(“ختم توقيع” وجوايب عىل مالحظة أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف ما 
رقم  باخلطاب  اخلــرباء  لقسم  الكتابة  جرت  فقد  األوىل:  باملالحظة  يتعلق  ما  ييل/ 
يف  الرقم  بنفس  منهم  ــواب  اجل فوردنا  ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ،  يف   )٤٣٨٣٠٥٥١(
١٤٣٥/٠٦/٢٧هـ، واملتضمن: „نفيدكم أنه بالوقوف عىل املوقع، والواقع يف طريق )...(، 
واململوك بالصك رقم )٥/٢/٣٩( يف ١٤١٤/٠٦/٢١هـ، اتضح لنا أنه سوق ومكاتب 
جتارية تقع عىل القطعتني رقم )١١ ، ١٢( وتبلغ مساحة القطعتني )٢٣٥٢.٠٨(م٢، وهي 
حديثة البناء ومل تؤجر، أما من حيث دراسة العقد املرفق واملربم بني الناظر واملستثمر فإننا 
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أن  ونرى  املوقع  ذلك  يف  مناسبة  غري  القيمة  أن  حيث  واملصلحة  الغبطة  وجود  عدم  نرى 
تكون األجرة لألرض خالل مدة العقد والبالغة مخسة عرش سنة أن تكون اخلمس سنوات 
األوىل بمبلغ مخسامئة ألف )٥٠٠٫٠٠٠( ريال، لكل سنة، واخلمس السنوات الثانية مبلغ 
ستامئة ألف )٦٠٠٫٠٠٠( ريال لكل سنة، واخلمس سنوات األخرية ستامئة ومخسون ألف 
)٦٥٠٫٠٠٠( ريال لكل سنة”ا.هـ. أما ما يتعلق باملالحظة الثانية فإن نص العقد املربم بني 
املوافق  ١٤٣٢/١٢/٢٣هـ  السبت  يوم  يف  „أنه  ييل:  كام  هو  واملستثمر  الناظر 
العقد  هذا  يف  ويمثله   )...( وقف   )١( من:  كل  بني  العقد  هذا  حرر  ٢٠١١/١١/١٩م، 
الناظران السيد/ )...( سعودي اجلنسية بموجب بطاقة أحوال رقم )...( صادرة من املدينة 
من  صادرة   )...( رقم  أحوال  بطاقة   )...( والسيد/  ١٣٨٥/٠٦/٠٥هـ  بتاريخ  املنورة 
املدينة املنورة بتاريخ ١٣٩٧/٨/٨هـ وعنوانه باملدينة املنورة ص.ب: )...( املدينة املنورة 
)...( هاتف: )...( وفاكس: )...( ويشار إليه يف هذا العقد بـطرف أول مؤجر. )٢( السيد/ 
بتاريخ  املنورة  املدينة  )...( سعودي اجلنسية بموجب بطاقة أحوال رقم )...( صادرة من 
ص.ب:   )...( بطريق   )...( مركز  املنورة  املدينة  هو:  املختار  وعنوانه  ١٤٠٦/٦/٢٨هـ 
واألطراف  مستأجر.)٣(  ثاين  بـطرف  العقد  هذا  يف  إليه  ويشار   )...( رقم:  هاتف   )...(
والترصفات  العقود  كافة  وإنفاذ  إبرام  لصحة  رشعًا  الالزمة  األهلية  بكامل  وهم  بعاليه 
الرشعية اتفقوا عىل ما ييل: متهيد: حيث أن الطرف األول يملك قطعتي أرض فضاء رقم 
مربع  ٢٣٥٢مرت  قدرها  إمجالية  بمساحة  املنورة  باملدينة   )...( بمخطط  ١١و١٢والكائنة 
بتاريخ   ٣٠١٧٨٨ رقم  املوقع  بيانات  بموجب  األرض  تلك  وذرعة  حدود  وثابت 
وتاريخ   ٥/٢/٣٩ رقــم  التملك  صك  بموجب  واململوكة  ١٤٣٠/٣/٢٨هـ 
١٤١٤/٦/٢١هـ صادر من كتابة عدل املدينة املنورة وبموجب صك وقفية رقم ١/٣٥ 
وتاريخ   ١٤/١٣١ برقم   )...( للناظر  نظارة  وصك  ١٣٥٩/٠٣/٠٦هـ،  وتاريخ 
١٣٩٤/١٠/٢٧هـ، وصك نظارة للناظر )...( برقم ٣/١٧٦ وتاريخ ١٤١٩/٠٧/١١هـ. 
وبإقرار الطرف األول بأن األرض حمل اإلجيار مملوكة للوقف وحده وبأنه ال يوجد معارضة 
من  حال  بأي  منها  النفع  دون  حتول  معوقات  أي  أو  التأجري  عىل  الوقف  مستحقي  من 
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األحوال، وحيث رغب الطرف الثاين باستئجار تلك األرض بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٣هـ 
ملدة مخس عرشة سنة هجرية تبدأ يف ١٤٣٣/٠١/٠١هـ وحيث مل يامنع الطرف األول فإنه 
بذلك تكون إرادة األطراف بعاليه قد انعقدت باإلجياب والقبول الالزمني إلنشاء هذا العقد 
حسب الرشوط والبنود التالية: أواًل: يعترب التمهيد السابق جزءًا ال يتجزأ من العقد. ثانيًا: 
وحدودها وذرعتها عىل  ملكيتها  املنوه عن صك  األرض  تأجري  األول عىل  الطرف  وافق 
سوق  عن  عبارة  وهو  عليها  استثامري  جتاري  مرشوع  إلقامة  لذلك  القابل  الثاين  الطرف 
الدور  بناء  بالدور األول وجزء من دور سكني، ويكون  بالدور األريض ومكاتب  جتاري 
األريض واألول للجهتني الشاملية والرشقية بالبناء املسلح ويسقف باهلنجر أما اجلهة اجلنوبية 
فتكون اريض ومرسوق باهلنجر أو باملسلح حسب رغبة الطرف الثاين وجيب احلصول عىل 
موافقة الطرف األول عىل املخططات والفكرة االبتدائية تبعا لذلك. وله حق االنتفاع بالعني 
املؤجرة انتفاع املالك بأرضه بام ال يتعارض مع أي من بنود العقد. ثالثًا: يقر الطرف الثاين 
بأنه عاين األرض حمل العقد معاينة تامة نافية لكل جهالة خالية من الشواغر وقبلها بحالتها 
التي هي عليها ويصبح بذلك مسؤواًل عن األرض وما جيري عليها فور استالمه هلا. رابعًا: 
اتفق الطرفان عىل أن مدة هذا العقد هي مخس عرشة سنة هجرية تبدأ يف ١٤٣٣/٠١/٠١هـ 
الفرتة  من  باالتفاق  منحت  واحدة  جمانية  سنة  منها  ١٤٤٧/١٢/٣٠هـ،  يف  وتنتهي 
١٤٣٤/٠١/٠١هـ إىل ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ، وال يتجدد العقد إال بموافقة الطرف األول 
كتابيًا عىل ذلك وبموجب عقد جديد.خامسًا: اتفق الطرفان عىل أن القيمة اإلجيارية السنوية 
لألرض حمل العقد ستكون كالتايل: أ -للست سنوات األوىل: من ١٤٣٣/٠١/٠١هـ حتى 
كالتايل:  سدادها  يتم  ريال  ألف  ثالثامئة   ٣٠٠٬٠٠٠ مقدارها  بأجرة  ١٤٣٣/١٢/٣٠هـ 
قابلة  غري  العقد  توقيع  عند  ريال  ألف  ومخسون  مائة  فقط  ــال  ١٥٠٬٠٠٠ري ١ -مبلغ 
لالسرتجاع بأي حال من األحوال عدا ما قد يوجد من معيقات ال دخل للطرف الثاين هبا 
حتول دون االنتفاع من األرض. ٢ - مبلغ ١٥٠٬٠٠٠ريال فقط مائة ومخسون ألف ريال 
بتاريخ ١٥حمرم ١٤٣٤هـ غري قابلة لالسرتجاع بأي حال من األحوال عدا ما قد يوجد من 
معيقات ال دخل للطرف الثاين هبا حتول دون االنتفاع من األرض. من ١٤٣٤/٠١/٠١هـ 
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البند خامسًا. من ١٤٣٥/٠١/٠١هـ  حتى ١٤٣٤/١٢/٣٠هـ = فرتة جمانية كام ذكر يف 
حتى ١٤٣٨/١٢/٣٠هـ بأجرة مقدارها ٣٠٠٬٠٠٠ ثالثامئة ألف ريال سنويا عن كل سنة 
هجرية تدفع بتاريخ اخلامس عرش من حمرم عن كل عام. ب -للخمس سنوات التالية: من 
١٤٣٩/٠١/٠١هـ حتى ١٤٤٣/١٢/٣٠هـ بأجرة مقدارها ٣٢٥٬٠٠٠ ثالثامئة ومخسة 
وعرشون ألف ريال سنويا عن كل سنة هجرية تدفع بتاريخ اخلامس عرش من حمرم عن كل 
١٤٤٧/١٢/٣٠هـ  حتى  ١٤٤٤/٠١/٠١هـ  من  األخرية:  سنوات  ج -لألربع  عام. 
بأجرة مقدارها ٣٥٠٬٠٠٠ ثالثامئة ومخسون ألف ريال سنويا عن كل سنة هجرية تدفع 
بتاريخ اخلامس عرش من حمرم عن كل عام. سادسًا: يلتزم الطرف الثاين بدفع القيمة اإلجيارية 
السنوية لألرض حمل العقد يف موعدها املحدد دون تأخري أو مماطلة كام يلتزم بسداد قيمة 
استهالك الكهرباء واملياه وسداد قيمة فواتري اهلاتف عن مدة اإلجيار، ويلتزم بتصفية وسداد 
شاملة جلميع العدادات للمعارض واملكاتب واخلدمات يف هناية مدة اإلجيار وعند تسليم 
املبنى. سابعًا: يلتزم الطرف الثاين بإنشاء املبنى التجاري املكون من )دور أريض معارض 
من  كتابيًا  عليها  املوافق  املخططات  حسب  سكني(،  دور  من  وجزء  مكاتب  أول  ودور 
الطرف األول واملعتمدة من أمانة املدينة املنورة التي ستصدر عىل أساسها رخصة اإلنشاء 
وتزويد الطرف األول بنسخة معتمدة من املخططات النهائية واملنظور العام للمرشوع قبل 
تلك  خمالفة  عىل  ترد  التي  املخالفات  قيمة  وحده  الثاين  الطرف  ويتحمل  بالعمل،  البدء 
املخططات وال حيق له إجراء أي تعديل يف املخططات أو رخصة اإلنشاء قبل أو بعد االنتهاء 
من إنشاء املرشوع بدون إذن كتايب من الطرف األول وبعد احلصول عىل تعديل الرخصة من 
لتعديل  النظامية  اختاذ كافة اإلجراءات  للطرف األول  األمانة، ويف حالة خمالفة ذلك حيق 
تلك املخالفة إىل الوضع الصحيح وعىل نفقة الطرف الثاين. ثامنًا: إذا مل يلتزم الطرف الثاين 
املتفق عليها يف موعدها املحدد فللطرف األول أن خيطره بموجب خطاب  بسداد األجرة 
استحقاق  من  شهر  خالل  السداد  برضورة  العقد  هذا  بصدر  املوضح  عنوانه  عىل  رسمي 
األجرة وإذا مل يلتزم الطرف الثاين بالسداد خالل ذلك الشهر فانه حيق للطرف األول فسخ 
العقد يف حالة سداد  للطرف األول فسخ  املؤجرة وكذلك حيق  العني  العقد واستالم  هذا 
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مع  عليه.  املسحوب  البنك  لدى  له  رصيد  وجود  عدم  ثبت  بشيك  األجرة  الثاين  الطرف 
احتفاظ الطرف األول باحلصول عىل حقه يف اإلجيار املستحق حتى تاريخ فسخ العقد دون 
أي اعرتاض من الطرف الثاين عىل ذلك. هذا وقد أصبح من املفهوم لدى الطرف الثاين بان 
أي مبلغ يتم دفعه للطرف األول يصبح غري قابل لالسرتجاع بأي حال من األحوال وليس 
من  يوجد  قد  ما  عدا  كان  ظرف  أي  وحتت  باسرتجاعه  املطالبة  أو  االعرتاض  يف  احلق  له 
معيقات ال دخل للطرف الثاين هبا حتول دون االنتفاع من األرض يف بداية املرشوع. تاسعًا: 
حيق للطرف الثاين االنتفاع بالعني املؤجرة بكافة أنواع االنتفاع سواًء بنفسه أو تأجريها كليًا 
أو جزئيًا عىل الغري وبمدة ال تتجاوز مدة هذا العقد ولكن ال حيق له تقبيل املرشوع أو التنازل 
عنه للغري بأي حال من األحوال وىف حالة خمالفة ما جاء يف هذا البند حيق للطرف األول 
أنواع  من  بأي  األول  الطرف  ترصف  حالة  يف  عارشًا:  تعويض.  وبدون  العقد  هذا  فسخ 
املشرتي  بإخطار  يلتزم  فإنه  العقد  هذا  مدة رسيان  أثناء  كالبيع  للملكية  الناقلة  الترصفات 
له  حيق  وال  العقد  هذا  وبنود  برشوط  بااللتزام  للعني  املشرتي  ويلتزم  العقد  هذا  بفحوى 
إجراء أي تغيري أو تبديل يف رشوط هذا العقد بدون موافقة الطرف الثاين الكتابية عىل ذلك. 
احلادي عرش: اتفق الطرفان عىل أن مجيع املنشآت التي سوف تقام عىل األرض حمل اإلجيار 
تعود للطرف األول يف حالة فسخ العقد بسبب خمالفة الطرف الثاين أو بعد انتهاء مدة هذا 
التجديد عىل أن تسلم للطرف  اتفاقهام عىل  أو املجددة يف حالة  املدة األصلية  العقد سواء 
املؤجرة للطرف األول يف هناية  العني  بتسليم  الثاين  الطرف  يتعهد  األول بحالة جيدة. كام 
عدم  حالة  ويف  الطرفني،  من  موقع  استالم  حمرض  بموجب  ١٤٤٧/١٢/٣٠هـ  يف  العقد 
التسليم يف املوعد املذكور فيتحمل الطرف الثاين غرامة تأخري قدرها )٤٠٠٠ريال( أربعة 
آالف ريال عن كل يوم تأخري، كام حيق للطرف األول إخالءها وإغالق املوقع بالطريقة التي 
يراها مناسبة دون الرجوع للطرف الثاين، وال حيق للطرف الثاين االعرتاض عىل ذلك. ويف 
جلميع  اإلجيار  عقود  بصور  األول  الطرف  تزويد  يتم  باملوقع  مستأجرين  وجود  حال 
املستأجرين القائمني قبل هناية العقد بمدة ستة عرش شهرا وبحد أقىص ١٤٤٦/٠٩/٣٠هـ 
ليتم التفاهم بشأن إخالئهم أو بقائهم باملوقع والتنسيق بذلك وإهناء عقودهم يف حال رغبة 
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الوقف باإلخالء وكتابة عقود جديدة يف حال رغبة الوقف واملستأجرين باالستمرار. الثاين 
عرش: الطرف الثاين هو املسئول عن استخراج كافة الرتاخيص الالزمة إلنشاء املبنى وتشغيله 
وال تقع أية مسئولية عىل الطرف األول. الثالث عرش: يتحمل الطرف الثاين وحده أية رسوم 
أو خمالفات أو رضائب قد تفرض مستقباًل من قبل الدولة عىل مثل تلك املشاريع. الرابع 
عرش: اتفق الطرفان األول والثاين عىل أن هذا العقد ينتقل إىل خلفهام اخلاص ) ورثتهام ( يف 
إلغائه.  أو  فسخه  عىل  بينهم  فيام  الورثة  يتفق  مل  ما  األصلية  مدته  انتهاء  قبل  وفاهتام  حالة 
اخلامس عرش: يف حالة إزالة الدولة للمرشوع للمصلحة العامة فإن الطرف الثاين يكون له 
الدولة عن األنقاض فقط وينقص ما مقداره ١٠% من  التعويض الذي تقدره  كامل قيمة 
الطرف  لصالح  وتكون  منها  النفع  تم  إجيارية  سنة  كل  عن  األنقاض  عن  التعويض  قيمة 
األول وال حيق للطرف الثاين املطالبة بالتعويض عن األرض. السادس عرش: يف حالة احتياج 
الدوائر  ملراجعة  يراه  ملن  أو  األول  الطرف  من  رشعية  وكالة  أو  لتفويض  الثاين  الطرف 
احلكومية والرسمية ذات العالقة واالختصاص يف أي أمر خيص املرشوع فإن الطرف األول 
السابع عرش: يف  املطلوبة.  بالصيغة  الوكالة  تلك  أو استصدار  التفويض  يلتزم بعمل ذلك 
حالة حدوث أو نشوب خالف ال قدر اهلل بني الطرفني حول تفسري أو تطبيق أحد أو بعض 
أو كل بنود هذا العقد فإنه حيل بالطرق الودية، وإن تعذر احلل فإن املحكمة العامة باملدينة 
املنورة تكون هي املختصة بالفصل يف ذلك النزاع. الثامن عرش: يتم تبادل مجيع املراسالت 
الرسمية بخصوص هذا العقد عىل العنوان املوضح يف مقدمة هذا العقد ويلتزم كال الطرفان 
بإخطار اآلخر بالعنوان اجلديد كتابيًا بالربيد املسجل أو املمتاز عىل العنوان املذكور يف حالة 
تغريه. التاسع عرش: حرر هذا العقد من نسختني، جاءت كل نسخة يف تسعة عرش بندًا ويف 
أربع صفحات، تسلم كل طرف من األطراف نسخة منه للعمل بموجبها والتقيد بام جاء 
فيها، وأشهد األطراف اهلل عىل أنفسهم، وأذنوا ملن يشهد واهلل خري الشاهدين”ا.هـ. وأما ما 
يتعلق باملالحظة الرابعة واخلامسة، فقد حرض الناظر/ )...(، املدون هويته سابًقا، فجرى 
الثاين  ربيع   ٢٥ يف  األرض  رشاء  ١ -تم   „ تتضمن:  ورقة  فأبرز  ذلك  عن  الناظر  سؤال 
أدوار  ستة  من  مؤلف  وسكني  جتاري  مركز  إنشاء  عىل  والتخطيط  العزم  وكان  ١٤٢٧هـ 
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عليها من عائد التعويضات املتبقية للوقف لعقارين واقعني داخل املنطقة املركزية تم نزعهام 
من قبل هيئة تطوير املدينة املنورة. ٢ - عندما أرصت هيئة تطوير املدينة عىل االمتناع عن 
استالم  أن  أدركنا  وعندها  فيها،  للفصل  املظامل  لديوان  بقضيتنا  توجهنا  التعويض  رصف 
التعويض سيستغرق وقتًا طوياًل وال ينبغي ربط مصري األرض بالتعويض وتشاورت مع 
كبار املستحقني يف الوقف فأشاروا عيل بعرضها لإلجيار أالستثامري، وعليه تم عمل لوحة 
إعالنية بمقاس ٢x ٣مرت بعرض األرض لالستثامر وتثبيتها عىل واجهة األرض الواقعة عىل 
شارع )...( تلقينا الكثري جدا من االتصاالت خالل السنوات التي عرضت فيها األرض 
فقد  اجليد ،  والتشطيب  واملواصفات  اخلرساين  البناء  اشرتاطنا  وبسبب  تأجريها.  حتى 
خلصت إىل عرضني جديني أحدمها بإجيار سنوي تصاعدي قدره )٣٨٠٫٠٠٠( ريال مقدم 
من السيد )...( واآلخر بإجيار سنوي تصاعدي قدره )٢٨٠٫٠٠٠( ريال مقدم من )...(. 
٤ - تم اختيار السعر األعىل بطبيعة احلال ولكن بسبب عدم وجود اخلربة والدراية والسيولة 
النقدية لدى املستثمر الذي تم اختياره تسبب يف تعطيلها قرابة العام وأجربنا عىل إلغاء العقد 
١٤٣٢هـ.  رمضان   ٢٢ االثنني  يوم  يف  ذلك  وكان  العقد  ببنود  التزامه  لعدم  املستثمر  مع 
خشية التورط مع مستثمر غري مؤهل يتسبب يف تعطيل األرض. ٥ - تم الرجوع إىل املستثمر 
اآلخر )...( ومتكنا من زيادة األجرة السنوية لتصبح )٣٠٠٫٠٠٠( ريال تصاعدية والتعاقد 
الواجهات  إىل  اخلرساين  البناء  من  املطلوبة  واملواصفات  الرشوط  معه وموافقته عىل مجيع 
اجليد  املادي  املردود  من  ذلك  يف  ملا  املركزية  املنطقة  تشطيب  يضاهي  بام  اجليد  والتشطيب 
للعني املؤجرة عىل املدى القريب والبعيد وكذلك زيادة العمر االفرتايض للمبنى حتى ال يتم 
استالمه بعد هناية االستثامر وهو متداع. وقد سبق لـ )...( أن قام بمرشوع استثامري مماثل 
وإنشاء مركز جتاري جيد جدا جماور ألرض الوقف وتأجريه بالكامل. ٦ -قام )...( بإمتام 
املرشوع عىل خري وجه شهادًة هلل فيام عدا تشطيب واجهة اجلار مل تكن باملستوى املطلوب. يا 
فضيلة الشيخ الكريم نرجو من فضيلتكم الوقوف معنا عىل احلقائق التالية التي تؤكد وبام ال 
يدع جماال للشك أن القيمة املؤجرة هبا األرض متناسبة مع نوع البناء وحجم ومواصفات 
املرشوع التي اشرتطناها عىل املستثمر والتي نوجزها لفضيلتكم يف التايل: أواًل: تم عرض 
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األرض لالستثامر ألكثر من سنتني كام أسلفنا ومل يتقدم من يرغب يف استثامرها إال اثنني وتم 
جتربة املستثمر األعىل أجرة والذي أخفق يف بدء التنفيذ وألغي عقده وخرس الوقف الباقي 
من أجرة ذلك العام. ثانيًا: تم الرجوع إىل املستثمر اآلخر بعد اطالعنا عىل املركز املجاور 
به  نفد  الذي  اجليد  واملستوى  وتنفيذه  باستثامره  قام  الذي   )  )...( )مركز  الوقف  ألرض 
لرغبتنا يف حتقيق األفضل للوقف واالستفادة من تأجري األرض ملستثمر رأينا ما هو قادر 
عليه من واقع إنجازه السابق بدال من بقاء األرض عىل حاهلا لسنوات أخرى دون فائدة، 
فاسترشنا بعض كبار املستحقني واستخرنا اهلل عز وجل وتوكلنا عليه وتم التعاقد مع )...( 
لعدة سنوات وهو يف مجيع  دام  انتظار  بعد  اهلل وقدر لألرض  ما قسم  أن هذا  قناعتنا  بعد 
لألرض  اإلجيارية  القيمة  مناسبة  أيضًا  يؤكد  ما  ثالثًا:  شاغرة.  بقائها  من  أفضل  احلاالت 
استثامر  عن  اإلعالن  تم  فقد  فضيلتكم  عىل  خيفى  ال  كام  املرشوع  مواصفات  مع  وتناسبها 
األرض يف لوحة إعالنات املحكمة ومل يتقدم احد. وكذلك تم نرش إعالن ملرتني يف جريدة 
)...( ومل يتقدم وال حتى مستثمر واحد كان قادرا عىل الزيادة عن القيمة اإلجيارية التي تقدم 
هبا )...( مع قلة الراغبني أصال يف االستثامر يف املوقع بصفة خاصة والتعامل مع األوقاف 
طوياُل  وقتا  يستلزم  مما  التنفيذ  عىل  املحكمة  بموافقة  االرتباط  بسبب  الحظنا،  كام  عموما 
الذي  اجليد  التقدير  رابعا:  اخلاصة.  التعامل مع أصحاب األمالك  بالنسبة هلم وتفضيلهم 
التشطيب وحسن  التصميم ونظافة  املتوقع يدل عىل مجال  املركز  قدره قسم اخلرباء إليراد 
التخطيط الستغالل املبنى عىل أفضل وجه ناجم عن الرشوط واملواصفات التي طلبناها من 
املستثمر والتزام املستثمر بتنفيذ املرشوع حسب طلبنا رغم التكلفة العالية. ولو أنه تم تنفيذه 
املرشوع  تكلفة  قدر ممكن من  اكرب  لتوفري  املستثمرون  عادة  يتبعها  التي  التقليدية  بالطريقة 
وبنائه بواسطة هياكل معدنية وبأسلوب رخيص بدون ذوق ملا استطاع املستثمر حتى إجياد 
مستأجر ملعارضه ومكاتبه، وال خيفى عىل فضيلتكم فرق التكلفة بني املباين اخلرسانية ومباين 
اهلياكل احلديدية )اهلنجر( وكذلك العمر االفرتايض لكل منهام. خامسًا: إمجايل أجرة أعوام 
االستثامر تبلغ )٤٫٥٢٥٫٠٠٠( ريال فقط أربعة ماليني ومخسامئة ومخسة وعرشون ألف 
من  ثابتًا  أصاًل  تنفيذه  من  االنتهاء  بعد  أصبح  والذي  املرشوع  تكلفة  قيمة  وإمجايل  ريال، 
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تبلغ حوايل )٥٫٠٠٠٫٠٠٠( ريال فقط مخسة مليون ريال أي ما جمموعة  الوقف  أصول 
يصبح  جمانية  اعتربت  التي  السنة  فيها  بام  سنة   ١٥ عىل  وبقسمتها  ريال   )٩٫٥٢٥٫٠٠٠(
املتوسط السنوي الذي حيصل عليه الوقف مقابل اإلجيار مبلغ )٦٣٥٫٠٠٠( ريال عبارة 
عن أجرة لألرض وقيمة حصة أصول مضافة مقدارها حوايل )٣٣٣٫٣٣٣( ريال سنويًا 
من قيمة املبنى. ويف اجلهة املقابلة فأن العائد للمستثمر من أجرة املركز ال يتجاوز أجرة اثني 
عرش عامًا بعد ميض حوايل ثالث سنوات من مدة العقد يف تنفيذه وحتى االنتهاء من تأجريه 
من  الكثري  هبا  يوجد   )...( بشارع  الوقف  أرض  عليها  الواقعة  املنطقة  سادسًا:  وافتتاحه. 
البالغة  األرض  قيمة  تناسب  عن  اإلفادة  لطلب  بالنسبة  أما  البناء.  من  اخلالية  األرايض 
)٦٫٠٠٠٫٠٠٠( ريال مع عرض املستثمر يف الوقت احلايل فإنه ال شك من ارتفاع قيمة 
اهلل  بفضل  ريال  ١٠مليون  من  بأكثر  اآلن  األرض  قيمة  واقدر  جدًا  جيد  ارتفاعا  األرض 
وتوفيقه لنا باختيارها وإمتام رشائها. ولقد تم التعاقد مع املستثمر بداية عام ١٤٣٣هـ بعد 
بلوحتها  لالستثامر  األرض  املحكمة  عرض  بعد  حتى  ولكن  قبله،  سنوات  لعدة  عرضها 
اإلعالنية، وحتى بعد عرضها لالستثامر يف جريدة )...( لنرشتني بتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ 
وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٠هـ مل يتقدم حتى راغب واحد يف االستثامر حتى بعد عامني من 
بداية تأجريها للمستثمر مما يؤكد عىل داللتني: األوىل: )أن مقدار األجرة مناسب بحسب 
رشوط ومواصفات املرشوع لذلك مل يتقدم أي مستثمر قادر عىل الزيادة(، واألخرى )أن 
زيادة قيمة األرض هنا ال تؤثر مطلقا يف قيمة اإلجيار االستثامري( فاملوضوع عرض وطلب، 
واملستفيد الوحيد يف زيادة قيمة األرض هو الوقف بزيادة قيمة أصوله الثابتة زيادة أخرى 
أفضل  من  يكن  مل  إن  ممتازة  وبصورة  إنجازه  تم  الذي  التجاري  املركز  قيمة  إىل  باإلضافة 
املراكز التي تم تنفيذها يف شارع )...(. ختامًا نؤكد لفضيلتكم حرصنا الشديد عىل مصلحة 
الوقف فوق كل اعتبار، وأؤكد عىل قويل لفضيلتكم: )ال أذاقني اهلل ريح اجلنة إن كان يل أي 
مصلحة أو منفعة شخصية من تأجريها إال مصلحة الوقف فقط ال غري(، وبذل كل اجلهد 
بزيادة  وتوفيقه  اهلل  بفضل  متكنت  ولقد  إيراداته،  وزيادة  الوقف  عقارات  وصيانة  لتطوير 
إيرادات الوقف منذ تعييني ناظرًا ثانيًا له عام ١٤١٩هـ وحتى عام ١٤٣٤هـ بنسبة جتاوزت 
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الـ  العام  البطون، وجتاوز عددهم هذا  أبناء الظهور وأبناء  الـ ٧١%، علاًم أن الوقف يضم 
)٥٠٠٠( مستحق منهم األرامل واأليتام واملساكني وهم وذريتهم من بعدهم إىل ما شاء اهلل 
العزيز احلكيم عن  أنا فرطت يف حقهم فكيف بظلمهم، وقد أغناين  خصم يل أمام اهلل إن 
الدنيا وما فيها. واشهد اهلل عىل كل ما سلف واهلل خري الشاهدين”ا.هـ. أما املالحظة اخلامسة 
فإن مدة هذا العقد تبدأ من تاريخ ١٤٣٣/٠١/٠١هـ. أما ما يتعلق باملالحظة السادسة: 
الضبط وبالصك ورفعه ملحكمة االستئناف،  بإحلاق ما جد يف  إكامهلا. وأمرت  فقد جرى 
يف  حرر  أمجعني.  وصحبة  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل 

١٤٣٥/٠٨/١٢هـ.
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فبناًء عىل املعاملة الواردة من املحكمة 
العامة باملدينة املنورة برقم ٣٤٨٣٠٥٥١ وتاريخ ١٤٣٥/٨/٢٠هـ املحالة إلينا من فضيلة 
دائـرة  قضاة  نحـن  مّنا  جـرى  فقـد   ٣٥١٩٧١٣٩ برقم  باملدينة  االستئناف  حمكمة  رئيس 
احلكم  علـى  االطالُع  املنورة  املدينة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  الشخصية  األحـوال 
الصادر من فضيلة الشيخ/ )...( القايض باملحكمة العامة باملدينة املنورة واملسجل بعـدد 
٣٥١٧٥٩٢٩ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٣هـ املتضمن إذن باستثامر وقف، املقدم من/ )...(، 
املحكوم فيـه بام دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق املعاملة واحلكم وصـورة ضبطـه، تقرر 
نبينا  اهلل علـى  املوفق، وصلـى  واهلل  األخري.  اإلجراء  بـعد  اإلذن  املوافقة علـى  باألكثرية 

حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 ر٩اتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢١٠١٢٢ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ رقم القرار: ٣٥٢١٧٨٣٣ 

يفا إعالنا مقاثملا-ا عىلا تأجريها طمبا منفعاها-ا تعطلا عقارا-ا وسفا-ا تساثامرا إذنا
شهادةا تملقاثملا-ا موتفقةا مقرتحةا-ا ورشوطا تخلربتءا-موتصفاتا سقلا سلترا تلصحيفةا-ا

شهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتإلذنالمناظلاباالساثامر.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهيان بصفتهام ناظرين عىل وقف طالبني اإلذن هلام باستثامر عقار تابع للوقف، وقد 
جرى من القايض التأكد من رسيان مفعول صكوك امللكية ومطابقة صكي الوقفية والنظارة 
لسجلهام، كام جرى اإلعالن يف إحدى الصحف فلم يتقدم سوى الراغب يف االستثامر، وقد 
ورد قرار قسم اخلرباء متضمنا أن العرض املقدم حيقق الغبطة واملصلحة للوقف مع االلتزام 
الوقف  عقار  استثامر  يف  رغبته  وقرر  املستثمر  حرض  ثم  املقرتحة،  واملواصفات  بالرشوط 
وموافقته عىل العقد واملواصفات، وبطلب البينة من املنهيني أحرضا شاهدين معدلني رشعا 
فشهدا بوجود غبطة ومصلحة جلهة الوقف يف استثامر العقار حسب العرض املقدم، ولذا 
فقد أذن القايض للناظرين باستثامر العقار املوقوف وفق املواصفات والرشوط املقرتحة من 

قسم اخلرباء، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٥/٠٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٢١٠١٢٢ برقم  املكرمة  بمكة 
٣٤١١١٩٥٠٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٦هـ، ويف يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٤/١٢هـ 
افتتحت اجللسة الساعة ١٠:٣٠، وفيها حرض كل من )...( سعودي اجلنسية سجل مدين 
رقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، بصفتهام الناظرين 
يف   ٣٣٢٢٧٠٣ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  النظارة  صك  بموجب   )...( وقف  عىل 
بمكة  الواقع   )...( وقف  نظارتنا  حتت  اجلاري  من  إنه  قائلني:  وأهنيا  ١٤٣٣/١/١٢هـ، 
املكرمة حي )...( خلف شارع )...(، بموجب الصك الصادر من كتابة العدل بمكة برقم 
بطول  ٢٠.٠٤م  بعرض  النافذة  بالسكة  رشًقا  املحدودة  ١٣٩٣/٧/٢٤هـ،  يف   ١٦٧٥
٩.٢٨م، وجنوًبا بالسكة النافذة بعرض ١١.١٢م رشًقا، و١٢.٦٦م غرًبا بطول ٢٢.٤٥م، 
وشاماًل بالسكة النافذة بعرض ٦.١٣م رشًقا، و٧.٩٧م غرًبا بطول ١٥.٣٨م، وغرًبا يبدأ من 
الشامل باجتاه اجلنوب الغريب بطول ٧.٨٧م، ثم يستمر بطول ٣.٣٩م، ثم ينعطف للجنوب 
واملساحة  جنوًبا،  و١٠.٣٦م  شاماًل،  ٧.٧٥م  بعرض  نافذة  سكة  وحيده  ١٠.٤٦م،  بطول 
برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  وقفيته  الثابت  ٢٨٨.٣٧م٢،  اإلمجالية 
اإلذن  أطلب  منه،  يستفاد  ال  معطل  الوقف  إن  وحيث  ١٤٠٨/٩/٢٣هـ،  يف   ٢٨/١٣١
باستثامر الوقف، هكذا أهنيا، هذا وقد طلبت من املنهي اإلعالن باجلريدة الرسمية، فجرى 
اإلعالن بجريدة )...( الصادرة يف يوم اخلميس املوافق ١٤٣٤/٠٦/١٨هـ العدد )...(، 
كام جرى االستفسار عن صك الوقفية رقم ٢٨/١٣١ يف ١٤٠٨/٩/٢٣هـ املتضمن إقامة 
)...( و)...( أبناء )...( ناظرين منضمني عىل وقف )...( فوردنا اجلواب من السجالت 
هبذه املحكمة برقم ٣١/١٠٠٩٧٤ يف ١٤٣١/١١/١هـ واملتضمن أنه ال يوجد عىل سجله 
سوى ما رشح عليه حتى تارخيه. ا.هـ، كام جرى االستفسار عن صك متلك األرض الصادر 
برقم  اجلواب  فوردنا  ١٣٩٣/٧/٢٤هـ،  يف   ١٦٧٥ برقم  بمكة  األوىل  العدل  كتابة  من 



274

اإنهاءات الوقف

١/٥١٣٩ يف ١٤٣١/١١/١٠هـ بأن صورة الصك مطابقة لسجلها وسارية املفعول، كام 
فوردنا  ١٤٣٠/١/١٢هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٢٧٠٣ رقم  النظارة  صك  االستفسار عن  جرى 
أي  عليه  توجد  وال  لضبطه  مطابق  الصك  بأن   )...( الشيخ/  فضيلة  مكتب  من  اجلواب 
املقدم الستثامر  للعرض  الغبطة واملصلحة  لبيان  النظر  الكتابة هليئة  ملحوظات، ثم جرت 
الوقف ودراسته، فوردنا جواهبم برقم ٣٤/١١١٩٥٠٠ يف ١٤٣٤/١٢/١٢هـ املتضمن: 
اإلزالة  مدة  شاملة  سنة  عرش  ثالثة  ملدة  االستثامرية   )...( رشكة  من  املقدم  العرض  ]فإن 
ستامئة  وقدره  بمبلغ  سنة  عرش  وأحد  األوليني،  للسنتني  ألف  مائتا  قدره  بإجيار  والتعمري 
وثالثون ألف ريال، مع االلتزام بالعقد املرفق وما يشتمل عليه من مواصفات، وهبذا تتحقق 
الغبطة واملصلحة يف استثامر الوقف، عىل أن يدفع املستثمر سنوات التعمري بشيك مصدق 
باسم الوقف بمبلغ أربعامئة ألف ريال، ويف حالة عدم اكتامل التنفيذ خالل السنتني املتفق 
عليها يكون قيمة الشيك لصالح الوقف، وليس للمستثمر احلق يف اسرتجاعه، وعىل الناظر 
البحث عن مستثمر آخر، هذا وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد. حرر يف ١٤٣٤/١٢/١٧هـ. 
عضو هيئة النظر )...( توقيعه عضو هيئة النظر )...( رئيس هيئة النظر )...( توقيعه[ ا.هـ، 
فجرى االطالع عىل نموذج عقد االستثامر واملقر به من هيئة النظر فوجدته يتضمن: أنه يف 
يوم االثنني ١٤٣٤/١١/٢٤هـ املوافق ٢٠١٣/٩/٣٠م تم بعون اهلل تعاىل وتوفيقه حترير 
هذا العقد بني كل من: الطرف األول: وقف )...(، ويمثله الناظرون )...( سعودي اجلنسية 
سجل مدين رقم )...( تاريخ ١٣٨٩/٩/١هـ، و)...( سعودي اجلنسية سجل مدين رقم 
تاريخ   )٣٣٢٢٧٠٣( رقم  النظارة  صك  بموجب   ) ١٣٩٥/٧/٨هـ  تاريخ   )...(
بتاريخ   )...( رقم  جتاري  سجل   )...( رشكة  الثاين:/  الطرف  ١٤٣٣/١/١٢هـ، 
أقر  وقد   .)...( رقم  مدين  سجل  اجلنسية  سعودي   )...( املستثمر  ١٤٢٩/١٢/٢٢هـ 
تـمـهـيد  اآليت:  عىل  باتفاقيهام  والتعاقد  للترصف  ونظامًا  رشعًا  املعتربة  بأهليتهام  الطرفان 
يمتلك الطرف األول عني الوقف املسمى وقف )...( الكائن يف )...( طريق )...( بمكة 
ويرغب  ١٣٩٣/٧/٢٤هـ،  وتاريخ   )١٦٧٥( رقم  الرشعي  الصك  بموجب  املكرمة 
نفقة  وعىل  أرضه  عىل  استثامري  مرشوع  إلنشاء  األمد  طويل  إجيار  تأجريه  يف  الناظرين 
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املستثمر اخلاصة الستثامره بعد تنفيذه وحتى هناية مدة العقد، ونظرًا ألن العرض املقدم من 
يعترب  أواًل:  اآليت:  عىل  االتفاق  جرى  فقد  العروض  أفضل  هو  الثاين(  املستثمر)الطرف 
التمهيد أعاله جزءا متماًم ومكماًل للعقد يف كل بنوده. ثانيًا: يستأجر الطرف الثاين املوقع 
املذكور إجيار طويل األمد إلنشاء مرشوع استثامري عىل نفقته اخلاصة واستثامره بعد تنفيذه 
اخلرساين  )اهليكل  والبناء  اإلنشاء  الفنية ألعامل  للمواصفات  وفقًا  العقد  مدة  وحتى هناية 
رسوم  كافة  املستثمر  يتحمل  ثالثًا:  واملناسب.  الالزم  والتأثيث  والتجهيزات  والتشطيب( 
عىل  للحصول  األول  الطرف  دفعها  التي  واملخططات  اخلرائط  عمل  وتكلفة  التصاريح 
الرتاخيص الالزمة. رابعًا: مدة العقد ثالثة عرش عامًا هجريًا شاملة مدة اإلزالة والتعمري 
والتأثيث، تبدأ من تاريخ استالم املبنى بعد تصديق اإلذن من حمكمة االستئناف وخلوه من 
املستأجرين وحتى متام املدة، عىل أن تكون مدة اهلدم والتعمري سنتني هجرية، وأحد عرشة 
سنة باقي مدة العقد. قيمة اإلجيار عىل النحو التايل: مائتا ألف ريال تدفع عن كل سنة من 
سنوات اهلدم والبناء بداية من تاريخ استالم املبنى بعد تصديق اإلذن من حمكمة االستئناف 
وخلوه من املستأجرين حتى متام املدة. وسـتامئة وثالثني ألف ريال تدفع عن كل سنة من 
باقي مدة العقد بعد ميض عامني من استالم املبنى وإذن االستثامر. يلتزم املستثمر يف عقود 
التأجري من الباطن بأن ال تزيد مدة العقود عن مدة هذا العقد. إذا تأخر املستثمر عن السداد 
املختصة.  اجلهات  طريق  عن  بالسداد  مطالبته  األول  للطرف  حيق  فإنه  املحدد  املوعد  يف 
خامسًا: التنفيذ ومسؤولية املستثمر )الطرف الثاين( يلتزم الطرف الثاين وعىل نفقته اخلاصة 
البداية حتى  التنفيذ من  الطرفني لإلرشاف عىل  قبل  بالتعاقد مع مكتب هنديس خيتار من 
النهاية حتت مسئوليته. الطرف األول غري مسؤول عن تأخر املستثمر يف إنجاز املرشوع عن 
الوقت املحدد. يقوم املستثمر وعىل نفقته اخلاصة بإزالة كافة األنقاض وعوائق تنفيذ املرشوع 
يف حال وجودها قبل التنفيذ ويف أثنائه وبعد االنتهاء من التنفيذ ونقلها إىل األماكن العمومية 
)البلدية ،  املختصة  اجلهات  من  املرعية  واألنظمة  التعليامت  بحسب  لذلك،  املخصصة 
عىل  حيظر  األول.  الطرف  من  تعويض  بأي  املطالبة  دون  وغريها(  املدين  الدفاع  املرور ، 
املستثمر التنازل عن تنفيذ مضمون هذا العقد ألي طرف أخر أو بيعه من الباطن إال بإذن 
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احلاكم الرشعي لذلك. الوقف والناظرين غري مسؤولني عن أي خسارة مادية أو برشية تنتج 
عن أي أرضار تلحق باجلريان أو أي جهة كانت أثناء فرتة اهلدم والبناء واإلجيار حتى انتهاء 
يلتزم  املستثمر.  الثاين  الطرف  املسؤول عن ذلك كله  العقد(، ويكون  فرتة االستثامر )مدة 
التجهيزات الكهربائية والصحية  املبنى )عىل أساس فندقي( بجميع  الثاين بتجهيز  الطرف 
وأعامل النجارة والديكور واألثاث والفرش وكل حمتويات املبنى، كام يلتزم باملحافظة عليها 
وعىل املبنى طيلة فرتة االستثامر وحتى انتهاء مدة العقد وتسليمه يف حالة سليمة بموجب 
وأجهزة  وجتهيزات  أثاث  فرش  من  بداخله  وما  الوقف  تسليم  املستثمر  تسليم عىل  حمرض 
واألجهزة  والسنرتاالت  واملصاعد  الكهرباء  وعدادات  والثالجات  )املكيفات  كهربائية 
الصحية ووسائل السالمة والسباكة وغريها( بموجب حمرض تسليم بعد التأكد من جودهتا 
وصالحيتها. يلتزم املستثمر بعدم خمالفة األنظمة والتعليامت املعمول هبا يف اململكة العربية 
السعودية الصادرة من خمتلف اجلهات ذات العالقة فيام خيص استخدام املرشوع مع حتمله 
تبعات ذلك طيلة مدة العقد.سادسًا: يف حالة تعرض أرض الوقف أو املبنى حمل هذا العقد 
لنزع امللكية أو اهلدم من قبل أي جهة كانت تلك اجلهة حكومية أو أهلية ومتتلك احلق يف 
التعويض عن قيمة األرض يكون بالكامل للوقف، والتعويض  نزع امللكية أو اهلدم، فإن 
عن قيمة األنقاض تتم قسمته عىل مدة االستثامر، وهي تساوي عدد سنوات االستثامر يف 
صك اإلذن الرشعي املعد هبذا اخلصوص، وبذلك يصبح ناتج القسمة يمثل قيمة السهم 
توزيع  ويتم  االستثامر  لسنوات  األسهم  عدد  متثل  األنقاض  تعويض  كامل  وقيمة  الواحد 
من  عدًدا  األنقاض  تعويض  قيمة  من  األول  الطرف  يستحق  التايل:  النحو  عىل  األسهم 
األسهم تساوي عدد السنوات اهلجرية التي مضت من مدة هذا العقد)االستثامر( قبل إيقاف 
منفعته. يستحق الطرف الثاين من تعويض األنقاض عددًا من األسهم تساوي عدد السنوات 
كل  ويف  املنفعة.  إيقاف  تاريخ  من  اعتبارًا  )االستثامر(  العقد  هذا  مدة  من  املتبقية  اهلجرية 
حاالت التعويض عن األنقاض حيق للطرف الثاين أن يدخل مكتتبًا أو مسامهًا مؤسسًا أو 
أساسيًا باملبلغ املستحق له وبعدد األسهم املقررة له باملدة املتبقية من مدة االستثامر وذلك يف 
أي مرشوع تطويري يشمل موقع املبنى حمل هذه االتفاقية وبدون أي اعرتاض من الطرف 
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شاء.  كيفام  حينذاك  بأسهمه  الترصف  الثاين  للطرف  وحيق  بعده،  من  يمثله  من  أو  األول 
اللبشة  األرضية،  واخلزانات  النظافة  )صبة  باملرشوع:  اخلاصة  املواصفات  سابعًا: 
املسلحة،الرقاب،األعمدة، اجلدران االستنادية، األسقف، املالحق، السرتة، الدرج مع بيته 
والقيشاين،  والسرياميك،  البالط  عمل  املقلوبة،  اجلسور  األعتاب،  اخلزانات،  العلوي، 
املواسري  واختبار  واخلارجية،متديد  الداخلية  الناظر  مرشوع  مسطحات  جلميع  اللياسة 
والسباكة، ومجيع أنواع العزل، ومتديد الكايبل واألسالك الكهربائية واالتصاالت الداخلية 
األبواب  مواد  واإلنارة،  والطبلونات  واملفاتيح  األفياش  تركيب  إىل  باإلضافة  واخلارجية، 
األملونيوم  شبابيك  من  للجميع  اخلردوات  واخلارجية،تركيب  الداخلة  واحلديدية  اخلشبية 
وكذلك  رخام  أو  أملونيوم  الواجهة  عمل  وجدت(  )إن  الدربزينات  أعامل  من  وغريها 
اإلنذار  أنظمة  تركيب  للغرف،  التوزيع  وصاالت  واملطعم  وجدراهنا  االستقبال  أرضيات 
من  الفندق  لكامل  احلج  وجلنة  املدين  للدفاع  العامة  املديرية  مواصفات  حسب  واحلريق 
مضغات وأجهزة إنذار، توريد وتركيب ثالث مصاعد من نوع )...( أو )...( أو )...( أو 
)...( محولتها حسب مساحة املصعد،وتركيب مكيفات إسبلت(، وفق املواصفات املعامرية 
اخلرائط  وحسب  اهلندسية  املواصفات  وفق  واملعامرية  اإلنشائية  األعامل  تنفيذ  واهلندسية. 
املهندس  بتسليم  االلتزام  الناظرين.  قبل  من  اختياره  يتم  هنديس  مكتب  إرشاف  وحتت 
املهندس  من  خطي  بكتاب  أخرى  إىل  مرحلة  من  واالنتقال  العمل  مراحل  مجيع  املرشف 
املرشف وذلك إلمتام العمل عىل الوجه األكمل، وعىل املقاول إشعار املهندس املرشف عىل 
املرشوع قبل أي صبة بيومني للموافقة عىل إعامهلا من حديد وشدادات، وال جيوز تغطية أي 
مرحلة من املراحل أو أي عمل أو حجبه عن النظر قبل موافقة خطية من الناظر. خيضع هذا 
العقد ألنظمة البناء واإلنشاء واألنظمة املالية واإلدارية والقضاء الرشعي يف اململكة العربية 
السعودية، ويف حالة وجود خالف ال قدر اهلل بني الطرفني فيتم حله وديًا بني أهل اخلري، وإن 
ألعامل  الفنية  املكرمة.املواصفات  بمكة  الصناعية  التجارية  الغرفة  إىل  فيحال  ذلك  تعذر 
صاحلة  بأرشبة  الردم  يكون  واخلرسانات:  واألساسات  الردم  أعامل  والتشطيب.  العظم 
للردم خمتارة ومعتمدة من املهندس املرشف ويتم الردم عىل طبقات متتالية ال يزيد سمك 
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الطبقة عن ٣٠ سم مع غمرها جيدا بواسطة دكاك ميكانيكي، وجيب أن تكون أتربة الردم 
ناعمة خالية من الكتل واملواد العضوية والطفيلية وال تتأثر انتفاشا أو هبوطا بوصول املياه 
البيتومني  من  بالدهان  األرض  مستوى  حتت  اخلرسانية  الوحدات  مجيع  عزل  يتم  إليها. 
الساخن واملؤكسد وطبقة عازلة راسية من البيتومني املؤكسد النقي وحيذرا منعا باتا إضافة 
الكروسني أو بياض الزفت. يتم عزل اخلزانات األرضية وحوائط الساندة للبدروم وذلك 
باستخدام طبقتني من البيتومات سمك ٥ مم للطبقة الواحدة ويتم عمل طبقة لياسة قبل 
عمل الواجهة التحضريي للعازل وتنفذ اللياسة حسب أصول الصناعة وشطف الزوايا عىل 
أن ال يقل ركوب اللحام عن ٢٠ سم ويتم اللحام وتثبيت عىل الساخن ويتم وضع طبقة 
محاية للعازل ثم وضع طبقة لياسة قبل البدء يف أعامل احلديد ويشرتط يف الطبقة العازلة أن 
تكون مرنة ال تتشقق بالتوائها وان ال يقل وزن املرت املسطح منها عن ١٤٥ كجم/م٢. مجيع 
أعامل اخلرسانة العادية تكون حسب املواصفات واخلرائط وتكون من رشكة خرسانة جاهزة 
اخللط  ذات  اخلرسانات  استخدام  باتا  منعا  ويمنع  املرشف  املهندس  بواسطة  اعتامدها  يتم 
دمك  ويتم  ساعتني،  من  أكثر  مزاجها  عىل  مىض  التي  اخلرسانات  تستعمل  وال  اليدوي 
للمعايري  وفقا  العادية  اخلرسانة  خلطة  وتتكون  ميكانيكي،  هزاز  بواسطة  جيدا  اخلرسانة 
ومقاوم  الصنع  حديث  يكون  املستخدم  )األسمنت  باملخططات  املوضحة  واملكونات 
البلولبثلني  من  طبقة  وضع  ويتم  األرض(،  سطح  حتت  املدفونة  األعامل  جلميع  لألمالح 
قبل وضع  األبيض  النمل  مراعاة رش األرض ضد  العادية، مع  ٢٠٠مم أسفل اخلرسانة 
واخلرائط،  املواصفات  حسب  تكون  األعامل  جلميع  املسلحة  اخلرسانة  البلولثرين.  طبقة 
األبعاد  وحسب  املرشف  املهندس  من  اعتامدها  يتم  جاهزة  خرسانة  رشكة  من  وتكون 
واملقاسات املوضحة بالرسومات وتعالج بالرش باملياه مرتني يوميا وملدة أسبوعني من إمتام 
واملكونات  للمعايري  وفقا  وتتكون  للمواصفات  مطابقة  املستخدمة  املواد  وتكون  الصب 
املوضحة باملخططات، وجيب استخدام اسمنت مقاوم لألمالح والكربيتات جلميع األعامل 
اخلرسانية حتت وفوق مستوى األرض طبيعية، ويكون حديد التسليح من الصلب شد عايل 
خمترب  أي  يف  وتكسريها  املسلحة  اخلرسانة  من  عينات  أخذ  ويتم  اخلرائط،  حسب  املقاومة 
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وعىل نفقة الرشكة املنفذة، وجيب أن ال تقل كمية اإلسمنت واألعمدة عن ٤٠٠ كجم /م٣ 
واألسقف واألساسات ٣٥٠ كجم /م٢، عىل أن يكون التدرج احلبيبي للخرسانة مطابقة 
للمواصفات األمريكية يف هذا املجال بجهاز كرس املكعبات بعد ٢٨ يوما، ال يقل عن ٢٧٥ 
حالة  اخلرسانة.يف  صب  عند  امليكانيكية  اهلزازات  استعامل  املقاول  املربع.عىل  للمرت  كجم 
لرؤية  طبقا  اإلصالح  أو  اإلزالة  يكون  اخلرسانة  أعامل  يف  عيوب  أو  تعشيش  أي  حدوث 
املهندس املرشف ودون احتساب تكاليف إضافية عىل املالك. يف حالة تكون امليدة معلقة 
فيلزم عمل جدار من الطوب املصمت اإلسمنتي حتت امليدة اخلارجية وذلك حلجز الردم 
من الترسب اىل اخلارج من خالل الفراغ حتت امليدة املشار إليها ويتم عزله قبل الردم من 
الداخل للخارج. يتم إعداد الفورم اخلاص بالتكوينات اهلندسية ومراعاة املناسيب وتكون 
جيد  بشكل  اخلشبية  الفورم  تقوية  ويتم  اهلندسية  واخلرائط  للمواصفات  مطابقة  الفورم 
وتسلم للمرشف عىل امليزان واخليوط املطلوبة ويتم مراجعة الديكورات اخلاصة بالواجهة 
ان يكون كامل األخشاب  املعامرية عىل  اللوحات  الصاج مع  أو  واستخدام فورم اخلشب 
أو  البالستيك  من  )كرايس(  ختنات  استخدام  يتم  مرة.  اول  استخدام  يكون  املستخدمة 
اخلرسانة حسب العينة املعتمدة من املهندس. حتديد مكان خمارج الكهرباء واألعامل الصحية 
وأي مكان خاص باملكيفات أو األعامل امليكانيكية املطلوبة قبل الصب. أعامل املباين: يتكون 
بلوك امحر وارد اخلياط. الداخلية واخلارجية بسمك ٢٠ سم مكونة  احلائط من: احلوائط 

رش  يتم  مداميك.  ثالثة  كل  الالزمة  الكانات  باستخدام  املواصفات  حسب  املباين  تكون 
املباين باملياه الصاحلة للرشب مرتني يوميا ملدة سبعة أيام. جيب أن يكون الطوب خاليا من أي 
الزاوية  شقوق وذا مقاس واحد وذا أسطح مستوية وأضالع متوازية وسوك حادة وقائم 
واألحراف قوية ال تتفتت بالضغط عليها. يشون الطوب يف رصات ال يزيد عن ٢م وبطريقة 
تسمح ملرور خالهلا ويتم توزيعه بطريقة ال ختل بنظام املنشأ. مجيع فتحات األبواب تعمل هلا 
لألبواب  املباين  أكتاف  احلديد.  كانات  األعمدة  مع  وتربط  ذلك  أمكن  ما  مباٍن  أكتاف 
والشبابيك ومراوح الشفط تعمل من الطوب املصمت بعضه دائمة. جيب صب األعتاب 
اخلرسانية  احلليات  أو  لألعمدة  املالصقة  الشفط  ومراوح  والشبابيك  لألبواب  اخلرسانية 
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باحلاممات  الشفط  ملراوح  فتحات  عمل  يتم  كام  األعمدة،  أو  احلليات  هذه  مع  مبارشة 
للحاممات  العازلة  الطبقة  الرطوبة:  عزل  والرطوبة:  احلراري  العزل  أعامل  واألوفسات. 
اعتامده من  يتم  آخر  نوع  أي  أو  البيتومات  نوع  تكون بسمك ٤م من  واملطابخ واألسطح 
وتعمل  للعزل،  التحضريي  الوجهة  عمل  قبل  لياسة  طبقة  عمل  ويتم  املرشف،  املهندس 
اللياسة حسب أصول الصناعة وشطف الزوايا عىل أن ال يقل ركوب اللحام عن ٢٥ سم، 
التثبيت واللحام عىل الساخن ويتم غمر  وتعمل وزرة عىل احلائط بارتفاع ٢٠ سم، ويتم 
تشقق  ال  مرنة  تكون  ال  أن  العازلة  الطبقة  يف  ويشرتط  املؤكسد،  بالبيتومني  اخليش  سطح 
العازلة  املادة  اختبار  ويتم  املسطح عن ١،٤٥ كجم /م٢،  املرت  يقل وزن  بالتوائها، وأن ال 
للحاممات واألسطح بغمر السطح باملياه ملدة ٧٢ ساعة. عزل حراري: يتم استخدام العزل 
احلراري لألسطح من البولسرتين األزرق أو األخرض إنتاج )...( بسمك ال يقل عن ٥سم 
أن  عىل  للسطح  والربوزات  العوائق  وإزالة  السطح  استكامل  بعد  السطح  عىل  تثبيته  ويتم 
امليول بسمك متوسط ٧سم من اخلرسانة  تنفيذ طبقة  يتم  الصناعة.  يركب حسب أصول 
الرغوية ألسطح. ألعامل العزل الداخيل للخزان األريض يتم طرطشة مجيع احلوائط النهائية 
اللياسة  يتم  ثم  اخلشن،  الرمل  من  مكعب  مرت  لكل  مقاوم  إسمنت   / كجم   ٤٥٠ بمونة 
للحوائط واألسقف باإلسمنت املقاوم مضافا إليه مواد مانعة للنفاذية ويتم دهان اخلزان من 
 .)BRUSH BOND( بعد جتهيز باألساس املناسب FP405 )...( الداخل بامدة إنتاج رشكة
أعامل اللياسة: اللياسة وفقا ألصول الصناعة وضمن املراحل التالية: بعد االنتهاء من أعامل 
التمديدات ملواسري الكهرباء والتليفون وأي مواسري خلدمات أخرى ضمن اجلداران، يتم 
التحبيش عىل املواسري بشكل جيد باملونة اإلسمنتية فقط بدون استخدام اجلبس يتم تثبيت 
والكمرات  اخلرسانية  األعمدة  مع  املباين  التقاء  عند  سم   ١٥ بعرض  جملفن  معدين  شبك 
الساقطة وفوق التمديدات ضمن اجلداران ويتم تثبيت الشبابيك باملسامري الصلبة. الطرطشة 
بمونة مكونة من  الطرطشة  تتم  باملاء بشكل كثيف وبعد ذلك  اجلدران  يتم رش  املسامرية 
٤٠٠ كجم / إسمنت لكل مرت مكعب من الرمل اخلشن النظيف من أي أوساخ أو كتل 
حجرية كبرية، وتتم الطرطشة بشكل جيد وكثيف، بحيث تشكل هذه الطبقة األساس اجليد 
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لعملية اللياسة. يتم رش الطرطشة مرتني يف اليوم ملدة ثالث أيام. يتم عمل البؤج واألوتار 
يف اجلدران التي سيتم لياستها وذلك للغرف )واحد سفيل واآلخر علوي.. أي الفرق مابني 
الوترين تقريبا ٢ مرت(، ويشرتط عدم استخدام اجلبس يف عمل األوتار ويراعى عمل الزوايا 
الرمل  من  املكعب  للمربع  اسمنت   / كجم   ٣٠٠ بمونة  اللياسة  تتم  دقة.  بكل  القائمة 
وبمراعاة البؤج واألوتار، وجيب أن تكون القدة نظيفة منطبقة عىل اجلدار يف مجيع االجتاهات 
وجيب التنظيف حول احلوائط املراد لياستها وإزالة أي أتربة أو خملفات قبل البدء يف العمل، 
وجيب أن ختلط املونة قبل العمل مبارشة وال يسمح بقاؤها مبللة باملاء مدة طويلة، وكذلك 
النهائي  السطح  خيشن  أن  وجيب  فرتة،  عليه  مىض  الذي  املونة  ساقط  باستعامل  يسمح  ال 
وينتهي بطريقة جيدة ويتم مسح اجلدار باإلسفنج لضامن عدم بقاء أي حبيبات رمل ظاهرة 
عىل السطح. ترش اللياسة يف اليوم التايل بمياه غزيرة وملدة أربعة أيام صباحا ومساء. عىل 
مهندس املقاول تسليم البؤج واألوتار يف اجلدار املراد لياسته أوال بأول لالستشاري، وال 
يسمح ببدء العمل إال بعد التسليم، وكذلك يتم استالم لياسة اجلداران. التشطيبات )البالط 
والسرياميك والقيشاين والرخام (: يتم تركيب بالط سرياميك درجة أوىل ألرضيات مجيع 
املهندس  واختيار  املعتمدة  العينة  حسب  املطلوب  بالون  اخلدمات  ودور  املغلقة  الغرف 
املرشف، عىل أن يسلم عىل القدة وامليزان مع فرشة من الرمل النظيف بسامكة ٦ سم، عىل أن 
مبارشة  البالط  لصق  وقبل  الرمل  فرش  بعد  باملاء  األرضية  وكذلك  الرتكيب  قبل  يرش 
ويلصق بمونة اسمنت املكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / م٣ رمل ويكون الرمل نظيف خايل 
ويتم  األبيض  باإلسمنت  ذلك  بعد  البالط  ترويب  ويتم  واألمالح،  العضوية  املواد  من 
مراجعة املهندس املرشف أثناء الرتكيب ويركب وزرات من الرخام الكرارة جلميع الغرف 
مجيع  أرضيات  العلوي.  للجزء  الوزرة  يف  برم  وجود  مع  ٢سم  وسمك  سم   ١٠ بارتفاع 
واللون  العينة  السعودي،حسب  اجلرانيت  من  الرئيسية  واملمرات  واملعيشة  االتصاالت 
أن  عىل  املعتمدة،  للعينة  وطبقا  املعتمدة  والتصميامت  الناظر،باألشكال  قبل  من  املعتمدة 
تكون فرز أول ممتاز والوزرات رخام كرارة أو برالتو االرتفاع ١٠ سم والسمك ٢سم، مع 
أو  اإلماريت  السرياميك  من  ارضياهتا  تكون  واملطابخ  احلاممات  العلوي.مجيع  الطرف  برم 
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األسايس، طبقا للعينة واللون املعتمد من قبل الناظر واحلوائط، يتم إضافة خط كنار هبا طبقا 
أو  اللياسة  اللصق عىل  بأسلوب  يتم تركيب احلوائط  أن  املعتمدة، عىل  للتصميم والنوعية 
باخللطة. مجيع أعامل الدرج والباسطات واجلوانب من اجلرانيت. األسطح بالط مزايُك مع 
مراعاة تنفيذ فواصل التمدد احلرارية وملئها باملواد املناسبة وتنفيذ الوزرات من نفس نوع 
البالطة كاملة يراعى كرشوط عامة ألعامل البالط ما ييل: اختيار عينة جيدة، ويتم اعتامدها 
من املهندس املرشف ومن أجود األنواع فرز أول. - يتم وزن مجيع األرضيات بالرمل ويتم 
تسويته ووزنه بدقة ومن ثم يرش باملاء ويتم تركيب البالط بواسطة املونه جعل احلاممات 
متصلة مع زاوية الفراغات وتقطع الغالئق بالصاروخ، وأن تكون حسب األصول الفنية 
ويتم  الرصف،  جهة  امليول  حسب  عملها  يتم  واملطابخ  للحاممات  بالنسبة  للصناعة. -أما 
استخدام قاطع زجاجي الستمرارية احلاممات، مع مالحظة وضع مكان يبني الرصف يف 
الواجهة  تكون   - ٧ اجلاميل.  املنظر  أو  املطبخ  فرش  مع  يتعارض  ال  حيث  املعتمد  املكان 
بوية  من  الداخلية  الدهان  أعامل  مجيع  الدهانات:  أعامل  املعتمد.  املنظور  حسب  األمامية 
الزيت أو البالستيك القابل للغسيل عىل أن تكون األساسات من نفس املنتج )...( أو )...( 
ويراعى  املرشف  املهندس  قبل  من  معتمد  املنتج  ونوع  لون  يكون  أن  عىل  يامثلهام،  ما  أو 
احلوائط واألسقف وجهني  الصناعة ويراعى دهان  والتلقيط طبقا ألصول  اجليد  الصنف 
وجيب قبل الرشوع يف الوجهتني األخريتني الوصول باملعجون والصنفرة إىل مستوى مريض 
الثقب والريش واالعوجاج. مجيع أعامل الدهانات اخلارجية  الناعمة اخلالية  من األسطح 
للواجهات الثالث اخللفية من الرش األمريكية أو ما يمثلها وجيب عمل اآليت: التأكد من 
نظافة وحسن إعداد السطح.- دهان واجهة حتضريية من السيلر عىل طريقة غري متساوية 
وحفظ نسبة االنتشار عىل السطح لذا جيب دهنها بشكل متقطع لضامن حسن توزيعها عىل 
السطح. - إصالح التشققات والثقوب باستعامل معجون خاص باملادة عىل أن جيب تنظيف 
الثقوب والتشققات ومالها باستخدام ايبوكسو كربت أو ما يامثله من معجون وجيب ملء 
أن  يمكن  الفراغ  داخل  املحبوس  اهلواء  أن  من  والتأكد  باملعجون  والتجويف  الفراغات 
يترسب إىل اخلارج، وجيب ترك املعاجلة ملدة يوم لتجنب، أما بالنسبة للثقوب الصغرية وما 
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شابه ذلك متأل بام ال يقل عن ٣مم معجون بالستيك سطح ناعم، وجيب إزالة األتربة الناجتة 
عن الصنفرة قبل الدهان. يتم اختيار نوع الرش مع املهندس املرشف حسب الفواتري واللون 
املعتمد، ويتم تنفيذها باستخدام مسدس هوبر، وجيب التأكد من الفوهة ودرجة حفظ اهلواء 
ثابتة دون تغيري عند استخدام مسدس الرش إىل السطح بالزاوية الصحيحة، واحلفاظ عىل 
احلركة املتوازية أثناء الرش. -يتم دهان الرشة بامدة كيميائية لتثبيت البياض واحلفاظ عىل 
الرشة من األعامل اجلوية واألعامل اخلارجية وجيب أن تكون مطابقة للمواصفات وحسب 
يتم  املهندس املرشف.-  الذي حيدده  اللون  أو حسب  الصناعة وان تكون بشفافية  أصول 
تكسية الواجهة الرئيسة األمامية للفندق من احلجر األردين أو الرخام بحيث ال يتعدى سعر 
املرت عن ٩٠ رياال. مالحظات عامة: *يكون املقاول مسؤواًل عن أنواع الرخام التي يوردها 
القطع  تام  الرخام  توريد  ويتم  األعامل  ضمن  وتسليمها  تركيبها  حلني  العمل  مكان  إىل 
)تكسيات  املبنى  داخل  يف  الرخام  تثبيت  ويتم  للمواصفات،  مطابقا  أول  نخب  والصقل 
عيار  إسمنتية  بمونة  الرخام  خلف  وملء  فرنيس،  نوع  النحاسية  باألسالك  داخلية( 
الوقاية  عمل  وجيب  الصايف  األبيض  اإلسمنتية  واملباين  وحلاممات  إسمنت  ٣٥٠ كجم/ 
الالزمة للرخام وذلك بعد الرتكيب. أعامل تكسيات األسقف: مجيع األسقف يف مداخل 
طبقا  كرانيش  مع  خمفية  إنارة  عىل  حتتوي  للرطوبة  مقاوم  عربية  جبسية  الرئييس  الفندق 
للرسومات املعتمدة. يتم توريد وتركيب كرانيش جبسية من جبس )...( واأللياف الصافية 
وذلك  املرشف  اختيار  حسب  يعادهلا  ما  أو   )...( الصنع  فرنيس  الالصق  واجلبس  املنقية 
جلميع الغرف والصاالت واملمرات بالفندق بالتصميم واألبعاد املعتمدة. توريد وتركيب 
أسقف مستعارة من البالط اسرتونج ٦٠×٦٠ سم يف مناطق املحالت والتعليق امليكانيكي 
وعىل املقاول التقدم باملخططات التوضيحية وطريقة التعليق املرشف قبل بدء العمل. أعامل 
احلديد املشغول: الدرابزين من قطاعات احلديد املشغول املطروق املصمت مع حليات من 
وعىل  املالك،  الناظر  اختيار  حسب  بالشكل  املاهوجني  اخلشب  من  والكويستة  النحاس 
املقاول اعتامد العينة قبل الرشوع يف التصميم. األبواب اخلارجية للمداخل من حديد الكبس 
املعتمد  للتصميم  طبقا  احلامية  وشبابيك  املعتمد  للتصميم  طبقا  واإلكسسوار  الديكور  مع 
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جلميع الفتحات يف الدور األريض. أعامل األملنيوم والزجاج: الشبابيك من األملنيوم قطاع 
رسايا أبيض حليبي شامل مجيع اإلكسسوارات اإليطايل الالزمة؛ ملنع املياه واألتربة وسهولة 
الفتح والقفل واملقابض إيطايل. سامكة قطاع األملنيوم ١،٨ مم يتم عمل حلوق أساس من 
بالسلقون  دهاهنا  ويتم  جملفن،  حديد  بكانات  تثبت  سم   ٢.٥ -٨ املفرغ  احلديد  قطاعات 
تكون  اخلشبية:  األعامل  جملفنة.  براٍغ  بواسطة  عليها  األملنيوم  حلوق  تثبيت  ويتم  وجهني، 
مجيع األبواب اخلارجية من اخلشب املاهونجي فرز أول طبقا للعينة والتصميم املعتمد قطاع 
احللق ال يقل عن ٢×٦ وذلك للرأس والقائمني، عىل أن تكون الضلفة املكونة من قوائم 
ورأس وحشوات، بحيث يكون قطاع القوائم والرأس العلوية ورأس الوسطى ال يقل عن 
٢×٤ أما الرأس السفيل ال يقل عن ٢×٦ عىل أن يكون سامكة احلشوات ال تقل عن ٣/٤ من 
حليتها  ويتم  ٢مم  عن  الضلفة  عظم  مع  واللسان  النقر  يقل  ال  أن  عىل  املاهونجي،  نفس 
توريد  يتم  أن  عىل  والفلوت،  األوسرتو  الدهان  ويتم  االستشاري،  يقره  الذي  بالشكل 
األخشاب فرز أول من النوعية اجليدة اخلالية من العقد والتشققات ويكون اخلشب املورد 
كامل اجلفاف عىل أن تكون املفصالت من النحاس طبقا العتامد املهندس املرشف ويكون 
بالضلفة ٤ قطع، ويتم وضع سائر اإلكسسورات من النحاس طبقا العتامد املرشف كذلك 
يتم تثبيت احللق املاهونجي عىل احللق املثبت بالكانات وموزون رأسيا وأفقيا، ويكون من 
الباب  حلق  وضع  يتم  ذلك  وبعد  والدهانات  اللياسة  إجراء  يتم  وعليه  اجليدة  النوعية 
املباين  مع  حديد  بكانات  الزفر  احلق  تثبيت  ويتم  اخلوابري  طريق  عن  تثبيته  ويتم  األصيل، 
مبارشة، وهذا احللق املستعار يتم تركيبه جلميع أعامل النجارة اخلارجية والداخلية. الكوالني 
املعتمدة.مجيع  للعينة  طبقا  وخالفه  الغرف  وأرقام  السحرية  والعني  واملقابض  واملسكات 
األبواب الداخلية واراد بالدن أو ما يامثلها مصنعة وجاهزة عىل ان يكون من اخلشب قرشة 
ماهونجي مارنتي مع وضع كالون )...( األصيل ومقابض األبواب حسب اختيار الناظر 
للمقبض مع الرتكيب واحللوق الذكر أعاله. أعامل رصف األمطار: يتم تركيب جرجوري 
ويتم  للسطح  امليول  الدارسة  وبعد  املحددة  األماكن  حسب  األمطار  ملياه  رصف  وأعمدة 
تركيبها بشكل مناسب ال يعيق املنظر اجلاميل للواجهات وكذلك تنفيذ خمارج رصف املطر 
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للبلكونات عىل أن يتم رصفها عىل أعمدة ٢ عىل أن يكون ميول البالط مجيعها موجه إىل 
جرجوري رصف املطر ويتم الرتكيب حسب أصول الصناعة.أعامل املصاعد: عىل املقاول 
توريد وتركيب ٣ مصاعد وعىل تيار كهربائي ٣ فاز املصاعد مصنوعة من الصاج الصلب 
املغلف من الداخل طبقا العتامد املالك والباب أتوماتيكي مركزي من األلواح اإلستانليس 
والسقف مضاء غري مبارش مركب به مروحة وخمرج للطوارئ. أعامل التكييف: عىل املقاول 
توريد وتركيب مكيفات سبليت من النوع ) )...( أو )...( أو )...( (. عىل املقاول توريد 
وتركيب تكييف دكتات ألدوار االستقبال. أعامل صحية: مجيع متديدات الرصف والتغذية 
تكون باستعامل مواسري بالستيكية السميكة املقاومة للحرارة أو من النوع ضغط ٨٠/٤٠ 
للبارد واحلار للتغذية من إنتاج رشكة )...( أو )...( وكذلك مواسري الرصف يب يف يس/يو 
يب يف يس الدرجة ٣،٥، بالنسبة للرصف داخل احلاممات يتم استعامل مواسري قطر ٤ بوصة 
واما مواسري التغذية احلار البارد ضمن احلاممات فتكون املواسري بالستيك من إنتاج رشكة 
نحايس  سن  له  يكون  أن  عىل  مربعة،  بوصة  رطل   ٧٠٠ ضغط  وتتحمل   ،)...( أو   )...(
)النهايات واألكواع( وجيب جتربة مجيع املواسري بعد االنتهاء من متديدها بضغط املاء فيها 
بمقدار ١٢ بار، وجيب تركيب حمابس عند كل قطعة يف احلاممات واملطابخ وحمبس عام عىل 
ان  جيب  تركيبها  سيتم  التي  املحابس  خالطات  محام.مجيع  لكل  اخلارجية  التغذية  عامود 
تكون ذات نوعية جيدة ايطايل )...(  أو )...( أو أملاين. مجيع أطقم محامات تكون من نوعية 
)...( أو ما يعادهلا مع توريد مجيع اإلكسسوارات.تركيب دواليب أملنيوم يف مجيع املطابخ 
واألوفيسات. بالنسبة ملضخات املياه )راجع مواصفات يف بند األعامل الكهربائية(، جيب أن 
تكون مجيع خطوط الرصف بالنسبة للكرايس منفصلة متام عن البالعات وخطوط الرصف 
بالنسبة لبانيوهات واملغاسل واملطابخ واألوفيسات وبردات املياه. يتم جتهيز مجيع املطابخ 
العمودية  اخلطوط  مجيع  تكون  أن  جيب  مناسب.  مكان  يف  للغسالة  وتغذية  رصف  بخط 
للمخططات. طبقا   ٢ التهوية  وأعمدة   ٤ بقطر  املواسري  تكون  البالعات(  أو  )للكرايس 
بالنسبة خلطوط الرصف االفقية تكون بقطر ٦ بوصة يتم متديدها مابني غرف التفتيش بامليل 
املناسب.مجيع اخلطوط املعلقة يف السقف تكون ٦ بوصة قابلة للزيادة عىل حسب املواسري 
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املوصلة عليها جيب تركيب عوامات كهربائية عىل اخلزان العلوي موصلة بمضخات بشكل 
املقاول  يقوم  التوريد.  قبل  واخلزان  العوامة  نوعية  اعتامد  املقاول  عىل  وجيب  أتوماتيكي 
برتكيب عوامة خاصة عىل اخلزان األريض موصلة بخط املياه القادم من مصلحة املياه وعىل 
املقاول متديد خط املياه اىل اخلزان األريض وتكون مغلفة بطبة تستعمل عند احلاجة إىل متلئه 
اخلزان بواسطة )الوايتات( جيب عىل املقاول عمل مجيع غرف التفتيش مع ما يلزم من أغطية 
احلريق  خطي  مواسري  عمل  جيب  وخاليف  وبياض  مواسري  أو  حديد  حلق  عىل  ثقيل  زهر 
العلوي  اخلزان  عند  ردادات  مع  منفصلة  جملفن  حديد  بوصة   ٢ بقطر  واألخرض  اجلاف 
وكذلك عند هناية اخلط وخمرجان للدفاع املدين يف صندوق احلريق لألدوار وحمبسان رئيسان 
عمد هناية اخلط، وخمرجان للدفاع املدين يف صندوق احلريق لألدوار وحمبسان رئيسان عند 
اخلزان العلوي، وحمبس عند كل صندوق حريق باألدوار والبند شامل املواسري ولوازمها 
حتكم  وحمبس  مرت   ٣٠ بطول  مطاطي  خرطوم  بكرة  بداخله   ٧٠×٧٠ مقاس  والصناديق 
اخلارجية  للمياه وللغرف واملمرات  الرشاشات  الرشاش، وكذلك عمل  ورأس اخلرطوم 
بشكل كامل ومضخاهتا وتسليمها للدفاع املدين طبقا للمواصفات وتعليامت الدفاع املدين. 
يف  املذكورة  الكهربائية  األعامل  وتركيب  توريد  العملية  من  الغرض  كهربائية:  أعامل 
املواصفات والرسوم كاملة بحيث تكون مطابقة متام جلميع املواصفات والرشوط كام جيب 
تنفيذ االعامل الكهربائية حسب تقدم األعامل املعامرية واإلنشائية ويكون مسؤوال عن أي 
تأخري ينشأ بسبب تأخري األعامل الكهربائية يف أي جزء من املرشوع، ويكون تقديم الكهرباء 
عىل الناظر. يتعهد املقاول باآليت: ال يسمح بعمل أي تعديل أو إضافات إال بعد أخذ موافقة 
كتابية مصحوبة بالرسومات من مهندس الناظر. متابعة تنفيذ مجيع فتحات اخلرسانة واملباين 
اإلضاءة  ووحدات  والقوي  لإلنارة  الكهربائية  واألجهزة  املهامت  مجيع  بالرتكيب  اخلاصة 
الكهربائية  الرسومات  حسب  هلا  املغذية  املواسري  مرور  أماكن  وكذلك  التوزيع  ولوحات 
اخلرسانات  بعد صب  اخلطأ  أو  السهو  بطريق  تنفذ  مل  فتحات  التنفيذ وأي  أثناء  ومراقبتها 
املقاول  عىل  تنفيذها.جيب  مسؤولية  يتحمل  سوف  ذلك  بعد  تنفيذه،  ويلزم  املباين  وعمل 
التسليم  الضامن وعند  املالئمة طول مدة  بالدهانات  املعدنية ألجهزة واملهامت  دهان مجيع 
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النهائي إذا كانت حالتها تدعو لذلك نتيجة الستعامهلا العادي.يكون املقاول مسؤواًل عن 
كل خطر حيدث لعاملة ومن يقوم بالعمل بطرفه واملعدات اخلاصة به حتى انتهاء العمل.

اختبار األجهزة واملهامت: اختبار العزل عىل مجيع الدوائر الكهربائية باستخدام ميجر ١٠٠٠ 
الناظر و املقاول وجيب أال يقل قوه  النتائج يف حمارض بحضور مندوب من  فولت وتدون 
العزل يف أي دائرة تامة الرتكيب وكاملة بكافة وحدات اإلضافة عن ١٢،٥ ميج اوم /عدد 
املخارج: عدد املخارج يف حالة استخدام كابالت معزولة بالرتمو بالستيك واحد ميج اوم 
يف حالة اختيار جمموعة التوصيالت يف أي وجه، وقياس العزل بني سلك األرض واألوجه 
األخرى.اختبار كفاءة التوصيل باألريض بحيث ال يتعدى مقاومته ٦ اوم. اختبار املفاتيح 
املستشار.  املكتب  يراه  ما  حسب  التلفون..الخ  وتوصيالت  اإلضاءة  ووحدات  والربايز 
املقاول وحتت مراقبة  نفقة  التجارب واالختبارات ستجري عىل  أن مجيع  املعلوم  ليكن يف 
الزمة  أهنا  االستشاري  املكتب  يرى  التي  واآلالت  األجهزة  مجيع  تقديم  الناظر،  مهندس 
إلجراء التجارب واالختبارات وتم حتديد نوع املعدات أو فامرت. املواصفات الفنية: أوال: 
الضغط املنخفض ٢٢٠ /٢٨٠ فولت: لوحات التوزيع الرئيسة للجهد املتوسط. توصليه 
املفاتيح  الثالثية.  واملصهرات  السكينة  مفاتيح  الفرعية.  التوزيع  لوحات  األرض. 
والربايز(  )املفاتيح  الكهربائية  األدوات  املواسري.  والكابالت.  األسالك  األتوماتكية. 
خطوط  حتديد  وتوابعها.  والغرف  والطرقات  السالمل  إنارة  املطلوب.  حسب  واللمبات 
وأماكن خطوط اهلاتف وإنذار احلريق والتكييف. ثانيا: التيار املنخفض: ٢٤ فولت سنرتال 
املنخفض ٢٢٠ /٣٨٠  ثالثا: اجلهد  التلفزيون والستااليت.  إيريال  التلفونات.توصيالت 
وتركب  ٢مم  عن  السمك  يقل  ال  الفرن  ببوية  املطيل  الصاج  من  اللوحات  تصنع  فولت: 
قضبان  حيمل  داخل  معدين  هيكل  من  لوحة  كل  وتتكون   ،)...( ماركة  باحلائط  غاطسة 
مستوى،  يف  احلائط  عىل  يركب  الذي  اإلطار  ويكون  خارجية،  وهيكل  واملفاتيح  التوزيع 
ويثبت فيه الغطاء الذي يقفل عىل اللوحة بأكملها ويركب به ،وقفل مطيل بالكروم طراز 
)...(، وتغطي اللوحة من مجيع جوانبها بأغطية من الصاج وتشمل كل لوحة عىل عدد ٥ 
قضبان توزيع من النحاس متساوية املقطع مطلية القواعد بالقصدير وذات قطاع مستطيل 
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مناسب للتيار املنار به، بحيث ال تزيد كثافتها عن ١،٥ أمبري/سم٢ ويكون املغذي الداخيل 
من مفتاح أتوماتيكي هوائي ثالثي، أما القطب املحايد فيظل متصلة اتصاال مبارش يف مجيع 
فصيلة  من  صغرية  هوائية  أتوماتيكية  مفاتيح  بواسطة  اللوحة  عىل  الدائرة  وحتكم  الدوائر 
٥٠٠ فولت ذات قطب واحد أو ٣ أقطاب. ويمكن أن تتحمل تيار مستمر قدره )١٠ أو 
١٥ أو ٣٠ امبري( وال تقل السعة القاطعه عن ) ١٠ كيلو / امبري ( وتكون أطراف املوصالت 
باملقاسات  اللوحة  تكون  ان  وجيب  بالكاديوم.  مطلية  بمسامري  مزودة  باملفاتيح  املتصلة 
يكتب  صغرية  بطاقات  املفاتيح  تثبت  ان  ويراعى  الفرعية  القواطع  لعدد  املناسبة  والسعه 
عليها بخط واضح أسامء الدوائر واألماكن التي تم التوصيل عليها، وبالتايل تبقى املفاتيح 
الزائدة عىل اللوحة كاحتياطي للتوصيالت املستقبلية. وعىل املقاول توريد وتركيب وتشغيل 
السكينة  مفاتيح  رابعا:  وخالفه.  كابالت  من  يشمله  وما  الكهربائية  والسكاكني  القواطع 
واملصهرات الثالثية: تشمل هذا املفاتيح عىل ثالث مصهرات صيني وسكينة رسيعة القطع 
والتوصيل وأطرافها ونقط توصليها غطا بعوازل صيني وتكتب السكينة واملصهرات داخل 
علبة معدنية حمكمة الغلق ضد ترسب الرطوبة واألتربة ويؤدي تشغيل السكينة خارج العلبة 
ويكون للعلبة غطا مفصيل ال يمكن فتحه إال إذا كانت السكينة قاطعه للتيار )صنع ماريني 
أريض  ومسامر  التعادل  القطب  ملوصل  صامولة  عىل  املفاتيح  وتشمل  فرنيس(،  جيريان 
املفاتيح  خامسا:  والكميات.  البنود  ودفرت  بالرسومات  املوضحة  بالقوة  املفاتيح  وتكون 
الشارة  قطع  بأجهزة  ومزودة  مقفلة  معدنية  علبة  داخل  املفاتيح  هذه  تكون  األتوماتكية: 
ومزودة بواقيات وحرارية ضد احلمل وحدوث القرص وملفات هبوط الفولت. سادسا: 
يف  وتركيبها  توريدها  يلزم  التي  والكابالت  األسالك  انواع  ييل  فام  الكهربائية:  املوصالت 
 )PVC( املرشوع أو ما يامثلها يف اجلودة: األسالك: -تكون من النحاس املعزولة بالبالستيك
تتحمل جهد قدره )١٠٠٠ فولت (، وتركب مواسري من البالستيك اجيا ثقيل وطني وتكون 
املطابق  السعودي  اإلنتاج  من  األسالك  تكون  بحيث  العاملية  للمواصفات  مطابقة 
والرباويز  اإلضاءة  وحدات  لتغذية  الوحدات  هذه  وتستعمل  األمريكية  للمواصفات 
)صناعة B.S.200 ( الرشكة )...( للكابالت( طبقا للمواصفات األمريكية. ب - الكابالت 
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البالستيك  من  طبقات  بعدة  املعزول  النحاس  من  تكون  فولت:   ١٠٠٠ جهد  األرضية 
)PVC( تتحمل جهد قدره ١٠٠٠ فولت ( باإلضافة إىل طبقة من الرصاص وتركب مدفونة 
 B.S.3346 طراز  العاملية  للمواصفات  مطابقة  وتكون  أسمنتية  برابح  داخل  األرض  يف 
صناعة الرشكة السعودية )...(XLPE/PVC داخل مواسري بالستيك أو فون حوامل كابالت 
حسب املقاسات املناسبة. جـ -املواسري البالستيك: - تكون من نوع البالستيك الثقيل أو 
امتصاص الرطوبة )الرشكة السعودية ( اجياتيبوب ثقيل. د - االدوات الكهربائية: - مجيع 
من  تكون  الكهربائية:  الباين.املفاتيح  طراز   )  MK وبراويز  مفاتيح   ( الكهربائية  األدوات 
النوع الرسيع القطع MK وذات اجتاه واحد أو اجتاهني ) نجفة أو دفاتيري ( وتعمل باللمس 
وطبقا للمواصفات العاملية )B.S. 3676( وتكون هذه املفاتيح مصممة لتعمل عىل جهد 
بالكاديوم  إمبري وحتتوي عىل قطع اتصال مطلية  أو ٢٠  إمبري  تيار ١٠  ٢٥٠ فولت وشدة 
وبوجه معدين انوديزد أو بوجه كاليت وتركب غاطسة باحلائط داخل علبة معدنية. الربايز 
بقطع  ومزودة  الصيني  من  قلبها  يكون  عادية:  برايز  أنواع:  ثالثة  إىل  وتنقسم  الكهربائية: 
مطلية بالفضة ومسامري الرباط مطلية بالكاديوم وبوجه معدين انوديزد أو بوجه باملفتاح و 
نعمل عيل جهد ٢٥٠ فولت وشدة التيار ١٣ -١٥ إمبري بول وتركب عاطسة باحلائط داخل 
علبه معدنية أو بالستيك و تكون MK بريطانيا. ويتم اعتامد العينات من االستشاري قبل 
بالفضة  مطلية  بقطع  ومزودة  الصيني  من  قلبها  يكون  قوي:  الرتكيب.برايز  و  التوريد 
ومسامري الرباط بالكاديوم و بوجه كاليت ابيض و تعمل عيل جهد ٢٥٠ فولت وشدة التيار 
١٥ إمبري ٣ بول وتركب غاطسة باحلائط داخل علبه معدنية أو بالستك وكامل املفتاح و ملبة 
بيان )نوع M.K. بريطانيا(. برايز ثالثة أوجه: رشح برايز القوي ولكن ٥ بول تكون بالقوي 
املوضحة بدفرت البنود و الكميات ان وجدت أو استجدت. هـ - وحدات اإلضاءة: الغرفة 
إضاءة فلورسنت بغطاء بالستك.احلاممات ملبة كعكة فلورسنت بغطاء زجاجي. ملبة فوق 
احلوض فلورسنت طويلة داخل غطاء إكريلك فوق املرايا ملبات الطرقات و الدرج كعكات 
فلورسنت بغطاء زجاجي. ملبات دراوي السطح ملبة داخل جلوب كروي اكريلك شفاف.

ملبات الربوزات يف الدور املتكرر عيل الوجهات )برميل معدين( داخله ملبة. الدور األريض 
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وامليزان إضاءة فلورسنت خمفية يف اجلبس مع )SBOTAT( يف الدابر بلمبة يف األماكن التي 
قبل  من  حتدد  التي  احلوائط  يف  األريض  الدور  يف  إبليكات  تركيب  االستشاري.  حيددها 
السالمل  إنارة  و -  الطوارئ.  سلم  أبواب  عىل   )Exit( عليها  مكتوب  ملبة  االستشاري. 
والطرقات وباقري اخلدمات: تعمل إضاءات السالمل بواسطة األجهزة األتوماتيكية، وهي 
أن تركب وحدات اإاضاءة يف املواقع املحددة عىل الرسومات.تركيب ملبات للطورائ تعمل 
وصاالت  رئيسية  ممرات  من  املبنى  مجيع  تشمل  أن  وعىل  الكهربائي  التيار  انفصال  حيث 
وخمارج طوارئ ومجيع البسطات يف سالمل الطوارئ وجيب اعتامد النوع من االستشاري قبل 
توريد والرتكيب. ز - الشفاط: مروحة شفط نوع )...( أو ) )...( ياباين( مقاس ٣٠ سم 
بغطاء شبكي لزوم احلاممات واملطابخ. ح -السخان: للناظرين حرية االختيار بني سخان 
مياه حجم ٥٠ لرت نوعية )...( ويتم تثبيتها باحلاممات والتمديدات الكهربائية من أسالك 
نحاسية معزولة صنع الرشكة السعودية )...( قطاع ) ٢ق + ٢،٥ مم٢ ( متدد داخل مواسري 
من البالستيك )P.V.C ( سميك من فيش كهربائي من البلكيت ومفتاح التشغيل ذو قاطع 
ثنائي، ويتم التنفيذ طبقا لألصول الفنية وحسب تعليامت اجلهة املرشفة أو يتم عمل سخانات 
مركزية عامة للمبنى أمريكية الصنع تغطى مجيع االحتياجات الالزمة حسب رغبة الناظر 
وحسب املواصفات التي يرغبها. ج -مضخات املياه: مضخان مياه قوة )٤ حصان( لزوم 
يعادل  فيها  املياه  ضغط  يكون  ان  عىل  العلوي  اخلزان  إىل  األريض  اخلزان  من  املياه   ضخ 
)٢ بار( وعىل تكون املضخات من نوعية )...( صناعة دنامركية تعمالن أتوماتيكيا بالتناوب 
العلوي. صندوق بشبك حديد  باخلزان  للتشغيل،تركب  أتوماتيكية  وتشمل اآليت: عوامة 
حلامية مدهون بالبوية والسلقون وله بابا مفصل يقفل. مجيع التوصيالت الكهربائية الالزمة 
الفنية. جيب أن تكون  مع مفتاح ثنائي.كل ما يلزم للتشغيل بكفاءة عالية وطبقا لألصول 
املضختني مزودة بلوحة حتكم تعمل بشكل أتوماتيكي بالتناوب + خزان ضغط ٥٠٠ لرت.

يتم التنفيذ حسب االصول الفنية وحسب تعليامت اجلهة املرشفة. يتم اعتامد العروض من 
االستشاري قبل التعاقد. ط - األريض: أريض عام للمبنى والذي يشمل لوح من النحاس 
غرفة  عمل  مع  م   ٢،٥ بارتفاع  سم   ١،٥ قطر  نحاس  وعمود   ) سم   ٦٠×٦٠×٣( مقاس 
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التنفيذ  ويتم  وامللح  الكوك  بفحم  املقاس )٦٠×٦٠ سم(  الثقيل  الزاهر  بغطاء من  تفتيش 
مانعة  نظام  الصواعق:  مانعة   / ث  املرشفة.  اجلهة  تعليامت  وحسب  الفنية  ألصول  طبقا 
الصواعق )٦٦٥١( نموذج يتم تنفيذه عىل الشكل التايل: اهلوائي. ٢ - التوصيل من اهلوائي 
إىل األريض. ٣ - األريض اهلوائي: جيب ان يكون من النحاس اخلالص حتى ال حيصل أي 
النحاس، وله  أن يكون طوله ١ مرت وقطره ١٦ مم، وله ثالثة رؤوس من  صدا كام جيب 
قاعدة للتثبيت من النحاس صناعة بريطانية رشكة )...(. التوصيل من اهلوائي إىل االريض: 
يستخدم كابل يف التوصيل من اهلوائي إىل األريض وجيب أن يكون كابل مربوم وليس مبسط 
)B.S.6360( وقطره ٩٥ مم وجيب أن يكون السلك النازل إىل األريض دون أي انحرافات 
ورضورة النزول بشكل مستقيم. األريض: جيب أن يستخدم قطب النحاس ) ٦٠خ،٦٠خ٣ ( 
سم٣ ويوضع يف عمق ٢،٥ مرت مسطح األريض ويردم حول اللوح بمسحوق الفحم وملح 
الطعام ويبنى فوق القاب غرفة تفتيش أبعادها من الداخل ) ٦٠×٦٠×٦٠ سم٣( بغطاء من 
احلديد الزاهر الثقيل بمستوى سطح األرض وجيب أن يكون عدد النازل األريض بحسب 
أعامل  الرتكيب.  يف  املصنعة  الرشكة  ــادات  إرش اتباع  جيب  كام  املوضحة  املخططات 
التمديدات و املواسري واملخارج الالزمة للتليفون و السنرتال.  اإللكرتونيات: عمل مجيع 
جيب ان تكون الرتكيبات الالزمة هلذه األعامل من مواسري وأسالك و علب اتصال مستقلة 
متاما عن الرتكيبات الالزمة هلذه األعامل الكهربائية األخرى املطلوبة هبذه املقايسة، ويعمل 
هلا مواسري وأسالك وعلب اتصال مستقلة ال تشرتك بأي حال مع مواسري وعلب اتصاالت 
قطر  ببالستيك  املعزول  النوع  من  تكون  استعامهلا  املطلوبة  األسالك  الكهربائية.  األعامل 
السلك ال يقل عن ٦ ميل، وتستخدم أسالك ذات ألوان متعددة، وتكون املواسري املستخدمة 
بعدد  املعتمدة  باألقطار  املواسري  تكون  وخالفه.  اتصاالهتا  بعلب  كاملة  البالستيك  من 
اخلطوط املارة هبا، وتوضع املواسري املغذية لكل دور يف صندوق رئييس من املعدن له غطا 
حمكم القفل بمقاس مناسب بجوار جمرى الكوابل عىل ارتفاع ١٨٥ سم من سطح األرض، 
اللحام  بواسطة  احدمها  إىل  تربط  معتمد  نوع  من  هنايات  قطع  الصندوق  هذا  يف  ويركب 
الطرف  السنرتال للدور ويربط إىل  املمدودة من غرف  الكوابل  بالقصدير هنايات توصيل 
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اآلخر بواسطة مسامري قالووظ توصيالت األسالك املمدودة إىل الغرف املختلفة وتكون 
سعة هذه الصناديق كافية لربط اخلطوط األصلية واالحتياطية حسب عدد خطوط التلفونات 
املوضحة بالرسومات يف كل دور وتتسع لعرشة خطوط إضافية يف املستقبل توضع صناديق 
االتصال العادية باملواسري عىل مسافات مناسبة ال تزيد عن ١٠ مرتات إذا كانت املواسري 
مستقيمة وعن ٦ مرتات إذا كانت املواسري منحنية، إال إذا نص عىل خالل ذلك، عىل أن 
يكون انحناء املواسري بقطر كاف بحيث يسهل مد وسحب األسالك بداخلها دون إتالفها. 
يراعى دائام أن يعمل اخلط بكل تلفون داخيل، ابتداء من موقع التلفون بالغرفة إىل اللوحة 
هناية التوصيالت قطعة واحدة بدون اتصال )حلام(، أما إذا لزم عمل اتصال يف اخلط بسبب 
الرتكيبات  هبذه  هلا  خاصة  اتصاالت  العلبة  داخل  برتكيب  تعمل  جتنبه  يمكن  ال   قهري 
)غري مسموحة بعمل أي توصيالت للخطوط(. تركب خطوط التلفونات داخل مواسري 
حسب عدد اخلطوط وأقطار املواسري، عىل أال يزيد عدد األسالك التي تركب داخل املواسري 
عن ٦ ف ماسورة بقطر ١ بوصة ٤٠ يف ماسورة بقطر ١،٢٥ بوصة ٥٠ يف ماسورة بقطر 
١.٥ بوصة. تركيب نظام إنرت كامل لكل شقة. توصيالت إيريال التلفزيون: جيب أن تكون 
باقي  تركيب  متام عن  اتصال مستقلة  التوصيالت مواسري بالستيك وأسالك وعلب  هذه 
األعامل الكهربائية األخرى. تكون األسالك قطاع ٢×٢ مم٢ من النوع األمريكي األسود 
)6RG ( + )11RG (. يوصل كل خمرج إيريال تلفزيوين من موقع املخرج حتى سطح كامل 
طبقا  األجهزة  عىل  املخارج  وحتمل  والكميات  للرسومات  وطبقا  واألسالك  باملواسري 
للرسومات مع خمرج خاص للدش بمعدل خمرج واحد لكل شقة. أجهزة التنبيه عن احلريق: 
كارس  حراري  كاشف  دخان  )كاشف  زيتا  حريق  إنذار  نظام  وتركيب  توريد  املقاول  عىل 
الدور صندوق حريق بكل دور + ملبات )كاشفات (  نبني رقم  إنذار لوحة  زجاج جرس 
مع  حريق  رشاشات  كامل  شبكة   + الطوارئ  سلم  باب  عىل   ) )خمرج  لوحة   + الطوارئ 
مضخات ديزل وجوكي( باملمرات فقط طبقا لتعليامت ورشوط الدفاع املدين. ثامنًا: رشوط 
تامة  الطرف األول معاينة  املقدم من  العقار  بأنه عاين  الثاين(  )الطرف  املستثمر  يقر  عامة: 
بني  العقد  يستمر  الطرفني  أحد  وفاة  قبله عىل وضعه،يف حالة  وأنه  والغرر،  للجهالة  نافية 
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ورثة املستثمر )الطرف الثاين( والناظر أو الناظر اجلديد إىل هناية املدة املقررة يف هذا العقد 
الطرفني حول هذا  املكاتبات واملراسالت بني  كافة  تتم  الصادر هبذا اخلصوص.  والصك 
العقد عىل عنوان كل منهام وصندوق الربيد املوضح هبذا العقد. حرر هذا العقد من نسختني 
أصلية تسلم كل طرف نسخة موقعة ومصدقة من كال الطرفني للعمل هبا بعد صدور اإلذن 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( اجللسة  هذه  يف  حرض  وقد  ا.هـ،  الرشعي.  احلاكم  من 
السجل املدين رقم )...( بصفته وكياًل عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
التجاري الصادر من فرع  رقم )...( بصفته مالًكا لرشكة جمموعة )...( بموجب السجل 
وزارة التجارة بمكة برقم )...( يف ١٤٢٩/١٢/٢٢هـ بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية بربيدة برقم ٤٤٤٣٨ يف ١٤٣٣/٠٨/١٩هـ اجللد ٥٦٨٦ ووكالته له فيها حق 
عروض  وتقديم  واإلنكار  واإلقرار  والرد  اجللسات  وحضور  واملدافعة  واملرافعة  املطالبة 
املدون   )...( وقف  استثامر  يف  موكله  رغبة  وقرر  إلخ،   )...( عليها  واملزايدة  االستثامرات 
حدوده يف إهناء املنهي ملدة ثالثة عرش عامًا بأجرة سنوية قدرها ستامئة وثالثون ألف ريال ما 
عدا السنتني األوليني وهي سنتي اإلنشاء، فتكون قيمة اإلجيار فيها مبلغ وقدره مائتا ألف 
ريال وفق العقد واملواصفات املقرتحة من هيئة النظر ،عىل أن تكون األدوار حسب الترصيح 
املنهي للشهادة كل من )...(  املقدسة، هكذا قرر، وقد أحرض  العاصمة  أمانة  الصادر من 
بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
السجل املدين رقم )...(، وشهد كل واحد منهام بمفرده قائاًل: إنني من أصحاب اخلربة يف 
املقدم من رشكة  العرض  اطلعت عىل  استثامره، كام  املراد  املوقع  اطلعت عىل  العقار، وقد 
جمموعة )...( االستثامرية بأن تكون السنتان اإلنشائية بإجيار قدره مائتا ألف ريال، وكل سنة 
بعد ذلك بمبلغ وقدره ستامئة وثالثون ألف ريال ملدة أحد عرش عاًما، وأرى أن فيه غبطة 
املؤسسات  من  االستثامرية   )...( جمموعة  بأن  أشهد  كام  ومستحقيه،  للوقف  ومصلحة 
املوثوقة يف األعامل اإلنشائية وحسن التنفيذ واإلعامر وبجميع ما تقدم أشهد، هكذا شهدا، 
وعدال من قبل )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، فبناًء عىل مجيع ما تقدم من إهناء املنهي ورغبة 
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املستثمر استثامر الوقف والطالعي عىل قرار هيئة النظر وشهادة الشهود فقد أذنت للناظرين 
)...( و )...( باستثامر وقف )...( املوصوف باإلهناء أعاله عىل جمموعة )...( االستثامرية 
بأجرة سنوية قدرها ستامئة وثالثون ألف ريال، والسنتان اإلنشائية  ملدة ثالثة عرش عامًا، 
بأجرة قدرها مائتا ألف ريال عىل حسب العقد واملواصفات املقرتحة من هيئة النظر، وبذلك 
التوفيق،  وباهلل  املتبع،  حسب  لتدقيقه  االستئناف  ملحكمة  احلكم  برفع  وأمرت  حكمت، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/١٦هـ  وتاريخ   ٣٤١١١٩٥٠٠ برقم  املكرمة  بمكة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٥٢٠٧٠٨٥ 
وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٢هـ املتضمن طلب كل من )...( و)...( الناظرين عىل وقف )...( 
اإلذن هلام باستثامر الوقف الواقع يف حي )...( خلف شارع )...(، وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه تقررت املوافقة عىل اإلذن، مع مالحظة التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٣١٤٦٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ حرض 
املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعى عىل احلارض معه 
قائال يف   )...( الرقم  املدين ذي  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  الرشعي  املجلس  يف 
دعواه: إن والدي وىص أن يبنى له مسجد، ثم إن والدي مرض، وأصيب بجلطات، وأصبح 
ال يدرك، وال يترصف يف أموره؛ لذا أطلب إلزام املدعي عليه لكون مال والدي حتت ترصفه أن 
يبني لوالدي املسجد املذكور، وأسأله اإلجابة، هذه دعواي. وبعرضها عىل املدعى عليه قال: 
ما ذكره املدعي أن والدنا وىص أن يبني له مسجد صحيح، وقدر لذلك مليون ريال، ثم أصيب 
بجلطات، وأصبح ال يدرك، وال يترصف بنفسه، وأنا بصدد البحث عن أرض للمسجد والبناء 
عليها، وأنا املترصف والويل عىل والدي بإقامة هذه املحكمة يل وليا، وأطلب إمهايل ثالثة أشهر 
من اآلن ألجد املكان املناسب، هكذا أجاب. وللتأمل والنظر جرى رفع اجللسة. ويف جلسة 
املدعي: هل والده ما زال حيًا؟ قال:  املدعى عليه، ثم سالت  املدعي ومل حيرض  أخرى حرض 
نعم؛ وبعد النظر يف الدعوى واإلجابة؛ ونظرًا لكون الطرفني يقران بأن بناء املسجد وصية من 
والدهم؛ وألن الوصية ال تنفذ إال بعد املوت ال قبله؛ وذلك أن املويص جيوز له أن يرجع يف 
وصيته، وينسخها فإن والد الطرفني ربام تعاىف، ورجع عن وصيته فال يسوغ اإللزام بموجبها 
فقد رددت  لذلك كله  املوىل عليه بيشء؛  مال  يتربع من  أن  للويل  املوت، وكذلك ال حيق  قبل 
دعوى املدعي، وبه حكمت، وأفهمته بان لزوم هذه الوصية إن ثبتت يكون بعد موت والده 
وخترج قيمته من ثلث ماله. وبعرضه عىل املدعي مل يقنع به، وجرى إفهامه بتعليامت االستئناف، 
وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٢٧هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٤١٣١٤٦٧٥ برقم  املكرمة  بمكة  العامة 

 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة
تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٤٩٢٩٨ 

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة
تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٠٧هـ رقم القرار: ٣٥١٣٩٧٩٤ 

بعدا تنفذا تلوصيةا حياا-ا زتلا الا تملويصا تلوصيةا-ا إنفاذا طمبا مقجدا-ا بناءا وصيةا-ا
تملوتا-اعدماجوتزاتلاربعامنامالاتملوىلاعميها-ارداتلدعوى.

1(اتلوصيةاسبلاتملوتاجيوزافيهااتللجوعافالايمكناتإللزتماهبا.
2(اليسالمويلاتلاربعامنامالاتملوىلاعميه.

أقام املدعي دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه ببناء مسجد أوىص والدمها ببنائه لكون 
إمهاله  أقر بصحتها، وطلب  عليه  املدعى  الدعوى عىل  وبعرض  والده حتت ترصفه،  مال 
ليحدد املكان املناسب؛ ونظرا ألن والد املتداعيني ما زال حيا، وألن الوصية ال تنفذ إال بعد 
املوت ال قبله؛ وذلك ألن املويص جيوز له أن يرجع يف وصيته أو ينسخها، وألنه ال حيق للويل 
أن يتربع من مال املوىل عليه؛ لذا فقد حكم القايض برد الدعوى، فاعرتض املدعي، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف. 

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل 
املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٢٤٩٢٩٨ وتاريخ 
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١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٣١٤٦٧٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ حرض 
املدعي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، وادعى عىل احلارض معه 
قائال يف   )...( الرقم  املدين ذي  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  الرشعي  املجلس  يف 
دعواه: إن والدي وىص أن يبنى له مسجد، ثم إن والدي مرض، وأصيب بجلطات، وأصبح 
ال يدرك، وال يترصف يف أموره؛ لذا أطلب إلزام املدعي عليه لكون مال والدي حتت ترصفه أن 
يبني لوالدي املسجد املذكور، وأسأله اإلجابة، هذه دعواي. وبعرضها عىل املدعى عليه قال: 
ما ذكره املدعي أن والدنا وىص أن يبني له مسجد صحيح، وقدر لذلك مليون ريال، ثم أصيب 
بجلطات، وأصبح ال يدرك، وال يترصف بنفسه، وأنا بصدد البحث عن أرض للمسجد والبناء 
عليها، وأنا املترصف والويل عىل والدي بإقامة هذه املحكمة يل وليا، وأطلب إمهايل ثالثة أشهر 
من اآلن ألجد املكان املناسب، هكذا أجاب. وللتأمل والنظر جرى رفع اجللسة. ويف جلسة 
املدعي: هل والده ما زال حيًا؟ قال:  املدعى عليه، ثم سالت  املدعي ومل حيرض  أخرى حرض 
نعم؛ وبعد النظر يف الدعوى واإلجابة؛ ونظرًا لكون الطرفني يقران بأن بناء املسجد وصية من 
والدهم؛ وألن الوصية ال تنفذ إال بعد املوت ال قبله؛ وذلك أن املويص جيوز له أن يرجع يف 
وصيته، وينسخها فإن والد الطرفني ربام تعاىف، ورجع عن وصيته فال يسوغ اإللزام بموجبها 
فقد رددت  لذلك كله  املوىل عليه بيشء؛  مال  يتربع من  أن  للويل  املوت، وكذلك ال حيق  قبل 
دعوى املدعي، وبه حكمت، وأفهمته بان لزوم هذه الوصية إن ثبتت يكون بعد موت والده 
وخترج قيمته من ثلث ماله. وبعرضه عىل املدعي مل يقنع به، وجرى إفهامه بتعليامت االستئناف، 
وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١١/٢٧هـ.

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/١/٢٩هـ،  وتاريخ   ٣٤١٣١٤٦٧٥ برقم  املكرمة  بمكة  العامة 
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الصادر من فضيلة )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٣٨١٩٣٨ وتاريخ 
وبدراسة  والده.  وصية  إنفاذ  يف   )...( ضد   )...( دعوى  املتضمن  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، 
الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية، تقررت املوافقة عىل احلكم برد دعوى املدعي، 

مع مالحظة التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٧١١٠١٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/٢٥هـ رقم القرار: ٣٥٢٥٥٨٧٥ 

تلوصيةا نصيبا طمبا تلعقارتتا-ا ببيعا حكلا صدورا تلكةا-ا عقارتتا عرشا وصيةا-ا
منهاا-اإسلتراتلورثةا-اصكاتلوصيةا-اإلزتماباقميلاتلعرشاتملوىصابه.

تملادةاذتتاتللسلا)227(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

احلكم  بصفته وصيا عىل وصية مورثهم وطلب  املدعى عليهم  املدعي دعواه ضد  أقام 
بتسليمه نصيب الوصية وهو العرش من قيمة عقارات الرتكة بعد بيعها، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أصالة ووكالة أقر بصحتها، وقرر عدم ممانعته وموكليه من تسليم العرش 
املوىص به إىل املدعي بعد بيع العقارات، وقد اطلع القايض عىل صكوك ملكية العقارات 
صحة  القايض  لدى  ثبت  فقد  ولذا  والوصية؛  الورثة  حرص  وصكي  ببيعها  احلكم  وصك 
الدعوى، وحكم بتسليم العرش املوىص به للمدعي وصاية بعد بيع العقارات باملزاد العلني، 

وبعد عرض احلكم عىل حمكمة االستئناف تم تصديقه.

احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء 
برقم  جدة/املساعد  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل 
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٣٣٧١١٠١٦ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٢٢٦٩٤٨٨ وتاريخ 
نفسه وبوكالته عن  )...( أصالة عن  املدين  )...( ورقم سجله  ١٤٣٣/١٢/٢٨هـ حرض 
)...( ورقم سجلها املدين )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية باملدنية املنورة برقم 
٣٤١٦٤٢١٤ يف ١٤٣٤/٢/١١هـ، وهي ختول له املرافعة واملدافعة وما خيص هذه الدعوى 
وبصفته وكيال عن )...( الوكيل الرشعي عن )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية 
وما  واملدافعة  املرافعة  له  ختول  وهي  ١٤٣٠/١٠/١١هـ،  يف   ٨٨١١٨ برقم  جدة  شامل 
املدين  سجله  ورقم   )...( الرشعي  باملجلس  معه  احلارض  عىل  وادعى  الدعوى،  هلذه  يلزم 
تويف يف  قد  اهلل  )...( رمحه  إن مورثنا  قائال يف دعواه عليهم:   )...( )...( بصفته من ورثة 
١٤٢٦/١/٢٤هـ وقد ترك عامرة وفلتني: األوىل يف )...( باملدينة املنورة مملوكة بالصك ذي 
الرقم ٧٢٢ يف ١٣٧١/١٢/١٧هـ، والثاين يف حي )...( باملدينة املنورة اململوكة بالصك 
ذي الرقم ١٦٣ /٧١٤ يف ١٤١٩/١٢/١٩هـ، والثالث مملوكة بالصك ذي الرقم ٣٠٨ /٤ 
/٥ يف ١٤٢١/٨/٢٦هـ؛ وحيث إنه صدر الصك من فضيلة القايض سابقا هبذه املحكمة 
الشيخ )...( ببيع العقارات املذكورة باملزاد العلني؛ وذلك بموجب الصك ذي الرقم ٨١ 
العلني  باملزاد   )...( يف  الكائن  األول  العقار  بيع  تم  وقد  ١٤٣٠/٤/٨هـ،  يف   ٣/٢٠٠/
وتسليمي العرش املوىص به؛ حيث إن مورثنا قد أوىص بأن يكون عرش ماله يرصف ألوجه 
العدل  كتابة  من  الصادر  الوصية  بموجب صك  ذلك؛ وذلك  أقامني وصيا عىل  وقد  الرب 
الثانية باملدينة املنورة برقم ٣٩٧٣٧ يف ١٤٢٣/١٢/١هـ؛ لذا أطلب احلكم بتسليمي العرش 
املوىص به بعد بيع العقارين الثاين والثالث. وبعرض ذلك عىل املدعى عليه قال: ما ذكره 
املدعي أصالة ووكالة صحيح، وال مانع من إعطاء املدعي أصالة العرش املوىص به بعد بيع 
العقارين املذكورين ثانيا وثالثا باملزاد العلني، ثم قرر املدعي أصالة قائال: إن موكيّل موافقون 
عىل تسليمي العرش املوىص به يل، وأطلب إمهايل إلحضار الوكالة عن بقية الورثة، ثم أبرز 
صك حرص ورثة املتوىف )...( املتضمن وفاته يف ١٤٢٦/١/٢٤هـ بموجب الصك الصادر 
من املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ١/٩ يف ١٤٢٦/١/٢٦هـ؛ حيث تضمن انحصار 
ورثته يف زوجته )...( وأوالده البالغني )...( و)...( و)...( و)...( و)...(، كام أبرز صك 
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احلكم الصادر من هذه املحكمة برقم ٨١ /٣/٢٠٠، املتضمن احلكم ببيع العقارات الثالثة 
باملزاد العلني، كام جرى التهميش من قبلنا عىل بيع العقار األول وإخراج العرش املوىص به، 
وتسليمه للمدعي، وعليه ولالطالع عىل أوراق املعاملة، وإبالغ بقية الورثة رفعت اجللسة. 
كام  املذكورة،  الوكالة  بموجب   )...( املدعي وصاية ووكالة عن  أخرى حرض  جلسة  ويف 
حرض بصفته وكيال عن )...( ورقم سجله املدين )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
العدل الثانية شامل جدة برقم ٣٤٤٨٨٩٩٧ يف ١٤٣٤/٤/٢٠هـ، وبوكالته عن )...( ورقم 
سجله املدين )...( بالوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شامل جدة برقم ٣٤٥٠٠٦٨٢ 
يف ١٤٣٤/٤/٢٢هـ، والوكالتان ختوالن له املرافعة واملدافعة والصلح والتنازل والقناعة 
باحلكم واالعرتاض عليه وما يلزم، كام حرض )...( ورقم سجله املدين )...( بصفته وكيال 
عن )...( الوكيل الرشعي عن )...(؛ وذلك بوكالة احلارض الصادرة من كتابة عدل املدينة 
املنورة الثانية برقم ١٥٥١٢ يف ١٤٢٨/٣/٢١هـ، وهي ختول له املرافعة واملدافعة وقبول 
احلكم واالعرتاض عليه؛ حيث قرر األخري قائال: إن موكلتي موافقة عىل ما ذكر املدعي 
وصاية، وال مانع من إخراج العرش املوىص به بعد بيع العقارين املذكورين، كام أنه قد تم بيع 
العقار األول وإخراج عرشه املوىص به، واستلمت موكلتي نصيبها الرشعي، وبقي العقاران 
الثاين والثالث، كام قرر املدعي وصاية ووكالة قائال: إن موكيل موافقان عىل إثبات العرش 
املتبقيني وقد استلموا نصيبهم الرشعي من  العقارين  بيع  املوىص به، وتسليم ذلك يل بعد 
ثم  العقارات،  ملورثنا سوى هذه  يوجد  أنه ال  كام  منه،  للعرش  استالمي  بعد  األول  العقار 
جرى االطالع مرة أخرى عىل صك احلكم الصادر من هذه املحكمة برقم ٣/٢٠٠/٨١ يف 
١٤٣٠/٤/٨هـ من فضيلة سلفنا الشيخ )...( املنتهي باحلكم ببيع العقارات الثالثة املذكورة 
وتسليم كل وارث نصيبه الرشعي، كام ظهر أنه جرى التهميش من قبلنا ببيع العقار األول 
وستمئة  ألف  عرش  وأربعة  وثامنمئة  ماليني  أربعة  بمبلغ   ٧٢٢ الرقم  ذي  بالصك  اململوك 
وأربعة عرش رياال، وقد تضمن أنه تم الكتابة لقسم اخلرباء باملحكمة العامة باملدينة املنورة 
بالقيمة  البيع  الرقم ٣٢/٩٠٢٨٩١ يف ١٤٣٢/٨/٥هـ أن يف  حيث ظهر يف خطاهبم ذي 
التنفيذ باملدينة املنورة  التي رسى عليها املزاد غبطة ومصلحة؛ وذلك بناء عىل إفادة قايض 
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بخطابه ذي الرقم ٣١/٢٠١٨٥ يف ١٤٣٢/٨/١٩هـ. اهـ، ثم جرى االطالع عىل صك 
العقار ذي الرقم ٧/٤/١٦٣ يف ١٤١٩/١٢/١٩هـ، الصادر من كتابة العدل األوىل باملدينة 
املنورة واملفرغ ملورث املذكورين يف ١٤٢٣/٦/١١هـ حيث جرى االستفسار عنه فوردت 
١٤٣٣/٦/١هـ،  يف   ٣٣٩٤٧٨٣٩ برقم  املنورة  باملدينة  األوىل  العدل  كتابة  من  اإلفادة 
املتضمن أن الصك مطابق لسجله وساري املفعول، كام جرى االطالع عىل الصك ذي الرقم 
املفرغ  املنورة  باملدينة  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٢١/٨/٢٦هـ،  يف   ٥/٤/٣٠٨
ملورث املذكورين يف ١٤٢٣/٤/١هـ؛ حيث وردت إفادة رئيس كتابة العدل األوىل باملدينة 
املنورة برقم ٣٣٩٤٧٧٢٨ يف ١٤٣٣/٦/١هـ أن الصك مطابق لسجله وساري املفعول، 
برقم  الثانية  املنورة  املدينة  العدل  كتابة  من  الصادر  الوصية  صك  عىل  االطالع  جرى  كام 
حيث  )...(؛  املدين  سجله  ورقم   )...( حضور  املتضمن  ١٤٢٣/١٢/١هـ،  يف   ٣٩٧٣٧
أوىص بعد املقدمة قائال: أقمت أخي )...( وصيا رشعيا بعد وفايت عىل جتهيزي من الرتكة 
الرشعي، وأوصيه  بالوجه  ثابت  دين  املسلمني، ويسدد عني كل  أموات  بأمثايل من  أسوة 
الوصاية ألوالدي  تكون  بعده  الرب واخلريات ومن  أوجه  يقوم برصفه يف  مايل  بالعرش من 
الدعوى  عىل  فبناء  اهـ؛  وصيتي.  وتنفيذ  تناسلوا،  ما  عدد  فاألرشد  منهم  األرشد  الذكور 
وإجابة املدعى عليهم، وبعد االطالع عىل صكي العقارين املذكورين وصك حرص الورثة 
وصك احلكم املذكور أعاله، وكذا صك الوصاية، وبناء عىل حمرض جلنة اخلرباء املشار إليه 
أعاله أن يف بيع العقار باملزاد العلني غبطة ومصلحة للوصية؛ وحيث إن ذلك ال يتم إال بعد 
تقدير قيمة العقار حسب املادة ذات الرقم ٢٢٧من نظام املرافعات الرشعية؛ لذا ثبت لدي 
صحة الدعوى وحكمت بتسليم العرش املوىص به للمدعي وصاية )...( بعد بيع العقارين 
املذكورين باملزاد العلني وفق ما أشري إليه يف احلكم املذكور أعاله، وأفهمت املدعي وصاية 
بأنه سيتم رفع املعاملة ملحكمة االستئناف لتدقيق احلكم حسب املادة ذات الرقم ١٧٩من 
نظام املرافعات الرشعية، وأمرت بتنظيم صك بذلك، وتسجيله، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٥/٠٦هـ.
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اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ  املوافق  األحد  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
الرقم  ذي  بالقرار  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  إلينا  عادت  حيث  ٢:٠٠ظهرا  الساعة 
٣٤٢٤٢٨٨٦، املتضمن: أنه بدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر مالحظة ما ييل: ١/ملا تبني 
لفضيلته وجود وصية للمتوىف، وأحلق ذلك عىل صك احلكم السابق ذي الرقم ٣/٢٠٠/٨١ 
نظرا لوجود  اإلفراغ  قبل  الواجب رفع ذلك ملحكمة االستئناف  يف ١٤٣٠/٤/٨هـ كان 
وصية. ٢/احلكم السابق املشار إليه تضمن احلكم بيع العقارات الثالثة كلها؛ وبناء عليه فال 
حاجة مطلقا هلذه الدعوى اجلديدة، وال إلصدار الصك اجلديد ذي الرقم ٣٤٢٢٣٨٨٢ 
بعده  قال: ومن  ثم  )...( وصيا عىل وصيته،  أخاه  أقام  يف ١٤٣٤/٥/٢٧هـ. ٣/املويص 
تكون الوصاية ألوالدي الذكور األرشد منهم فاألرشد عدد ما تناسلوا. وواضح من هذا 
النص أنه يريدها صدقة جارية؛ ولذا فعىل فضيلته وفقه اهلل إفهام الويص بعدم الترصف يف 
املبلغ الذي استلمه، ومادامت قيمة العقارات ستة ماليني ريال فعرشها ستمئة ألف ريال، 
فيخصص للوصية أحد العقارين الباقيني. أهـ؛ وعليه جرى بعث املعاملة للمحكمة العامة 
باملدينة املنورة ملعرفة إمكان جعل العرش للعامرتني املتبقيتني حيث عادت برقم ٢٢٦٩٤٨٨ 
يف ١٤٣٥/١/٩هـ، املتضمن: أنه بالوقوف عىل العقارين تضح أن العقار اململوك بالصك 
 ٧/٤/١٦٣ الرقم  ذي  بالصك  اململوك  العقار  أن  كام  اسرتاحة،  عن  عبارة   ٥/٤/٣٠٨
العرش يف  أن يف جعل  ونظافة، ونرى  اىل صيانة  تتكون من دورين حتتاج  عبارة عن عامرة 
العامرة واالسرتاحة غبطة ومصلحة للوصية، علام بأن فضيلتكم سأل عن جعل العرش يف 
العامرتني املتبقيتني، ولكن تبني لنا أن املتبقي عقاران: األول عبارة عن عامرة، والثاين عبارة 
عن اسرتاحة. اهـ، ومرفق به تثمينان للعقار الذي رقم صكه ٣٠٨ بمبلغ ثامنمئة ومخسني 
ألف ريال، وتثمني آخر بمبلغ ثامنمئة ألف ريال. ومرفق به تثمينان للعقار الذي رقم صكه 
١٦٣ بمبلغ مليون وأربعمئة ألف ريال، وتثمني آخر بمبلغ مليون وثالثمئة ومخسني ألف 
ريال. اهـ، ثم قرر املدعي قائال: إن املبلغ الذي استلمته من بيع العقار األول بالصك ذي 
الرقم ٧٢٢ هو مبلغ قدره أربعمئة وأربعة وسبعون ألفا ومخسمئة وسبعون ريااًل، وقد قمت 
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بدفع ثالثمئة وسبعني ألف ريال للندوة العاملية للشباب اإلسالمي، كام قمت بدفع مبالغ 
أخرى ألقارب مورثنا املحتاجني، ثم أرفق بياًنا باملبالغ التي قام بدفعها؛ وعليه وحيث إن 
مظاهنا،  يف  للوصية  رصفه  يفيد  ما  أبرز  وقد  املويص،  قبل  من  الوصية  عىل  مؤمتن  الويص 
ولعدم إمكان جعل الوصية أحد العقارين املتبقيني؛ ونظرا لقلة مبلغ الوصية فام زلت عىل ما 
حكمت به، ومل يظهر يل سواه، وأمرت بإحلاق ذلك بالصك وسجله، ورفع أوراق املعاملة 
نبينا حممد  اهلل عىل  التوفيق، وصىل  وباهلل  املتبع،  احلكم حسب  لتدقيق  االستئناف  ملحكمة 

وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ.
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
املرفق  ١٤٣٥/٥/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٣٢٢٦٩٤٨٨ برقـم  جدة  بمحافظة  املكلف  العامة 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا 
٣٤٢٢٣٨٨٢ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٧هـ املتضمن دعوى )...( أصالة ووكالة ضد )...( 
يف تسليم وصية. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم بعد اإلجراء 
األخري املبني عىل قرار املالحظة، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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 1لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٢٨٣٧٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٦هـ رقم القرار:٣٥١٨٧٦٢٨  

وصيةا-ابناءامقجدا-اوفاةاتملويصا-اطمباحجزامبمغامناتلكاها-اإسلتراتلورثةا-اسلترا
سقلاتخلربتءا-اتقديلاتكمفةابناءاتملقجدا-اإلزتمابحجزاتملبمغالموصية.

إسلتراتملدعىاعميهلاوسلتراأهلاتخلربة.

الورثة  باقي  املدعى عليهم وهم  ناظرا عىل وصية والده ضد  املدعي دعواه بصفته  أقام 
طالبًا احلكم بحجز جزء من قيمة تركة مورثهم بعد بيع أعياهنا وذلك إلنفاذ وصية املورث 
ببناء مسجد بام ال يزيد عن ثلث الرتكة، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليهم أقروا بصحة 
الوصية، واعرتض بعضهم عىل إقامة املدعي وصيا عىل الوصية، كام اعرتضوا عىل مقدار 
املبلغ املراد حجزه لصالح الوصية، وقد ورد قرار قسم اخلرباء متضمنا تقدير متوسط تكلفة 
بناء مسجد شامال لألرض والبناء مع ما يلزم لعامرته؛ ولذا فقد حكم القايض بحجز املبلغ 
يف  املبلغ  هذا  وإيداع  العلني،  املزاد  يف  بيعها  بعد  الرتكة  قيمة  من  اخلرباء  قسم  قدره  الذي 
املدعي  إقامة  عىل  اعرتاضهم  بأن  عليهم  املدعى  أفهم  كام  الوصية،  لصالح  النقد  مؤسسة 
وصيا عىل الوصية يكون لدى من أقامه ناظرا، ونظرا لكون احلكم عىل قارص ولوصية فقد 

عرض عىل حمكمة االستئناف فقررت تصديقه.
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املكرمة،  بمكة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٣٣٨٣٦٠ وتاريخ  ٣٤٢٢٨٣٧٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/١٨هـ، 
١٤٣٤/٠٥/١٨هـ، ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/٠٧/٢٦هـ افتتحت اجللسة للنظر يف 
القضية املتعلقة بورثة )...(، والصادر فيها من هذه املحكمة الصك ذو الرقم ٣٢٣٥٣٨٩٧ 
وبناء  أرض  املتعلقة برشاء   )...( وصية  بثبوت  احلكم  واملتضمن  يف ١٤٣٢/١٢/١٨هـ، 
كام  العلني،  باملزاد  املذكور   )...( اململوكة  العقارات  بيع  احلكم  كام تضمن  عليها،  مسجد 
ستة  مبلغ  بحجز  احلكم  تضمن  كام  الوصية،  تلك  عىل  ناظرا   )...( إقامة  احلكم  تضمن 
ماليني بعد بيع العقارات، وجعله نصيب الوصية، كام تضمن قرار حمكمة االستئناف بمكة 
املكرمة ذو الرقم ٣٤٤٤٣٨٣ يف ١٤٣٤/٠٢/٢٣هـ املوافقة عىل هذا احلكم كامال سوى 
املبلغ املحجوز للوصية واملذكور أعاله، فقد تم نقضه بموجب هذا القرار ويف هذه اجللسة 
عن  وكيال  بصفته   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة ذات الرقم 
٣٤٢٣٢٥٦٧ يف ١٤٣٤/٠٢/٢٦هـ، الصادرة من كتابة عدل الثانية بغرب مكة املكرمة، 
واملخول له فيها حق املرافعة واملطالبة، وادعى عىل احلارضين معه يف جملس احلكم )...( 
سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته أصيال عن نفسه ووكيال عن )...( بموجب الوكالة 
ذات الرقم ٣٢٢٥٩٥٦٤ يف ١٤٣٢/١٠/١٣هـ، الصادرة من كتابة عدل الثانية بغرب مكة 
املكرمة أصيلة عن نفسها وولية عىل ابنتها القارص عقليا )...( بموجب صك الوالية ذي 
الرقم ١٣/١٠٠/٣٧٨ يف ١٤٣٠/٠٦/٢٩هـ، الصادر من هذه املحكمة قائال يف دعواه: 
الورثة  قيمتها بني  العلني وقسمة  املزاد  تركة )...( مورث موكيل يف  ببيع  لقد سبق احلكم 
حسب نصيبهم الرشعي بموجب الصك الصادر من هذه املحكمة برقم ٣٢٣٥٣٨٩٧ يف 
لوصية مورثي  الرتكة  قيمة  ١٤٣٢/١٢/١٨هـ، وقد تضمن ذلك احلكم حجز جزء من 
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املتعلقة برشاء أرض بمكة وبناء مسجد عليها وكان املبلغ املحكوم به يف اجلزء املراد حجزه 
هو ستة ماليني ريال؛ وحيث إن هذا املبلغ املحكوم بحجزه تم نقضه من حمكمة االستئناف 
بمكة املكرمة أطلب احلكم بحجز جزء من قيمة تركة مورث موكيل إلنفاذ الوصية املتعلقة 
باملسجد عىل أال يزيد ذلك عىل ثلث الوصية، وإلزام الورثة بذلك كون موكيل هو الناظر عىل 
تلك الوصية بناء عىل الصك املذكور أعاله، هذه دعواي. وبعرض دعوى املدعي وكالة عىل 
املدعى عليهم احلارضين أجابوا مجيعا بقوهلم: ما ذكره املدعي يف دعواه كله صحيح. وأما ما 
طلب من حجز مبلغ إلنفاذ الوصية، وأن موكله هو الناظر عىل الوصية فإننا مقدما نعرتض 
عىل إقامة موكل املدعي وصيا عىل الوصية، وأما حجز جزء من املبلغ فإننا نوافق عىل حجز 
مبلغ ال يتجاوز املبلغ املحكوم به يف الصك املذكور أعاله، هكذا أجابوا، وكان قد جرت 
بمكة  مسجد  إنشاء  لتكلفة  املتوسط  السعر  لتقدير  املحكمة  هبذه  اخلرباء  لقسم  منا  الكتابة 
املكرمة عىل أن يكون السعر شامال األرض والبناء فوردنا جواهبم ذو الرقم ٣٤١٢٥٧٥٩٨ 
شامال  مسجد  إنشاء  تكلفة  تقدير  أن  نرى   ( نصه:  ما  واملتضمن  ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ،  يف 
كل يشء يف متوسط أسعار البلد مبلغ وقدره ثامنية ماليني ريال (. انتهى نص احلاجة منه. 
)...( احلارضة  املبلغ سوى  قرروا مجيعا االعرتاض عىل هذا  الدعوى  وبعرضه عىل طريف 
فقررت موافقتها عليه، ثم أضاف املدعي وكالة واملدعى عليه )...( بقوهلام: ال نوافق عىل 
تقدير يزيد عن املحكوم به بالصك املذكور، وأما تقدير هيئة النظر فهو مبالغ فيه، كام أضاف 
املدعى عليه وكالة )...( قائال: موكلتي ال توافق عىل هذا التقدير، وكانت تقرر بأن أقىص 
ما توافق عليه هو ثالثة ماليني ريال، هكذا قرروا عندها جرى االطالع عىل أوراق املعاملة؛ 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن الصك الصادر من هذه املحكمة املذكور 
رقمه أعاله تضمن إثبات الوصية املتعلقة برشاء أرض وبناء مسجد بمكة، وبام أنه تضمن 
إقامة موكل املدعي وصيا عىل تلك الوصية، ولكون قرار حمكمة االستئناف املذكور أعاله 
تضمن املوافقة عىل ذلك كله، كام تضمن نقض احلكم املتعلق بحجز مبلغ ستة ماليني ريال، 
فيام  مكة  البلد يف  أسعار  متوسط  أن  واملتضمن  املحكمة  اخلرباء هبذه  قسم  قرار  وبناء عىل 
احلكم  صك  ولكون  ريال،  ماليني  ثامنية  هو  والبناء  األرض  شامل  مسجد  بإنشاء  يتعلق 
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املذكور أعاله تضمن بيع تركة )...( باملزاد العلني؛ لذلك كله فقد أمرت بحجز مبلغ قدره 
ثامنية ماليني ريال من قيمة تركة )...( املذكور بعد بيعها يف املزاد العلني، وإيداع هذا املبلغ 
يف مؤسسة النقد حلني إنفاذ الوصية، وأفهمت املدعي بإفهام موكله بإنفاذ الوصية فيام يتعلق 
برشاء أرض وبناء مسجد عليها بمبلغ ال يتجاوز املبلغ املحجوز، ويف حال فضل من املبلغ 
يشء فيعاد قسمته بني الورثة حسب نصيبهم الرشعي، وأفهمت املدعى عليهم احلارضين 
بأن اعرتاضهم عىل إقامة موكل املدعي وصيا عىل الوصية يكون لدى من أقامه ناظرا عىل 
الوصية، وبذلك كله حكمت. وبعرض احلكم عىل طريف الدعوى قررت املدعى عليها )...( 
القناعة باحلكم، وقرر البقية مجيعا االعرتاض عىل احلكم بتقديم الئحة اعرتاضية، وطلبوا 
االستئناف، وأجيبوا لطلبهم، وأفهموا بمراجعة املحكمة يوم السبت ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ 
لتقديم اعرتاضهم عليه يف موعد أقصاه ثالثون يوما من ذلك  الستالم صورة من احلكم 
التاريخ إذا مل يقدموا اعرتاضهم خالهلا سقط حقهم يف االعرتاض، واكتسب احلكم القطعية. 

حرر يف ١٤٣٤/٠٧/٢٦هـ، وصىل اهلل وسلم وعىل آله وصحبه أمجعني. 
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ  املوافق  السبت  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
وفيها حرض املدعي وكالة املخول له يف الوكالة املذكورة أعاله حق اإلقرار، وقرر قائال: إن 
موكيل يقرر قناعته باحلكم الصادر أعاله ومل يعد له معارضه عليه، هكذا قرر، وللبيان جرى 
وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ،  يف  حرر  إحلاقه. 

أمجعني. 
اجللسة  افتتحت  ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
املذكورة أعاله  وفيها حرض املدعى عليه )...( أصيال عن نفسه ووكيال عن والدته )...( 
قائال:  وقرر  اإلقرار،  حق  أعاله  املذكورة  الوكالة  يف  للحارض  واملخول  نفسها  عن  أصيلة 
قرر،  هكذا  ذلك،  عىل  اعرتاض  لدينا  وليس  أعاله،  باحلكم  قناعتنا  نقرر  وموكلتي  إنني 
وللبيان جرى إحلاقه. حرر يف ١٤٣٤/٠٨/٠٢هـ، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه أمجعني. 
افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٤/٠٨/٠٣هـ  احلمد هلل وحده، وبعد، ففي يوم األربعاء 
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وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته وكيال 
١٤٣٢/١٠/١٤هـ،  يف   ٢٨٧٩٧ الرقم  ذات  الوكالة  بموجب   )...( عليها  املدعى  عن 
الصادرة من كتابة عدل الثانية بمكة املكرمة، واملخول له فيها حق اإلقرار، وقرر قائال: إن 
موكلتي تقرر قناعتها باحلكم الصادر أعاله، ومل يعد هلا معارضه عليه، هكذا قرر، وللبيان 
جرى إحلاقه، ولوجود قارص طرف يف الدعوى فسيجري بعث احلكم إىل حمكمة االستئناف 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  وسلم  اهلل  وصىل  ١٤٣٤/٠٨/٠٣هـ،  يف  حرر  املتبع.  حسب 

وصحبه أمجعني. 

افتتحت  ــق١٤٣٤/١١/٠٥هـ  ــواف امل األربعاء  يوم  ففي  وبعد،  وحــده،  هلل  احلمد 
يف   ٣٤١٢٥٧٥٩٨ برقم  املكرمة  بمكة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وقد  اجللسة 
١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ  يف   ٣٤٣١٣٨٦٣ الرقم  ذو  القرار  وبرفقها  ١٤٣٤/٠٩/١٤هـ، 
ألصحاب الفضيلة قضاة الدائرة األوىل لألحوال الشخصية واألوقاف والقصار والوصايا 
املكرمة واملتضمن مـا نصـه: )وبـدراسة الصـك  املال بمحكمة االستئناف بمكة  وبيوت 
وصـورة ضـبطـه تقـررت إعـادتـها لـفـضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: ١ -مفهوم ما حكم 
الوصية،  لصالح  به  املحكوم  املبلغ  دون  له  يلزم  وما  مسجد  بناء  للويص  خيول  فضيلته  به 
املبلغ  كامل  رصف  عىل  التأكيد  ويلزم  احلكم،  عن  رجوع  وكأنه  ريال،  ماليني  ثامنية  وهو 
لصالح الوصية، والتأكيد عىل الويص بذلك، ولو بقي منه يشء بعد االجتهاد يف بناء املسجد 
املناسب لذلك املبلغ فيرصف يف مصالح الوصية، وال يعاد للورثة بعد احلكم به للوصية، 
وكان األوىل حث الورثة عىل االحتياط للوصية، والزيادة عىل املبلغ املحكوم به إذا ظهر أن 
تكلفة بناء املسجد املناسب وما يلزم له تزيد عىل ذلك املبلغ، خاصة مع سبق اإلشارة إليه 
يف قرارات املالحظة عىل احلكم السابق بشأن الوصية وما قررته هيئة النظر سابقا. ٢ -ذكر 
فضيلته أنه تقرر رفع احلكم لالستئناف لوجود قارص وال خيفى عىل فضيلته أنه يلزم كذلك 
وهذا  قناعتهم،  وقرروا  بالغني،  الورثة  مجيع  كان  ولو  حتى  الوصية  لوجود  احلكم  تدقيق 
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يؤكد ما ورد يف املالحظة األوىل أعاله من حتري الغبطة للوصية ومناسبتها حلجم الرتكة، 
بذلك، وإعداد  املبادرة  الوصية مع  به لصالح  املحكوم  املبلغ  الويص برصف كامل  وإلزام 
البيانات الالزمة ملا يتم رصفه للرجوع إليها عند احلاجة، واهلل املوفق (. اهـ نصه، وجياب 
يف   ٣٢٣٥٣٨٩٧ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  احلكم  بأن  الفضيلة  أصحاب  ذكره  عام 
١٤٣٢/١٢/١٨هـ، املشار إليه أعاله تضمن أن الوصية املويص هبا والتي ثبتت بموجب 
الصك املذكور هي بناء مسجد فمتى حصل بناء مسجد متت الوصية وما فضل عن ذلك 
فهو مال للورثة ال حيق رشعا إلزامهم بأكثر مما ألزمتهم به الوصية، وهو جمرد بناء مسجد، 
واحتياطا لذلك فقد قررت أن يكون إنفاذ الوصية حتت إرشاف قسم اخلرباء هبذه املحكمة 
املعاملة  به أعاله، وأمرت بإحلاق ذلك بالصك وسجله وإعادة  وما زلت عىل ما حكمت 
ملحكمة االستئناف. حرر يف ١٤٣٤/١١/٠٥هـ، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه أمجعني. 
افتتحت  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ  املوافق  الثالثاء  يوم  ففي  وبعد،  وحــده،  هلل  احلمد 
يف   ٣٤١٢٥٧٥٩٨ برقم  املكرمة  بمكة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وقد  اجللسة 
١٤٣٤/١٢/١٨هـ  يف   ٣٤٣٨٠٥٥٩ الرقم  ذو  القرار  وبرفقها  ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ، 
ألصحاب الفضيلة قضاة الدائرة األوىل لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار 
الصك  بدراسة  )أنه  نصه:  ما  املتضمن  املكرمة،  بمكة  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت 
حيثيات  يف  جاء  أنه  ملالحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  باألكثرية  تقررت  ضبطه  وصورة 
احلكم وقرار قسم اخلرباء أن متوسط تكلفة بناء املسجد هو ثامنية ماليني ريال وقد حكم 
فضيلته بحجز ذلك املبلغ لصالح الوصية ببناء املسجد فام وجه إجازة بناء املسجد وما يلزم 
له بام دون ذلك املبلغ وإعادة باقي املبلغ املقدر لصالح الوصية وبناء املسجد للورثة كام هو 
موضح يف قرار املالحظة السابق؟ وما الفائدة من تقدير املبلغ الالزم للوصية إذا كان من 
حق املعارضني عليه اقتطاع جزء منه لصاحلهم من ضمن الرتكة مع ما يف ذلك من اجلهالة 
وما قد حيصل من اختالف يف املبلغ الالزم لبناء املسجد؟ واهلل املوفق (. اهـ نصه. وجياب عام 
ذكره أصحاب الفضيلة قضاة االستئناف بأن تقدير قسم اخلرباء هو احتياط يف حق الوصية 
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أو  التقدير  بام يقل عن ذلك  بناء مسجد  إمكانية  يعني ذلك عدم  الورثة وال  ويف حق مال 
يقاربه، وما دام أن احلكم أعاله نص عىل أن التنفيذ يكون حتت إرشاف قسم اخلرباء هبذه 
املحكمة فمتى ما تم بناء مسجد فقد نفذت الوصية ولو كان بمبلغ أقل من املتوسط املذكور 
ويكون ما فضل بعد ذلك حق للورثة، وأمرت بإحلاق ذلك بالصك وسجله وإعادة املعاملة 
ملحكمة االستئناف. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه أمجعني. 
افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ  املوافق  االثنني  يوم  ففي  وبعد،  وحــده،  هلل  احلمد 
يف   ٣٤١٢٥٧٥٩٨ برقم  املكرمة  بمكة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  وقد  اجللسة 
١٤٣٥/٠٢/١٩هـ  يف   ٣٤١٥١٨٤٨ الرقم  ذو  القرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ، 
وبيوت  والقصار  واألوقاف  الشخصية  األوىل لألحوال  الدائرة  قضاة  الفضيلة  ألصحاب 
املال بمحكمة االستئناف بمكة املكرمة واملتضمن ما نصه: )بدراسة الصك وصورة ضبطه 
١ -عىل  ييل:  ما  ملالحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  باألكثرية  تقررت  االعرتاضية  والئحته 
يف   ٣٤٣١٣٨٦٣ الرقم  ذي  السابقني  املالحظة  قراري  يف  ورد  فيام  التأمل  زيادة  فضيلته 
الالزم  وإكامل  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ،  يف   ٣٤٣٨٠٥٥٩ الرقم  وذي  ١٤٣٤/٠٩/٠٧هـ 
يف  إليه  اإلشارة  جرت  ما  ضوء  عىل  الرشعي  بالوجه  للوصية  واملصلحة  الغبطة  حيقق  بام 
الورثة  القضية مع طلب  قـرارات هلا عـالقة هبـذه  السـابقني ومـا سبـقهام مـن  القرارين 
وسامع ورصد ما لدهيم أو من يمثلهم رشعا؛ حيث مل يظهر أنه جرى طلبهم، وعرض ما 
ورد يف مالحظات االستئناف عليهم وكذلك ما حصل من اإلجراء الذي رآه فضيلته جوابا 
لبناء مسجد مناسب حلجم  بام يكفي  الورثة  يلتزم  إليهام، وقد  املشار  املالحظة  عن قراري 
الرتكة يتم االحتياط فيه للوصية وكذلك للورثة. ٢ -بناء عىل ما قدمه الورثة أصالة ووكالة 
لنا بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٠٥هـ من استدعاء قرروا فيه بأنه ال مانع لدهيم من اقتطاع عرشة 
ماليني ريال من الرتكة لبناء املسجد الذي أوىص به والدهم وال يرغبون يف رجوع يشء من 
هذا املبلغ إليهم؛ لذا فالتعيني واحلال ما ذكر رجوع فضيلته عن حكمه السابق، واحلكم بام 
يزيد سعره،  العقار يف مكة  للوصية خاصة وأن  للذمة، واحتياطا  براءة  نفوسهم  به  طابت 
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وتكاليف البناء كذلك يف زيادة واهلل املوفق (. اهـ نصه؛ فبناء عىل ما تقدم وإلرصار صاحبي 
الفضيلة قضاة االستئناف عىل إنفاذ قرارهتم املذكورة أعاله مع منافاة ذلك لالحتياط يف حق 
الورثة يف تركة مورثهم، وباألخص منهم القارصة املذكورة أعاله؛ لذلك كله فقد رجعت 
الورثة،  إىل  الثامنية ماليني ريال  املسجد من  إعادة ما يفضل عن  به أعاله من  عام حكمت 
وحكمت برصف كامل مبلغ الثامنية ماليني بعد اقتطاعها من قيمة أمالك املورث املذكور 
عىل املسجد الوصية، ويكون ذلك شامال لألرض والبناء وأمضيت سائر حكمي السابق، 
حمكمة  إىل  املعاملة  وإعادة  وسجله  بالصك  ذلك  بإحلاق  وأمرت  حكمت،  كله  وبذلك 
االستئناف. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

أمجعني.
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بمكة املكرمة ذي الرقم ٣٤١٢٥٧٥٩٨ والتاريخ ١٤٣٥/٣/١١هـ، املشتملة عىل 
الصك ذي الرقم ٣٤٢٨٠٧٩٧ والتاريخ ١٤٣٤/٧/٢٦هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/

)...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة املتضمن دعوى/ )...( ضد/ )...( يف تقسيم 
املوافقة عىل احلكم بعد  تركة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته تقررت باألكثرية 
اإلجراء األخري مع التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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 2لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها:١٤٣٢ رقم القضية: ١٣٦٧٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ رقم القرار: ٣٥١٠١٧٣٤ 

وصيةا-اتأخلاتلناظلايفاإنفاذهاا-اطمباعزلها-ادفعابعدماتلاقصريا-اأسباباخارجةاعنا
إرتدتها-اعدماتلبينةاعىلاتلدعوىا-ارفضايمنياتلناظلا-رداتلدعوى.

تملادةاذتتاتللسلا)178(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

طالبني  والدهم  وصية  تنفيذ  وصيا عىل  بصفته  عليه  املدعى  ضد  دعواهم  املدعون  أقام 
وبعرض  تركته،  بربع  مورثهم  وصية  إنفاذ  عن  لعجزه  عليها  الوصاية  عن  بعزله  احلكم 
إنفاذ  عىل  قائم  بأنه  ودفع  الوصاية،  واجبات  يف  تقصريه  أنكر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى 
بينة عىل  يقدموا  مل  املدعني  أقام دعاوى لصاحلها منظورة قضاء؛ ونظرًا ألن  الوصية، وقد 
ادعوا  ما  نفي  يمينه عىل  يقبلوا  مل  واجبات، وألهنم  إليه من  أسند  فيام  عليه  املدعى  تقصري 
به، وألن ما حصل من تأخري يف إنفاذ مضمون الوصية كان خارجا عن إرادة املدعى عليه؛ 
لذا فقد حكم القايض برد دعوى املدعني لعدم استحقاقهم ما يطالبون به، وأفهم املدعي 
أصالة ووكالة أن له وملوكليه يمني املدعى عليه متى رغبوا، فاعرتض وكيل املدعني، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة باملدينة املنورة، وبناء 
عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ١٣٦٧٠ وتاريخ 
١٤٣١/١٠/١٠هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣١٥٣٨٥٤ وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٠هـ، ويف 
يوم الثالثاء املوافق١٤٣٢/٠١/١٥هـ افتتحت اجللسة الساعة ٣٨: ١٠ وفيها حرض املدعي 
الرشعي  الوكيل   )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( وكالة 
وتاريخ   ٤٢٧١٦ برقم  املنورة  باملدينة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب 
١٤٣١/٧/٩هـ، اجللد ٦٤٠٨ عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم 
)...(، والوكيل الرشعي بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية باملدينة املنورة برقم 
بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( عن   ٥٩٦٥ اجللد  ١٤٣٠/١٢/٢٢هـ  وتاريخ   ٦٩١٢٤
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عليه  املدعى  حرض  كام   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل 
السجل املدين ذي الرقم )...(. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة )...( بوكالته عن )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
الثانية باملدينة املنورة ذات الرقم ٥٤٦٥٣ والتاريخ ١٤٣٢/٩/٣هـ اجللد ٧٢٤٥،   العدل 
التي ختول له املرافعة واملدافعة واملخاصمة وحضور اجللسات والرد عليها واإلقرار واإلنكار، 
وحرض حلضوره املدعى عليه )...(، وقرر املدعي وكالة قائال يف دعواه: إن والد موكيل أوىص 
املدعى عليه )...( عىل ربع ماله بموجب صك وصايا صادر من رئيس كتابة العدل الثانية 
باملعاملة صورة منه، واملتضمن ما نصه:  باملدينة برقم ٢٦٢ يف ١٤١٧/٦/٢٢هـ، واملرفق 
)أقمت ونصبت ابني )...( وصيًا رشعيا عىل ربع مايل بعد وفايت(، وحتى اآلن مل يقم بتنفيذ 
هذه الوصية، أطلب عزله لعجزه عن إنفاذ هذه الوصية، هذه دعواي. وبسؤال املدعى عليه 
عن دعوى املدعي وكالة أجاب قائاًل: ما ذكره املدعي وكالة من أين الويص عىل ربع تركة 
والدي فصحيح، وقمت بالتقدم للمحكمة لتحديد اختصاص وصية والدي فصدر بذلك 
وصية  اختصاص  املتضمن  ١٤١٩/١٢/٢١هـ،  يف   ٢/١٢/٩٩ الرقم  ذو  القسمة  صك 
مورثنا )...( بالقطعة املوصوفة بباطن الصك ذي الرقم ٤/٣/٩٩ يف ١٤١٠/١٠/٢٦هـ، 
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وما أقيم عليها من إنشاء، واملرفق صورة منه باملعاملة. وبعد ذلك رغبت يف القيام عىل إنفاذ 
وصية والدي، وتأخرت بسبب مرور طريق القصيم الرسيع، وأمرت بالتوقف. وبعد سنتني 
ثالث  يقارب  ما  وأخذت  لإلجيار،  بعرضها  ذلك  بعد  وقمت  عنها،  الطريق  انحراف  ثبت 
سنوات حتى تم تأجريها عىل املواطن )...( عام ١٤٢٥هـ بموجب عقد إجيار سوف أحرضه 
يف اجللسة القادمة ملدة سبعة عرش عامًا، وتأخر املستأجر يف دفع األجرة، وأقمت دعوى لدى 
املكتب القضائي ذي الرقم )...( للمطالبة باألجرة وإخالء املوقع، وصدر صك من القايض 
باحلكم عىل املدعى عليه املستأجر بدفع األجرة املتأخرة، وقدرها ثالثة ماليني ومخسمئة ألف 
القايض عدم فسخ عقد األجرة حاليا، كام أقمت دعوى  املاضية، ورأى  ريال عن األعوام 
كام  املرشوع،  مباين  إكامل  برسعة  املستأجر  بمطالبة   )...( الرقم  ذي  القضائي  املكتب  لدى 
تقدمت بطلب إذن بيع للعني املؤجرة لدى املكتب القضائي ذي الرقم )...( لنقل الوصية 
ملكان آخر كام تراه املحكمة، ولكن اعرتض بعض الورثة وعىل رأسهم موكل احلارض معي 
)...(، مما تسبب بتعطيل البيع؛ لذا فلم يقع مني أي تقصري يف حق الوصية، وأنا قائم عىل 
إنفاذها كام طلب مني، وال أوافق عىل عزيل لعدم قيام مربر لذلك، هذه إجابتي؛ وبناء عليه 
املدعى عليه من  الورثة وعقد اإلجيار واالستفسار مما ذكره  رفعت اجللسة إلحضار حرص 
مطالبته املستأجر باألجرة واإلخالء وإلزامه بتعمري املحطة، وطلب إذن البيع، وحلني ورود 
اإلفادة رفعت اجللسة. ويف جلسة أخرى حرض املدعي وكالة واملدعى عليه، ووردتنا إفادة 
صاحب الفضيلة الشيخ )...( مفيدًا بوجود دعوى مقامة من )...( وصدر بذلك الصك ذا 
الرقم ٣٣٢٠٦٦٠٧ والتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٤هـ، املتضمن إلزام )...( بتسليم أجرة املحطة 
املدعى عليه  بأن دعوى   )...( الشيخ  إفادة فضيلة  )...(، كام وردتنا  الويص  للمدعى عليه 
)...( باملطالبة برسعة إكامل مباين مرشوع املحطة بأهنا قيد النظر واملرفقة باملعاملة. ويف جلسة 
أخرى حرض فيها املدعي وكالة واملدعى عليه، وجرى سؤال املدعي وكالة عن حرص الورثة، 
فقال: أطلب إمهايل إلحضاره يف اجللسة القادمة، كام أبرز املدعى عليه )...( عقد إجيار صادر 
من )...( العقاري بتاريخ ١٤٢٥/٨/١٥هـ، واملتضمن االتفاق بني كل من الطرف األول 
ناظر رشعي عن ربع مال والده  الطرف األول )...(  أن  )بام   : الثاين )...(  )...( والطرف 
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اخلريي، ومتمثل البعض منه يف كامل املحطة الواقعة عىل الطريق )...( تقاطع شارع )...( 
واململوكة بالصك الرشعي ذي الرقم ٤/٣/٩٩، ومصدره كتابة عدل املدينة املنورة بتاريخ 
١٤١٠/١٠/٢٦هـ، واحلاصلة عىل رخصة إنشاء حمطة حمروقات ومعارض وحمالت جتارية. 
إن  وحيث  ومباين(؛  )خرسانات  املبنى  لكامل  العظم  أعامل  بإمتام  األول  الطرف  قام  وقد 
الطرف الثاين يرغب يف استثامر هذا املوقع ملدة طويلة فقد اتفق الطرفان عىل اآليت: بند )١( 
أجر الطرف األول الطرف الثاين املحطة الواقعة عىل )...( تقاطع شارع )...(، وهي عبارة 
عن حمطة حمروقات وحمالت جتارية حسب املخططات والرخصة املعتمدة سابقًا املسلمة من 
الطرف األول والبعض من مساحة املوقع من اجلهة الرشقية أرض فضاء بكامل مساحتها 
املدونة بالصك ٢٧٣٩٩٢ يقيم عليها املستأجر حسب ما يرخص له(. اهـ، املرفق صورة منه 
باملعاملة. كام قرر املدعي وكالة قائاًل: أرغب تأجيل املوعد القادم إىل هناية شهر ربيع اآلخر 
وكالة،  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  احلضور.  من  موكيل  ليتمكن  ١٤٣٤هـ  العام  هلذا 
واملدعى عليه ثم جرى مني االطالع عىل صك الوصية الصادر من كتابة العدل األوىل باملدينة 
أنا  لدي  حرض  فقد   „ منه:  احلاجة  ونص  ١٤١٧/٠٦/٢٢هـ،  وتاريخ   ٢٦٢ برقم  املنورة 
)...( رئيس كتابة العدل الثانية باملدينة املدعو )...(، وقرر قائاًل: إنني أقمت ابني )...( وصيًا 
رشعيًا عىل ربع مايل بعد وفايت يعمل فيها الرب واخلريات لألقربني يل، ويبني مساجد، وأربطة 
لوجه اهلل تعاىل، والباقي من الربع يقوم بتعمري عامئر ويؤجرها. ودخلها وعوائدها توزع يف 
أوجه الرب، واخلريات، والصدقات للمقربني مني، ومن ثم للمحتاجني، وله مقابل أتعابه يف 
ذلك مخسة يف املئة من العائد من هذه العامئر واألرايض املؤجرة، وكام أوصيه ونفيس بتقوى 
اهلل يف الرس والعالنية. حرر يف ٢٩/مجادى األوىل /١٤٠٧هـ „ اهـ، كام جرى االطالع عىل 
صك حرص ورثة املويص )...( والد املدعني ورثة )...( واملدعى عليه )...(، والذي وعد 
بإحضاره املدعي وكالة يف اجللسة السابقة من جلسات الدعوى أعاله؛ حيث مل يتم رصده يف 
اجللسة الثامنة سهوا من كاتب الضبط والصادر من هذه املحكمة برقم ١٣/١١١ يف ٦/٢٩ 
/١٤١٧هـ، ونص احلاجة منه: „فقد ثبت لدي أن )...( تويف يف ١٤١٧/٦/٢٨هـ، وانحرص 
إرثه الرشعي يف زوجتيه )...( ويف أوالده منها البالغني )...( و)...( و)...( ويف أوالده منها 
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و)...(  ١٤٠٤/٧/٢١هـ  يف  املولود  و)...(  ١٤٠٢/١٠/٥هـ  يف  املولود   )...( القصار 
يف  املولودة  و)...(  ١٤١٢/٧/٤هـ  يف  املولود  و)...(  ١٤٠٦/٣/٢هـ  يف  املولود 
١٤٠٨/٧/١٥هـ و)...( املولودة يف ١٤١٠/٩/١٦هـ ويف زوجته )...(، ويف أوالده منها 
البالغني )...(، ويف أوالده منها القصار )...( املولود يف ١٤٠٣/٤/٢٨هـ و)...( املولود يف 
١٤٠٥/٧/٣٠هـ و)...( املولودة يف ١٤٠٧/١١/٢٥هـ و)...( املولود يف ١٤١٠/١/١٧هـ 
 )...( زوجته  من  له  واملرزوق  البالغ   )...( ابنه  ويف  ١٤١١/٨/٢٠هـ  يف  املولود  و)...( 
املطلقة منه يف حياته، ويف أوالده القصار )...( املولود يف ١٤٠٧/١٠/٤هـ و)...( املولودة 
يف ١٤٠٦/٥/٦هـ، واملرزوقني له من زوجته )...( املطلقة منه يف حياته ال وارث له غري ما 
ذكر „. اهـ، ثم جرى سؤال املدعي وكالة: هل لدى موكله بينة عىل عدم أهلية الويص بالقيام 
القادمة. ويف جلسة  اجللسة  نعم، وسوف أحرضها يف  قال:  ؟  الدعوى  الوصية حمل  بإنفاذ 
سؤال  جرى  ثم   ،)...( عليه  املدعى  حلضوره  وحرض   ،)...( وكالة  املدعي  حرض  أخرى 
املدعي عن بينته عىل عدم أهلية الويص املدعى عليه، فقال: بينتي هي عىل النحو التايل: أوال/ 
عدم تنفيذ الوصية طيلة سبعة عرش عاما بسبب إمهال وتقصري، وسوء ترصف املدعى عليه. 
ثانيا/ مل يقم باستخراج الربع املوىص به، هذا ما لدينا من بينة، ثم جرى االطالع عىل الصك 
الرقم ٤/٣/٩٩ يف ١٤١٠/١٠/٢٦هـ،  املنورة االوىل ذي  املدينة  الصادر من كتابة عدل 
املرفق صورة منه باملعاملة واملهمش عليه من قبل قايض املحكمة العامة باملدينة املنورة، ونص 
احلاجة من التهميش :“ احلمد هلل وحده، وبعد، فبناء عىل ما دون بالضبط اإلهنائي ذي الرقم 
١٢/٤٦ لعام ١٤١٩هـ صحيفة )٦ ، ٥ ، ٤ ( عدد)٦( ثبت لدي اختصاص وصية )...( 
بالقطعة املوصوفة بباطن هذا الصك وما أقيم عليها من إنشاء، وصدر بذلك صك القسمة 
ذو الرقم ٢/١٢/٩٩ يف ١٤١٩/١٢/٢١هـ، املصدق من حمكمة التمييز بمكة املكرمة برقم 
٢٠٤/ح/١ يف ١٤٢٠/٣/١٥هـ، واهلل املوفق”، ثم جرى إفهام املدعي أصالة ووكالة بأن 
هلم يمني املدعى عليه فقال: ال نقبل يمينه؛ فبناء عىل ما تقدم، وبام أن املدعي أصالة ووكالة 
ادعى بام ادعى به، وبام أن املدعى عليه أنكر دعوى املدعي وعدم وجود بينة موصلة لدى 
وبعد  عليه؛  املدعى  يمني  قبوهلم  وعدم  عليه  املدعى  جتاه  اليمني  وتوجه  وموكليه.  املدعي 
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املدعى  ذكره  ملا  ومطابقته  املتداعيني،  مورث  لوصية  املخصص  العقار  صك  عىل  االطالع 
عليه. وبعد االطالع عىل إفادة أصحاب الفضيلة القضاة يف هذه املحكمة، ومتضمنة وجود 
عدة دعاوى للويص املدعى عليه ضد مستثمري عقار الوصية؛ وحيث إن الويص قد ترصف 
فيام أويص إليه دون غريه، وسار عىل إنفاذ مضموهنا، وما حصل من تأخري كان خارجا عن 
إرادته؛ وبناء عىل مجيع ما تقدم فقد حكمت برد دعوى املدعي لعدم استحقاقه ما يطالب به، 
وأفهمت املدعي بأن له وموكليه يمني املدعى عليه متى رغبوا ففهم ذلك. وبعرض احلكم 
عىل املتداعيني قرر املدعى عليه القناعة. أما املدعي أصالة ووكالة فقرر عدم القناعة، وطلب 
رفع احلكم إىل حمكمة االستئناف، واستعد بتقديم الئحة اعرتاضية فأجبته لطلبه، وأفهم بأن 
تاريخ  ييل  الذي  اليوم  من  يوما  ثالثون  مىض  إذا  وأنه  احلكم،  صك  من  نسخة  استالم  له 
يسقط،  االستئناف  طلب  يف  حقه  فإن  االعرتاضية  الئحته  يسلم  ومل  احلكم  صك  استالمه 
الرشعية  املرافعات  نظام  من   )  ١٧٨  ( الرقم  ذات  باملادة  عمال  القطعية  احلكم  ويكتسب 
ولوائحه التنفيذية، وأقفلت اجللسة الساعة ) ٣٠: ٨ ( صباحا، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٦/١٠هـ.

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد، فنحن قضاة الدائرة األوىل لألحوال 
مكة  بمنطقة  االستئناف  حمكمة  يف  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية 
املحكمة  رئيس  فضيلة  خطاب  شفع  إلينا  الواردة  املعاملة  عىل  االطالع  منا  جرى  املكرمة 
١٤٣٤/١٢/١هـ،  والتاريخ   ٣٤/١٠٧٢١٤٠ الرقم  ذي  املنورة/املكلف  باملدينة  العامة 
من  الصادر  ١٤٣٤/٨/٢٩هـ،  والتاريخ   ٣٤٣٠٨٦٥٠ الرقم  ذي  الصك  عىل  املشتملة 
فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة باملدينة املنورة، املتضمن دعوى/ )...( وكالة 
ضد/ )...( يف عزل ناظر. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم مع 

التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣١٩٥٠٩٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/١٧هـ رقم القرار: ٣٥٣٨٦٤٠٧ 

عدما لألمانةا-ا خياناهلا تدعاءا تألوصياءا-ا عزلا طمبا إهناءا-ا عىلا معارضةا وصيةا-ا
تلبينةا-اتألوصياءامعينونابرشطاتملويصا-اعدماموجباعزهللا-ارصفاتلنظل.

1ا-سولاتلبهويتايفاكشافاتلقناعا)ل7٦/1(لا„وهللاأياأهلاتلوسفامقاءلاهاأياتلناظلا
عاماحيااجوناإىلاعممهامناأموراوسفهل”. 

2ا-مااجاءايفاحاشيةاتلدسوسياعىلاتلرشحاتلكبريا)ا/2اا(لا„تملعاربايفاتلواليةاتلنيابيةا
تألمانةافياماويلاعميهافقطاوحقناتلارصفا”.

را-سولاتبنامفمحايفاتملبدعا)7/٦ل(لا„ الانظلاحلاكلامعاويصاخاصاكفء”.

أقام املدعون دعواهم ضد املدعى عليهام طالبني فسخ واليتهام عىل وصية مورث الطرفني 
املدعى عليهام  املفصلة يف دعواهم، وبعرض ذلك عىل وكيل  الصفة  خليانتهام لألمانة عىل 
أنكر الدعوى، ودفع بأهنا أقوال مرسلة ال صحة هلا، وبطلب البينة من وكيل املدعني مل يقدم 
حسن  الوصاية  يف  املعترب  وألن  املويص،  من  معينني  الوصيني  ألن  ونظرًا  دعواه؛  يثبت  ما 
الترصف، ومل يثبت فقد املدعى عليهام لذلك؛ لذا فقد حكم القايض برد الدعوى، فاعرتض 

وكيل املدعني، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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أنا )...( القايض يف املحكمة العاّمة بمحافظة األحساء،  احلمد هلل وحده، وبعد، فلدي 
وبناء عىل املعاملة املحالة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة األحساء/املساعد برقم 
املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٥١٦٨٢٣ وتاريخ  ٣٣١٩٥٠٩٠ وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/١٩هـ، 
١٤٣٣/٠٣/١٩هـ حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
وكياًل عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(؛ وذلك بموجب 
١٤٣٣/٢/١٣هـ  وتاريخ   ٦٥٦٧ برقم  الثانية  األحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة 
باجللد ٤١٠٨، ووكياًل عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(؛ 
وتاريخ   ٦٤٤٤ برقم  الثانية  األحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك 
الرقم  ١٤٣٣/٢/١٣هـ، ووكياًل عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
)...(؛ وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل األحساء الثانية برقم ٦٤٨٤ وتاريخ 
١٤٣٣/٢/١٣هـ باجللد رقم ٤١٠٧،  ووكياًل عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...(؛ وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل األحساء الثانية برقم 
٦٤٤٧ وتاريخ ١٤٣٣/٢/١٣هـ باجللد رقم ٤١٠٧،  ووكياًل عن )...( سعودي اجلنسية 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل  الرقم )...(؛ وذلك بموجب  بموجب السجل املدين ذي 
األحساء الثانية برقم ٢٣٣٨٩ وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٣هـ باجللد رقم ٢٠٢٧٢،  ووكياًل عن 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، ووكياًل عن )...( سعودية 
اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(، ووكياًل عن )...( سعودية اجلنسية بموجب 
السجل املدين ذي الرقم )...(، ووكياًل عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين 
برقم  الثانية  األحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك  )...(؛  الرقم  ذي 
١٣٦٤٩ وتاريخ ١٤٣٣/٣/٢٩هـ باجللد رقم ٤١٧٩،  ووكياًل عن )...( سعودي اجلنسية 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( عن  ووكياًل   ،)...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب 
الرقم )...(؛ وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل األحساء  السجل املدين ذي 
سعودي   )...( عن  ووكياًل   ،٤١٣٥ باجللد  ١٤٣٣/٣/١هـ  وتاريخ   ٩٢٨٧ برقم  الثانية 
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اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(؛ وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة 
بصفة   ٤١٠٨ رقم  باجللد  ١٤٣٣/٢/١٣هـ  وتاريخ   ٦٥٩٤ برقم  الثانية  األحساء  عدل 
)...(؛ وذلك  الرقم  املدين ذي  السجل  اجلنسية بموجب  )...( سعودية  )...(، وكياًل عن 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل األحساء الثانية برقم ٨٨٠١ وتاريخ ١٤٣١/٣/٣هـ 
باجللد ٣٢٢٩، ومجيع الوكاالت ختوله يف املخاصمة واملطالبة واملرافعة واملدافعة، وادعى 
عىل احلارض معه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( وكياًل عن 
الوكالة  بموجب  وذلك  )...(؛  الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
الصادرة من كتابة عدل األحساء الثانية برقم ٤٣٧١٨ وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١هـ باجللد 
اإلجراءات  كافة  وإهناء  الشيكات  واستالم  املحكمة  مراجعة  يف  ختوله  التي   ،٤٠٠٦ رقم 
املتعلقة بذلك، ووكياًل عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...(؛ 
وتاريخ   ٢٧٩٦٥ برقم  الثانية  األحساء  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  وذلك 
١٤٣٢/٧/١٧هـ باجللد رقم ٣٨٤٨، التي ختوله يف املخاصمة واملطالبة واملرافعة واملدافعة 
وطلب اليمني وردها قائاًل يف حترير دعواه: لقد تويف مورث موكيّل )...(، وقد انحرص إرثه 
يف زوجته )...( وأوالده )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
وذلك  بالغون؛  ومجيعهم  و)...(،  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...( 
بموجب صك حرص الورثة الصادر من قايض دائرة األوقاف واملواريث باألحساء برقم ٢٩ 
وتاريخ ١٤٣٠/٤/٢٩هـ املجلد رقم ١٤،  وقد خلف تركة تتمثل يف مال وعقار ومؤسسة، 
وهي حتت مظلة احلراسة القضائية حاليًا بحكم صادر من لدن فضيلة القايض هبذه املحكمة 
الشيخ )...(، وقد أوىص مورث موكيّل بثلث املال ُيرصف عىل تزويج الذكور واإلناث من 
يعود ريعه ألي وقف خريي يف  ريال  ألف  مبلغ ثالثمئة  إيقاف  يتم  ثم  أواًل، ومن  الورثة 
البالد، ومن ثم رصف ما يتبقى يف أوجه الرب واإلحسان، ومن ثم قام كل من املدعى عليهام 
كان  الثلث مستغلني ورقة  نظارة ووالية عىل  باستخراج صك   )...( )...( و)...( ولدي 
بعض الورثة وليس مجيعهم قد وقعوا عليها، ومن ثم رجعوا عن ذلك قبل صدور الصك 
من قايض إدارة األوقاف واملواريث باألحساء برقم ١/٣٢ وتاريخ ١٤٣١/٤/٦هـ، وقد 
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كان رجوعهم مبنًيا عىل ما رأوه من عدم صالحية كل من أخوهيام )...( و)...( لتويل نظارة 
الثلث، وقد حذرومها بعدم موافقتهام عىل ذلك، إال أن املدعى عليهام ذهبا إىل قايض  أمر 
دائرة األوقاف واملواريث باألحساء واستخرجا هذا الصك دون علم موكيّل وإشهاد شهود 
بينهم من خالف عىل تركة جدهم من والدهم، ومجيع موكيل  ملا  هم خصوم ملوكيّل مجيعًا 
و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( واألوالد   )...( الزوجة  وهم 
و)...( و)...( و)...( و)...(، والذين يمثلون أغلبية الورثة، يطعنون يف كفاءة وأمانة كل 
 )...( أخوهيام  من  كاًل  ويرشحون  الثلث،  عىل  توليهام  يف  يرغبون  وال  و)...(،   )...( من 
الثلث ملا يتمتعان به من ثقة أغلبية  و)...(، ويرون أهنام مها األهل للنظارة والوصاية عىل 
ما جاء يف  إنفاذ  الثلث، وعدم ممانعتهام  بام حيويه  الورثة وأمانتهام ومالءهتام وعدم طمعهام 
النظارة  صك  استخرجا  ملن  خالفًا  بالرتتيب؛  به  أوىص  حسبام  والدمها  وصية  من  الثلث 
والوصاية عىل الثلث من دائرة األوقاف واملواريث باألحساء ومها )...( و)...(؛ حيث مل 
خلدمة  ابتداًء  الرتكة  باستخدامهم  باألمانة  أخال  بل  بالرتتيب،  الوصية  يف  جاء  بام  يلتزما 
مصاحلهم اخلاصة، وسحبهم ستة ماليني ريال دون علم الورثة، واستخدامهم وكالة رشعية 
الرتكة  يف  حقوقهم  بتعطيل  الورثة  واجهوا  كام  صحتها،  يف  موكيّل  ويطعن  صحيحة،  غري 
وعدم قسمتها من أجل أطامعهام كام يقول موكيّل مما اضطر الورثة وضع حراسة قضائية عىل 
تركة والدهم، وعليه فإن موكيّل يطالبون بفسخ صك والية املدعى عليهام عىل هذه الوصية 
واملواريث  األوقاف  إدارة  قايض  من  و)...(   )...( عليهام  املدعى  من  لكل  صدرت  التي 
باألحساء، واستصدار صك يقيض بنظارة ووالية )...( و)...( أبناء )...( عىل ما أوىص به 
والدهم من وقف ثلث ماله؛ وذلك بتأييد أغلبية الورثة، هذه دعواي. وبعرض ذلك عىل 
املدعى عليه وكالة قال: إنني أطلب تسليمي نسخة من صحيفة دعوى املدعي وكالة حتى 
أمتكن من اجلواب عليها يف اجللسة القادمة، فأجبته لطلبه، وجرى تسليمه نسخة من صحيفة 
املرافعة  يف  خيوله  بام   )...( عليه  املدعى  عن  وكالته  تعديل  يلزمه  بأنه  وأفهمته  الدعوى، 
اجللسة  ورفعت  به،  واستعد  ذلك،  ففهم  شخصيًا  موكله  حضور  أو  واملطالبة،  واملدافعة 
بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  املدعي وكالة كام حرض  لذلك. ويف جلسة أخرى حرض 
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السجل املدين ذي الرقم )...( وكياًل عن )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي 
الرقم )...(؛ وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل األحساء الثانية برقم ٤٣٧١٨ 
وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢١هـ باجللد رقم ٤٠٠٦،  التي ختوله يف مراجعة املحكمة واستالم 
اجلنسية  سعودي   )...( عن  ووكياًل  بذلك،  املتعلقة  اإلجراءات  كافة  وإهناء  الشيكات 
الوكالة الصادرة من كتابة عدل  الرقم )...(؛ وذلك بموجب  بموجب السجل املدين ذي 
األحساء الثانية برقم ٢٧٩٦٥ وتاريخ ١٤٣٢/٧/١٧هـ باجللد رقم ٣٨٤٨،  التي ختوله يف 
املخاصمة واملطالبة واملرافعة واملدافعة وطلب اليمني وردها. وبعرض الدعوى عىل املدعى 
عليه أجاب قائاًل: إن ما ذكره املدعي يف دعواه أجيب عليـــه بدفعيــن: األول/ هو عدم 
اختصــاص املحكمة بنــظرهـــذه الدعوى لكون الدعوى تضمنت املطالبة بفسخ نظارة 
موكيل عىل وصية والدمها، وصك النظارة صادر من قايض األوقاف واملواريث؛ وبناء عىل 
ينظرها مصدر  النظارة بعد صدورها  املعارضة عىل  املرافعات فإن  املادة ٦/٢٤٦من نظام 
صك النظارة، وهو قايض األوقاف واملواريث. والدفع الثاين: إن ما ذكره املدعي يف دعواه 
من إخالل موكيل باألمانة فغري صحيح مجلة وتفصياًل، فموكيل ذو كفاءة وأمانة واقتدار، 
وقد أقامهام والدمها ناظرين عىل وصيته لعلمه بكفاءهتام، وموكيل يتمسكون بوصية والدمها، 
واشرتاطه النظارة هلام عىل الوقف، وقد أقامهام القايض املختص ناظرين عىل الوصية بعلم 
عن  النظر  رصف  نطلب  ذلك  ألجل  ذلك؛  عىل  الورثة  من  أحد  يعرتض  ومل  الورثة  مجيع 
الدعوى، هذه إجابتي. وبسؤال املدعي وكالة عن ذلك قال: الصحيح ما ذكرته يف دعواي 
بشأن خيانة املدعى عليهام لألمانة، وسوف أبني ذلك يف اجللسة القادمة، وأطلب رفع اجللسة 
لبيان ذلك، فأجبت املدعي لطلبه، ورفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى حرض املدعي 
عليهام  املدعى  إخالل  وجه  عن  وكالة  املدعي  سؤال  فجرى  وكالة  عليه  واملدعى  وكالة 
لألمانة، فقال: إن وجه إخالل املدعى عليهام لألمانة يتمثل يف مخسة وجوه: أواًل/ أن املدعى 
عليهام  املدعى  أن  والصحيح  الورثة،  مجيع  بعلم  هلام  صدر  النظارة  صك  أن  زعام  عليهام 
استخرجا صك نظارة دون علم الورثة هبذا الصك. ثانيًا/ أن املدعى عليهام )...( و)...( 
سحبا مبالغ مالية من حساب مورثهم تتجاوز أربعة ماليني ريال دون علم الورثة، وقاما 
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بإيداعها يف حساب مشرتك بني اثنني من الورثة مها )...( و)...(؛ مستغلني هذه األموال 
يف  له  حررها  والده  كان  خاصة  وكالة  باستغالل   )...( عليه  املدعى  قام  ثالثًا/  لصاحلهام. 
حياته وقد انتهت هذه الوكالة بالوفاة إال أن املدعى عليه )...( وبعد سنة من وفاة والده قام 
بتوكيل أخيه )...( من خالل تلك الوكالة عن والده املتوىف. رابعًا/ قام املدعى عليه )...( 
بإدارة املؤسسة دون ختويل من الورثة، ورفض حتويل املؤسسة إىل رشكة يشارك فيها مجيع 
موكيّل  أن  خامسًا/  الورثة.  باقي  دون  املؤسسة  عىل  سيطرته  ذلك  من  واهلدف  الورثة، 
يؤكدون أن املدعى عليهام عاقان لوالدهتام، وهي غري راضية عنهام؛ ألجل هذه األسباب فإن 
موكيل يرون عدم صالحية املدعى عليهام للنظارة عىل الوصية، هكذا قرر. وبعرض ذلك 
عىل املدعى عليه وكالة قال: إنني أرغب إمهايل إىل اجللسة القادمة حتى أمتكن من اجلواب 
عام ذكره املدعي وكالة فأجبته لطلبه، ورفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى حرض املدعي 
وكالة واملدعى عليه وكالة ثم جرى سؤال املدعى عليه عن الطعن يف موكليه الذي أورده 
املدعي وكالة يف اجللسة املاضية فأجاب: إن الطعن الذي ذكره املدعي يف اجللسة املاضية ال 
يعتد به لكونه أقوال مرسلة خالية من البينة، وهذا هو جوايب عىل سبيل اإلمجال؛ أما عىل 
سبيل التفصيل فإن صك النظارة عىل الوقف صدر من قاض خمتص، وال يسوغ الطعن فيه 
بالتزوير. وأما بالنسبة للمبالغ التي ذكرها املدعي وكالة يف ثانيًا فال صحة هلا مطلقًا. وأما 
احلساب املشرتك الذي أشار له املدعي وكالة فالورثة لدهيم علم هبذا احلساب، وهو باسم 
أو  اإليداع  يمكن  وال  املؤسسة،  حماسب  هو  احلساب  إدارة  عن  املسؤول  ولكن  موكيل، 
السحب من احلساب إال عن طريق املحاسب. وأما ما ذكره املدعي وكالة من أن موكيل قاما 
باستغالل اسم املؤسسة فال صحة لذلك مطلقًا، وما ذكره املدعون من أن موكيل عاقان يف 
والدهتام فهذا غري صحيح، وعىل فرض صحته فام أثر العالقات االجتامعية يف عدالة موكيّل 
يف الوالية عىل الوصية، وهبذا يظهر لفضيلتكم بأن مقصد موكيل املدعي من هذه الدعوى 
الـوصـية بـأي طريقة كانت دون مباالة بمصلحة الوصية، أو  إنام هو االستيالء عىل مال 
مراعاة لرشط املويص، ثم سألت املدعي وكالة عن ذلك فقال: لدي البينة التي تثبت صحة 
دعواي، ثم سألت املدعي عن رشط املويص يف النظر عىل وصيته، فقال: لقد اشرتط مورث 
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املتداعيني النظر عىل وصيته لولديه )...( و)...(، ولكننا نطعن يف أمانتهام، هكذا قرر؛ وبناًء 
املتداعيان  أخرى حرض  تم ضبطه. ويف جلسة  ما  لدراسة  اجللسة  رفع  عىل ذلك سيجري 
وكالة، ثم سألت املدعي عن البينة التي وعد هبا يف اجللسة املنعقدة بتاريخ ١٤٣٤/٤/٢٢هـ 
حتى  ١٤٢٩/٩/١هـ  تاريخ  من  الواقعة  للفرتة  األهيل  البنك  من  حساب  كشف  فأبرز 
١٤٢٩/١٢/٢هـ، وصاحب احلساب هو )...(، وفيه ثالث عمليات حتويل من حساب 
)...( إىل حساب )...( و)...( ولدي )...( األول بمبلغ قدره ) ٢٨٠٠٠٠٠ ( ريال؛ وذلك 
بتاريخ ٢٠٠٨/١١/١٠م ومبلغ ) ٦٠٠٠٠٠ ( ريال بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٧م،  ومبلغ 
حضور  تتضمن  وكالًة  وكالة  املدعي  أبرز  كام  ٢٠٠٩/٢/١م،  بتاريخ  ريال   )٥٠٠٠٠٠(
الصادرة من كتابة عدل  الوكالة  الوكيل عن )...(، وتوكيله )...(؛ وذلك بموجب   )...(
األحساء الثانية برقم ٢٨٧٤٩ وتاريخ ١٤٣٠/٨/١٠هـ، وهذا يعني أن التوكيل صدر بعد 
باملعاملة فوجدت  املرفق صورته  اإلقرار  تقريبًا، كام جرى االطالع عىل  بسنة  املوكل  وفاة 
نصه: )احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد األنبياء واملرسلني وعىل آله الطيبني 
له، وأن  ثلثه  بأنه أوىص أن  الشيخ )...(  الطاهرين، وبعد، فنقر نحن ورثة املرحوم )...( 
وكيله عىل الثلث ابنه )...(، وأن النظري عليه ابنه )...(، وعىل هذا جرى التوقيع، واهلل ويل 
التوفيق، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني(. اهـ، وقد وقع عىل هذا اإلقرار مجيع الورثة 
ماعدا )...( و)...( و)...(؛ وبناء عىل ذلك سيجرى رفع اجللسة لدراسة ما تم ضبطه. ويف 
مرة  وكالة  املدعي  سؤال  وجرى  وكالة  عليه  واملدعى  وكالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة 
أو  و)...(   )...( عليهام  للمدعى  وصيته  عىل  النظر  املتداعيني  مورث  اشرتط  هل  أخرى: 
رشطها لولديه )...( و)...( كام ذكرت ذلك يف اجللسة املنعقدة بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٢هـ، 
و)...(،   )...( عليهام  للمدعى  املتداعيني  مورث  رشطه  الوقف  هذا  عىل  النظر  إن  فقال: 
الصك  لولديه )...( و)...(، هكذا قرر فجرى االطالع عىل  أهنا  وليس كام ذكرت سابقًا 
الصادر من قايض األوقاف واملواريث باألحساء برقم ١/٣٢وتاريخ ١٤٣١/٠٤/٠٦هـ، 
فوجدته يتضمن „حضور )...(، وإهناءه بأن والده )...( قد أوىص بالثلث من ماله يرصف 
عىل النحو التايل ثالثمئة ألف٣٠٠٠٠٠ريال يكون وقفًا يف وجوه الرب واخلري، وهي خاصة 
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الذين مل يتزوجوا، ومساعدة  الثلث يزوج منه األوالد  بالوقف، ويكون وقفًا دائاًم، وباقي 
البنات يف زواجهن، وما يبقى يرصف يف وجوه الرب واخلري، وأن وصيه عىل ثلثه هو )...(، 
 ،)...( املدين  )...( ورقم سجله  وقد حرض  أنا  وبنظاريت  املذكور،  الوقف  الويل عىل  وهو 
تعاىل  واهلل  فشهدوا:   ،)...( املدين  سجله  ورقم  و)...(   ،)...( املدين  سجله  ورقم  و)...( 
بصحة ما أهنى به املنهي املذكور، فثبت لدى القايض ذلك؛ ولبيانه حرر يف ١٤٣١/٠٤/٠٦هـ، 
الواقف تضمنت  آله وصحبه وسلم”، وقد تبني أن عبارة  نبينا حممد وعىل  وصىل اهلل عىل 
التفريق بني الوالية عىل الوقف والنظارة فقد جعل الوالية )...( والنظارة )...(، وبام أن 
الفقهاء ال يفرقون بني مصطلح النظارة والوالية عىل الوقف؛ لذا لزم تفسري ذلك من مصدر 
الصك، وسيجري الكتابة له من أجل تفسري ذلك، كام سألت املدعى عليه عن الوكالة التي 
ذكر املدعون أهنا صدرت بعد وفاة مورثهم، فقال: نعم، لقد قام موكيل بموجب وكالته عن 
بعض  إهناء  يف  منهم  رغبة  ورضاهم  الورثة  مجيع  بعلم   )...( أصالة  املدعي  بتوكيل  أبيه 
بشأن  وكالة  عليه  املدعى  ذكره  عام  وكالة  املدعي  سألت  كام  مورثهم،  مؤسسة  متعلقات 
احلواالت التي متت من حساب مورثهم إىل حساب )...( و)...(، فقال: ال صحة ملا ذكره 
املدعى عليه وكالة، فاحلساب الذي أشار موكيل له هو حساب شخيص )...( و)...(، وال 
بشأن  وذلك  وكالة  املدعي  ذكرمها  الذين  الطعنني  يف  التأمل  وبعد  باملؤسسة.  له  عالقة 
فيهام  للمدعيني  طعنني  وجدهتام  مورثهم  وفاة  بعد  التوكيل  وبشأن  احلساب  من  التحويل 
اشرتاك وتضامن مع املدعى عليه )...(، فالتوكيل صدر للمدعي أصالة )...( واحلساب 
التنويه عن  لزم  لذا  املدعى عليــه )...( واملدعي أصــالة )...(؛  له مشرتك بني  املحمول 
لدي  ليس  قال:  )...(؟  عليه  املدعى  يف  طعن  لديك  هل  وكالة:  املدعي  سألت  كام  ذلك، 
مستند للطعن يف عدالة املدعى عليه أصالة )...(، وإنام طعني فيه لتضامنه مع املدعى عليه 
وقت  النتهاء  ونظرًا  باألمانة؛  إخالله  يف  أصالة  عليه  املدعى  عىل  بينة  لدّي  وليس   ،)...(
اجللسة لذا سيجري رفع اجللسة للكتابة لقايض األوقاف واملواريث لتفسري العبارة الواردة 
وكالة  املدعي  حرض  أخرى  جلسة  ويف  لذلك.  وتأجلت  إليها  اإلشارة  سبق  التي  بالصك 
واملدعى عليه وكالة وقد ورد إىل املحكمة جواب رئيس دائرة األوقاف واملواريث باألحساء 
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برقم ١١/٣٧٩ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٩هـ، ونصه بعد املقدمة: „ نفيدكم بأن الوالية يراد 
هبا إدارة الوقف واحلفاظ عليه، ورصف حاصله فيام وقف له، وتدبري شؤونه. أما الناظر هنا 
يراد من اإلرشاف عىل ترصفات الويل، ومدى صالحيته إلدارة الوقف وال يعارضه إال إذا 
يف  ترغبان  يشء  لديكام  هل  املتداعيني:  سؤال  جرى  ثم  اهـ،  الوصية”.  ينايف  ما  منه  رأى 
إضافته؟ فقاال: ليس لدينا يشء نضيفه عىل ما تقدم. فبعد سامع الدعوى واإلجابة، وبام أن 
خانا  ألهنام  مورثهام؛  وصية  عىل  أصالة  عليهم  املدعى  والية  فسخ  طلبوا  أصالة  املدعني 
األمانة، وبام أن ألهل الوصية مساءلة النظار فيام أسند إليهام. قال اإلمام البهويت يف كشاف 
القناع ٧٦/١٠ : „وهلم، أي: أهل الوقف مساءلته، أي: الناظر عام حيتاجون إىل علمه من 
دعوى  عليه  املدعى  أنكر  وقد  املسألة،  هذه  يف  الوقف  تفارق  ال  والوصية  وقفهم”،  أمور 
املدعني، وقد أبدى املدعي وكالة مخسة وجوه خليانة املدعى عليه )...( لألمانة، ومل يثبتها 
املدعون، ومل يورد املدعون قادحًا يف املدعى عليه )...(، ولو سلمنا جداًل بثبوت القدح يف 
عدالة املدعى عليه )...( فإن الطعن الذي أشار له املدعي يف أمانة املدعى عليه )...( غري 
خمل بأمانته، وال يسقط عدالته املشرتطة يف ناظر الوصية؛ إذ املعترب يف الوالية النيابية األمانة 
فيام ويل عليه فقط، وحسن الترصف فيها. ينظر حاشية الدسوقي عيل الرشح الكبري ٤٥٢/٤ 
و٤٥٣، والطعن الذي قدمه املدعون خارج عن موضوع الترصف يف والية الوصية، وبام أن 
إذا فقد  الوصاية للمدعى عليهام مستفادة من رشط املويص، وليس للحاكم نظر عليه إال 
املوىص إليه الكفاءة. نص عىل ذلك ابن مفلح يف املبدع ٩٧/٦، فقال: ) ال نظر حلاكم مع 
ويص خاص كفء(؛ ألجل ذلك رصفت النظر عن دعوى املدعني، وأخليت سبيل املدعى 
عليهام، وبذلك حكمت. وبعرض احلكم عىل املدعي وكالة قرر عدم قناعته باحلكم، وأنه 
يوم  بمراجعتي  فأفهمته  اعرتاضية،  تقديمه الئحة  بعد  يرغب يف رفعه ملحكمة االستئناف 
األحد املوافق ١٤٣٥/٠١/١٤هـ لتسليمه نسخة من احلكم، وأن له مدة ثالثني يومًا من 
التاريخ املحدد الستالم نسخة احلكم فإذا مل يقدم اعرتاضه خالل املدة املقررة فإن حقه يف 
ففهم  القطعية  للصفة  مكتسبًا  احلكم  ويعترب  ساقطًا،  يكون  احلكم  عىل  االعرتاض  طلب 

ذلك، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ.
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احلمد هلل وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية األوىل يف 
حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة باملحكمة برقم ٣٥/٨١٩٣٩٥/ش١ 
االحساء  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  ١٤٣٥/٣/١٩هـ،  وتاريخ 
فضيلـة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٣/١٤هـ،  وتاريخ   ٣٣٥١٦٨٢٣ برقم 
الشيخ )...( املسجل برقم ٣٥١١٣٦٧١ وتاريخ ١٤٣٥/١/١١هـ، اخلاص  القايض هبا 
بطلب/ )...( بالوكالة فسخ والية. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل 
فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٩/١٦هـ.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٩١٣٦٣ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/١٢هـ رقم القرار:٣٥٣١١٨٩٣  

بلجوعا تلويصا دفعا تلوصيةا-ا إنفاذا تالبنا-طمبا ألوالدا تلرتكةا منا جزءا وصيةا-ا
تملويصا-ااإحلاقاتللجوعابصكاتلوصيةا-اثبوتاذلكا-ارداتلدعوى.

سولاعملاريضاتهللاعنهلا)ايغرياتللجلامااشاءايفاوصياها(.

وصية  بتنفيذ  إلزامه  طالبة  وصية  ناظر  بصفته  عليه  املدعى  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
املويص والد زوجها الذي أوىص بربع املتبقي من تركته ألوالدها من  ابنه املتوىف، وبعرض 
الدعوى عىل املدعى عليه أقر بصحة الوصية، ودفع برجوع املويص عنها، وأن ذلك ُأحلق 
بصك الوصية، ثم جرى من القايض خماطبة املحكمة مصدرة صك الوصية لتزويده بصورة 
ضوئية من سجل الصك، وبعد اطالع القايض عليه وجد أن املويص قد رجع عن وصيته 
ألوالد املدعية، ونظرًا ألن للمويص الرجوع يف الوصية؛ لذا فقد حكم القايض برد الدعوى، 

فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

جدة،  بمحافظة  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده،  هلل  احلمد 
برقم  جدة  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء 
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٣٤٣٩١٣٦٣ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٠٢١٠٥٢ وتاريخ 
١٤٣٤/٠٨/٢٢هـ، ويف يوم الثالثاء ١٤٣٥/٠١/٣٠هـ افتتحت اجللسة يف الساعة الثامنة 
وفيها حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( بصفته وكيال عن 
)...( بصك الوكالة ذي الرقم ٣٤١٠٣٠٠٣٢ والتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٣٠هـ، الصادر من 
كتابة العدل الثانية بمدينة مكة املكرمة، كام حرض حلضوره )...( سعودي اجلنسية بموجب 
املدعى  إن مورث موكلتي )...( أخ  قائال:  الرقم )...(، وادعى األول  املدين ذي  السجل 
عليه قد تويف وترك أوالدا له وهم: )...( و)...( و)...( و)...(، وهم يف والية موكلتي، 
ثم تويف والده )...(، وقد أوىص بالربع املتبقي من الرتكة ألوالد موكلتي للذكر مثل حظ 
من  ١٤٢٩/١١/١٢هـ  والتاريخ   ٢١/٦/٧٧ الرقم  ذو  الصك  بذلك  وصدر  األنثيني، 
املحكمة العامة بمدينة مكة املكرمة، واملدعى عليه هو الويص رشعا عىل تنفيذ هذه الوصية 
احلكم  أطلب  رشعا،  هلم  املستحقة  حقوقهم  موكلتي  أوالد  يسلم  ومل  هبا  يلتزم  مل  أنه  إال 
ملوكلتي بإلزام املدعى عليه بتسليم أوالد موكلتي نصيبهم من الرتكة وفقا للوصية، هكذا 
ادعى. وبسؤال املدعى عليه اإلجابة أجاب قائال: ما ذكره املدعي وكالة فهو صحيح، لكن 
موكيل رجع عن الوصية، وأحلق ذلك بالصك، وأطلب رد دعوى املدعي وكالة، وإخالء 
سبييل من هذه الدعوى، علام بأن الصك ليس لدي اآلن، هكذا أجاب. وبعرض ذلك عىل 
املدعي وكالة أجاب قائال: ال علم يل بذلك، وأطلب من فضيلتكم الكتابة للمحكمة العامة 
بمدينة مكة املكرمة للتأكد من ذلك، هكذا أجاب، ورفعت اجللسة حتى ورود اجلواب، كام 
طلبت من الطرفني إحضار صكوك حرص الورثة والوالية فتفهموا ذلك، ثم يف يوم الثالثاء 
١٤٣٥/٠٤/١١هـ افتتحت اجللسة يف الساعة العارشة والربع وفيها حرض املدعي وكالة 
)...( املثبتة هويته ووكالته سابقا، كام حرض حلضوره املدعى عليه أصالة )...( املثبتة هويته 
الرقم ٣٥٣٥٤٩٩٩  العامة بمكة املكرمة باخلطاب ذي  الكتابة للمحكمة  سابقا وقد متت 
والتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٢هـ لتزويدنا بصورة من سجل الصك مصدقة ومعتمدة فوردت 
والتاريخ   ٣٥/٣٥٤٩٩٩ الرقم  ذي  باخلطاب  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة  من  اإلفادة 
الصك  سجل  من  ضوئية  صورة  بطيه  جتدون  )عليه  واملتضمن:  ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ، 
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املوصوف أعاله( اهـ، وباالطالع عىل الصورة وجد أهنا تتضمن رجوع املنهي عن الوصية. 
وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة أجاب قائال: أطلب إمهايل لتسليمي صورة من الصك، 
واملتضمن الرجوع عن الوصية، والرجوع إىل موكلتي بشأن ذلك، هكذا أجاب؛ لذا أجيب 
لطلبه وسلم صورة، ورفعت اجللسة من أجل ذلك، ثم يف يوم األحد ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ 
املثبتة هويته ووكالته  الواحدة وفيها حرض املدعي وكالة )...(  افتتحت اجللسة يف الساعة 
سابقا، كام حرض حلضوره املدعى عليه أصالة )...( املثبتة هويته سابقا، ونص الصك من 
سجله: ) إثبات وصية )...( نظم بعدد ٢٨ ص ١٢٥ ج ٢١/٢١ لعام ١٤٢٩هـ. احلمد 
هلل وحده، وبعد، فلدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل اإلهناء 
 ،)...( من  واملقدم  ١٤٢٩/٠٣/٠١هـ،  يف   ٥٤٠٣ برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا  املحال 
 )...( الرقم  ذي  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املنهي  حرض  فقد  وعليه 
بعد ممايت بجمع وحرص ما  ابني )...(ونصبته وصيا خمتارا  إنني أقمت  قائال:  مكة، وأهنى 
أخلفه من تركه ثابتة أو منقولة وتوزيعها بعد إخراج النصيب الرشعي لزوجتي )...( عىل 
أن يكون ربع املتبقي من الرتكة لصالح أوالد ابني املتويف )...( وهم )...( و)...( و)...( 
بعده  من  الويص  يكون  املذكور  املويص  وفاة  حالة  ويف  األنثيني،  حظ  مثل  للذكر  و)...( 
ابني )...(، وكان ذلك بحضور وشهادة كل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين ذي الرقم )...( مكة و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين ذي الرقم )...( 
مكة... له تابع، وعليه فقد ثبتت لدي هذه الوصية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 
وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٢٩/١١/٠٥هـ. القايض باملحكمة العامة بمكة )...( 
توقيعه وختمه. احلمد هلل وحده، وبعد، فبناء عىل ما ضبط لدي بالصحيفة رقم ١٤٧جملد 
املنهي )...( عن وصيته  الرقم ٢١/٢١ لعام ١٤٢٦هـ فقد ثبت لدي رجوع  الضبط ذي 
املذكورة يف هذا الصك، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 
حرر يف ١٤٣٣/٠٣/٢١هـ. القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة )...( توقيعه وختمه(. 
الرقم  حيمل  فوجدته  ورثته  وحرص   )...( وفاة  إثبات  صك  عىل  االطالع  تم  وقد  اهـ، 
٣٣٣٦٢٠٣١ والتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٣٠هـ، وهو صادر من املحكمة العامة بمدينة مكة 
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املكرمة، ويتضمن وفاة )...(، وانحصار إرثه يف زوجته )...( ويف أوالده البالغني منها وهم 
)...( و)...( وابنه )...( من مطلقته )...( البائن حال حياته. اهـ، كام جرى االطالع عىل 
ذات  املجلد ١٧/٤٠ صحيفة  والتاريخ ١٤٢٧/٠٨/٢٣هـ  الرقم ٢٢  الوالية ذي  صك 
الرقم ) ٣٦ (، الصادر من حمكمة مكة املكرمة العامة، ويتضمن أن )...( قد تويف، وأن املنهية 
)...( ولية عىل )...( و)...( و)...( أوالده. اهـ، وهلا احلق يف املطالبة واملداعاة واملخاصمة 
البينة، وهلا حق توكيل الغري، كام جرى االطالع عىل  وسامع الدعاوى والرد عليها وإقامة 
صك وكالة املدعي، وإذا له يف صك الوكالة حق املطالبة وإقامة الدعاوى وسامعها والرد 
عليها؛ فبناء عىل ما تقدم من دعوى املدعية، واملتضمنة أن موكلته وهي الولية عىل األوالد 
تطلب نصيبهم من الوصية؛ وبناء عىل إجابة املدعى عليه، واملتضمنة املصادقة عىل الوصية، 
ولكن رجوع املويص قبل وفاته؛ وملا قرره أهل العلم - رمحهم اهلل - من أنه جيوز للمويص 
الرجوع يف الوصية باالتفاق، كام ورد يف املغني البن قدامة: ) ٤٦٨/٨ ( لقول عمر ريض 
وأخليت  املدعية،  دعوى  رددت  فقد  وعليه  (؛  وصيته  يف  شاء  ما  الرجل  يغري   ( عنه:  اهلل 
سبيل املدعى عليه من هذه الدعوى، وبه حكمت. وبإعالن احلكم عىل املدعي اعرتض، 
وطلب التمييز، واستعد بتقديم الئحة اعرتاضية، فأفهم بأن له مراجعة املحكمة يوم الثالثاء 
١٤٣٥/٠٤/٢٥هـ الستالم نسخة احلكم، وإذا فات عىل ميعاد االعرتاض ثالثون يوما ومل 
يقدم الئحته االعرتاضية سقط حقه يف االعرتاض، ورفع احلكم ملحكمة االستئناف لوجود 
القارصين، واختتمت اجللسة يف الساعة الواحدة والنصف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/٢٣هـ.

احلمد هلل وحده، وبعد، ففي يوم األحد ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ افتتحت اجللسة يف الساعة 
هناك  أن  ذكرت  أهنا  وجد  املدعية  من  املقدمة  االعرتاضية  الالئحة  عىل  وباالطالع  الثانية 
وصية أخرى حتمل رقم صك آخر، وأرفقت صورة من صك الوصية بالالئحة االعرتاضية، 
واملدعية مل تطالب من خالل الضبط وال من خالل أوراق املعاملة بتنفيذ هذه الوصية التي 
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أن هذه  تبني  بعد صدور احلكم، وبعدما  وإنام طالبت هبا  الالئحة االعرتاضية،  وردت يف 
الوصية ملغاة، ومل تذكر يف الالئحة االعرتاضية أي يشء يتعلق باحلكم يف الدعوى، وكانت 
املطالبة أثناء سري الدعوى بتنفيذ صك وصية آخر؛ وعليه فإن هلا أن تتقدم بدعوى مستقلة 
يل  يظهر  فلم  وعليه  احلكم؛  صك  بصدور  انتهت  قد  الدعوى  وهذه  الوصية،  هذه  بشأن 
مع  االستئناف  حمكمة  إىل  املعاملة  كامل  بعث  قررت  وعليه  سابقا،  به  حكمت  ما  سوى 
صورة مصدقة من الضبط والالئحة االعرتاضية والصك بعد إحلاق  ما استجد يف الصك 
والسجل، واختتمت اجللسة يف الساعة الثانية والنصف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/٢٩هـ.
احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة األوىل 
لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال يف حمكمة االستئناف بمنطقة 
مكة املكرمة جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس املحكمة 
١٤٣٥/٦/٢٧هـ،  والتاريخ   ٣٤/٢٠٢١٠٥٢ الرقم  ذي  املكلف  جدة  بمحافظة  العامة 
من  الصادر  ١٤٣٥/٤/٢٥هـ،  والتاريخ   ٣٥٢٢١٧٤٢ الرقم  ذي  الصك  عىل  املشتملة 
 )...( دعوى/  املتضمن  جدة،  بمحافظة  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ/  فضيلة 
ضد/ )...( يف تركة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية تقررت باألكثرية 
املوافقة عىل احلكم مع التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بحائل، وبناء عىل املعاملة 
برقم ٣٤٣٠١٥٨٨ وتاريخ  املساعد  العامة بحائل  املحكمة  إلينا من فضيلة رئيس  املحالة 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ،  برقم ٣٤١٥٨١٩٣٣  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ 
ويف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٤/٠٧/١١هـ، افتتحت اجللسة الساعة ٣٢: ١١ وفيها حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وأهنى قائال: إن والدي تويف يف 
يف   ٣٢٤٨٧٠٧ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  صك  بموجب  ١٤٣٢/١/١٠هـ 
الصادر  بالصك  اململوك  بحائل  بيته  يؤجر  )أن  حياته  يف  أوىص  وقد  ١٤٣٢/٣/١٧هـ، 
من كتابة عدل حائل برقم ٧/٤٤٨ يف ١٤٠٢/٩/٨هـ، ويكون ريعه يف أعامل اخلري مثل 
الويل الرشعي من بعده  الريع، وأن يكون  البيت من هذا  احلج عنه، ويتصدق عنه ويرمم 
ابنه األكرب/ )...(، ثم الذي يليه بعد وفاته أخيه/ )...(، ثم األصغر من )...(، وهكذا من 
األكرب إىل األصغر، وأن يبقى القرص يف رعاية أمهاهتم مامل يتزوجن، فإن تزوجن فإن من 
حق أخيهم )...( أن يأخذ إخوانه وأخواته القرص من أمهاهتم(، أطلب إثبات هذه الوصية، 
هكذا أهنى، فجرى االطالع عىل صك حرص الورثة املذكور، فوجدته موافقا ملا ذكره املنهي، 
وبسؤاله عن البينة قال: بينتي شاهدان يف اخلفجي، مها )...( و)...(، أطلب استخالف قايض 
اخلفجي لسامع شهادهتام، وعليه قررت استخالف فضيلة رئيس املحكمة العامة باخلفجي أو 
من ينيب من قضاة املحكمة لسامع بينة املنهي وتعديلها إن كانت موصلة، ورفعت اجللسة، 
نفسه وبالوكالة عن )...(  املنهي احلارض سابقا )...( أصالة عن  ويف جلسة أخرى حرض 
الصادرة من كتابة عدل اخلفجي برقم ٣١ يف ١٤٣٣/٧/١٩هـ  الوكالة  و)...( بموجب 
وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل اخلفجي برقم ٣٤٣٠٤٢٥٣ 
يف ١٤٣٤/٣/١١هـ وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل اخلفجي 
برقم ١٢ يف ١٤٣٣/١/١٢هـ وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
اخلفجي برقم ٢٤ يف ١٤٣٣/٥/٢٩هـ، وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة عدل اخلفجي برقم ٣٢ يف ١٤٣٣/٧/١٩هـ، وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة 

 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بحائل

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠١٥٨٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة حائل

تارخيه:١٤٣٥/٠٢/٢٧هـ رقم القرار:٣٥١٦٠٠١٩  

إثباتاوصيةا-اعقارا-ارصفاغماهايفاأعاملاتخلريا-اوفاةاتملويصا-اتساخالفا-اشهادةا
شهوداعدولا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-اسصداوسفاتلعقارا-اتعميقهاعىلاتملوتا-ا

ثبوتاتلوصية.ا

تلقاعدةاتلفقهيةلا„ تلعربةايفاتلعقوداباملقاصداوتملعايناالاباأللفاظاوتملباينا”.

بتأجري عقار مملوك  اإليصاء  التي تضمنت  املتوىف  والده  إثبات وصية  املنهي طالبًا  أهنى 
له بعد وفاته، وأن يرصف ريعه يف أعامل اخلري ، وقد اطلع القايض عىل صك حرص ورثة 
البينة من املنهي قرر أن شاهديه يقيامن خارج اختصاص املحكمة  مورث املنهي، وبطلب 
املكاين، وطلب استخالف قايض املحكمة املختصة مكانًا لسامع شهادهتام، وقد ورد جواب 
حتقق  ثم  املنهي،  به  أهنى  ما  بصحة  رشعًا  معدلني  شاهدين  شهادة  متضمنا  االستخالف 
بوصيته  مورثه  قصد  أن  قرر  املنهي  ألن  ونظرًا  العقار،  صك  مفعول  رسيان  من  القايض 
الوصية ولو  الرتكة، وألن ذلك هو موجب نص  به دون ثلث  العقار املوىص  الوقف وأن 
بالوصية  أوىص  قد  املنهي  أن مورث  القايض  لدى  ثبت  فقد  لذا  بذلك،  املويص  يرصح  مل 
املفصلة يف اإلهناء، وقرر التهميش عىل صك العقار بمضموهنا بعد اكتساب احلكم الصفة 

القطعية، ولرسيان احلكم عىل قارص فقد عرض عىل حمكمة االستئناف فقررت تصديقه.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بحائل، وبناء عىل املعاملة 
برقم ٣٤٣٠١٥٨٨ وتاريخ  املساعد  العامة بحائل  املحكمة  إلينا من فضيلة رئيس  املحالة 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ،  برقم ٣٤١٥٨١٩٣٣  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ 
ويف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٤/٠٧/١١هـ، افتتحت اجللسة الساعة ٣٢: ١١ وفيها حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وأهنى قائال: إن والدي تويف يف 
يف   ٣٢٤٨٧٠٧ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الورثة  صك  بموجب  ١٤٣٢/١/١٠هـ 
الصادر  بالصك  اململوك  بحائل  بيته  يؤجر  )أن  حياته  يف  أوىص  وقد  ١٤٣٢/٣/١٧هـ، 
من كتابة عدل حائل برقم ٧/٤٤٨ يف ١٤٠٢/٩/٨هـ، ويكون ريعه يف أعامل اخلري مثل 
الويل الرشعي من بعده  الريع، وأن يكون  البيت من هذا  احلج عنه، ويتصدق عنه ويرمم 
ابنه األكرب/ )...(، ثم الذي يليه بعد وفاته أخيه/ )...(، ثم األصغر من )...(، وهكذا من 
األكرب إىل األصغر، وأن يبقى القرص يف رعاية أمهاهتم مامل يتزوجن، فإن تزوجن فإن من 
حق أخيهم )...( أن يأخذ إخوانه وأخواته القرص من أمهاهتم(، أطلب إثبات هذه الوصية، 
هكذا أهنى، فجرى االطالع عىل صك حرص الورثة املذكور، فوجدته موافقا ملا ذكره املنهي، 
وبسؤاله عن البينة قال: بينتي شاهدان يف اخلفجي، مها )...( و)...(، أطلب استخالف قايض 
اخلفجي لسامع شهادهتام، وعليه قررت استخالف فضيلة رئيس املحكمة العامة باخلفجي أو 
من ينيب من قضاة املحكمة لسامع بينة املنهي وتعديلها إن كانت موصلة، ورفعت اجللسة، 
نفسه وبالوكالة عن )...(  املنهي احلارض سابقا )...( أصالة عن  ويف جلسة أخرى حرض 
الصادرة من كتابة عدل اخلفجي برقم ٣١ يف ١٤٣٣/٧/١٩هـ  الوكالة  و)...( بموجب 
وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل اخلفجي برقم ٣٤٣٠٤٢٥٣ 
يف ١٤٣٤/٣/١١هـ وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل اخلفجي 
برقم ١٢ يف ١٤٣٣/١/١٢هـ وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
اخلفجي برقم ٢٤ يف ١٤٣٣/٥/٢٩هـ، وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة عدل اخلفجي برقم ٣٢ يف ١٤٣٣/٧/١٩هـ، وبالوكالة عن )...( بموجب الوكالة 
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التي  الصادرة من كتابة عدل اخلفجي برقم ٩٠ يف ١٤٣٣/٦/٤هـ، وبالوكالة عن )...( 
وكلت أصالة عن نفسها وبالوالية عىل )...( و)...( ولدي )...( بموجب الوكالة الصادرة 
من كتابة عدل حائل الثانية برقم ٣٤١١٦٧٢٧٤ يف ١٤٣٤/٨/٢١هـ، وبالوكالة عن )...( 
التي وكلت أصالة عن نفسها وبالوالية عىل )...( و)...( و)...( أوالد )...( بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة عدل بقعاء برقم ٣٤٥٧٧٢٠٤ يف ١٤٣٤/٥/٧هـ، وبالوكالة عن )...( 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل اخلفجي برقم ٣٤١٥٤٧٦٢ يف ١٤٣٤/٢/٩هـ، 
من  الصادر  الورثة  حرص  صك  بموجب   )...( ورثة  هم  ووالية  ووكالة  أصالة  واملنهون 
حمكمة حائل العامة برقم ٣٢٤٨٧٠٧ يف ١٤٣٢/٣/١٧هـ وقد وردنا جواب االستخالف 
من املحكمة العامة باخلفجي برقم ٣٤٢٥٩٨٦٩٢ يف ١٤٣٤/١١/١٣هـ مرفقًا به صورة 
من الضبط احلقوقي رقم ١/٣ )ص ٦٥( ونص املقصود منه: ) نشهد اهلل تعاىل نحن املوقعني 
أدناه )...( بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( بموجب السجل املدين رقم )...( بأن 
املرحوم بإذن اهلل تعاىل )...( قد أوىص بأن يؤجر بيته يف حائل اململوك بالصك الصادر من 
كتابة عدل برقم ٧/٨٤٤ يف ١٤٠٢/٩/٨هـ بعد وفاته ويكون ريعه يف أعامل اخلري كاحلج 
والصدقة وترميم البيت من الريع، ويكون )...( مسؤواًل عن إخوانه القرص ووليًا عليهم 
من ينيبه أخوه )...(، ثم من يليه من إخوانه، ويبقى القرص عند أمهاهتم مامل يتزوجن، فإن 
إىل  األكرب  من  سابقا  ذكرنا  كام   )...( ييل  من  وكذلك  القرص  إخوانه  رشيد  يأخذ  تزوجن 
األصغر، واهلل عىل ما نقول شهيد، هذا ما شهدا به، وقد عدهلام التعديل الرشعي كل من: 
)...( بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( بموجب السجل املدين رقم )...( وعليه 
جرى بيانه(، كام جرى منا االستفسار عن رسيان صك العقار املشار إليه يف الوصية فوردنا 
كتاب رئيس كتابة عدل حائل األوىل برقم ٣٥٢٨ يف ١٤٣٤/٨/٨هـ بأنه ساري املفعول 
وقف  الوصية  هبذه  قصده  مورثنا  قائال:  ووكالة  أصالة  احلارض  قرر  ثم  لسجله،  ومطابق 
العقار املذكور وهو دون ثلث الرتكة، هكذا قرر، فبناء عىل ما تقدم من اإلهناء والبينة املعدلة 
رشعًا وملا قرره املنهي أصالة من قصد موكله بوصيته الوقف، وحيث إن موجب الوصية 
يدل عىل أن املويص أراد وقف عقاره املذكور ولو مل يرصح به، والعربة باملقاصد واملعاين ال 
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املنهي،  املفصلة يف إهناء  بالوصية  لذا فقد ثبت لدي أن )...( قد أوىص  باأللفاظ واملباين، 
ملحكمة  رفعه  فسيتم  قارص  عىل  ولرسيانه  بمضموهنا  العقار  صك  عىل  بالتهميش  وأمرت 

االستئناف لتدقيقه، وصىل اهلل عىل نبينا حممد حرر يف١٤٣٤/١٢/١٩هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، )...( فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة األحوال الشخصية بمحكمة 
املساعد  بحائل  العامة  املحكمة  رئيس  من  الواردة  املعاملة  عىل  حائل  بمنطقة  االستئناف 
برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٢/١٤هـ،  وتاريخ   )٣٤٢٥٩٨٦٩٢( رقم  كتابه  رفق 
)٣٤٢٥٩٨٦٩٢( وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٠هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 
)...( القايض باملحكمة العامة بحائل برقم )٣٤٣٨٢٥٢٤( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، 
اخلاص بطلب/ )...( إثبات وصية والده املتوىف: عىل أن يؤجر بيته الواقع بحائل اململوك 
بالصك الصادر من كتابة عدل حائل برقم ٧/٤٤٨ وتاريخ ١٤٠٢/٩/٨هـ ويكون ريعه 
الخ (، وقد تضمن الصك ما نصه )) ثبت لدي أن )...( قد أوىص  يف أعامل اخلري )...( 
بالوصية املفصلة يف إهناء املنهي وأمرت بالتهميش عىل صك العقار بمضموهنا ((. وبدراسة 
الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة قررنا املصادقة عىل ما أثبته فضيلته، مع تنبيه فضيلته 
بالتهميش عىل صك العقار وسجله بمضموهنا بعد التصديق،  أن األوىل أن يقول: أمرت 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٥٤٩١٥٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٩٢٣٩ 

إثباتاوصيةا-اعقارا-ارصفاثمثهايفاأعاملاتخلريا-اوفاةاتملويصا-اوصيةامكاوبةا-اإنكارا
أحداتلورثةالصحاهاا-اشهادةاشهوداعدولا-اثبوتاتلوصية.

شهادةاتلشهود.

أهنى املنهي أصالة ووكالة عن بعض الورثة طالبًا إثبات وصية والده املتوىف بالثلث من 
عقار مملوك له ليرصف ريعه أو ثمنه يف أعامل اخلري املذكورة يف الوصية، وبطلب البينة منه 
الوصية  صحة  عىل  فشهدوا  الورثة  من  عددًا  أحرض  كام  املورث  بخط  مكتوبة  وصية  قدم 
ال  أنه  وقرر  الوصية  إثبات  عىل  واعرتض  الورثة  أحد  حرض  ثم  رشعا،  تعديلهم  وجرى 
يعرتف بصحتها، ونظرا لقيام البينة املعدلة رشعا عىل الوصية، لذا فقد حكم القايض بثبوت 

الوصية، فاعرتض الوارث املذكور، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
املحكمة  إلينا من فضيلة رئيس  املحالة  املعاملة  املنورة، وبناء عىل  باملدينة  العامة  باملحكمة 
بأساس  املقيدة  ١٤٣٤/١٢/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤٥٤٩١٥٨ برقم  املنورة  باملدينة  العامة 
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املوافق  األثنني  يوم  ويف  ١٤٣٤/١٢/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٤١٧٨٩٠٦٩ برقم  املحكمة 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض/  وفيها  ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ 
)...( وحرض معه كال من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودية 
 )...( والدي  تويف  لقد  قائال:  املنهي  وأهنى   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
بتاريخ ١٤٠٨/٢/٥هـ بموجب صك حرص الورثة الصادر من هذه املحكمة برقم ١/٥٦ 
زوجته  يف  إرثه  وانحصار  ١٤٠٨/٢/٥هـ  بتاريخ  وفاته  املتضمن  ١٤٠٨/٢/١٢هـ  يف 
)...( ويف أوالده منها )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( البالغني، 
وكان قد أوىص قبل وفاته بوصيه ثم أبرز ورقة الوصية وهذا نصها: )احلمد هلل الذي خلق 
املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال وصىل اهلل وسلم عىل نبيه خاتم األنبياء واملرسلني 
وبعد، فأقرر أنا املوقع أدناه )...( سعودي اجلنسية بموجب احلفيظة رقم ٤٥٥٤٨ وتاريخ 
١٣٩٢/٢/٧ الصادرة من األحوال املدنية باملدينة املنورة بكامل صحتي بأنني أهيا األبناء 
أوصيكم بتقوى اهلل ومراقبته يف الرس والعلن، وأن تكونوا إخوانا متحابني يف اهلل متعاونني، 
وأسأل اهلل لكم اهلداية والتوفيق، أقول وباهلل االعتامد وكام قال صىل اهلل عليه وسلم ال ينام 
كام  منكم،  من شئتم  توصوا  أن  بعدي هي  من  فالوصية  رأسه،  ووصيته حتت  إال  أحدكم 
أويص بالثلث من مايل من أجار الشقق عىل أن يرصف يف حجة وصدقة وضحية وماء سبيل، 
وأن يكون ذلك يف حدود املبالغ املتحصلة من اإلجيارات وكذلك يف حالة بيعكم للعامرة مع 
عدم إخراج والدتكم من العامرة، وأوصيكم هبا وبأخواتكم خريا، وختاما أسأل اهلل يغفر 
يل ولكم ويتغمد اجلميع برمحته ويسكننا فسيح جناته، إنه ويل ذلك والقادر عيل كل يشء، 
العظيم، ١٤٠٦/٣/١هـ والدكم )...( وتوقيعه (، هذه  العيل  وال حول وال قوة إال باهلل 
الوصية، هكذا أهنى، وقد حرض إخوته )...(، وحرض معه كال من )...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودية اجلنسية بموجب 
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السجل املدين رقم )...( و)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( واملعرف 
قالت  حيث  ذكر  ما  عىل  املنهي  أخاهم  وصادقوا  املذكورين،  إخوهتن  قبل  من  باألخوات 
)...(: إنني سمعت والدي يكرر عدة مرات وصيته بالثلث حيث كان يقول: ثلث العامرة 
واملال خيرج صدقة عني يف حجة أو أضحية أو ماء سبيل، وقال املنهي حني إنني سمعت 
هذه  وجدنا  أيام  بثالثة  وفاته  وبعد  مكتوبة  وصيتي  ستجدون  ويقول  ذلك  يقول  والدي 
الوصية يف كرتون أوراقه وهي بخط يده الذي نعرفه، وقال إخوته مجيعا إن الوصية املذكورة 
بخط يد والدنا ونحن نعرف خطه ونحن مجيعا موافقون عىل إنفاذ هذه الوصية سوى أخينا 
)...( الذي اعرتض عليها، هكذا قرروا، وباالطالع عىل صك حرص الورثة والوصية إذا 
مها كام ذكروا ورفعت اجللسة حلضور أخيهم )...(، وإحضار مزكني هلم، ويف جلسة أخرى 
و)...(   )...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودي   )...( من  كل  للشهود  املزكون  حرض 
سوف  قال:   )...( أخيه  عن  املنهي  وبسؤال   ،)...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودي 
حيرض هذا اليوم، ولكن أطلب سامع تزكية الشهود ريثام حيرض )...( فأجيب لذلك، وشهدا 
بعدالة وثقة مجيع إخوته وإخوانه املذكورين، ورفعت اجللسة حلني حضور أخيه )...(، ويف 
جلسة أخرى حرض )...( حيمل بطاقة هوية رقم )...( وقال: إن والدي متوىف منذ حوايل 
ستة وعرشين عامًا، ومل أعلم عن هذه الوصية، ومل خيربين عنها أحد إال فضيلة الشيخ )...( 
القايض هبذه املحكمة بتاريخ ١٤٣٤/١/١٣هـ ملا كانت عنده قضية للورثة، وأنا ال أعرتف 
هبذه الوصية، هكذا قرر، فبناء عىل ما تقدم وحيث أقر املنهي )...( وأخته )...( وشهدوا 
بام ذكروه يف شهادهتم عن الوصية، واستنادًا إىل الوصية املقدمة من املنهي التي نسبها لوالده 
اهلل وهم مجيعًا  )...( رمحه  والدهم  الوصية بخط  بأن هذه  إخوته  باقي  وصادقه عىل ذلك 
يعرفون خطه وكتابته، وحيث إن البينة هي ما أبان احلق وأظهره، لذا ثبتت لدي هذه الوصية 
وصدورها من والدهم )...( وبه حكمت بعرضه عليهم قرروا مجيعًا القناعة به عدا )...(، 
فقال: أنا غري مقتنع وأفهم أن عليه استالم صورة صك احلكم لتقديم اعرتاضه خالل ثالثني 
يومًا، فإن مل يقدم اعرتاضه خالهلا فسيسقط حقه يف االعرتاض. وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل آله وصحبه وسلم حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٦هـ
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املوافق  نبي بعده وبعد، ففي يوم االثنني  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
برقم  املنورة  باملدينة  االستئناف  إلينا من حمكمة  قد عادت  املعاملة  ١٤٣٥/٥/٩هـ كانت 
قضاة  الفضيلة  أصحاب  مالحظة  قرار  وبرفقها  ١٤٣٥/٢/٢٢هـ،  يف   ٣٤٢٧٨٩٠٦٩
املتضمن: )وبدراسة الصك وصورة  االستئناف رقم ٣٥١٥٥٦٩٢ يف ١٤٣٥/٢/٢١هـ 
ضبطه والالئحة االعرتاضية تقرر إعادهتا لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: أوال: أن شهادة 
ثانيا: مل يلحق فضيلته يف ضبط القضية أنه  الشهود مل تكن بلفظ الشهادة والبد من ذلك. 
اطلع عىل الالئحة االعرتاضية وال بد من ذلك بناء عىل املادة )١/١٨١(. ثالثا: أن )...( 
شهدوا  الشهود  مجيع  أن  الفضيلة  أصحاب  وأجيب  التوفيق.(  وباهلل  يوكل.  أو  حيرض  مل 
لديَّ بلفظ أشهد ولكن مل تكتب سهوًا، وأما االطالع عىل الالئحة االعرتاضية فقد جرى 
االطالع عليها ومل أجد فيها ما يؤثر عىل احلكم ودون هذا عىل الالئحة االعرتاضية املقدمة 
من املعرتض ولكن مل يلحق بالضبط سهوًا، وأما )...( ابن املويص فقد ذكر املنهي أنه سبق 
أن تويف بتاريخ ١٤٢٢/١١/٢٨هـ بموجب صك حرص الورثة الصادر من هذه املحكمة 
برقم ٧٣ وتاريخ ١٤٢٢/١١/٢٨هـ، وباالطالع عليه إذا هو كام ذكر، وبناء عليه فام زلت 
عىل ما حكمت به، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٥/١١هـ.
الواردة من فضيلة  بناًء عىل املعاملة  احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد: 
/١٤٣٥هـ   ٦/٢٨ وتاريخ   ٣٤٢٧٨٩٠٦٩ برقم  املنورة  باملدينة  العامة  املحكمة  رئيس 
واملحالة إلينا من فضيلة رئيس حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة برقم ٣٥١٠٥٣٢٤، 
فقـد جـرى مّنا نحـن قضاة دائـرة األحوال الشخصية يف حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة 
العامة  باملحكمة  القايض  الشيخ/ )...(،  الصادر من فضيلة  املنورة االطالُع علـى احلكم 
باملدينة املنورة واملسجل بعـدد ٣٥١١٣٣٠٧ وتاريخ ١١ /١ /١٤٣٥هـ، املتضمن إثبات 
وصية املقدم من/ )...( املحكوم فيه بام دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق املعاملة واحلكم 
وصـورة ضبطـه والالئحة االعرتاضية، تقـررت املوافقة علـى احلكم بعد اإلجراء األخري. 
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واهلل املوفق. وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.



345

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٩٨٥٢٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٧٩٤٧ 

إثباتاوسفاووصيةا-اعقارتتامشرتكةا-اوصيةابجزءامناتلرتكةا-اوفاةاأحداتلرشيكنيا-ا
ثبوتا عدولا-ا شهودا شهادةا مفعوهلاا-ا ممكيةا-ارسيانا تآلخلا-اصكوكا تلرشيكا إسلترا

تلوصيةاوتلوسف.

شهادةاتلشهود.

أهنى املنهي أصالة ووكالة عن باقي الورثة، طالبًا إثبات وقف والده املتوىف وعمه احلارض 
لعدة عقارات يشرتكان يف ملكيتها، كام طلب إثبات وصيتهام بالربع من تركتهام لترصف يف 
أوجه اخلري بعد وفاهتام، وبطلب البينة من املنهي قدم ورقتني موقعتني من املوقفني بمضمون 
ثم حرض  به،  أهنى  ما  والوصية، كام أحرض شاهدين معدلني رشعا فشهدا بصحة  الوقف 
املوقف واملويص الذي عىل قيد احلياة وأقر بصحة الوقف والوصية الذين أهنى هبام املنهي، 
سارية  ملكية  صكوك  بموجب  املوقفة  للعقارات  املوقفني  ملكية  من  القايض  حتقق  وبعد 
املفعول، حكم بثبوت الوقف والوصية املنهى عنهام، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده أما بعد، فلدي أنا )...( القايض يف 
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العامة  املحكمة  رئيس  املحالة من فضيلة  املعاملة  بناًء عىل  املنورة،  باملدينة  العامة  املحكمة 
باملدينة املنورة برقم ٣٤٣٩٨٥٢٦ وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ، وبناًء عىل خطاب حمكمة 
االستئناف بمكة املكرمة رقم ٣٤٦٢٥٧٢٥ يف ١٤٣٤/٨/١٠هـ املرفق هبا أوراق املعاملة 
إثبات وصية مورثهم ووصية عمهم )...( للمزرعة الواقعة يف  املتعلقة بطلب ورثة )...( 
حمكمة  من  واملنقوض  ١٤٣٣/١/٢٢هـ  يف   ٣٣٣٨٤٦٧ رقم  احلكم  فيها  الصادر   )...(
االستئناف بمكة املكرمة بالقرار رقم ٣٤٢٨١١٠٢ يف ١٤٣٤/٧/٢٦هـ، ويف يوم األربعاء 
املوافق ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ افتتحت اجللسة الساعة التاسعة والنصف صباحًا وفيها حرض 
كل من )...( سعودي اجلنسية بالسجل رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بالسجل رقم 
)...( و)...( سعودي اجلنسية بالسجل رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بالسجل رقم )...( أصيال عن نفسه ووكيال عن 
يف   ١١٥٠/٢٠ برقم  العال  حمافظة  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...(
أبناء )...(  ١٤٣٢/١١/٢٠هـ وعن كل من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( و)...( 
بموجب الوكالة رقم ٦٨٤٧٧ يف ١٤٣٢/١١/١٩هـ الصادرة من كتابة عدل املدينة الثانية، 
يف   ٦٣٢٧٥ رقم  الوكالة  بموجب   )...( بنات  و)...(  و)...(   )...( عن  أيضا  والوكيل 
١٤٣٢/١٠/٢٩هـ الصادرة من كتابة عدل املدينة الثانية، والوكيل أيضا عن )...( أصالة 
عن نفسها وبواليتها عىل ابنتيها )...( و)...( وعن )...( أصالة عن نفسها وبواليتها عىل 
أوالدها القرص )...( و)...( و)...( وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل املدينة 
بالسجل  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  كام  ١٤٣٢/١١/٢١هـ،  يف   ٦٨٨٦٦ برقم  الثانية 
العدل  كتابة  الصادرة من  الوكالة  بموجب   )...( نفسه ووكيال عن  )...( أصيال عن  رقم 
الثانية بتبوك برقم ٢٥٧٤١ يف ١٤٣٢/١٠/٣٠هـ وعن )...( بموجب الكالة الصادرة من 
كتابة عدل الثانية باملدينة برقم ٦٢٢٤٨ يف ١٤٣٢/١٠/٢٧هـ وعن )...( بموجب الوكالة 
 )...( وعن  ١٤٣٢/١١/١٧هـ  يف   ٦٧٥٩٣ برقم  الثانية  املدينة  عدل  كتابة  من  الصادرة 
بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل املدينة الثانية برقم ٦٢٦٥٩ يف ١٤٣٢/١٠/٢٨هـ 
يف   ٣٢٢٧٨٢٠٢ برقم  اجلبيل  عدل  كاتب  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( وعن 
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١٤٣٢/١٠/٢٣هـ وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل احلناكية برقم ٣٣ 
يف ١٤٣٢/١٠/٢٩هـ وعن )...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل احلناكية برقم 
٣٦ يف ١٤٣٢/١٠/٢٩هـ وعن كل من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( أوالد )...( 
وعن )...( بنت )...( و)...( بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل احلناكية برقم ١ يف 
١٤٣٢/١٠/١٩هـ وعن كل من )...( و)...( و)...( و)...( و)...( بنات )...( بموجب 
الوكالة الصادرة من كاتب عدل احلناكية برقم ٤٦ يف ١٤٣٢/١٠/٢٠هـ، وهم ورثة )...( 
بموجب صك حرص الورثة الصادر من هذه املحكمة برقم١٠/٢٢٣ يف ١٤٢٧/٦/٩هـ، 
بوصيتني  أوصيا  قد   )...( احلارض  وعمنا   )...( مورثنا  إن  بقوهلم:  ووكالة  أصالة  وأهنوا 
مكتوبة يف هذه األوراق، وقدموا ورقة هذا نصها: نقرر املوقعني أسامءنا أدناه كل من )...( 
وأخيه )...( وهم بكامل صحتهم ومتام عقلهم وجواز ترصفاهتم الرشعية ويشهدان أن ال 
إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، واجلنة حق، والنار حق، واملوت حق، 
وأن اهلل يبعث من يف القبور، يقرون أهنم يملكون املزرعة الواقعة يف )...( بموجب الصك 
الصادر من حمكمة احلناكية عدد ٥٧ يف ١٣٩٧/٥/٢هـ، واتفقوا عىل أن تكون هذه املزرعة 
وأبيار  سكنية  بيوت  من  حمتوياهتا  بجميع  واخلريات  الرب  أعامل  يف  مجيعا  هلم  ثلث  وقف 
وخالفها من مجيع حمتويات املزرعة، وال أحد يسد مساقي البالد، واشرتطوا مجيعا عىل أن 
من  لألرشد  بعده  ومن   ،)...( األكرب  لالبن  بعدهم  ومن  حياهتم،  مدة  هلم  النظارة  تكون 
السكن  ويكون  عليها،  ومن  األرض  اهلل  يرث  أن  إىل  تناسلوا  ما  األوالد  وأوالد  األوالد 
لألوالد، والزوجات هلم حق السكن واألكل من الثمرة والرشب بدون مقابل، والترصف 
املالهي  وال جيلب  وجل،  اهلل عز  يتقي  أن  السكنى  له حق  من  املزرعة، وعىل  بإحسان يف 
املحرمة للسكن وال للمزرعة مجيعها، ويكون الربع من ريع املزرعة للناظر الوكيل خلدمته 
والباقي ألعامل الرب واخلريات، وكذلك حيج لكل منا حجة سنة بعد سنة، وكذلك الربع من 
مساجد  تعمري  مثل  واخلريات  الرب  أعامل  يف  يرصف  ذلك  والربع  وغريه  والعقار  الديون 
وغريها، والناظر مدة حياتنا نحن وبعدنا االبن )...( عىل ذلك مجيعه، وعىل ذلك نشهد اهلل 
فيه  بام  املقر  من  كل  توقيع  وعليه  ١٤١٣/١١/١هـ  يف  حرر  الشاهدين،  خري  واهلل  بذلك 
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)...( و)...( والشاهد والكاتب )...( انتهى، كام قدموا ورقة أخرى هذا نصها: أشهد أنا 
)...( بأنني أنا وأخي )...( رمحه اهلل تعاىل أوقفنا املحالت الواقعة يف حي )...( اململوكة لنا 
بموجب الصك رقم ٤/٤/٢٦ يف ١٤١١/١/٢٨هـ باسم )...( ومساحتها اإلمجالية ألف 
وأربعامئة مرت ومرتان مربعا والقطعة الثانية بموجب الصك رقم ١٦/١ يف ١٤١٥/٧/٦هـ، 
ومساحتها ألف وواحد وستون مرتا مربعا، وقد تم االتفاق بيني وبني أخي رمحه اهلل بأن 
تكون املحالت واملنازل املوضحة بالصكوك املدونة أرقامها أعاله وقفا هلل عز وجل يف أعامل 
الرب واخلريات، ويرصف منها عىل القصار حتى يرشدوا، ويرصف منها عىل املزرعة، وكذلك 
السكنى  حق  وهلن  يتزوجن،  ومل  أوالدهن  عىل  يبقني  الالئي  الزوجات  عىل  منها  يرصف 
والنفقة، وكذلك يرصف منها عىل املحتاجني من أبنائنا وأبناء أبنائنا ما تناسلوا إىل يوم القيامة 
والناظر مدة حياتنا نحن وبعدنا االبن األكرب )...( ومن بعده األرشد فاألرشد، وعىل من له 
تم  ما  املنازل، وهذا  إىل  املالهي واملنكرات  يتقي اهلل عز وجل وال جيلب  أن  السكنى  حق 
االتفاق عليه يف حياة أخي ورشيكي )...( رمحه اهلل، وعىل هذا أشهد، وأذنت ملن يشهد، 
واهلل خري الشاهدين. حرر يف يوم اجلمعة املوافق ١٤٣٢/٧/٢٢هـ، انتهى وعليه توقيع كل 
هذه  إثبات  نطلب   ،)...( والشاهد   )...( والكاتب  والشاهد   )...( واملالك  الشاهد  من 
الوصية رشعا، وإصدار صك بذلك والتهميش عىل صكوك امللكية بموجبه، هكذا أهنوا، 
كام حرض )...( سعودي اجلنسية بالسجل رقم )...( وصادق عىل ما أهنى به املنهون أعاله 
مجلة وتفصيال، ثم جرى االطالع عىل الصك الصادر من قايض حمكمة احلناكية برقم ٥٧ يف 
بالنخيل،   )...( يف  الواقعة  للبالد  و)...(   )...( متلك  إثبات  يتضمن  فوجد  ١٣٩٧هـ، 
ومذكور بالصك حدودها وذرعتها ومرشوح عليه بإفراغ جزئيني مما هو مملوك بباطن هذا 
الصك جلهة أمالك الدولة لصالح وزارة الزراعة واملياه، ومرشوح عليه أيضا بإفراغ اجلزء 
لسجله  ومطابق  املفعول  ساري  وجد  سجله  عىل  وبالكشف  انتهى،   )...( أشرتاه  الذي 
حسب خطاب قايض املحكمة العامة بمحافظة احلناكية رقم ١٥٧٣ يف ١٤٣٢/٨/١١هـ، 
كام جرى االطالع عىل صورة خمرجة من سجله للصك الصادر من كتابة عدل األوىل باملدينة 
الواقعة يف حتويلة  للدار  برقم ٤/٤/٢٦ يف ١٤١١/١/٢٨هـ فوجد يتضمن متلك )...( 
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)...( طلعة )...( واملحدودة قبلة شارع يفصلها عن دار )...( ودار )...(، وشامال دار )...( 
وأرض بيضاء، ورشقا الشارع العام يفصلها عن أرض بيضاء حتت يد )...( و)...(، وغربا 
وجد  سجله  عىل  وبالكشف  انتهى.   )...( ودار   )...( بيت   )...( دار  عن  يفصلها  شارع 
مطابقا لسجله وساري املفعول، وال يوجد عليه مالحظات حسب إفادة كتابة عدل األوىل 
باملدينة رقم ١٥٨١٣ يف ١٤٣٢/٨/٩هـ، كام جرى االطالع عىل صورة خمرجة من سجله 
للصك الصادر من هذه املحكمة برقم ١٦/١ يف ١٤١٥/٧/٦هـ، ويتضمن متلك )...( 
بيضاء ورشقا  بعده أرض  )...( وشامال شارع  دار  قبلة  )...( واملحدودة  الواقعة يف  للدار 
شارع مزفلت، بعده أرض بيضاء وغربا شارع بعده دار )...( انتهى ومصدق من مرجعه 
وال  لسجله  مطابق  وجد  سجله  عىل  وبالكشف  ١٤١٦/٥/١٤هـ  يف   ١/٣/٦٦٢ برقم 
يوجد ما يؤثر عىل رسيان مفعوله حسب إفادة سجالت املحكمة املرشوحة عىل خطابنا رقم 
عىل  األوىل  الورقة  يف  التي  الوصية  عرض  وجرى  ١٤٣١/٨/١هـ،  يف   ٣٢/٩٦٨١٧٥
الوصية  بأن هذه  تعاىل  فقال أشهد هلل   )...( بالسجل رقم  اجلنسية  )...( سعودي  احلارض 
ومها  بذلك  أوصيا  وأهنام  املوصيني  وبحضور  يدي  بخط  كتبتها  الذي  أنا  وأنني  صحيحة 
بكامل قوامها العقلية ويف أتم أوصافهام الرشعية، وعىل ذلك أشهد، هكذا شهد، كام جرى 
عرض الوصيتني عىل احلارض )...( فقال: أشهد هلل تعاىل أن هاتني الوصيتني صحيحتني، 
الرشعية،  عقلنا وجواز ترصفاتنا  بذلك ونحن يف كامل  أوصينا  قد   )...( أنا وأخي  وأنني 
عىل  الثانية  الوصية  عرض  جرى  كام  قرر،  هكذا  وتفصيال،  مجلة  عليهام  أصادق  وأنني 
الوصية  هذه  بأن  تعاىل  اهلل  أشهد  قائال:   )...( فقرر   )...( ابني  و)...(   )...( احلارضين 
صحيحة، وقد كتبتها وشهدت عليها، وقد أمالها عيل عمي )...( وهو يف كامل عقله وجواز 
ترصفاته، هكذا قرر، كام قرر )...( املذكور بأن هذه الوصية صحيحة وقد شهد عليها وقد 
سمعها من عمه )...( وهو يف كامل عقله وجواز ترصفاته، هكذا قرر، ثم جرى مني سؤال 
احلارض )...( والشاهد )...(: هل ما تم إجراءه يف الورقتني السابقتني وصية أم أنه موافق 
لرصيح اللفظ )وقفًا(؟ فقاال: إن ما تم إجراءه يف الورقتني وقف وليس وصية، هكذا أجابا، 
ثم جرى سؤاهلام عن مجلة )وكذلك الربع من الديون والعقار وغريه( فقاال: املقصود أن كاًل 
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من )...( و)...( أبناء )...( أوىص كل واحد منهام بالربع من ماله خيرج بعد وفاته ألعامل 
الرب واخلريات ودعم الوقفني، ويكون الويص بعد الوفاة لوصية عيل ووصية )...( هو )...( 
ورثة  ذلك وكالء  قررا، وصادق عىل  أوالد عيل، هكذا  فاألرشد من  األرشد  وفاته  وبعد 
)...(، ثم جرى تعديل الشهود من قبل كل من )...( سعودي اجلنسية بالسجل رقم )...( 
و)...( سعودي اجلنسية بالسجل رقم )...(، فبناء عىل ما تقدم فقد ثبت لدي ما ييل: أواًل/ 
وقفية املزرعة اململوكة بالصك رقم ٥٧ وتاريخ ١٣٩٧/٥/٢هـ وفق ما رصد أعاله فيام 
رقم  الصكني  بموجب  اململوكة  التجارية  املحالت  وقفية  ثانيًا/  والنظارة.  املرصف  خيص 
١٦/١ وتاريخ ١٤١٥/٧/٦هـ ورقم ٤/٤/٢٦ وتاريخ ١٤١١/١/٢٨هـ وفق ما رصد 
أعاله فيام خيص املرصف والنظارة. ثالثًا/ ثبتت لدي وصية كٍل من )...( و)...( أبناء )...( 
)أواًل  الفقرتني  يف  الوقفني  ودعم  واخلريات  الرب  ألعامل  وفاته  بعد  خيرج  ماهلام  من  بالربع 
وثانيًا(، وأمرت برفع املعاملة ملحكمة االستئناف بمكة املكرمة للتدقيق حسب املتبع، واهلل 
املوفق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٥/١٨هـ

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/٢٣هــ  وتاريخ   ٣٤٢٠٥٥٣٣٣ برقم  املنورة  باملدينة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة باملدينة املنورة برقم ٣٥٢٥٠٦٥٧ 
ووصية  مورثهم  وصية  إثبات   )...( ورثة  طلب  املتضمن  ١٤٣٥/٥/١٩هــــ،  وتاريخ 
املال،  بربع  والوصية  والدكاكني  النخيل   )...( يف  الواقعة  املزرعة  إيقاف  يف   )...( عمهم 
وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم بإثبات الوقف والوصية، واهلل 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة جدة

تارخيها: ١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٠٠٠٥٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٣هـ رقم القرار: ٣٥٢٨٩٤٨٤ 

تلقارصينا-ا وتلدةا تعرتتضا تملويصا-ا وفاةا سصارا-ا عىلا ويصا تعينيا وصيةا-ا إثباتا
شهادةاشهوداعدولا-اصالحيةاتلويصا-.

بعداتألبا تلواليةاعىلاصغرياوجمنونا تثبتا „ ثلا تلقناعا)٣ر٣/ر(:  مااجاءايفاكشافا
لوصيهاتلعدل”. 

الشقيقني،  غري  أخويه  عىل  وصيا  بإقامته  املتوىف  والده  وصية  إثبات  طالبًا  املنهي  أهنى 
وبطلب البينة منه أبرز ورقة كتبت هبا الوصية املذكورة، كام أحرض شاهدين معدلني رشعا 
فشهدا بصحة ما أهنى به، وقدم حمرضا موثقا من إحدى السفارات يتضمن مصادقة شاهدين 
عىل وصية املورث، وقد حرضت والدة القارصين وأقرت بصحة الوصية وبصالحية املنهي 
للوصاية عىل ولدهيا، ثم يف جلسة الحقة أبدت اعرتاضها عىل إقامة املنهي وصيا عىل ولدهيا 
ودفعت أن موافقتها كانت لظنها أن نظام البلد يفرض عليها ذلك، ونظرا ألن والدة القصار 
به،  يؤاخذ  إقرار من مكلف  للوصاية، وألنه  املنهي  الوصية وصالحية  أواًل بصحة  أقرت 
وألن األوىل بالوصاية بعد األب هو وصيه، لذا فقد ثبت لدى القايض صحة ولزوم الوصية 
من  احلكم  صدق  ثم  والدهتام،  فاعرتضت  القارصين،  أخويه  عىل  الويص  هو  املنهي  وأن 

حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء 
عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥١٠٠٠٥٤ 
وتاريخ   ٣٥٤٨٩٠٠٩ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ،  وتــاريــخ 
١٤٣٥/٠٢/١٥هـ، ويف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٢/١٥هـ افتتحت اجللسة الساعة 
لقد تويف  قائال:  بالسجل رقم )...( وأهنى  اجلنسية  ٠٢، وفيها حرض )...( سعودي   :٠٠
والدي )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( وذلك بموجب صك حرص الورثة 
العامة بمحافظة جدة،  بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٣هـ والصادر من املحكمة  رقم ٣٥٢٥٧٨ 
 )...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية  سعودي   )...( القارص  ابنه  الورثة  ضمن  من  وخلف 
املولود بتاريخ ١٤٢٧/٠٤/٠١هـ وابنته القارص )...( سعودية اجلنسية بالسجل املدين رقم 
وذلك  وفاته  قبل  عليهم  وصيا  والدي  أقامني  وقد  ١٤٣٠/٠١/١٥هـ  املولودة   )...(
ْنُهاماَ  ُ عاَ اَ اهللَّ يضيِ راَ راَ يِ ْبنيِ ُعماَ اهللَّ ْبديِ بموجب الوصية التايل نصها: )بسم اهلل الرمحن الرحيم عْن عاَ
تاَنْييِ  ْيلاَ بيِيُت لاَ ٌء ُيويصيِ فيِيهيِ ياَ ْ ٍئ ُمْسليٍِم لاَُه يشاَ قُّ اْمريِ ا حاَ : „ماَ الاَ ماَ قاَ لَّ ساَ ْيهيِ واَ لاَ ُ عاَ ىلَّ اهللَّ يِ صاَ ُسولاَ اهللَّ أاَنَّ راَ
ُه.“ متفق عليه هذا ما أويص به أنا/ )...( سعودي اجلنسية سجل  ْنداَ ْكُتوباٌَة عيِ ُتُه ماَ يَّ صيِ واَ إيِاّل واَ
مدين رقم: )...(١ - أواًل أنني أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدًا 
عبده ورسوله، وأشهد أن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهلل يبعث من يف القبور.٢ - أويص 
من تركت من أهيل أن يتقوا اهلل ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا اهلل ورسوله إن كانوا مؤمنني. 
ُوُتنَّ  الاَ متاَ يناَ فاَ ُكُم الدِّ ى لاَ فاَ ا باَنيِيَّ إيِنَّ اهلّلاَ اْصطاَ وأوصيهم بام وىص به نبيا اهلل إبراهيم ويعقوب )ياَ
( البقرة: ١٣٢. ٣ - وأوصيهم بحسن الظن باهلل تعاىل وأن يذكروين إن  ْسليُِموناَ أاَنُتم مُّ إاَالَّ واَ
ىلَّ  يِ صاَ ُسولاَ اهللَّ ْعُت راَ ميِ : ساَ الاَ يِّ قاَ اريِ ْنصاَ يِ اأْلاَ ْبديِ اهللَّ ابيِريِ ْبنيِ عاَ استطاعوا بذلك عند مويت حلديث جاَ
زَّ  يِ عاَ نَّ بيِاهللَّ ُن الظَّ سيِ ُهواَ حُيْ ُدُكْم إيِال واَ اٍم ياَُقوُل: „ال ياَُموتاَنَّ أاَحاَ يَّ ةيِ أاَ ْوتيِهيِ بيِثاَالثاَ ْبلاَ ماَ ماَ قاَ لَّ ساَ ْيهيِ واَ لاَ ُ عاَ اهللَّ
.“ رواه مسلم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها. ٤ - وأويص من حرض مويت بأن  لَّ جاَ واَ
 ُ هاَ إيِال اهللَّ هيِ ال إيِلاَ الميِ ُر كاَ اناَ آخيِ ْن كاَ ماَ „ماَ لَّ ساَ ْيهيِ واَ لاَ ُ عاَ ىلَّ اهللَّ يِ صاَ ُسوُل اهللَّ يلقنني الشهادة برفق لقول راَ
.“ أبو داود يف كتاب اجلنائز وصححه األلباين. ٥ - وأوصيكم بالصرب والرضا  ةاَ نَّ لاَ اجْلاَ خاَ داَ
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قالاَ  الاَْت  قاَ أهنا  ةاَ  ماَ لاَ ساَ ُأمِّ  ْن  عاَ رُوياَ  فقد  اخلامتة  بحسن  يل  والدعاء  وقدره  تعاىل  اهلل  بقضاء 
ةاَ  ئيِكاَ امْلاَالاَ إيِنَّ  فاَ ا  رْيً ُقوُلوا خاَ فاَ امْلاَيِّتاَ  أاَويِ  يضاَ  امْلاَريِ ُتُم  ْ رضاَ ا حاَ „إيِذاَ  : ماَ لَّ ساَ ْيهيِ واَ لاَ عاَ  ُ اهللَّ ىلَّ  يِ صاَ اهللَّ ُسوُل  راَ
ُقْلُت:  ماَ فاَ لَّ ساَ ْيهيِ واَ لاَ ُ عاَ ىلَّ اهللَّ بيِيَّ صاَ ْيُت النَّ تاَ ةاَ أاَ ماَ لاَ اتاَ أاَُبو ساَ امَّ ماَ لاَ الاَْت فاَ .“ قاَ ا تاَُقوُلوناَ ىلاَ ماَ ُنوناَ عاَ مِّ ُيؤاَ
ناًَة.“  ساَ ْنُه ُعْقباَى حاَ ْبنيِي ميِ أاَْعقيِ ُه واَ لاَ ْر يليِ واَ ُهمَّ اْغفيِ : ُقويليِ اللَّ الاَ . قاَ اتاَ ْد ماَ ةاَ قاَ ماَ لاَ باَا ساَ يِ إيِنَّ أاَ ُسولاَ اهللَّ ياَا راَ
. رواه مسلم يف كتاب  ماَ لَّ ساَ ْيهيِ واَ ُ علاَ ىلَّ اهللَّ ًدا صاَ مَّ ْنُه حُماَ رْيٌ يليِ ميِ ْن ُهواَ خاَ ُ ماَ نيِي اهللَّ باَ ْعقاَ أاَ ُقْلُت فاَ الاَْت فاَ قاَ
ينفعني  اجلنائز. ٦ - وأويص أوالدي خاصة أن يكثروا من األعامل الصاحلة فإن ذلكاَ مما 
ُلُه إيِالَّ  ماَ ْنُه عاَ عاَ عاَ طاَ اُن اْنقاَ اتاَ اإْليِْنساَ ا ماَ : „إيِذاَ ماَ لَّ ساَ ْيهيِ واَ لاَ ُ عاَ ىلَّ اهللَّ يِ صاَ ُسولاَ اهللَّ بإذن اهلل تعاىل لقول راَ
ُه.“ مسلم يف كتاب  لاَ ياَْدُعو  اليٍِح  لاٍَد صاَ واَ أاَْو  بيِهيِ  ُع  فاَ ُيْنتاَ ْلٍم  عيِ أاَْو  ٍة  ياَ اريِ ٍة جاَ قاَ داَ ْن صاَ ميِ إيِالَّ  ٍة  ثاَ ثاَالاَ ْن  ميِ
الوصية. ٧ - وأوصيكم أخريًا بقضاء ديني من مايل ) إن وجد ( وأن تردوا لكل ذي حق 
ْنُه.“  تَّى ُيْقضاَ عاَ ْينيِهيِ حاَ ٌة بيِداَ قاَ لَّ : „ناَْفُس امْلُْؤميِنيِ ُمعاَ ماَ لَّ ساَ ْيهيِ واَ لاَ ُ عاَ ىلَّ اهللَّ يِ صاَ ُسوُل اهللَّ الاَ راَ حقه فقد قاَ
رواه الرتمذي يف كتاب اجلنائز وصححه األلباين. وإن مل يكن عندي مال فأرجو أن يتطوع 
 : ماَ لَّ ساَ ْيهيِ واَ لاَ ُ عاَ ىلَّ اهللَّ يِ صاَ ُسولاَ اهللَّ أحد أقاريب أو أهل اخلري بقضائه ألمهية قضاء الدين، قال راَ
.“ رواه مسلم يف كتاب اإلمارة، كام أسأل كل من أسأُت  ْيناَ ْنٍب إيِالَّ الدَّ يديِ ُكلُّ ذاَ هيِ ليِلشَّ ُر  „ُيْغفاَ
إليه بالقول أو الفعل أن يغفر يل ويساحمني عسى اهلل أن يتوب عيل وعليه وأن يتذكر قول 
ْن  ُكْم ماَ ْ ْرضيِ ياَْرمحاَ ْن يفيِ اأْلاَ وا ماَ ُ ُن اْرمحاَ مْحاَ ُهُم الرَّ ُ وناَ ياَْرمحاَ ُ امحيِ : „الرَّ ماَ لَّ ساَ ْيهيِ واَ لاَ ُ عاَ ىلَّ اهللَّ يِ صاَ ُسوُل اهللَّ راَ
ءيِ.“ رواه الرتمذي يف كتاب الرب والصلة وصححه األلباين. وهذه وصيتي: أن يتوىل  اماَ يفيِ السَّ
ابني األكرب/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم: )...( الوصاية والوالية 
بعد وفايت، بحيث يصبح هو وحده  القرص وهم: )...(، و)...(، وذلك من  عىل أوالدي 
الويص والويل عليهام حتى بلوغهام السن الرشعي. وأخريًا هذا ما ارتضيته لديني ودنياي، 
ُد اهلل أين أبرأ من كل فعل وقول خيالف الكتاب والسنة الصحيحة. ومن أمهل يف تنفيذ  وُأشهيِ
تعاىل  قال اهلل  فعليه وزره.  يذكر  أو مل  أو خالف الرشع يف يشء ذكر  بدهلا  أو  الوصية   هذه 
فيه:  بام  املويص   ١ البقرة:٨١   Z  ÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃ  ÂÁ]
االسم: )...( حتريرًا يف ١٣/١١/٢٣ (ا.هــ، أطلب إثبات هذه الوصية وإثبات وصايتي 
عىل أخويت القارصين )...( و)...( أبناء )...( هكذا أهنى، هذا وقد حرضت والدة القصار 
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)...( ... اجلنسية باإلقامة رقم )...( واملعرف هبا من قبل أبناء زوجها املنهي )...( و)...( 
الوصية أعاله  املدين رقم )...( وصادقت عىل صحت  السجل  سعودي اجلنسية بموجب 
وعىل صالحية املنهي للوالية عىل القارصين )...( و)...( أبناء )...(، هذا وقد أبرز املنهي 
الوصية املذكورة أعاله فألفيتها مكونة من ورقتني ومطابقة ملا أهنى به املنهي ولتأمل ما تم 
ضبطه رفعت اجللسة، ويف جلسة الحقة يف يوم الثالثاء املوافق١٤٣٥/٠٣/١٣هـ افتتحت 
اجللسة الساعة ٤٥: ١٠ وفيها حرض املنهي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( وبطلب البينة منه عىل ما أهنى به وعىل صالحيته للوصاية أحرض للشهادة كل من 
)...( )...( وبسؤال )...( عام لديه من شهادة أجاب قائال أشهد هلل تعاىل: أن والدي وهو 
يتعالج يف أمريكا يف هذا العام قد مجعنا وطلب منا أن ننظر يف أمر تعيني الويص عىل أخي 
)...( وأختي )...( عىل أن يكون الويص هو أخي )...(، وقد نبه الوالد عىل زوجته )...( 
للسعودية  ثم عدنا  الويص عليهام،  )...( هو  أن   )...( )...( وأختي  أخي  والدة  التي هي 
وقمنا بصياغة الوصية واتصلت زوجته عىل الوالد فأخربها أن توقع عىل الوصية، فوقعت 
أن أخي )...(  تعاىل  أنا كام أشهد هلل  الوصية وعدنا ألمريكا ووقعت  أمامي ووقعت عىل 
يصلح أن يكون وصيا عىل أخي )...( وأختي )...( وأنه قوي أمني هكذا شهد. وبسؤال 
)...( عام لديه من شهادة أجاب أشهد هلل تعاىل: أنه قد استفاض لدينا وصية عمي )...( بأن 
يكون )...( ابنه األكرب وصيا عىل أخيه )...( وأخته )...( هكذا شهد. كام أشهد هلل تعاىل 
بصالحية )...( للوصاية وأنه قوي أمني عىل أخويه. وبسؤال املنهي )...( ألديك مزيد بينة 
أجاب قائال: لدي البينة عىل ذلك. أطلب إمهايل إلحضارها فأجبته لطلبه، ورفعت اجللسة 
ويف جلسة الحقة يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٤: ٠٢ 
وذلك  املنهي  عن  الرشعي  الوكيل   )...( أعاله  هويته  املذكورة   )...( املنهي  حرض  وفيها 
عدل  كتابة  من  الصادرة  ١٤٣٥/٣/٢٠هـ  وتاريخ   ٣٥٣٦٦٢١٧ برقم  الوكالة  بموجب 
جنوب جدة وسؤال املنهي عن البينة قدم حمرضا مثبتا لدى سفارة اململكة العربية السعودية 
بواشنطن برقم ٠٠٢٣٢٢ -٣٥ -٥٠١ وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٧هـ واملصدق من فرع وزارة 
برقم  املكرمة  مكة  بمنطقة  العدل  وزارة  فرع  من  واملصدق  املكرمة  مكة  بمنطقة  اخلارجية 
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٣٥١١٢٤٥ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢هـ ونصه كالتايل: ) لدي أنا )...( رئيس القسم القنصيل 
بشؤون السعوديني بسفارة اململكة العربية السعودية يف )...( حرض كل من: )...( مسلم 
الديانة وحيمل رخصه أمريكية رقم TR٣٢١٥٥١ ومقيم بالواليات املتحدة األمريكية عىل 
TM٥٨٠٨٨٩L ومقيم  الديانة وحيمل رخصه أمريكية رقم  العنوان )...( و)...( مسلم 
بالواليات املتحدة األمريكية عىل العنوان )...( وأقر بأن املرحوم )...( قد أوىص بأن يصبح 
ولده األكرب )...( بعد وفاته وصيا ووليا عىل ابنه القارص )...( وابنته )...( وأشهد بأنني 
علمت بتفاصيل الوصية وحرضت وشاهدت توقيعه عليها بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٣م كام 
أقر بأنه ال يوجد أي عالقة بيني وبني أي طرف من أطراف هذه الوصية وهذه شهادة بام 
سبق شاهد أول )...( توقيعه )...( توقيعه رئيس قسم شؤون السعوديني )...( توقيعه ا.هـ (. 
كام جرى االطالع عىل املحرض املذكور بعاليه فوجده مطابقا ملا ذكره املنهي ثم قرر املنهي 
ينوب  بأن   )...( املدين رقم  السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودي  توكيل  أطلب  قائال: 
الوصية وبموجب وكالته عني املذكورة أعاله فأجبته لذلك،  عني يف إهناء إجراءات هذه 
ولتأمل ما تم ضبطه رفعت اجللسة، ويف جلسة الحقة يوم األربعاء املوافق ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ 
افتتحت اجللسة الساعة ٤٤: ١١ وفيها حرض )...( املذكور سجله ووكالته أعاله وحرضت 
حلضوره )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( والدة القارصين املذكورة أعاله وقد 
قدمت استدعاء قيد برقم ٣٥٩٨٧٩٦١ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٥هـ والذي تضمن اعرتاضها 
عىل إنفاذ الوصية وبسؤاهلا عن ما لدهيا أجابت قائلة: إين معرتضة عىل هذه الوصية، وأطلب 
حضور املنهي أصالة ألناقشه يف بعض األمور املتعلقة بالوصية، وبعرض ذلك عىل املنهي 
ألبلغه  إمهايل  اطلب  لذا  اآلن،  مسافر  ولكنه  احلضور  من  موكيل  لدى  مانع  ال  قال  وكالة 
املوافق  األحــد  يوم  الحقة  جلسة  ويف  اجللسة،  ورفعت  لطلبهام،  فأجبتهام  بذلك، 
١٤٣٥/٠٤/٠٩هـ افتتحت اجللسة الساعة ١٥: ٠١ وفيها حرض املنهي )...( املدون هويته 
سابقا وحرضت حلضوره والدة القارصين )...( املدون بياناهتم سابقا وفيها قدمت املدعية 
١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ  بتاريخ  برقم٣٥٩٨٧٩٦١  املحكمة  لدى  املقيد  اعرتاضها  من  نسخة 
للمنهي التي نصها كالتايل: „صاحب الفضيلة؛ أفيدكم بأنه سبق أن تقدم ابن زوجي/ )...( 
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للدائرة  أحيلت  وقد  أبنائي،  ألب  إخوانه  عىل  والوصاية  الوالية  بشأن  وصية  إهناء  طالبا 
اإلهنائية الثانية مكتب )١٠٢( برقم )٣٥٤٨٩٠٠٩( وحيث إنني امرأة )...( اجلنسية وال 
عىل  بناء  السعودية  العربية  اململكة  نظام  هو  هذا  بأن  بإبالغي  فقام  البلد  هذا  نظام  أعرف 
استشارته ملحاميه، والبد أن حيصل هو عىل الوالية والوصاية عىل إخوانه غري األشقاء وهم 
أبنائي القرص، وعىل هذا األساس فقد حرضت لفضيلة ناظر الدعوى ووافقت بدون اقتناع، 
وما لفت نظري تكرار سؤال القايض فيام خيص قبويل إعطاء الوالية والوصاية ألخيهم غري 
القرص  أبنائي  جتاه  الرشعية  حقوقي  عن  تنازلت  وكأنني  أشعر  جعلني  ما  وهذا  الشقيق، 
البلد فأخربوين أنه  البلد، وبعدها سألت أهل العلم األفاضل يف هذا  جمبورة وفقا لقوانني 
هذا ليس النظام، وإنام هي معلومات مغلوطة من حمامي ابن زوجي. صاحب الفضيلة إنني 
عىل   )...( الشقيق  غري  أخيهم  من  والوصاية  بالوالية  املتمثلة  الوصية  تنفيذ  عىل  أوافق  ال 
إىل إحدى  املوضوع  اإلجراء وإحالة  بإيقاف  التكرم  آمل من فضيلتكم  لذا  القرص.  أبنائي 
املستشفى ويف مرحلة  الوصية، حيث إن زوجي كان يف  القضائية لبحث موضوع  الدوائر 
أفعاله، وكذلك  إدراك  تأثر عىل  أدوية قوية، قد  تلقيه  متقدمة من املرض مما كان يستدعي 
الشهود مل يكونوا مسلمني، وغريها من املالحظات التي تردد فيها فضيلة ناظر اإلهناء. هذا 
واهلل حيفظكم ويرعاكم والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته „ ا.هـ، كام قدمت أربع ورقات 
كالتايل:“صاحب  ونصها  منها  نسخة  املنهي  تسليم  وجرى  اعرتاضها،  وجه  فيها  مفصلة 
الفضيلة إنني أعرتض وال أوافق عىل تنفيذ الوصية املتمثلة بالوصاية والوالية من )...( األخ 
غري الشقيق عىل أبنائي القرص وهذه أسبايب: -الوصية مبنية عىل أسس ومعلومات خاطئة 
األخ  حق  من  القرّص  عىل  والوالية  الوصاية  بأن   )...( املرحوم  لوالده   )...( بإبالغها  قام 
األكرب غري الشقيق رشعا وقانونا باململكة العربية السعودية. وهنا السؤال يطرح نفسه: ملاذا 
كتبت الوصية طاملا الرشع والقانون يعطيك األولوية واألحقية كام تّدعي وكانت ستؤول 
إليك آليًا بعد وفاة والدك بدون اللجوء إىل كتابة وصية، وملاذا مل تكتب من قبل رغم علم 
املرحوم كل العلم و)...( أيضا أّنه يف املرحلة األخرية من مرض رسطان الرئة الذي انترش 
أيضا يف الكبد والعظام والربوستاتا وأيامه تعد باألشهر بتقرير طّبي من أمريكا وبريطانيا من 
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شهر يناير ٢٠١٣م. كام كان يف األربعة األشهر األوىل من مرضه يتنقل بني أمريكا وجدة، 
وكان بإمكانه كتابة الوصية يف جّدة بخط يده وبحضوري وباتفاق بيننا، وملاذا كتبت الوصية 
يف جدة قبل ٧٢ ساعة من وفاته وهو كان موجودا يف مستشفى )...( بأمريكا ومل تكتب من 
قبل رغم علمهم بأن حالته تستدعي الرجوع إىل بلده ليقيض أيامه املعدودة وامليؤوس منها 
هنائيا، وذلك بتقرير من طبيبه اخلاص قبل أسبوعني من وفاته، غري أّن طبيب العالج باألشعة 
اتفق معه عىل أخذ جلسة واحدة قوية تساعده عىل التنفس وبعدها حبوب، وهذا ما أعطاه 
بصيصا من األمل أن يتنفس أحسن بقليل، هذا ما جعلني أّتفق معه عىل العودة إىل جّدة أنا 
وأوالدي بعد بقائي معه أكثر من مخسة أشهر، وكان سيلحق بنا بعد املراجعة، كام أنّوه أّنني 
قابلت املرحوم و)...( يف املستشفى قبل سفري بيوم، وقد أوصاين عىل أوالدنا أمام )...( 
وقال يل باحلرف الواحد: „أوّصيكيِ عىل عيايل خيّل بالك عىل عيايل” عّدة مّرات. ولكن مع 
األسف تدهورت حالة املرحوم أكثر بعد جلسة األشّعة بأيام قليلة. وبعد عوديت بستة أيام 
قادم  أّنه  ليعلمني  العشاء  صالة  بعد  هاتفيا  يب  يّتصل   )...( شقيق  وهو   )...( بابنه  أفاجأ 
ومصحوبا بورقة ألمضيها، وبعد اّطالعي عليها اكتشفت أهنا الوصية، فصدمت وصعقت 
„ال”،  بـ  فأجبته  والده  اتصل يب  )...(: هل  كامل سألني  اهنيار  وأنا يف  املصيبة،  من هول 
وطلب مني توقيع الوصية فورا، وحاال لضيق وقته املربوط بالسفر إىل أمريكا بعد ساعات 
قليلة وقعنا أنا و)...( الوّصية كشهود عىل توقيع املرحوم، لكن يف الواقع شهادتنا باطلة ألننا 
عىل  أصال  موجود  توقيعه  يكن  ومل  أمريكا  يف  املستشفى  يف  موجود  وهو  جدة  يف  وقعناها 
الوصّية، كام طلبت من )...( السفر معه صحبة أوالدي إىل أمريكا وأرصرت عليه أن أكون 
موجودة مع زوجي يف املستشفى يف هذه الفرتة احلرجة. وبعدها حاولت االتصال باملرحوم 
عدة مرات ولألسف حتّصلت عليه بعد خروج )...(، وعند سؤايل عن صحته وعىل موضوع 
الوصّية املفاجئ أجابني بصوت تعب ومبحوح وببعض الكلامت الغري الواضحة استطعت 
أن أمّيز منها „ما ختايف )...(“ عند وصويل إىل أمريكا بعد رحلة دامت أكثر من عرشين ساعة 
مل يسمح يل )...( و)...( بزيارة زوجي بحجة وجود والدهتم باملستشفى إاّل بعد خروجها 
يف ساعة متأخرة من الليل ومل يأخذا بعني االعتبار وجود أطفال ليس هلم القدرة عىل السهر 
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بعد رحلة طويلة ومرهقة. أما يف اليوم التايل سمح لنا )...( بزيارة زوجي يف الصباح الباكر 
قبل جميء والدته وعند قدومي مل يتسن يل البقاء معه ولو لفرتة وجيزة لوجود طاقم طّبي 
من  بطلب  للخروج  فاضطررت  االصطناعي  التنفس  السيئة وهو حتت جهاز  نظرا حلالته 
)...( لقدوم والدته بعد حني، وقمت بزيارته ليال عندما سمح يل )...( بذلك بعد خروج 
والدته حينئذ وجدته نائام حتت مفعول املورفني ووافق )...( أن أحاول إيقاظه وأخربين بأنه 
وأدوية  املورفني  جرعات  عن  والناجتة  يل  معرفته  عدم  حد  إىل  هلوسة  وبحالة  صوته  فقد 
الثالث واألخري طلب مّني )...( احلضور عند مغادرة والدته حيث  اليوم  االكتئاب. ويف 
وجدت زوجي حيترض وبعد ساعتني تقريبا فارق احلياة. *ملاذا وقعت الوصية يف مستشفى 
)...( بأمريكا قبل ٢٤ أو ٤٨ ساعة من وفاته وهو عىل فراش املوت فاقدا صوته وبجهاز 
تنّفس اصطناعي وحتت مفعول املورفني بجرعة قوية لتسكني آالمه غري حمتملة مّما جعله يف 
سبات عميق طول الوقت تقريبا أثرت عىل إدراك أفعاله وعدم متّيزه لألشياء، وكام أّدت به 
أيضا أدوية االكتئاب إىل اهللوسة، الرجاء من املحكمة املوقرة طلب تقرير طبي من مستشفى 
)...( بأمريكا عن حالة „املرحوم )...( „ يف ٧٢ ساعة قبل وفاته ألتأكد من صحة كالمي 
أّن  رغم  الوصية  وقعت  عندما  للحضور  ويطلبني  وخيربين  يعلمني  مل   )...( *ملاذا  هذا. 
وجودي كان حتميا ألنني مكتوبة يف الوصية كشاهدة عىل توقيع زوجي لكن يف احلقيقة مل 
أشاهده رغم وجودي يف أمريكا وإرصاري وتوسيل إىل )...( و)...( بأن أكون موجودة يف 
العصيبة لكن لآلسف بدون جدوى، صاحب  الفرتة  املستشفى إىل جانب زوجي يف هذه 
العربية  اململكة  وقوانني  نظام  أعرف  ال  اجلنسية   ... امرأة  بأّنني  علام  أحيطكم  الفضيلة 
السعودية حيث أبلغني )...( أّن الوصاية والوالية من حقه رشعا وقانونا. * كام أفيدكم علام 
بأن )...( وشقيقه )...( كانا رافضني رفضا باتا زواجي من أبيهم وإنجايب إخوة تشاركهم 
املرياث. *حاول زوجي بشتى الطرق أن يقّرهبم من إخواهنم ومل يفلح وقد قاموا بزيارتنا 
)...( مرة واحدة و)...( ثالثة مرات طوال هذه السنني قبل مرض والدهم ومل نجتمع بعدها 
إال عند معرفتنا مجيعا بأّن زوجي أصيب بمرض الرسطان وعندها تقابلنا مرات قليلة بحكم 
وجودنا مع زوجي فرتة عالجه بأمريكا. *إىل يومنا هذا ال يريد )...( إعالم ابنه بالتبني أّن 
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له إخوة غري أشقاء وكذلك )...( ال يريد إبالغ أبنائه الثالثة. *مل يكتب )...( أسامء أبنائي 
)...( و)...( معهم يف النعي.* سمح يل )...( بعد إحلاح مني بأن ألقي النظرة األخرية عىل 
والدته  تعلم  ال  لكي  خلسة  فيه  غسل  الذي  املكان  يف  دقائق  مخسة  إال  دفنه  قبل  زوجي 
وأحفادها. *مل يسمح يل بحضور عزاء زوجي الذي أقيم يف بيت )...(.*سمح )...( بعد 
طلب مني أن حيرض ابني „)...(“ عزاء والده يف اليوم الثاين لعدم وجود ابنه وأبناء )...( ومل 
يكن بجانبه بل كان صحبة أخو زوجته يف ركن بعيد عن األنظار.* طلب مني )...( توقيع 
ورقة حلرص اإلرث حيث أرسل يل كاتب عدل إىل بيتي مع شقيقه )...( ومل يوّضح يل كاتب 
الفرصة والوقت لقراءهتا وتبينت يل فيام بعد بأهنا  العدل مضموهنا كذلك مل يعطني )...( 
توكيل عام مني )...( و)...( وعندما أعلمتهم بفسخ هذا التوكيل قاطعوين رافضني حتى 
الرد عىل رسائيل واتصااليت اهلاتفية. ورغم معرفته بمرض ابني „)...(“ العديد من املرات 
مل يتصل به أو يزوره لالطمئنان عىل صحته وهو املرّص عىل أن يكون الويص اجتمعنا عند 
أعاممهم بطلب مّني لتدخل باملعروف للصلح بيننا وفض موضوع الوصية بالرتايض فرفضوا 
عندما اقرتحوا أعاممهم تقسيم الرتكة وإعطاء لكّل مّنا حقه كام أنوه أّن )...( شقيق )...( قّل 
وألتمس من  الوصية  إنفاذ  إين أعرتض عىل  الفضيلة  أمام احلضور.- صاحب  احرتامه يل 
فضيلتكم التكّرم بإيقاف اإلجراء وإحالة املوضوع إىل إحدى الدوائر القضائية للفصل فيها. 
هذا واهلل حيفظكم ويرعاكم والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته „ „ وبعرضها عىل املنهي قرر 
أمامكم  الوصية  عىل  صادقت  فلقد  لديكم،  املنظور  باإلهناء  له  عالقة  ال  كالم  إنه  قائاًل: 
وصادقت عىل صالحيتي للوالية كام هو مثبت يف ضبط اإلهناء أواًل لذا ال وجه ملعارضتها 
هكذا أقرر. ولطلب مزكيني للشاهدين )...( و)...( رفعت اجللسة ويف جلسة الحقة يوم 
املنهي  حرض  وفيها   ٠١  :٣٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  املوافق١٤٣٥/٠٤/١١هـ  الثالثاء 
)...( املدون هويته سابقا ومل حترض املدعية )...( وال من ينوب عنها عند ذلك قرر املنهي 
قائال: أطلب تطبيق ما جاء يف املادة ٥٦من نظام املرافعات الرشعية فأجبته لطلبه وبسؤاله 
عن ما رفعت اجللسة السابقة ألجله أجاب قائال: أحرضت لتزكية الشاهدين كال من )...( 
سعودي اجلنسية بالسجل املدين )...( و)...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين )...( هكذا 
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أجاب، وبسؤال احلارض )...( عام لديه من شهادة أجاب قائال: أشهد باهلل أن )...( و)...( 
من أهل الصالح والصالة وأقبل شهادهتام يل أو عيل، هكذا شهد، وبسؤال احلارض )...( عام 
لديه من شهادة أجاب قائال أشهد باهلل أن )...( و)...( من أهل الصالح والصالة وأقبل 
قائال: اطلب رفع  املنهي  قرر  ثم  بذلك،  املرافعة  أو عيل هكذا شهد، وأقفلت  شهادهتام يل 
تبليغ  وسأتوىل   ٠١:٣٠ الساعة  ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ  املوافق  األربعاء  غد  يوم  إىل  اجللسة 
ها أن حترض ويكون احلكم يف مواجهتها، هكذا قرر،  املعرتضة بموعد اجللسة ليوم غد علاَ
أجبته  فقد  املرافعات  نظام  ٥٦من  املادة  بموجب  له  حق  املنظور  اإلهناء  يف  الفصل  وألن 
لطلبه، ورفعت اجللسة، ويف جلسة الحقة يوم األربعاء املوافق١٤٣٥/٠٤/١٢هـ افتتحت 
 )...( حلضوره  وحرضت  سابقا  هويته  املقيدة   )...( حرض  وفيها   ٠١:٣٠ الساعة  اجللسة 
املقيدة هويتها سابقا وبعد تأمل ما تم ضبطه وبعد تأمل ما جاء يف اعرتاض والدة القارصين 
وبصالحية  الوصية  بصحة  إقرارها  عىل  وبناء  املنهي  إهناء  من  سلف  ما  عىل  فبناء   .)...(
الويص للوصاية كام دون ذلك سلفا وألنه إقرار من مكلف خمتار وملا جاء يف شهادة )...( 
وملا عضدها من شهادة )...(. وملا جاء يف حمرض الشهادة املثبت لدى القنصل )...( املذكور 
القناع  كشاف  يف  قال  الويص  األب  بعد  بالوصاية  األوىل  بأن  العلم  أهل  قرره  وملا  بعاليه 
)٨/٣٨٣( „ ثم تثبت الوالية عىل صغري وجمنون بعد األب لوصيه العدل „.اهـ وبناء عىل 
ما ييل: أوال: صحة  ثبت لدي  فقد  للوصاية لذلك كله  الشاهدين بصالحية )...(  شهادة 
الواردة يف  الصفة  املدعية )...( عىل  بعاليه ورددت اعرتاض  املذكورة  ولزوم وصية )...( 
سعودية   )...( القارصين  أخويه  عىل   )...( وصاية  لدي  ثبت  ثانيا:  ثبوهتا  لعدم  دعواها 
اجلنسية  سعودية   )...( ١٤٣٠/١/١٥هـ  يف  املولود   )...( رقم  املدين  بالسجل  اجلنسية 
عىل  وحيافظ  شئوهنام  يرعى  بأن  ١٤٢٧/٤/١هـ  يف  املولودة   )...( رقم  املدين  بالسجل 
مصاحلهام وله احلق يف البيع والرشاء واإلفراغ وقبوله واستالم الثمن وتسليم املثمن والتأجري 
واملداعاة  هبا  واملطالبة  حقوق  من  ماهلام  مجيع  واستالم  العقود  وتوقيع  األجرة  واستالم 
أو  منهام  تقام  قضية  أي  يف  والرفع  البينة  وإقامة  عليها  والرد  الدعوى  وسامع  واملخاصمة 
ضدمها أمام أي حمكمة ويف أي جهة وله مراجعة الدوائر احلكومية واملؤسسات والرشكات 
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املعامالت اخلاصة هبام وإهناء كافة  واألفراد والبنوك واملصارف وأي جهة أخرى يف مجيع 
من  بيشء  يترصف  ال  أن  عليه  بأن  وأفهمته  بذلك  املتعلقة  واإلدارية  الرشعية  اإلجراءات 
عقارات القارصين ببيع أو رشاء بدل إال بإذن من حاكم رشعي، وأن يقدم بيانًا سنويًا بام قام 
به جتاه أموال وحقوق القارصين املذكورين وأوصيته بتقوى اهلل يف واليته وإعالن احلكم 
تقدم الئحتها االعرتاضية  ان  بأن عليها  به واملعرتضة عدمها وأفهمتها  القناعة  املنهي  قرر 
خالل ثالثني يوما من تاريخ استالم نسخة من احلكم يف تاريخ ١٤٣٥/٤/١٣هـ وأهنا إن 
مل تقدم الئحتها خالل املدة النظامية بعد التاريخ املذكور يسقط حقها يف االعرتاض ويكتسب 
احلكم القطعية وباهلل التوفيق وأغلقت اجللسة يف متام الساعة ٠٠: ٠٢، وصىل اهلل عىل نبينا 
حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ. احلمد هلل وحده وبعد فبناء عىل 
بتاريخ   ١٦ رقم  صحيفة  ٢/١/إهنائي  رقم  اإللكرتوين  الضبط  يف  مفصاًل  لدي  ضبط  ما 
١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ فقد جعلت للويص حق توكيل الغري وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٧/٢٠هـ

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/١٣هــ  وتاريخ   ٣٥٤٨٩٠٠٩ برقم  جدة  بمحافظة  العامة 
الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٣٥٢٠٩٢٢٢ 
وصيًا  يكون  بأن  والده  وصية  إثبات  يف   )...( طلب  املتضمن  ١٤٣٥/٤/١٣هـ  وتاريخ 
عىل أخويه القارصين )...( و)...(، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية 
تقررت املوافقة عىل احلكم، مع مالحظة التنبيه املرفق، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد 

وعىل اله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٧١٥٥٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٥/١١هـ رقم القرار: ٣٥٢٤١١٢٣ 

شهادةا تخلربتءا-ا سقلا سلترا مفعولها-ا ممكيةا-ارسيانا لوصيةا-اصكا عقارا إذنارشتءا
شهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموصيةا-اموتفقةامالكاتلعقارا-اتإلذنالمناظلابالرشتء.

تملادةا)ا٢٢(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

أهنى املنهي بصفته وصيًا عىل وصية طالبًا اإلذن له برشاء عقار لضمه إىل الوقف الذي 
كان أصله الوصية وذلك من أموال الوصية املودعة يف بيت مال املحكمة، وقد حرض مالك 
العقار وقرر موفقته عىل بيعه لصالح الوقف بالثمن املنهى به، ثم جرى من القايض التأكد 
من مطابقة صكي ملكية العقار والوصية لسجالهتام ورسيان مفعوهلام، كام ورد قرار قسم 
اخلرباء متضمنًا وجود غبطة ومصلحة جلهة الوصية يف رشاء العقار بالثمن املنهى به ، وبطلب 
البينة من املنهي أحرض شاهدين معدلني رشعًا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوصية برشاء 
العقار بالثمن الوارد يف اإلهناء، ولذا فقد أذن القايض للناظر برشاء العقار بالثمن املنهى به، 

وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فلدي أنا/ )...(، القايض 



363

بمجلد ضبط اإلهناءات رقم )٧/١٢٥/ ما ُضبط لدي  بناًء عىل  باملدينة  العامة  باملحكمة 
إهنائي( صحيفة رقم )٤٥و٤٦(، وفيها حرض: )...( سعودي اجلنسية بالسجل املدين رقم 
العدل  كتابة  من  الصادر  الوصية  صك  بموجب   )...( مال  ثلث  عىل  ا  وصيًّ بصفته   )...(
الثانية باملدينة برقم )٣/١١٢/٣٩( يف ١٤٢٠/١١/٨هـ، فأهنى قائاًل: إن لـ )...( سعودي 
ًنا من دور واحد واقًعا يف حي )...( باملدينة،  اجلنسية بالسجل املدين رقم )...( عقاًرا مكوَّ
مقاًما عىل قطعة األرض رقم )...( من املخطط رقم )...(، واململوك بالصك الصادر من 
وأطواهلا  وحدودها  ١٤١٦/١/٢٣هـ،  يف   )٧/٦/٧٤( برقم  باملدينة  األوىل  العدل  كتابة 
شطفة  لغرب  رشق  من  بطول:  مرًتا  عرشين  عرضه  شارع  شاماًل:  ييل:  كام  الصك  حسب 
رقم  القطعة  وجنوًبا:  مرًتا،  عرش  سبعة  يعتدل  ثم  سنتيمرًتا  وثامنني  وثالثة  أمتار  عرشة 
عرضه  شارع  ورشًقا:  سنتيمرًتا،  وتسعني  وثامنية  مرًتا  وعرشين  سبعة  بطول:   ،)٤٧٥(
 )٤٧٨( رقم  القطعة  وغرًبا:  سنتيمرًتا،  عرش  واثني  مرًتا  عرش  مخسة  بطول:  مرًتا،  عرشين 
ومخسة  مخسامئة  اإلمجالية:  ومساحتها  سنتيمرتات،  وعرشة  مرًتا  وعرشين  اثنني  بطول: 
وأربعون مرًتا مربًعا وتسعة وعرشون سنتيمرًتا مربًعا )٥٤٥٫٢٩م٢(، وإين أرغب يف رشاء 
هذا العقار وضمه إىل الوقف الذي كان أصله الثلث الذي أوىص به، لذا فإين أطلب اإلذن 
امللكية والوصية من  الوقف. هكذا أهنى. وبطلب صكْي  املذكورة لصالح  الدار  يل برشاء 
ر بعاليه، هذا وقد حرض يف اجللسة )...(  املنهي أبرز الصكنْي املشار إليهام فوجدهتام كام ُذكيِ
تاَة ُهويُته أعاله، وقرر قائاًل: إنه ليس لديَّ مانع من بيع العقار املشار إليه يف إهناء املنهي  امُلْثباَ
مقابل مبلغ قدره: )ستامئة ألف ريال سعودي( )٦٠٠٫٠٠٠ ريال( لصالح الوقف. هكذا 
قرر. هذا وكنا قد كتبنا إىل كتابة العدل األوىل باملدينة لإلفادة عن رسيان مفعول صك امللكية 
باخلطاب رقم )٣٤٢٥٠٢٨٨٠( يف ١٤٣٤/١١/٤هـ، فوردنا اجلواب احلامل لذات الرقم 
املرفق مطابق لسجله وساٍر مفعوله. كام  الصك  أن  املتضمن  بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ، 
كتبنا إىل كتابة العدل الثانية باملدينة لالستفسار عن رسيان مفعول صك الوصية باخلطاب 
منهم  الرقم  لذات  احلامل  اجلواب  فوردنا  ١٤٣٤/١١/٤هـ  يف   )٣٤٢٥٠٢٩٣٥( رقم 
بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٠هـ املتضمن أن الصك مطابق لسجله وال توجد عليه رشوحات، 
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بالعال لإلفادة عن رصيد الوصية لدهيم، فوردنا جواب فضيلة  العامة  كام كتبنا للمحكمة 
١٤٣٥/٣/١٨هـ  يف   ٣٥٥٥١١٣٦ برقم  لَّف  امُلكاَ العال  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس 
ألًفا  وعرشون  وستة  )ستامئة  هو  املتوىف  بوصية  اخلاص  لدهيم  املحفوظ  املبلغ  رصيد  أن 
ومائتان وستة وأربعون ريااًل وتسع عرشة هللة فقط(، )٦٢٦٢٤٦.١٩ ريال( وأن صك 
احلكم برقم )٢/٣( يف ١٤٣٢/١/٩هـ الصادر من املكتب القضائي الثاين فضيلة القايض 
باملحكمة العامة بالعال: الشيخ/ )...( اخلاص بقسمة الرتكة ومبلغ الوصية موجود لدهيم 
رقم  بخطابنا  باملحكمة  اخلرباء  قسم  إىل  كتبنا  كام  ذلك.  طلبنا  حال  لبعثه  استعداد  وعىل 
)٣٤٢٤٠٧٨٨٠( يف ١٤٣٤/١٢/٤هـ لإلفادة عن رشاء العقار بمبلغ قدره )ستامئة ألف 
ريال( لصالح هذا الوقف وهل يف ذلك غبطة ومصلحة للوصية أم ال، فوردنا اجلواب منهم 
احلامل لذات الرقم يف ١٤٣٥/١/٢٥هـ، املتضمن أنه بالوقوف عىل العقار املذكور تبني 
أنه عبارة عن دور واحد مسلح مكون من شقة حتوي أربع غرف وصالة وثالث دورات 
املبلغ  أن يف رشائها هبذا  تبني  الوقوف واملعاينة  ا وعلويًّا وحوًشا، وبعد  أرضيًّ مياه وخزاًنا 
غبطة ومصلحة جلهة الوصية. وبسؤال املنهي عن بينته عىل صحة إهنائه أحرض للشهادة كاًل 
بالسجل  اجلنسية  املدين رقم )...(، و)...( سعودي  بالسجل  اجلنسية  من: )...( سعودي 
املدين رقم )...(، وبسؤاهلام عام لدهْيام قال كل واحد منهام بمفرده قائاًل: أشهد هلل تعاىل أن 
ر قيمتها بمبلغ )ستامئة ألف ريال سعودي( وأن يف رشائها هبذا  دَّ ُتقاَ الدار املوصوفة بعاليه 
فأحرض  بينته  تعديل  املنهي  من  فطلبت  شهدا.  هكذا  الوقف.  جلهة  ومصلحة  غبطة  املبلغ 
كالًّ من: )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية 
بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاهلام شهد كل واحد منهام بمفرده قائاًل: أشهد هلل 
تعاىل أن الشاهدْين عدالن مقبوال الشهادة لنا وعلينا. هكذا شهدا. فبناًء عىل ما تقدم يف إهناء 
املنهي، وبعد االطالع عىل الصكوك املشار إليها بعاليه، واستناًدا إىل شهادة الشهود املعدلة 
املشار  الدار  برشاء  للمنهي  أذنت  فقد  الوقف،  لصالح  واملصلحة  الغبطة  ولظهور  رشعًا، 
ريال سعودي(  ألف  قدره )ستامئة  بمبلغ  الوقف  إهنائه جلهة  املذكورة يف  الصفة  إليها عىل 
كاملتبع  لتدقيقه  االستئناف  إىل حمكمة  اإلجراء  رفع هذا  يتم  ريال(، وسوف   ٦٠٠٫٠٠٠(
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استناًدا إىل املادة )٢٢٥( من نظام املرافعات الرشعية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/١( 
هذا  تصديق  بعد  ذلك  يفيد  بام  امللكية  صك  عىل  التهميش  وسيتم  ١٤٣٥/١/٢٢هـ،  يف 
اإلجراء، وباهلل التوفيق. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف 

١٤٣٥/٠٤/١٩هـ.

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد، فبناًء عىل املعاملة الواردة من املحكمة 
من  إلينا  املحالة  ١٤٣٥/٤/٢٤هـ  وتاريخ   ٣٤٢٤٠٧٨٨٠ برقم  املنورة  باملدينة  العامة 
١٤٣٥/٥/٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٦٠٢٦٩ برقم  باملدينة  االستئناف  حمكمة  رئـيس  فضيلة 
فقـد جـرى مّنا نحـن قضاة دائـرة األحوال الشخصية يف حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة 
العامة  باملحكمة  القايض  الشيخ/ )...(،  الصادر من فضيلة  املنورة االطالُع علـى احلكم 
طلب  املتضمن  ١٤٣٥/٤/٢٣هـ  وتاريخ   ٣٥٢١٨٣٨١ بعـدد  واملسجل  املنورة  باملدينة 
إذن رشاء للوقف، املقدم من/ )...(، املحكوم فيـه بام دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق 
املعاملة واحلكم وصـورة ضبطـه، تقـررت املصادقة علـى احلكم باألكثرية، واهلل املوفق، 

وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملذنب

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية:٣٤٧٨١٢٤  
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه:١٤٣٥/٠٤/٢٠هـ رقم القرار:٣٥٢١٧٣٠٢  

سقلا سلترا مرصفهاا-ا تنطباقا تلوصيةا-ا أموتلا منا توسعاها مقجدا-ا وصيةا-ا إنفاذا
تخلربتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموسفا-اتإلذنابرصفاتلوصية.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

أهنى املنهي بصفته ناظرًا عىل وقف والده طالبًا اإلذن له بتعمري مسجد من ضمن الوقف 
اخلرباء  قسم  قرار  ورد  وقد  املحكمة،  مال  بيت  يف  املودعة  املوقف  وصية  بأموال  وذلك 
باملحكمة متضمنًا حاجة املسجد للتعمري وجود غبطة ومصلحة يف العرض املقدم لتوسعته، 
ورد  فيام  للوقف  ومصلحة  غبطة  بوجود  فشهدا  رشعًا  معدلني  شاهدين  املنهي  أحرض  ثم 
باإلهناء، كام وردت إفادة اجلهة املختصة متضمنة حاجة املسجد للتوسعة، وقد حتقق القايض 
من مرصف أموال الوصية فوجدها مرشوطة عىل أعامل الرب، ولذا فقد أذن للمنهي بتوسعة 
أن  عىل  بالعمل،  يقوم  من  مع  والتعاقد  اخلرباء  قسم  من  املقر  املخطط  وفق  الوقف  وبناء 
املحكمة، ثم صدق احلكم من حمكمة  انتهاء كل مرحلة عن طريق  املبالغ عند  يتم رصف 

االستئناف.
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عىل  وبناء  باملذنب،  العامة  املحكمة  رئيس   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
االستدعاء املقيد باملحكمة برقم ٣٤٣٩٣٢٩٠ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٧هـ، واملحال إلينا 
برقم ٣٤٧٨١٢٤ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٧هـ، ويف يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٣/١٢هـ 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها  صباحا،  العارشة  الساعة  اجللسة  افتتحت 
السجل املدين رقم )...( حال كونه وكيال عن )...( الناظر عىل وقف والده )...( بموجب 
الكويت  بدولة  الشخصية -  األحوال  دائرة  الكلية -  املحكمة  من  الصادر  النظارة  صك 
برقم ٤٧ يف ١٤٠٠/٧/١٣هـ بموجب الوكالة رقم ١٢٤٩٤ يف ٢٠١١ الصادرة من إدارة 
املبلغ  لرصف  النظامية  اإلجراءات  اختاذ  ختوله  التي  الكويت  بدولة  العدل  بوزارة  التوثيق 
املودع يف بيت مال حمكمة املذنب اخلاص بوقف املتوىف )...(، وأهنى قائاًل: إن من ضمن 
وقف )...( اجلامع املوقوف الواقع بحي )...( بمحافظة املذنب املسمى جامع )...(، وهو 
بحاجة إىل توسعة وذلك لكثرة املصلني وازدحامهم يف صالة اجلمع واألعياد واجلنائز، ومن 
مصلحة الوقف توسعته، وقد أعددت خمططا، لذا أطلب اإلذن يل يف توسعة وبناء الوقف 
وأربعون  ومخسة  مخسامئة  وقدرها  املحكمة  حساب  يف  املوجودة   )...( سبيل  أموال  من 
أهنى،  هكذا  هللـ٥٤٥٩٨٧.٣١ـة،  وثالثون  وواحد  رياال  وثامنون  وسبعة  وتسعامئة  ألفا 
وقد سبق الكتابة ألعضاء اخلربة ملعاينة الوقف وهل هو بحاجة إىل التوسعة واإلضافات 
مخسامئة  بمبلغ   )...( مؤسسة  من  املقدم  العرض  عن  واإلفادة  املرفق  باملخطط  املوضحة 
ومخسة وأربعني ألفا وتسعامئة وأربعة وسبعني ريـ٥٤٥٩٧٤ـاال: هل فيه غبطة ومصلحة 
للوقف؟ فوردنا تقريرهم رقم ٢٥ يف ١٤٣٤/١٢/٢٥هـ املقيد لدينا برقم ٣٤٢٩٠٢٩٧٩ 
يف ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ وجاء فيه ما نصه: )نفيد فضيلتكم أنه تم اخلروج للجامع ونرى أنه 
بحاجة إىل التوسعة واإلضافات والعرض املقدم من مؤسسة )...( بمبلغ مخسامئة ومخسة 
وأربعني ألفا وتسعامئة وأربعة وسبعني ريـ٥٤٥٩٧٤ـاال فيه غبطة ومصلحة بالوقت الراهن( 
توقيعهم   )...( خربة  وعضو  املحكمة  ومندوب   )...( اخلربة  وعضو   )...( اخلربة  عضو 
بمشاركة املهندس )...( ... اجلنسية حسب رخصة اإلقامة رقم )...(، وقد جرى االطالع 
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عىل املخطط املرفق والوقوف عىل اجلامع املراد توسعته، فوجدت احلاجة املاسة للتوسعة، 
وبطلبي البينة من املنهي أحرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين )...( و)...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبسؤاهلام عام لدهيام شهد كل واحد منهام 
بقوله: أشهد اهلل بأن جامع )...( بحاجة إىل توسعة وإضافات، والعرض املقدم من مؤسسة 
فيه  ألفا وتسعامئة وأربعة وسبعني ريـ٥٤٥٩٧٤ـاال  بمبلغ مخسامئة وأربعة ومخسني   )...(
يف  القديمة  املؤسسات  من  هي  بالبناء  ستقوم  التي  واملؤسسة  للوقف،  ومصلحة  غبطة 
البيوت السكنية وغريها، هكذا شهدا، وعدال من  املحافظة، ونشهد هلا بإنجاز الكثري من 
قبل )...( رقم السجل املدين )...( و)...( رقم السجل املدين )...( حيث شهد كل واحد 
ثقة عدل، وقد جرت  ثقة عدل، والشاهد )...(  الشاهد )...(  بأن  اهلل  بقوله: أشهد  منهام 
املحكمة حسب خطابنا رقم ٣٤٢٨١٢٩٧٢  بيت مال  بأعامل  القائم  الكتابة ملدير اإلدارة 
املتضمن  اجلواب  فوردنا   ،)...( اخلاص  املودع  املبلغ  عن  لإلفادة  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  يف 
بأنه يوجد مبلغ مخسامئة ومخسة وأربعني ألفًا وتسعامئة وسبعة وثامنني ريال وواحد وثالثني 
واإلرشاد  والدعوة  واملساجد  األوقاف  إلدارة  الكتابة  جرت  وقد  هللـ٥٤٥٩٨٧.٣١ـة، 
فوردنا  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ،  يف   ٣٤٢٨١٢٨٥٨ رقم  خطابنا  حسب  املذنب  بمحافظة 
أن  فضيلتكم  )نفيد  نصه:  ما  فيه  وجاء  ١٤٣٥/١/١٠هـ،  يف  ق/٣١/٤  رقم  اخلطاب 
اجلامع بأمس احلاجة إىل توسعة، حيث تقام فيه صالة األعياد والصالة عىل اجلنائز وقربه 
من السوق التجاري ويزدحم باملصلني مما سبب لنا إحراجا يف ذلك، وعىل ضوء ذلك نأمل 
املنارتني،  بني  خلفية  توسعة  عمل  وكذلك  املباركة،  التوسعة  هذه  بتنفيذ  يلزم  من  توجيه 
حيث يوجد مساحة كافية ومكان مناسب وتنفذ بمخطط دورين واالستفادة منها يف أوقات 
تقدم  ما  فبناء عىل  ا.هـ،  التكييف(  الفروض ورسمكة احلوائط واألرضيات وزيادة أعامل 
وبناًء عىل شهادة الشاهدين املعدلني التعديل الرشعي وقرار أعضاء اخلربة، ولوجود الغبطة 
إدارة املحكمة يف  إدارة األوقاف بمحافظة املذنب وخطاب  واملصلحة، وبناء عىل خطاب 
هذا أذنت للمنهي بتوسعة وبناء الوقف وفق املخطط املرفق باملعاملة، والتعاقد مع من يقوم 
بالعمل، وعند انتهاء كل مرحلة له التقدم لرصف الدفعة املستحقة له حسب عقد املقاول 
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املرفق باملعاملة، وسيتم رفع اإلذن إىل حمكمة االستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل وسلم 
عىل نبينا حممد. ١٤٣٥/٣/١٢هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، ففي هذا اليوم اخلميس املوافق ١٤٣٥/٤/١٣هـ الساعة الثانية 
عرشة، وحيث عادت املعاملة من حمكمة االستئناف بالقصيم حسب خطاب رئيسها رقم 
٣٤٣٩٣٢٩٠ يف ١٤٣٥/٣/٢٩هـ وبرفقه القرار رقم ٣٥١٨٧٤١٣ يف ١٤٣٥/٣/٢٦هـ، 
وجاء فيه ما نصه: )وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل أوال: وكالة 
املنهي بالوكالة وصك النظارة اللذان أشار إليهام فضيلته صادران من دولة الكويت ومل يذكر 
فضيلته أنه تم توثيقهام من اجلهات الرسمية باململكة. ثانيا: مل يرصد فضيلته مضمون صك 
املساجد.  يسوغ عامرة  ما  فيه  الوصية وهل  ويتحقق من مرصف  عليها  والوصاية  الوصية 
املبلغ املودع يف حساب املحكمة للوصية والغرض املودع  إيداع  ثالثا: مل يتحقق من سبب 
له  اململوك  اجلامع   ..( إهنائه:  يف  املنهي  قال  رابعا:  ذلك.  يف  عليه  املستند  والصك  ألجله 
بالصك رقم ١٥١(.. إلخ، وهذا التعبري حيتاج لتصحيح، إذ إن املسجد وقف وليس ملكا. 
خامسا: مل يذكر فضيلته يف قرار اإلذن أن رصف الدفعات يف عقد البناء يكون بعد اطالع 
أصحاب  أجيب  عليه  ا.هـ،  للعقد(.  مطابقة  وأهنا  التنفيذ  مراحل  من  وحتققها  النظر  هيئة 
الفضيلة بالنسبة للمالحظة األوىل فإن وكالة املنهي وصك النظارة سبق توثيقهام من وزارة 
أن  الوصية هو  فإن مضمون صك  الثانية  للمالحظة  بالنسبة  أما  العدل،  اخلارجية ووزارة 
اخلريات  وجوه  يف  الوصية  يف  جاء  كام  الوصية  ومرصف   )...( هو  والناظر   )...( املويص 
واملربات وعمل اإلحسان وكل فعل خريي، ومن أعظم هذه األعامل هي عامرة املساجد، 
خطايب  حسب  املحكمة  هذه  إدارة  ملدير  الكتابة  سبقت  فقد  الثالثة  للمالحظة  بالنسبة  أما 
الصك  من  صورة  إرفاق  جرى  وقد  لإلفادة  ١٤٣٤/١٢/١٨هـ  يف   ٣٤٢٨١٢٩٧٢ رقم 
وصية  نصيب  ويتضمن  املذنب،  حمكمة  من  الصادر  ١٤٣٠/٤/١١هـ  يف   ١/٤٤ رقم 
 ١٥١ رقم  بالصك  اململوك  العقار  بيع  مقابل  القضية  هذه  يف  املذكور  املبلغ  وهو  املويص 
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يف ١٤٠٠/١٢/١هـ الصادر من حمكمة املذنب، أما بالنسبة للمالحظة الرابعة فقد جرى 
تصحيح العبارة يف الضبط والصك، أما بالنسبة للمالحظة اخلامسة فإن رصف الدفعات يف 
عقد البناء يكون بعد اطالع هيئة النظر وحتققها من مراحل التنفيذ وأهنا مطابقة للعقد، وباهلل 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٣هـ.
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة احلقوقية الثانية بمحكمة االستئناف 
بمنطقة القصيم عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة باملذنب الشيخ )...( 
برقم )٣٤٣٩٣٢٩٠( وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٦هـ، اخلاصة بطلب )...( بالوكالة عن )...( 
الناظر عىل وقف والده اإلذن له يف توسعة وبناء اجلامع الواقع بحي )...( باملذنب املسمى 
جامع )...( من أموال سبيل )...( املوجود يف حساب املحكمة، املرفق هبا الصك الصادر 
من فضيلته املسجل برقم )٣٥١٧٨٩١٧( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ، املتضمن إذنه للمنهي 
بتوسعة وبناء املسجد، كام هو مدون ومفصل فيه؛ املالحظ عليه سابقا، وباالطالع عىل ما 
وتاريخ   )٣٥١٨٧٤١٣( رقم  قرارنا  عىل  بناًء  والصك  بالضبط  وأحلقه  فضيلته  به  أجاب 
١٤٣٥/٣/٢٦هـ، قررنا التصديق عىل ما أجراه وأذن به فضيلته بعد اإلجراء األخري، واهلل 

املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية:٣٥٥٠١٠٨ 
حمكمة االستئناف:حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

رقم القرار:٣٥٢٢٥٩٠٣ تارخيه:١٤٣٥/٠٤/٢٧هـ

إنفاذاوصيةا-امقجدا-ابناؤهامناأموتلاوصيةا-اتنطباقامرصفهاا-اعقدامقاولةاا-اسلترا
سقلاتخلربتءا-اشهادةاشهوداعدولا-مناسبةاسيمةاتلعقدا-اتإلذنابرصفاتلوصية.

حتققاتملصمحة.

أهنى املنهي بصفته وصيًا عىل وصية والده طالبًا اإلذن برصف مبلغ مودع يف بيت مال املحكمة 
لصالح الوصية عىل تعمري مسجد بمكة املكرمة حسبام أوىص به املويص وقرر استعداده بدفع 
املبلغ الزائد عن مبلغ الوصية من ماله اخلاص، وقد اطلع القايض عىل صك الوصية وحتقق من 
انطباق مرصفها عىل ما جاء يف اإلهناء، كام ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا تقدير تكلفة إكامل بناء 
املسجد وأن قيمة العقد املبدئي الذي تقدم به املنهي مناسبة، ثم أحرض املنهي شاهدين معدلني 
أذن  فقد  لذا  املنهي،  قدمه  الذي  املبدئي  العقد  إنفاذ  يف  للوصية  مصلحة  بوجود  فشهدا  رشعًا 
القايض للمنهي بإكامل تعمري املسجد من أموال الوصية طبقًا لذلك العقد، عىل أن يتم تسليم 
املبالغ عىل دفعات عن طريق املحكمة، وما زاد عىل مبلغ الوصية يتحمله املنهي من ماله اخلاص، 

ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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)...( مساعد  أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  والسالم عىل من ال  والصالة  احلمد هلل وحده 
رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة، وبناء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة 
باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٥/٠١/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٥٠١٠٨ برقم  املكرمة  بمكة  العامة 
بصفته   )...( حرض  ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ  املوافق  األحد  يوم  ويف  ٣٥٢٤٤٨٠٤هـ،  برقم 
 ٢/١٠٠/٢٩٦ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  والده  وصية  عىل  وصيًا 
الصك  فيمن ذكر يف  إرثه  تويف والدي وانحرص  لقد  قائاًل:  يف ١٤٣٠/٠٦/٢٠هـ وأهنى 
الصادر من هذه املحكمة برقم ٩/١١/١٢٤ يف ١٤١٥/١١/٩هـ، وقد أوىص قبل وفاته 
بربع قيمة العقار اململوك له بموجب الصك الصادر من كتابة عدل األوىل بمكة برقم ٤٨٩ 
يف ١٣٩٨/٠٣/٠١هـ عىل أن ينفق عىل أحد املساجد يف مكة املكرمة، وقد بيع العقار وبلغت 
اإليصال  النقد بموجب  ريال وحفظت يف مؤسسة  ألف  منه مخسامئة ومخسون  الربع  قيمة 
يقع  رقم ٣/٦٦٢٦٨١ يف ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، وقد وجدت مسجد )...(، وهو مسجد 
بمكة وهو قيد اإلنشاء يتوقف إكامله وافتتاحه عىل مبلغ قريب من املبلغ املوىص به، أطلب 
اإلذن برصف مبلغ الوصية عىل هذا املسجد، هكذا أهنى، فجرى االستفسار عن اإليصال 
١٤٣٥/٠٢/٠٨هـ  يف   ٣٥/٢٧٨١١٩ رقم  املحكمة  حماسب  خطاب  فوردنا  املذكور، 
املتضمن بأن مبلغ اإليصال املذكور أعاله املمثل ملبلغ وقدره مخسامئة ومخسون ألف ريال 
أودع يف حساب املحكمة لصالح الوصية املذكورة أعاله وال زال قيد حساب املحكمة حتى 
تارخيه، فجرى االطالع عىل صك الوصية املشار إليه فوجد يتضمن إثبات وصية )...( بربع 
األوىل  عدل  كتابة  من  الصادر  ١٣٩٨/٠٣/٠١هـ  يف   ٤٨٩ رقم  الصك  ذي  العقار  قيمة 
هذه  عىل  وصيًا   )...( ابنه  وإقامة  املكرمة  مكة  يف  املساجد  أحد  عىل  ينفق  أن  عىل  بمكة، 
يف   ٣٥٢٤٤٨٠٤ رقم  بخطابنا  باملحكمة  اهلنديس  القسم  لرئيس  الكتابة  فجرت  الوصية، 
١٤٣٥/٠١/٢٨هـ للوقوف عىل املسجد املذكور واإلفادة عام حيتاجه وتقدير املبلغ الالزم 
اهلنديس رقم ٣٥٢٤٤٨٠٤ يف ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ  القسم  إلكامله، فوردنا خطاب رئيس 
املتضمن بأن املسجد حيتاج إىل التايل: ١ - أعامل نجارة وحدادة وصب مداخل املسجد مع 
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عمل حوائط ساندة، ٢ -خرسانة عادية لساحات املسجد واملحيد اخلارجي، ٣ - خرسانة 
درج املحالت التجارية وبالط درج املحالت، ٤ - بالط رصيف مع بردورة، ٥ - رخام 
وبسطات  ومداخل  درج  رخام   - ٧ املداخل،  أرضيات  رخام   - ٦ للمداخل،  جدران 
وصدفات، ٨ - الدهانات الداخلية، ٩ - أعامل أملونيوم: الشبابيك + املنارة، ١٠ - أعامل 
النجارة واحلدادة بجميع األبواب، ١١ - سلم بحارى داخل املنارة، ١٢ - أبواب املحالت 
التجارية من زجاج سكوريت، ١٣ - أبواب املحالت رول، ١٤ - أعامل صحية: مغاسل + 
كرايس + خزانات + شبكة خارجية للرصف، ١٥ - أعامل كهرباء: قواطع + كوابل +مفاتيح 
املوقع  عىل  الوقوف  وبعد  مياه ،  مضخات   + ميكرفونات   + ساوند   + مراوح   + وأفياش 
تقديرًا للموقع قد حيتاج مبلغ أربعامئة ومخسة وثالثني ألفًا وثالثامئة وستة وستني ريااًل ا.هـ، 
الباقية يف املسجد صادرة  ثم قدم املنهي وكالة ورقة تتضمن عرضًا إمجاليًا لتكلفة األعامل 
للبناء بمكة تشمل أعامل اخلرسانات والدهانات والشبابيك واألبواب  من مؤسسة )...( 
ألفًا  وسبعون  وثامنية  مخسامئة  قدرها  إمجالية  بتكلفة  الكهرباء  وأعامل  واحلاممات  والسالمل 
وسبعامئة وستة وعرشون ريااًل، فجرت الكتابة لرئيس القسم اهلنديس باملحكمة للتحقق من 
صحة التكلفة املذكورة، فوردنا خطابه رقم ٣٥٢٤٤٨٠٤ يف ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ املتضمن 
بأنه بعد االطالع عىل التكلفة اإلمجالية املذكورة وجد بأن املبلغ معقول ومناسب ا.هـ، ثم 
أحرض املنهي عقدًا مبدئيًا مع مؤسسة )...( للبناء تم إرفاق نسخة منه يف املعاملة وهو وفق 
العرض السابق عىل أن يتم دفع املبلغ للمؤسسة عىل دفعات كام ييل: دفعة أوىل عند توقيع 
العقد بمبلغ مائتي ألف ريال، ودفعة ثانية عند االنتهاء من األعامل املدنية بمبلغ مائتي ألف 
ريال، ودفعة ثالثة عند االنتهاء من األعامل املعامرية بمبلغ مائة وسبعني ألف ريال، وقد قرر 
املنهي أنه مستعد بدفع املبلغ الزائد عن مبلغ الوصية من ماله اخلاص، وأحرض املنهي معه 
للشهادة كاًل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( وشهد كل منهام قائاًل: إنني من أصحاب اخلربة يف 
املقاوالت وإنني اطلعت عىل العقد املبدئي املقدم من املنهي، وأشهد بأنه فيه مصلحة حسب 
الوقت احلايل، هكذا شهدا، وعدال بكل من )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
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رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، فبناء عىل ما تقدم فقد 
أذنت للمنهي بإجراء العقد املذكور عىل أن يتم تسليمه املبلغ عىل حسب الدفعات املذكورة، 
إىل  املعاملة  هذه  رفع  وقررت  اخلاص،  ماله  من  املنهي  يتحمله  الوصية  مبلغ  عىل  زاد  وما 
حمكمة االستئناف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر 

يف ١٤٣٥/٠٤/١٦هـ.

نحن  منا  جرى  فقد  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  احلمد 
املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة  قضاة 
بمحكمة االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس 
هبا  املرفق  ١٤٣٥/٤/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٤٤٨٠٤ برقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة 
املكرمة برقم  العامة بمكة  الشيخ )...( مساعد رئيس املحكمة  الصادر من فضيلة  الصك 
والده  وصية  إنفاذ  يف   )...( طلب  املتضمن  ١٤٣٥/٤/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٥٢٠٩٦٧٤
بإنفاق ربع قيمة العقار املذكور يف الدعوى واملودع يف مؤسسة النقد عىل أحد املساجد بمكة 
املكرمة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل اإلذن، واهلل املوفق، وصىل اهلل 

عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 ٢لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بربيدة

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٢٨٣٧٤ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٣هـ رقم القرار: ٣٥١٩٤٩٨٦ 

إذنابيعا-اعقارتتاموىصاهباا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-اسلتراسقلاتخلربتءا-اإعالنا
يفاتلصحيفةا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموصيةا-اتإلذنالمناظلابالبيعا-احفظا

ثمناتلعقار.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

التابعة  العقارات  من  عدد  ببيع  اإلذن  طالبًا  والده  وصية  عىل  ناظرًا  بصفته  املنهي  أهنى 
للوصية بالثمن املنهى به لرشاء عقار آخر يكون له ريع، وقد جرى من القايض اإلعالن يف 
إحدى الصحف املحلية وانتهت مدة اإلعالن ومل يتقدم أحد بطلب املزايدة، كام ورد قرار 
قسم اخلرباء متضمنًا أن يف بيع العقارات بالثمن الوارد اإلهناء غبطة ومصلحة للوصية، وقد 
حتقق القايض من رسيان مفعول صك ملكية العقارات، ثم طلب البينة من املنهي فأحرض 
بالثمن  العقارات  بيع  للوصية يف  ومصلحة  غبطة  بوجود  فشهدا  معدلني رشعا،  شاهدين 
الوارد يف اإلهناء، ثم حرض الراغب يف الرشاء وقرر رغبته يف رشاء العقارات بالثمن املنهى 
به واستعد بدفع كامل ثمنها عند اإلفراغ، ولذا فقد أذن القايض ببيع العقارات عىل الراغب 
يف الرشاء بالثمن املنهى به، وقرر إيداعه يف احلساب املخصص لذلك، ثم صدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.
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)...( مساعد  أنا  فلدي  وبعد،  بعده  نبي  والسالم عىل من ال  والصالة  احلمد هلل وحده 
الرئيس  فضيلة  برشح  إيل  املحال  االستدعاء  عىل  وبناء  بربيدة،  العامة  املحكمة  رئيس 
يف   ٣٤٦٧٩١٣٢ برقم  املحكمة  هبذه  املقيدة  ١٤٣٣/٦/٢٤هـ،  يف   ٣٣٤٢٣٨٠٨ برقم 
١٤٣٤/٣/١٧هـ، املحال إيل من فضيلة الرئيس برقم ٣٤١٢٨٣٧٤ يف ١٤٣٤/٣/١٧هـ، 
املوافق  األحد  يوم  والده عليه، ويف  ما خيص وصية  ببيع  له  اإلذن  بطلب   )...( املقدم من 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( املنهي  حرض  ١٤٣٥/٢/١٢هـ 
الناظر عىل وصية والده )...(، بالصك الصادر من هذه املحكمة برقم ٣/١٣٣ يف   )...(
املخطط  ١٥من   ،١٤  ،١٣  ،١٢ رقم  األرايض  قطع  إن  قائاًل:  فأهنى  ١٤٠٣/٤/١٩هـ، 
لوصية  تابعة  بربيدة   )...( خمطط  شامل  الواقع  ١٤١٥/٦/١٥هـ  يف   )...( برقم  املعتمد 
والدي وحدود وأطول ومساحة هذه القطع كام ييل: أواًل/ قطعة األرض رقم ١٢ حدودها 
ثامنية عرش مرتًا، ومن  الشامل/ شارع عرضه مخسة عرش مرتًا بطول  وأطواهلا كام ييل: من 
اجلنوب/ القطعة رقم ١٣ بطول واحد وعرشين مرتًا. ومن الرشق/ ممر مشاة عرضه ستة 
أمتار يبدأ احلد من اجلنوب نحو الشامل بطول سبعة وعرشين مرتًا ثم ينعطف نحو الشامل 
القطعة  الغرب/  وأربعة وعرشين سم. ومن  أمتار  أربعة  بزاوية ١٣٤.٨٥ وبطول  الغريب 
رقم ١٤ بطول ثالثني مرتًا ومساحتها ستامئة ومخسة وعرشون مرتًا مربعًا وتسعة وأربعون 
القطعة  القطعة رقم ١٣ كام ييل: من الشامل/  ثانيًا/ حدود وأطوال  املربع.  املرت  باملائة من 
رقم ١٢ بطول واحد وعرشين مرتًا، ومن اجلنوب/ شارع عرضه أربعون مرتًا بطول ثامنية 
وعرشين مرتًا، ومن الرشق/ ممر مشاة عرضه ستة أمتار يبدأ احلد من الشامل نحو اجلنوب 
بطول سبعة وعرشين مرتًا، ثم ينعطف نحو اجلنوب الغريب بزاوية ١٣٤.٨٥، وبطول أربعة 
بطول ثالثني مرتًا، ومساحتها  القطعة رقم ١٥  الغرب/  أمتار وأربعة وعرشين سم ومن 
حدود  ثالثًا/  املربع.  املرت  من  باملائة  وأربعون  وتسعة  مربعًا  مرتًا  وعرشون  ومخسة  ستامئة 
القطعة رقم ١٤ كام ييل: من الشامل/ شارع عرضه مخسة عرش مرتًا بطول واحد  وأطوال 
وعرشين مرتًا. ومن اجلنوب/ القطعة رقم ١٥ بطول واحد وعرشين مرتًا. ومن الرشق/ 
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مرتًا.  ثالثني  بطول   ١٦ رقم  القطعة  الغرب/  ومن  مرتًا.  ثالثني  بطول   ١٢ رقم  القطعة 
ومساحتها ستامئة وثالثون مرتًا مربعًا. رابعًا/ حدود وأطوال القطعة رقم ١٥ كام ييل: من 
الشامل/ القطعة رقم ١٤ بطول واحد وعرشين مرتًا، ومن اجلنوب/ شارع عرضه أربعون 
بطول ثالثني مرتًا، ومن  القطعة رقم ١٣  الرشق/  بطول واحد وعرشين مرتًا، ومن  مرتًا 
الغرب/ القطعة رقم ١٧ بطول ثالثني مرتًا، ومساحتها ستامئة وثالثون مرتًا مربعًا، وجمموع 
مساحة هذه القطع ألفان ومخسامئة وعرشة أمتار مربعة وثامنية وتسعون باملائة من املرت املربع 
ثابتة له بالصك الصادر من هذه املحكمة برقم ٨/٢/٨٠ يف ١٤٢٠/١١/١٦هـ، وأرغب 
بيع هذه القطع لرشاء عقار يكون له ريع، وتم عرضه عىل املكاتب العقارية واإلعالن عنها، 
وآخر ما وصلت إليه مبلغ قدره مليونان ومائة وسبعة وتسعون ألفًا ومائة وسبعة رياالت 
ومخسون هللة، عىل أساس سعر املرت املربع ثامنامئة ومخسة وسبعون ريااًل، طلبه هبذه القيمة 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحيث إن بيعها هبذه القيمة فيه 
غبطة ومصلحة لوصية والدي، أطلب اإلذن يل ببيعها، هكذا أهنى، وقد كتبت لقسم اخلرباء 
للوصية  ظاهرة  ومصلحة  غبطة  فيه  املذكور  العقار  بيع  هل  اإلفادة:  بطلب  املحكمة  هبذه 
بخطاهبم  منهم  اجلواب  وجاء  ١٤٣٤/٣/١٤هـ،  يف   ٣٤٦٧٩١٣٢ رقم  بخطايب  ال؟  أم 
١٤٣٤/٦/١٧هـ،  يف  املؤرخ  قرارهم  وبرفقه  ١٤٣٤/٦/١٨هـ،  يف   ٣٤٦٧٩١٣٢ رقم 
غبطة  فيه  ريااًل  وسبعني  ومخسة  ثامنامئة  املربع  املرت  بسعر  املذكورة  القطع  بيع  أن  ويتضمن 
ومصلحة للوصية، وجرى االطالع عىل صك امللكية املنوه عنه أعاله، ويتضمن أن القطع 
املذكورة أعاله تابعة لوصية )...(، وتم االستفسار عن سجله بخطايب املوجه لرئيس قسم 
عىل  الرشح  وتم  ١٤٣٤/٨/١٧هـ،  يف   ٣٤١٩٩٨٩٤١ برقم  املحكمة  هبذه  السجالت 
اخلطاب بأن الصك ساري املفعول ومطابق لسجله، وجرى اإلعالن عن ذلك يف صحيفة 
)...( بعددها رقم )...( يف ١٤٣٤/٤/٢هـ، وانتهت مدة اإلعالن ومل يتقدم أحد بطلب 
املذكورة  بالقيمة  بعاليه  إليها  املشار  القطع  بيع  أن  البينة عىل  املنهي  من  ثم طلبت  املزايدة، 
باإلهناء فيه غبطة ومصلحة للوصية، فأحرض للشهادة أدائها كاًل من )...( سعودي اجلنسية 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
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)...(، فشهد كل واحد منهام قائاًل: أشهد اهلل تعاىل أن بيع القطع املذكورة أعاله بسعر املرت 
املربع ثامنامئة ومخسة وسبعني ريااًل وبقيمة إمجالية قدرها مليونان ومائة وسبعة وتسعون ألفًا 
واحد  كل  شهد  هكذا  للوصية،  ومصلحة  غبطة  فيه  هللة  ومخسون  رياالت  وسبعة  ومائة 
وقد   ،)...( الراغب  مع  القطع  هذه  رشاء  أرغب  كنت  قائاًل:   )...( الشاهد  وزاد  منهام، 
تنازلت عن الرشاء حلصول هبوط يف أسعار العقارات، هكذا قال، كام حرض )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، فشهد كل واحد منهام قائاًل: أشهد اهلل تعاىل أن الشاهدين ومها )...( و)...( 
املدين رقم )...(، وقرر  السجل  ثقتان عدالن، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب 
رغبته يف رشاء القطع املذكورة أعاله بمبلغ وقدره مليونان ومائة وسبعة وتسعون ألفًا ومائة 
وسبعة رياالت ومخسون هللة، ومستعد لدفع كامل القيمة عند اإلفراغ، فبناء عىل ما تقدم 
من اإلهناء واالطالع عىل ما سبق ذكره، وإفادة قسم اخلرباء هبذه املحكمة واإلعالن عن 
املزايدة، وشهادة الشاهدين املعدلني، ثبت لدي أن بيع العقار  ذلك ومل يتقدم أحد بطلب 
ألفًا ومائة وسبعة رياالت ومخسني هللة فيه  املذكور بمبلغ مليونني ومائة وسبعة وتسعني 
بذلك،  وحكمت  القيمة  هبذه  القطع  هذه  ببيع  للناظر  وأذنت  للوصية،  ومصلحة  غبطة 
وأفهمت املنهي أن هذا املبلغ سوف يودع يف مؤسسة النقد العريب السعودي عن طريق هذه 
املحكمة حتى يتبني له مرصف، كام أفهمته بأن هذا اإلجراء سوف يرفع ملحكمة االستئناف 
بمنطقة القصيم لتدقيق احلكم، وأن اإلفراغ يكون من قبيل بعد التصديق عىل احلكم، وصىل 

اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٢/١٢هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة احلقوقية الثانية بمحكمة االستئناف 
الشيخ  العامة بربيدة املساعد  الواردة من فضيلة رئيس املحكمة  املعاملة  القصيم عىل  بمنطقة 
عىل  الناظر   )...( بطلب  اخلاصة  ١٤٣٥/٣/٢٧هـ؛  وتاريخ   )٣٤٦٧٩١٣٢( برقم   )...(
وصية والده اإلذن له ببيع قطع األرايض رقم )١٥ ، ١٤ ، ١٣ ، ١٢( من املخطط املعتمد رقم 
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).../...( وتاريخ ١٤١٥/٦/١٥هـ؛ الواقع شامل خمطط )...( بربيدة؛ التابعة لوصية والده؛ 
املرفق هبا الصك الصادر من فضيلته املسجل برقم )٣٥١٨١٧٤٠( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٩هـ؛ 
املتضمن اإلذن للناظر بذلك وبه حكم؛ كام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه وأوراق املعاملة؛ قررنا التصديق عىل ما أذن به فضيلته، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا 

حممد وآله وصحبه وسلم.
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 ٣لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمحافظة البكريية

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٦٦٠٨٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥١٩٨٩٤٥ 

إذنابيعا-انصيباوصيةامناعقارا-اتعطلامنافعها-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-اإعالنا
يفاتلصحيفةا-اسلتراسقلاتخلربتءا-اشهادةاشهوداعدولا-اغبطةاومصمحةالموصيةا-اتإلذنا

لمناظلابالبيعا-اتصديقاتحلكلا-اإجلتءاتملبايعةا-حفظانصيباتلوصية.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

ووكيال  والده  وصية  عىل  ناظرًا  بصفته  واآلخر  الورثة  أحد  بصفته  األول  املنهيان  أهنى 
عن باقي الورثة، وطلبا اإلذن ببيع نصيب الوصية من أحد عقارات الرتكة بالثمن املنهى 
بالثمن  العقار  بيع  يف  أن  متضمنًا  باملحكمة  اخلرباء  قسم  قرار  ورد  وقد  منافعه،  لتعطل  به 
بيع  عن  املحلية  الصحف  إحدى  يف  اإلعالن  جرى  كام  للوصية،  ومصلحة  غبطة  املذكور 
العقار فلم يتقدم أحد سوى الراغب يف الرشاء، وبطلب البينة من املنهيني أحرضا شاهدين 
معدلني رشعا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة يف بيع العقار بالثمن املذكور، وبعد أن حتقق 
العقار  ببيع نصيب الوصية من  العقار أذن للناظر  القايض من رسيان مفعول صك ملكية 
عىل الراغب يف الرشاء بالثمن املنهى به، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف، ثم تم إجراء 
املبايعة بني الطرفني وأثبت القايض البيع وانتقال امللكية، وأمر بالتهميش عىل صك العقار 

بذلك، وقرر حفظ الثمن يف احلساب املخصص لذلك.
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إلينا برقم ٣٤١٦٦٠٨٦ واملقيدة برقم  احلمد هلل وحده وبعد، فبناء عىل املعاملة املحالة 
أنا )...( قايض حمكمة حمافظة البكريية العامة،  ٣٤٨٨٤٨٩٦ يف١٤٣٤/٠٤/١٠هـ لدي 
حرض )...( حامل السجل املدين رقم )...( أصيال عن نفسه ووكيال عن ورثة والده وهم 
يف   ٢/٢٥٢٧ رقم  الوكالة  بموجب  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...(
١٤٢٥/١٢/٢٢هـ، الصادرة من كتابة عدل حمافظة البكريية، وعن أخيه )...( حال كونه 
أصيال عن نفسه وناظرا عىل وصية والده، بموجب صك إثبات الوصية رقم ٣٣٤٥٧٦١١ 
يف ١٤٣٣/١١/١٧هـ، الصادر من املحكمة العامة بمكة املكرمة وذلك بموجب الوكالة 
املكرمة،  بمكة  الثانية  العدل  كتابة  الصادرة من  رقم ٣٣٤٦٨٧٩٢ يف١٤٣٣/١٢/٢٢هـ 
ملكنا  يف  اجلاري  من  إن  قائلني:  وأهنيا   ،)...( رقم  املدين  السجل  حامل   )...( حرض  كام 
عدل  كتابة  من  الصادر  بالصك  اململوكة   )...( الواقعة  الفيال  والوصية  موكلينا  وملك 
العقار  بيع نصيبنا من  البكريية برقم ١/٧٠ يف ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ، وقد رغبنا يف  حمافظة 
املذكور بمبلغ أربعامئة وثالثني ألف ريال، لذا فقد طلب وكيل الناظر عىل الوصية اإلذن له 
يف بيع نصيب الوصية من العقار املذكور معهم لكوهنا متعطلة منافعها هكذا أهنى املنهيان 
أصالة ووكالة وقد جرت الكتابة منا هليئة النظر باملحكمة بخطابنا رقم ٣٤١٨٩٦٤٤١ يف 
١٤٣٤/٠٨/٠٦هـ لإلفادة هل بيع نصيب الوصية من هذا العقار فيه غبطة ومصلحة له 
فورد جواهبم بالقرار رقم ٣٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ املتضمن أن يف بيع هذه الفيال فيه 
غبطة ومصلحة للوصية بمبلغ أربعامئة وثالثني ألف ريال، كام جرى اإلعالن عن بيع هذا 
أحد  يتقدم  ومل  وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/١٩هـ   )...( بعدد  الصادرة   )...( العقار يف صحيفة 
يرغب يف رشائها، كام أحرض املنهيان أصالة ووكالة للشهادة كال من )...( حامل السجل 
املدين رقم )...(، فشهدا كل واحد بمفرده قائال:  املدين رقم )...( و)...( حامل السجل 
أشهد اهلل بأن يف بيع هذه الفلة اململوكة بالصك رقم ١/٧٠ يف ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ الصادر 
من كتابة عدل حمافظة البكريية بمبلغ أربعامئة وثالثني ألف ريال غبطة ومصلحة للوصية، 
هكذا شهدا، وقد عدال التعديل الرشعي من )...( حامل السجل املدين رقم )...( و)...( 
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حامل السجل املدين رقم )...(، فشهدا قائلني: نشهد بثقة وعدالة الشاهدين، فبناء عىل ما 
تقدم من إهناء املنهني أصالة ووكالة، وبعد االطالع عىل صك حرص ورثة )...( رقم ٢/١٢ 
يف ١٤٢١/٠٢/٠٥هـ الصادر من هذه املحكمة املتضمن وفاة املذكور وانحصار إرثه يف 
فقط،  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(  و)...(   )...( أوالده 
وبعد االطالع عىل خطاب كاتب عدل حمافظة البكريية رقم ٥١٠ يف ١٤٣٤/٠٤/١٧هـ، 
لالعتامد  وصالح  لسجله  ومطابق  املفعول  ساري  أعاله  املذكور  العقار  صك  أن  املتضمن 
يف  واإلعالن  رشعا  املعدلني  الشهود  وشهادة  النظر  هيئة  قرار  عىل  االطالع  وبعد  عليه، 
الصحيفة املذكورة، وبعد مطابقة صور الصكوك عىل أصوهلا، لذا فقد أذنت لوكيل الناظر 
عىل وصية والده يف بيع نصيب الوصية من الفلة املذكورة املراد بيعها بمبلغ أربعامئة وثالثني 
ألف ريال صاف، وقد حرض )...( حامل السجل املدين رقم )...( وقرر رغبته يف رشاء هذه 
الفلة املذكورة بمبلغ أربعامئة وثالثني ألف ريال صاف، وحيث إن نصيب الوصية الثلث 
ومقداره مائة وثالثة وأربعني ألفا وثالثامئة وثالثة وثالثني ريااًل وثالثة وثالثني هللة، لذا 
فقد قررت إيداعه يف حساب األوقاف باملحكمة لدى مرصف )...( فرع حمافظة البكريية، 
بمنطقة  االستئناف  حمكمة  من  تصديقه  بعد  إال  ينفذ  ال  اإلذن  هذا  أن  اجلميع  وأفهمت 
القصيم، وأن يكون اإلفراغ من قبيل، قاله وأماله قايض حمكمة حمافظة البكريية العامة )...( 

حتريرا يف ١٤٣٤/١١/٠٢هـ، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد واله وصحبه أمجعني.

اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٢/٢٨هـ  املوافق  الثالثاء  اليوم  هذا  ففي  وبعد،  هلل  احلمد 
 ٣٥٥٧٥٦٦ برقم  بالقصيم  االستئناف  حمكمة  رئيس  من  إلينا  الواردة  املعاملة  عىل  وبناء 
يف ١٤٣٥/١/١٧هـ، وبرفقتها القرار الصادر من قضاة الدائرة احلقوقية الثانية يف حمكمة 
املقدمة:  بعد  نصه  واآليت  ١٤٣٥/١/١٥هـ،  ٣٥١١٥٤٨٠يف  رقم  بالقصيم  االستئناف 
)وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ اآليت: أوال: ذكر فضيلته يف حيثيات 
حكمه أن نصيب الوصية هو الثلث، ومل يبني مستنده يف ذلك، ومل يرد أنه اطلع عىل صك 
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الوصية ومل يرصد مضمونه. ثانيا: أذن فضيلته لوكيل الناظر عىل الوصية يف البيع، واإلذن 
يكون للناظر نفسه ال للوكيل. ثالثا: إحدى الوكالتني قديمة ومل يتحقق فضيلته عن رسيان 
التملك للعقار وحمل اإلهناء.  مفعوهلا ومن حياة املوكلني فيها. رابعا: مل يرفق أصل صك 
وصىل اهلل عىل نبينا حممد. قايض االستئناف )...( توقيعه وختمه قايض استئناف )...( توقيعه 
الفضيلة  الدائرة )...( توقيعه وختمه، ولإلجابة عن مالحظات أصحاب  وختمه ورئيس 
حفظهم اهلل أقول وباهلل التوفيق: بالنسبة للمالحظة األوىل فإن املستند صك الوصية الصادر 
من املحكمة العامة بمكة املكرمة رقم ٣٣٤٥٧٦١١ يف ١٤٣٣/١١/١٧هـ املتضمن إثبات 
والدية  وعن  عنه  أحدهم  أضحيتني  اآلتية:  بالوجوه  يرصف  ورائه  ما  بثلث   )...( وصية 
وأخواله  وعامته  وأعاممه  وأخواته  وإخوانه  وجداته  أجداده  عن  وأخرى  وذريته  وزوجته 
وخاالته ومن له حق عليه، ومن بعد األضاحي أربع حجج واحدة عنه والثانية عن والده 
والثالثة عن والدته والرابعة عن زوجته، ومن بعد احلجج يرصف من هذا الثلث عشيات يف 
رمضان عنه وعن والديه، وما زاد عىل ذلك يرصف عىل املحتاج من الذرية ويف أعامل الرب، 
وأما بالنسبة للمالحظة الثانية فتم تعديل إذن البيع، وقد أذنت للناظر )...( حامل السجل 
املدين رقم )...(، وبالنسبة للمالحظة الثالثة فإنه تم التأكد من الوكالة رقم ٢/٢٥٢٧ يف 
١٤٢٥/١٢/٢٢هـ من قبل كاتب عدل حمافظة البكريية، والرشح عىل الوكالة نفسها بأنه 
تم الرجوع إىل سجل هذه الوكالة، وتبني أهنا مل تفسخ ومل يطرأ عليها ما خيل هبا حتى تاريخ 
لصك  مصدقة  صورة  إرفاق  تم  فقد  الرابعة  للمالحظة  بالنسبة  وأما  ١٤٣٥/١/٢٤هـ، 
التملك، حيث تم االطالع عىل أصل الصك وإرفاقها باملعاملة، وقررت إعادة هذه املعاملة 

بمحكمة االستئناف بمنطقة القصيم.
احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( رئيس املحكمة العامة بمحافظة البكريية، وبناء عىل 
املعاملة الواردة إلينا من رئيس حمكمة االستئناف برقم ٣٥٢٣٣٤٦١ يف ١٤٣٥/٠٣/١٩هـ 
وبرفقها القرار الصادر من قضاة الدائرة احلقوقية الثانية بمحكمة االستئناف بالقصيم رقم 
٣٥١٧٨٢٨٢ يف ١٤٣٥/٠٣/١٤هـ واآليت نصه بعد املقدمة: )وبدراسة الصك وصورة 
ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ أن ما أحلقه فضيلته بالصك جوابا عن القرار، مل يوجد ضمن 
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والصك  بالضبط  جيريه  ما  وإحلاق  نحوه  يلزم  ما  وإجراء  ذكر  ما  ملالحظة  الضبط  صورة 
ختمه  استئناف.  قايض  وتوقيعه  ختمه   )...( استئناف  قايض  املعاملة.  إعادة  ثم  وسجله، 
الفضيلة  أصحاب  مالحظة  عن  ولإلجابة  وتوقيعه(،  ختمه   )...( الدائرة  رئيس  وتوقيعه 
حفظهم اهلل فقد تم إرفاق صورة الضبط، كام أنه يوجد أصل صك التملك رقم ١/٧٠ يف 
باملعاملة، وقررت إعادة هذه  البكريية  ١٤٠٤/٠٥/٢٦هـ الصادر من كتابة عدل حمافظة 
املعاملة ملحكمة االستئناف بمنطقة القصيم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ. وصىل اهلل وسلم 

عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم االثنني املوافق ١٤٣٥/٤/١٧هـ لدي أنا )...( رئيس 
حمكمة حمافظة البكريية حرض البائعان )...( حامل السجل املدين رقم )...( أصياًل عن نفسة 
وحال كونه وكياًل عن ورثة والدة وناظرًاً عىل وصية والده، كام حرض )...( حامل السجل 
املدين رقم )...(، وحرض املشرتي )...( حامل السجل املدين رقم )...( وبموجب صك إذن 
البيع الصادر منا برقم ٣٤٣٤٧٧٢٧ يف ١٤٣٤/١١/٣هـ، واملصدق من حمكمة االستئناف 
رقم  الصك  ملكية  انتقلت  فقد  بقرارهم رقم ٣٥١٩٨٩٤٥ يف ١٤٣٥/٤/٥هـ  بالقصيم 
 )...( ملك  إىل  البكريية  بمحافظة  العدل  كتابة  من  الصادر  ١٤٠٤/٥/٢٦هـ  يف   ١/٧٠
حامل السجل املدين )...( بثمن مقبوض قدره أربعامئة وثالثون ألف ريال، وذلك بموجب 
١٤٣٥/٤/١٦هـ  يف   ٢٠٨٩٤٤ رقم  والشيك  ١٤٣٥/٤/١٦هـ،  يف   ١١٢ رقم  الشيك 
فرع   )...( مرصف  عىل  مسحوبة  مجيعها   ،٢٠٨٩٤٥ رقم   )...( بوصية  اخلاص  والشيك 
البكريية بإجياب من البائعني وقبول من املشرتي، لذا قررت التهميش عىل الصك املذكور 
أعاله وسجله بذلك، وقررت إيداع نصيب وصية )...( يف حساب األوقاف باملحكمة لدى 
مرصف )...( فرع البكريية. حرر يف ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ. قاله وأماله رئيس حمكمة البكريية 

العامة، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة احلقوقية الثانية بمحكمة االستئناف 
البكريية  بمحافظة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الواردة  املعاملة  عىل  القصيم  بمنطقة 
الشيخ )...( برقم )٣٥٨٧٢٤١٩( وتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٩هـ؛ اخلاصة بطلب )...( أصالة 
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ووكالة عن بقية ورثة والده وبالوكالة عن )...( األصيل عن نفسه والناظر عىل وصية والده 
فضيلته  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق   ،)...( الواقعة  الفلة  من  الوصية  نصيب  ببيع  اإلذن 
نصيب  ببيع  اإلذن  املتضمن  ١٤٣٤/١١/٣هـ؛  وتاريخ   )٣٤٣٤٧٧٢٧( برقم  املسجل 
املالحظ  فيه  مدون ومفصل  كام هو  إلخ،   )...( املذكور  باملبلغ  املذكورة  الفلة  من  الوصية 
عليه سابقًا، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه بالضبط والصك بناًء عىل قرارنا رقم 
)٣٥١٧٨٢٨٢( وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٤هـ؛ قررنا التصديق عىل ما أذن به فضيلته وقرره 

بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بربيدة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٥٢١١٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/٢٣هـ رقم القرار:٣٥١٥٨٠٠٧  

سلتراسقلاتخلربتءا-اغبطةاومصمحةا لها-ا بها-اعدماوجوداريعا بيعا-اعقاراموىصا إذنا
عدولا-ا شهودا شهادةا تلصحيفةا-ا يفا إعالنا مفعولها-ا ممكيةا-ارسيانا لموصيةا-اصكا

تإلذنالمناظلابالبيعا-احفظاثمناتلعقار.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

تابعة  أرايض  ببيع عدة قطع  له  اإلذن  والدته طالبًا  ناظرًا عىل وصية  املنهي بصفته  أهنى 
الوصية،  له ريع ملصلحة  الناظر يف رشاء عقار يكون  للوصية لعدم وجود ريع هلا ولرغبة 
وقد ورد قرار قسم اخلرباء متضمنًا وجود غبطة ومصلحة للوصية يف بيع األرايض بالثمن 
األرايض، وبطلب  ملكية  التحقق من رسيان مفعول صكوك  اإلهناء، كام جرى  الوارد يف 
البينة من املنهي أحرض شاهدين معدلني رشعًا فشهدا بوجود غبطة ومصلحة للوصية يف 
بيع العقارات بالثمن املنهى به، ثم تم اإلعالن عن بيعها يف إحدى الصحف فحرض راغبان 
بالرشاء وقررا موافقتهام عىل رشاء األرايض بالثمن املنهى به، ولذا فقد أذن القايض للناظر 
ببيع قطع األرايض املنهى عنها بذلك الثمن، وقرر حفظه يف احلساب املخصص لذلك حتى 

رشاء البدل، ثم صدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بربيدة، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ  برقم ٣٤٣٥٢١١٧  املساعد  بربيدة  العامة  املحكمة  رئيس  إلينا من فضيلة  املحالة 
١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤١٨٣١١٢٢ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٩هـ، 
ويف يوم األحد املوافق ١٤٣٥/٠١/٠٧هـ افتتحت اجللسة الساعة ٤٥: ٠٨، وفيها حرض 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، الوكيل عن )...( حامل السجل 
هذه  من  الصادر  بالصك  نظارته  املثبتة   )...( والدته  وصية  عىل  الناظر   ،)...( رقم  املدين 
املحكمة برقم ١/١/١٨ يف ١٤٢٠/٠٢/١٥هـ بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل 
قائاًل:  وكالًة   )...( فأهنى  ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٤٩٨٥٨٩٧ برقم  بربيدة  الثانية 
إن من التابع لوصية والدة موكيل )...( -يرمحها اهلل - كامل قطع األرايض ذات األرقام ) 
٥١١ - ٥١٢ - ٤٨٢ - ٤٨٣ - ٣٧٨ - ٣٧٧ - ٤٢٧ - ٢٠١ ( من املخطط رقم )...( 
الشاملية: حيده ممر عرض ١٠م  اجلهة  رقم )٥١١(  القطعة  ١ـ  ومساحة:  وأطوال  وحدود 
بطول ٢٢.٦٠م، اجلهة اجلنوبية: حيده القطعة رقم )٥١٢( بطول ٢٢.٦٠م، اجلهة الرشقية: 
حيده القطعة رقم )٥٠٩( بطول ٣٠.٠٠م، اجلهة الغربية: حيده القطعة رقم )٥١٣ ( بطول 
رقم  القطعة  ٢ـ  ومساحة  وأطوال  وحدود   ) =)٦٧٨.٠٠م٢  اإلمجالية  املساحة  ٣٠.٠٠م، 
)٥١٢( اجلهة الشاملية: حيده القطعة رقم)٥١١( بطول ٢٢.٦٠م، اجلهة اجلنوبية: حيده شارع 
القطعة رقم )٥١٠( بطول ٤٠.٠٠م،  عرض ٣٠م بطول ٢٢.٦٠م، اجلهة الرشقية: حيده 
اجلهة الغربية: حيده القطعة رقم )٥١٤ ( بطول ٤٠.٠٠م، املساحة اإلمجالية =)٩٠٤.٠٠م٢ 
عرض  شارع  حيده  الشاملية:  اجلهة   )٤٨٢( رقم  القطعة  ٣ـ  ومساحة  وأطوال  وحدود   ،)
اجلهة  ٢٢.٠٠م،  بطول   )٤٨٣( رقم  القطعة  حيده  اجلنوبية:  اجلهة  ٢٢.٠٠م،  بطول  ٣٠م 
الرشقية: حيده القطعة رقم )٤٨٤( بطول ٤٠.٠٠م، اجلهة الغربية: حيده القطعة رقم )٤٨٠ 
( بطول ٤٠.٠٠م، املساحة اإلمجالية =)٨٨٠.٠٠م٢ (، وحدود وأطوال ومساحة٤ـ القطعة 
اجلنوبية:  اجلهة  ٢٢.٠٠م،  بطول   )٤٨٢( رقم  القطعة  حيده  الشاملية:  اجلهة   )٤٨٣( رقم 
حيده شارع عرض ١٨م بطول ٢٢.٠٠م، اجلهة الرشقية: حيده القطعة رقم )٤٨٥( بطول 
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اإلمجالية  املساحة  ٣٠.٠٠م،  بطول   )  ٤٨١( رقم  القطعة  حيده  الغربية:  اجلهة  ٣٠.٠٠م، 
الشاملية:  اجلهة   )٣٧٨( رقم  القطعة  ٥ـ  ومساحة  وأطوال  وحدود   ،) =)٦٦٠.٠٠م٢ 
القطعة رقم )٣٧٧( بطول  حيده شارع عرض ٣٠م بطول ٢٣.٠٠م، اجلهة اجلنوبية:حيده 
٢٣.٠٠م، اجلهة الرشقية: حيده القطعة رقم )٣٨٠( بطول ٤٠.٠٠م، اجلهة الغربية: حيده 
القطعة رقم )٣٧٦ ( بطول ٤٠.٠٠م، املساحة اإلمجالية =)٩٢٠.٠٠م٢ ( وحدود وأطوال 
ومساحة ٦ـ القطعة رقم )٣٧٧(، اجلهة الشاملية: حيده القطعة رقم )٣٧٨( والقطعة )٣٧٦( 
الرشقية:  اجلهة  بطول ٣٢.١٠م،  اجلنوبية: حيده شارع عرض ١٨م  اجلهة  بطول ٥٧.٥م، 
حيده القطعة رقم )٣٧٩( بطول ٣٠.٠٠م، اجلهة الغربية: حيده القطعة رقم ) ٣٧٣ ( بطول 
٣٩.٣٥م املساحة اإلمجالية =)١٣٤٣.٢٦م٢ (، وحدود وأطوال ومساحة ٧ـ القطعة رقم 
)٤٢٧( اجلهة الشاملية: حيده شارع عرض ١٨م بطول ٣٠.١٠م، اجلهة اجلنوبية: حيده القطعة 
القطعة رقم )٤٢٦( بطول ٢٤.٣٠م،  رقم )٤٢٩( بطول ٣٠.٠٠م، اجلهة الرشقية: حيده 
اجلهة الغربية: حيده شارع عرض ١٨م بطول ١٩.٦٠م، املساحة اإلمجالية =)٦٥٥.٩٧م٢ 
رقم  القطعة  حيده  الشاملية:  اجلهة   )٢٠١( رقم  القطعة  ٨ـ  ومساحة  وأطوال  وحدود   ،)
)٢٠٠( بطول ٢٣.٠٠م، اجلهة اجلنوبية: حيده شارع عرض ١٨م بطول ٢٣.٠٠م، اجلهة 
الرشقية: حيده القطعة رقم )١٩٩( بطول ٥٠.٩٠م، اجلهة الغربية: حيده شارع عرض ١٨م 
بعاليه  موكيل  والدة  لوصية  اململوكة   .) =)١١٧٠.٧م٢  اإلمجالية  املساحة  ٥٠.٩٠م  بطول 
وتاريخ ١٤٢١/٠٧/١٩هـ،  برقم ٨/٢/٤٢  املحكمة  الصادر من هذه  الصك  بموجب 
وبام أن قطع األرايض ليس هلا ريع، وقد أدى وضعها إىل تعطل االستفادة من الوصية، وال 
يوجد للوصية أمواٌل لعامرهتا، لذا فقد رغب موكيل ببيعها لرشاء عقار يريع بداًل عنها وذلك 
ملصلحة الوصية، وقد تم عرضها لدى عدة مكاتب عقارية، فوقف سعرها عىل مبلغ ٩٣٠ 
تسعامئة وثالثني رياال صاف للمرت املربع عىل الراغبني يف الرشاء )...( و)...(، وحيث إن 
البيع هبذه القيمة فيه غبطة ومصلحة ظاهرة للوصية، لذا أطلب اإلذن ملوكيل ببيع األرايض 
املذكورة هبذه القيمة، وإيداع قيمتها يف حساب األوقاف لدى بيت مال هذه املحكمة حتى 
رشاء البدل، هكذا أهنى، وبناًء عىل ذلك جرت الكتابة لرئيس قسم اخلرباء هبذه املحكمة 
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للوقوف عىل العامرة املذكورة بعاليه، واإلفادة عن بيعها باملبلغ املذكور يف إهناء املنهي وكالًة: 
هل فيه غبطة ومصلحة ظاهرة للوصية أم ال ؟ فوردنا جوابه بخطابه رقم ٣٤١٨٣١١٢٢ 
يف ١٤٣٤/٠٩/١٣هـ، املتضمن أنه تم الوقوف عىل العقار املذكور، وهي عبارة ثامن قطع، 
واقعة يف حي )...(، وبعد التحري واالستعانة بأهل اخلربة من العقاريني املرفقة خطاباهتم 
املتضمنة أن هذا العقار يساوي من ٩٠٠ ريال إىل ٩١٥ ريال، وهبذا ترى اهليئة أن بيع هذا 
لصالح  ومصلحة  غبطة  فيه  املربع  للمرت  رياال  وثالثني  تسعامئة  رياال   ٩٣٠ بمبلغ  العقار 
عن  لإلفادة  اخلرباء  قسم  خماطبة  جرى  كام  ا.هـ.  املوفق.  واهلل  احلارض.  الوقت  يف  السبيل 
حدود وأطوال ومساحة القطع من واقع الطبيعة، حيث إن صك امللكية مل يذكر فيها احلدود 
واألطوال، فأفادنا رئيس قسم اخلرباء بخطابه رقم ٣٤١٨٣١١٢٢ يف ١٤٣٤/١٢/١٩هـ 
املتضمن بيان احلدود واألطوال واملساحة لكامل القطع املذكورة أعاله، كام جرى االستفسار 
عن الصك املشار له بعاليه فوردنا جواب ذلك من فضيلة رئيس هذه املحكمة املساعد برقم 
٣٤٢٢٠٨٧٤١ وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٧هـ املرفق باملعاملة، املتضمن أن الصك املشار له 
ساري املفعول ومطابق لسجله وصالح لالعتامد عليه عند اإلفراغ، كام أحرض املنهي وكالًة 
جريدة )...( بعددها رقم )...( بتاريخ ٢٠١٣/٠٥/١٨م املتضمنة إعالن من مكتب )...( 
للعقارات هلذه القطع املذكورة أعاله، وبطلب البينة من املنهي بعاليه عىل أن بيع األرايض 
بعاليه بالقيمة املذكورة فيه غبطة ومصلحة ظاهرة للوصية أحرض كاًل من: )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
التابعة  املذكورة  األرايض  بيع  أن  عىل  اهلل  أشهد  قائاًل:  منهام  واحد  كل  فشهد   ،)...( رقم 
ظاهرة  ومصلحة  غبطة  فيه  صاف  املربع  للمرت  رياال  وثالثني  تسعامئة  بمبلغ   )...( لوصية 
 )...( من:  كاًل  أحرض  املذكورين  للشاهدين  املعدلني  وبطلب  شهدا،  هكذا  للوصية، 
بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي 
السجل املدين رقم )...(، فشهد كل واحد منهام قائاًل: أشهد اهلل أن الشاهدين املذكورين 
بعاليه ثقتان عدالن مرضيا الشهادة يل وعيل، هكذا شهدا. ويف نفس اجللسة حرض الراغبان 
يف الرشاء )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية 



390

اإنهاءات الو�صية

املذكورة يف  األرايض  قطع  موافقتهام عىل رشاء  وقررا   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
وأهنام  املربع،  للمرت  ريال  وثالثون  تسعامئة  وهو  املذكور  باملبلغ  بعاليه  وكالًة  املنهي  إهناء 
االستئناف  حمكمة  من  بالبيع  اإلذن  عىل  املصادقة  بعد  اإلفراغ  عند  القيمة  لدفع  مستعدان 
بالقصيم، هكذا قررا، فبناًء عىل ما تقدم من اإلهناء، وبعد االطالع عىل صك التملك املشار 
له بعاليه املستفرس عن سجله املتضمن أن األرايض املذكورة بعاليه تابعة لوصية )...(، وعىل 
صك النظارة املذكور بعاليه وبعد التحقق من وجود الغبطة واملصلحة لبيع قطع األرايض 
املذكورة، وباالطالع عىل قرار قسم اخلرباء وعىل إفاديت املكاتب العقارية املرفقة باملعاملة، 
أذنت  فقد  لذا  للوصية  فيه غبطة ومصلحة ظاهرة  املذكورة  القيمة  بيعها هبذه  أن  املتضمنة 
املذكور وقدرها تسعامئة وثالثون رياال  باملبلغ  املذكورة  ببيع قطع األرايض  للمنهي نظارًة 
بقيمة إمجالية قدرها )٦٧٠٧٠٩٤.٩ ريال( ستة ماليني وسبعامئة  املربع صاف، أي  للمرت 
وسبعة آالف وأربعة وتسعون ريال وتسعون هللة، وقررت حجز كامل املبلغ يف حساب 
طريق  عن  السعودي  العريب  النقد  مؤسسة  فرع  لدى  والقرص  باألوقاف  اخلاص  املحكمة 
فضيلة رئيس هذه املحكمة حتى رشاء البدل عىل إذن احلاكم الرشعي، وقررت رفع ذلك 
بالرشاء  للراغبني  املذكورة  القطع  كامل  بإفراغ  أقوم  وسوف  لتدقيقه،  االستئناف  ملحكمة 
املذكورين والتهميش عىل صك التملك وسجله بذلك بعد اكتساب احلكم القطعية إن شاء 

اهلل. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد حرر يف ١٤٣٥/٠١/٠٨هـ.

اخلميس  يوم  ففي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحد  هلل  احلمد 
١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ افتتحت اجللسة يف متام الساعة العارشة صباحًا، وقد عادت املعاملة من 
رقم ٣٣١٤٣٩٥٨١ يف ١٤٣٣/٠٨/٠٧هـ  رئيسها  بخطاب  بالقصيم  االستئناف  حمكمة 
وبرفقه القرار رقم ٣٣٣٦٦٤٦٢ يف ١٤٣٣/٠٨/٠٤هـ الصادر من قضاة الدائرة املختصة 
الصك  املقدمة: )وبدراسة  بعد  ما نصه  فيه  الوارد  الشخصية واإلهناءات  بتدقيق األحوال 
 )  ٣٤٩٨٥٨٩٧  ( رقم  املنهي  وكالة  أواًل:  اآليت:  لوحظ  املعاملة  وأراق  ضبطه  وصورة 
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وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ، املنوه عنها يف الضبط والصك تتعلق بأربع من القطع املنهى 
قرار  يف  جاء  ما  خيالف  اإلذن  نص  يف  فضيلته  قرره  الذي  اإلمجايل  املبلغ  ثانيًا:  فقط.  عنها 
هيئة النظر، واملتعني معرفة املساحة اإلمجالية لكل قطعة وقيمتها اإلمجالية حسب سعر املرت 
املقرر وعرض ذلك عىل املنهي وراغبي الرشاء. ثالثًا: ينبغي اإلعالن عن البيع باملنشورات 
وبلوحة إعالن عىل العقار، ملالحظة ما ذكر وإجراء ما يلزم نحوه وإحلاق ما جيريه بالضبط 
وصحبه  وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  املعاملة.  إعادة  ثم  وسجله  والصك 
وسلم. ا.هـ بتوقيع وختم أصحاب الفضيلة قضاة دائرة االستئناف الشيخ/ )...( والشيخ 
)...( ورئيس الدائرة الشيخ )...( (، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم اهلل، فأقول: 
يف  هلا  يرش  ومل  باملعاملة  مرفقة  املتبقية  للقطع  املنهي  وكالة  فإن  األوىل  للمالحظة  بالنسبة 
الصادرة  ١٤٣٤/٠٧/٢٣هـ  يف   ٣٤٩٨٥٨٧٤ رقم  الوكالة  وهي  سهوًا  والضبط  الصك 
املوقفة،  للقطع  بيع  إذن  صك  باستخراج  فيها  له  واملخول  بربيدة  الثانية  العدل  كتابة  من 
للمالحظة  وبالنسبة  بريدة،  شامل  الواقعة   ٤٨٢ -٤٨٣ -٥١٢ -٥١١ الرقم  ذات  وهي 
الثانية: فإن املبلغ املذكور يف نص اإلذن وقدره )٦٧٠٧٠٩٤.٩ ريال( ستة ماليني وسبعامئة 
وسبعة آالف وأربعة وتسعون ريال وتسعون هللة هو املوافق للمساحات اإلمجالية للقطع 
املذكورة، حيث تم مجع املساحات فنتج أن جمموعها )٧٢١١.٩٣م٢ ( سبعة آالف ومائتان 
املرت  بسعر  مرضوبة  املساحة  وهذه  مربع،  سنتمرت  وتسعون  وثالثة  مربعًا  مرتًا  عرش  وأحد 
وسبعة  وسبعامئة  ماليني  ستة  ريال(   ٦٧٠٧٠٩٤.٩( املبلغ  كامل  ليصبح  ٩٣٠ريال(   (
آالف وأربعة وتسعون ريال وتسعون هللة، وأما ما جاء يف قرار هيئة النظر فإنه غري موافق 
للمساحة اإلمجالية املذكورة، ويف هذه اجللسة حرض املنهي والراغبان بالرشاء )...( و)...( 
وقدره  إليه  املشار  األرايض  قطع  قيمة  جمموع  عرض  وجرى  أعاله،  سجلهام  إىل  املشار 
)٦٧٠٧٠٩٤.٩ ريال( ستة ماليني وسبعامئة وسبعة آالف وأربعة وتسعون ريال وتسعون 
هللة، فقررا موافقتهام واستعدادمها بدفع كامل املبلغ، هكذا قررا بعد تصديق هذا اإلجراء 
إعالن  وأبرز  وكالة  املنهي  حرض  فقد  الثالثة:  للمالحظة  وبالنسبة  االستئناف،  حمكمة  من 
ببيع قطع األرايض املذكورة يف جريدة )...( بعددها رقم )...( يف ١٤٣٥/٠٢/٠٦هـ، كام 
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أنه سبق وضع لوحات إعالنية يف نفس القطع وأحرض صورًا فوتوغرافية تفيد ذلك  أفاد 
تم إرفاقها يف املعاملة، فبناء عىل ما تقدم فإنني ال زلت عىل حكمي بعد اإلجراء األخري من 
اإلذن ببيع السبيل باملبلغ املذكور، وأمرت بإحلاق ذلك يف الصك وسجله وإعادة املعاملة 
ملحكمة االستئناف إلكامل الزمها، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه 

وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٢/٠٩هـ.
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة احلقوقية الثانية بمحكمة االستئناف 
برقم  بربيدة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  املعاملة  عىل  القصيم  بمنطقة 
 )...( عن  بالوكالة   )...( بطلب  اخلاصة  ١٤٣٥/٢/١٥هـ،  وتاريخ   )٣٤١٨٣١١٢٢(
الناظر عىل وصية والدته )...( اإلذن له يف بيع كامل قطع األرايض ذوات األرقام: )٥١١( 
و)٥١٢( و)٤٨٢( و)٤٨٣( و)٣٧٨( و)٣٧٧( و)٤٢٧( و)٢٠١( من املخطط رقم )...( 
الواقع )...( بربيدة؛ املرفق هبا الصادر من فضيلة القايض باملحكمة الشيخ )...( املسجل 
برقم )٣٥١١٧٩٠٥( وتاريخ ١٤٣٥/١/١٦هـ؛ املتضمن اإلذن للمنهي نظارة ببيع قطع 
ما  عىل  وباالطالع  سابقًا،  عليه  املالحظ  فيه؛  ومفصل  مدون  هو  كام  املذكورة،  األرايض 
وتاريخ  رقم )٣٥١٢٤٦٤٢(  قرارنا  بناًء عىل  والصك،  بالضبط  وأحلقه  فضيلته  به  أجاب 
١٤٣٥/١/٢٣هـ، قررنا التصديق عىل ما أذن به فضيلته بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفـق، 

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

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٢٦٦٢٧٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة القصيم

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ رقم القرار: ٣٥١٠٩٩٨٢ 

إذنابيعا-انصيباوصيةاوسارصامناعقارا-اصكاممكيةا-ارسيانامفعولها-اسلتراسقلا
ومصمحةا غبطةا عدولا-ا شهودا شهادةا تلصحيفةا-ا يفا إعالنا تلعقارا-ا تثمنيا تخلربتءا-ا
لموصيةاوتلقارصا-اتإلذنالمناظلاوتلويلا-اتصديقاتحلكلا-اإجلتءاتملبايعةا-احفظانصيبا

تلقارصاوتلوصية.

حتققاتلغبطةاوتملصمحة.

ناظر وصية ووصيًا عىل قصار، وطلبا  املنهيان أحدمها بصفته وكيل ورثة واآلخر  أهنى 
الورثة  بني  من  وألن  فيهام  للوصية  نصيب  لوجود  مورثهم  تركة  من  عقارين  ببيع  اإلذن 
قصارا، وقد ورد قرار قسم اخلرباء باملحكمة متضمنًا أن يف بيع العقارين بالثمن املنهى به 
غبطة ومصلحة للوصية والقارصين، كام تم تقييم العقارين من قبل مكاتب عقارية بقيمة 
مقاربة للثمن الوارد يف اإلهناء، وبعد اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مل يتقدم أحد سوى 
وبطلب  العقارين،  ملكية  صكي  مفعول  رسيان  من  القايض  حتقق  ثم  الرشاء،  يف  الراغب 
البيع  يف  ومصلحة  غبطة  بوجود  فشهدا  رشعا  معدلني  شاهدين  أحرضا  املنهيني  من  البينة 
للوصية والقرص، كام حرض الراغب يف الرشاء وقرر موافقته عىل رشاء العقار بالثمن الوارد 
يف اإلهناء، ولذا فقد أذن القايض للناظر والويص ببيع العقارين عىل الراغب يف الرشاء بذلك 
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الثمن، عىل أن يقسم بني املستحقني كٌل بحسب نصيبه املوضح يف احلكم، وصدق احلكم من 
حمكمة االستئناف، ثم تم إجراء املبايعة بني الطرفني، وأثبت القايض البيع وانتقال امللكية، 

وقرر حفظ نصيب القرص والوصية يف احلساب املخصص لذلك.

عىل  بناء  بربيدة،  العامة  باملحكمة  القايض   )...( أنا  فلدّي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
باملحكمة  واملقيدة   )٣٤٢٦٦٢٧٩( برقم  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة 
املوافق  األربعاء  يوم  ويف  ١٤٣٤/٠٦/١١هـ،  يف  وتارخيها   )٣٤١٤٠٠٥٩٢(  برقم 
سعودي   )...( حرض/  وفيها   ٠٤:٢٦:١٠ الساعة  اجللسة  افتتحت  /١٤٣٤هـ،   ٨/  ٢٤
القصار  عىل  والويص   )...( وصية  عىل  الناظر   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
من ورثة )...( وهم )...( و)...( و)...( و)...( و)...( بموجب الصك الصادر من هذه 
املحكمة برقم )٣٢١٨٠٥٣١( يف ١٤٣٢/٧/٢٥هـ والوكيل عن )...( بموجب الوكالة 
وعن  ١٤٣٤/٤/٨هـ  يف   )٣٤٤٣٠٥١١( برقم  بربيدة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة 
يف   )٣٤٤٣٢٤٧٠( برقم  بربيدة  الثانية  العدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   ،)...(
١٤٣٤/٤/٨هـ، كام حرض )...( باألصالة عن نفسه وبالوكالة عن )...( و)...( و)...( 
و)...( بنات )...(، واملذكورون ما عدا املنهي )...( هم ورثة )...(، وذلك بموجب صك 
١٤٣٣/١٢/٢٩هـ،  يف   )٣٣٤٨٢٢٩١( برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  اإلرث  حرص 
 )...( يف  الواقعني  هلا  املجاور  واحلوش  العامرة   )...( تركة  ضمن  من  إن  قائلني:  وأهنيا 
يف   )٣/١/٢٨٠( برقم  بربيدة  األوىل  العدل  كتابة  من  الصادرين  بالصكني  املثبتني 
وعرشين  تسعة  بطول  )أ(  اجلزء  شامال:  واملحدودة  بالعامرة  واخلاص  ١٤٢٦/١٠/٦هـ 
)١٥م(  مرتا  عرش  مخسة  عرضه  شارع  وجنوبا  سنتيمرتا)٢٩.٩٩م(  وتسعني  وتسعة  مرتا 
عرش  ثامنية  وبطول  )١٢م(  مرتا  عرش  اثنا  عرضه  شارع  ورشقا  )٣٠م(  مرتا  ثالثني  بطول 
مرتا وثامنني سنتيمرتا )١٨.٨٠م( وغربا:اجلزء )ج( بطول تسعة عرش مرتا ومخسة ومخسني 
)١٩.٥٥م( ومساحتها:مخسامئة وأربعة وسبعني مرتا مربعا ومخسة وتسعني باملائة من املرت 
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املربع )٥٧٤.٩٥م٢( وبموجب الصك رقم )٣/١/٢٨١( يف ١٤٢٦/١٠/٦هـ اخلاص 
باحلوش واملحدود:شامال جار بطول ثالثني مرتا)٣٠م( وجنوبا شارع عرضه اثنا عرش مرتا 
)١٢م( بطول عرشين مرتا وتسعة وتسعني سنتيمرتا )٢٩.٩٩م( ورشقا:شارع عرضه اثنا 
)ج(  اجلزء  وغربا  سنتيمرتا)١٨.٨٠م(.  وثامنني  مرتا  عرش  ثامنية  بطول  )١٢م(  مرتا  عرش 
ومخسة  مخسامئة  ومساحته:  )١٩.٥٥م(  سنتيمرتا  ومخسني  ومخسة  مرتا  عرش  تسعة  بطول 
وسبعني مرتا مربعا وأربعة باملائة من املرت املربع )٥٧٥.٠٤م٢(، وقد رغب الورثة البالغون 
يف بيع نصيبهم من هذه العقار، وتم عرضه وانتهى السوم بمبلغ إمجايل قدره: )٢٢٠٠٠٠٠( 
وصية  منها  والربع  قصارا  الورثة  ضمن  من  ألن  ونظرًا  صايف،  ريال  ألف  ومائتا  مليونان 
القصار  ببيع ما خيص  فيه غبطة ومصلحة، نطلب اإلذن  املبلغ  العامرة واحلوش هبذا  وبيع 
والوصية من العامرة واحلوش املذكورين هبذه القيمة، هكذا أهنيا، وقد كتبت لرئيس قسم 
للوقوف  ١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ  يف   )٣٤١٤٠٠٥٩٢( رقم  باخلطاب  املحكمة  هبذه  اخلرباء 
عىل هذه العامرة واحلوش املذكورين أعاله واإلفادة عن حاهلام وحمتوياهتام، وهل يف بيعهام 
يف   )٣٤١٤٠٠٥٩٢( رقم  بخطاهبم  جواهبم  فورد  ال؟  أم  ومصلحة  غبطة  فيه  املبلغ  هبذا 
)أنه  فيه:  والذي جاء  ١٤٣٤/٧/١٠هـ  املؤرخ يف  املحرض  به  املرفق  ١٤٣٤/٠٧/١٥هـ 
تم الوقوف عىل العقار املذكور أعاله، وهو عبارة عن عامرة تتكون من دورين بحالة ممتازة 
جدا تقع عىل شارعني، وفيها مالحق واحلوش املجاور هلا يتكون من غرفة ومدخل للسيارة 
العقاريني  بأهل اخلربة من  التحري واالستعانة  وملحق وفيه مزروعات نخيل قليلة وبعد 
الذين قدروا العقار فإن اهليئة ترى أن بيع العقار بمبلغ: )٢٢٠٠٠٠٠( مليونني ومائتي ألف 
ريال فيه غبطة ومصلحة للقصار وللوصية( ا.هـ. كام تضمن اخلطابان الصادران من مؤسسة 
)...( العقارية بتاريخ ١٤٣٤/٧/٥هـ ومكتب )...( العقاري بتاريخ ١٤٣٤/٧/٩هـ أن 
سعر العقار يرتاوح مابني مليون وسبعامئة ومخسني ألف ريال إىل مليون وثامنامئة ألف ريال، 
حسب إفادة مكتب الرصاحة، ومليونني ومائة وسبعني ألف ريال وحتى مليونني ومائتان 
وثالثني ألف ريال حسب إفادة مكتب )...(، وتم اإلعالن عنه يف جريدة )...( بعدد )...( 
وتاريخ ١٤٣٤/٨/١هـ، كام جرى اإلعالن عنه للعموم لدى املكاتب العقارية ووضع عليه 
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لوحة إعالنية ووقف عىل هذا املبلغ، هذا وقد أحرض املنهي كاًل من )...( سعودي اجلنسية 
رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي  و)...(   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب 
)...(، فشهد كل واحد منهام بقوله: إنني أعرف العقارين املذكورين يف إهناء املنهي املوضحة 
حدودمها وأطواهلام ومساحتهام أعاله، وأشهد اهلل تعاىل أن القيمة املذكورة للعقارين يف إهناء 
املنهي أعاله مناسبة وأن بيعها بقيمة إمجالية قدرها )٢٢٠٠٠٠٠( مليونني ومائتي ألف ريال 
فيه غبطة ومصلحة للقصار والوصية، هكذا شهدا، وجرى تعديلهام من قبل )...( سعودي 
اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( اللذين شهد كل واحد منهام بمفرده قائال أشهد بأن الشاهدين أعاله ثقتان عدالن، 
وقد حرض اجللسة املشرتي )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وقرر 
موافقته عىل رشاء هذين العقارين باملبلغ املذكور يف اإلهناء أعاله، وأنه مستعد بدفع القيمة 
عند اإلفراغ بعد املصادقة عىل اإلذن بالبيع من حمكمة االستئناف، هكذا قرر، كام تم التأكد 
فضيلة  خطايب  بموجب  لسجلهام  ومطابقتهام  أعاله  عنهام  املنوه  امللكية  صكي  رسيان  من 
ورقم  ١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ  يف   )٣٤١٤٨٠٣٧٦( برقم  بربيدة  األوىل  العدل  كتابة  رئيس 
املفعول،  مطابقان لسجلهام وساريا  الصكني  بأن  )٣٤١٤٧٩٨٩٠( يف ١٤٣٤/٦/١٩هـ 
وقد جرى االطالع عليهام من قبيل فوجدهتام صاحلني لالعتامد عليهام عند اإلفراغ، وجرى 
االطالع عىل صك النظارة عىل الوصية الصادر من هذه املحكمة برقم )٣٢١٨٠٥٣١( يف 
١٤٣٤/٧/٢٥هـ، كام جرى سؤال املنهيني: هل يوجد أي ديون أو التزامات يف ذمة املورث 
للغري أم ال؟ فأفادا بأنه ال يوجد يشء من ذلك يف ذمة املورث، وبقسمة املبلغ يكون نصيب 
الوصية الربع وقدره مخسامئة ومخسون ألف ريال )٥٥٠٠٠٠(، ويكون الباقي مبلغ وقدره 
مليون وستامئة ومخسون ألف ريال )١٦٥٠٠٠٠( ريال للورثة، ونصيب الزوجة منه الثمن 
 )١٤٤٣٧٥٠( والباقي   )٢٠٦٢٥٠( رياال  ومخسون  ومائتان  آالف  وستة  مائتان  وقدره 
وتسعون  واثنان  مائة  قدره  الذكر  فنصيب  األنثيني،  حظ  مثل  للذكر  األوالد  عىل  يقسم 
ومئتان  ألفا  وتسعون  ستة  قدره  األنثى  ونصيب  ريال   )١٩٢٥٠٠( ريال  ومخسامئة  ألف 
و)...(  و)...(   )...( وهم  القصار  نصيب  يكون  وعليه  ريال   )٩٦٢٥٠( رياال  ومخسون 
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و)...( و)...( سبعامئة وسبعون ألف ريال )٧٧٠٠٠٠(، فبناء عىل ما سبق والكتامل صك 
العقار لإلجراءات الرشعية والنظامية وبعد االطالع عىل صك حرص الورثة وعىل وكاالت 
املنهيني التي ختوهلام لذلك، وملا تضمنه قرار هيئة النظر وتقييم املكاتب العقارية وحيث إن 
مجيع الورثة موافقون عىل بيع العقار باملبلغ املذكور وقبل املشرتي بذلك وحيث إن النظر 
يف نصيب القصار والوصية من اختصاص احلاكم الرشعي فلهذا وملا تقدم فقد قررت ما 
القصار )...( و)...( و)...( و)...(  بيع نصيب  للناظر )...( يف  باإلذن  ييل: أوال: أمرت 
و)...( أوالد )...( من العامرة واحلوش املجاور هلا املذكورة بمبلغ سبعامئة وسبعني ألف 
ريال )٧٧٠٠٠٠( وأمرت بإيداعه يف حساب األوقاف والقصار بمؤسسة النقد عن طريق 
العقار  الوصية من هذا  ببيع نصيب  للناظر )...(  باإلذن  أمرت  ثانيا: كام  املحكمة.  رئيس 
حساب  يف  الوصية  مبلغ  وإيداع   ،)٥٥٠٠٠٠( ريال  ألف  ومخسون  مخسامئة  وقدره  بمبلغ 
املحكمة اخلاص باألوقاف والقصار بمؤسسة النقد عن طريق رئيس املحكمة. ثالثًا: قررت 
رفع ذلك ملحكمة االستئناف لتدقيقه، وبعده يتم اإلفراغ للمشرتي والتهميش عىل صكي 
امللكية بذلك بعد اكتساب احلكم القطعية، هذا ما ظهر يل يف كل ما تقدم وبه حكمت، وباهلل 

التوفيق. حرر يف ١٤٣٤/٠٨/٢٤هـ، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بربيدة، ويف يوم الثالثاء 
االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  وردت  وقد  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٤/١٢/٣هـ  املوافق 
بمحكمة  الثانية  احلقوقية  الدائرة  قضاة  الفضيلة  أصحاب  قرار  ومشفوعها  بالقصيم 
وبدراسة  املتضمن:  ١٤٣٤/٠٩/٢٠هـ  يف   )٣٤٣٢٢٣٧٨( برقم  املسجل  االستئناف 
الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة لوحظ ما ييل: أوال: أن صك النظارة والوصية الذي 
أسامء  يتضمن  مل  ١٤٣٢/٧/٢٥هـ  وتاريخ   )٣٢١٨٠٥٣١( الرقم  ذا  فضيلته  إليه  استند 
ما  منه  ويطلب  ووصاية  نظارة  املنهي  من  ذلك  من  فضيلته  يتحقق  ومل  وأعامرهم  القصار 
يثبت ذلك. ثانيا: قال فضيلته: )أمرت باإلذن للناظر )...( يف بيع نصيب القصار كام أمرت 
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باإلذن للناظر )...( ببيع نصيب الوصية(، واألمر هذا ال وجه له، والصحيح أن يأذن فضيلته 
نحوه  يلزم  ما  وإجراء  ذكر  ما  مالحظة  فضيلته  فعىل  بحسبه،  كل  والويص  للناظر  مبارشة 
الفضيلة  الضبط والصك وسجله )...(.ا.هـ، وعليه أجيب أصحاب  وإحلاق ما جيريه يف 
وأقول: بالنسبة للمالحظة األوىل: فقد تقدم املنهي للمحكمة العامة بربيدة بطلب إيضاح 
عمل الناظر وأسامء القصار وصدر من املحكمة العامة بربيدة الصك رقم )٣٤١٠٦٨١( 
وتاريخ ١٤٣٤/١/١٣هـ. مرفق صورته باملعاملة أثناء رفعها ملحكمة االستئناف وهو لفه 
رقم )٤( وقد ذكر فيه أسامء القصار وأعامرهم. أما بالنسبة للمالحظة الثانية: فأقول: نظرا 
املنهى عنه كل بحسبه. وعليه مل يظهر يل  العقار  بيع  للناظر والويص يف  أذنت  فقد  ملا ذكر 
سوى ما أجريته. وباهلل التوفيق، حرر يف ٣ /١٤٣٤/١٢هـ. وصىل اهلل عىل حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.
احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بربيدة، ويف يوم اخلميس 
االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  وردت  وقد  اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٠٣/١٥هـ  املوافق 
املتضمن  ١٤٣٥/٠١/٠٩هـ  وتاريخ   )٣٥١٠٩٩٨٢( رقم  القرار  ومشفوعها  بالقصيم 
املصادقة عىل إجراء إذن البيع، وعليه فقد حرض/ )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين )...( أصالة ووكالة، كام حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم 
األول  الرشاء  الراغب يف  إن  قائلني:  وقررا  أعاله،  املوضحة  الرشعية  )...( حسب صفته 
)...(، قد عدل عن الرشاء، وقد حرض مشرت آخر ثم قررا قائلني: بعنا كامل العامرة واحلوش 
املذكور حدودمها وأطواهلام ومساحتهام أعاله بام فيه ما خيص الوصية والقصار عىل املشرتي 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( بمبلغ وقدره مليونان ومئتا ألف 
رئيس  ألمر   )...( مرصف  عىل  املسحوب  الشيك  بموجب  الوقف  خيص  ما  وقدم  ريال، 
املحكمة العامة بربيدة برقم )٥٤٤١١٨( يف ١٤٣٥/٠٣/٠٧هـ املمثل ملبلغ قدره مخسامئة 
القارصين وهم )...( و)...( و)...(  ومخسون ألف ريال )٥٥٠٠٠٠(، كام قدم ما خيص 
و)...( و)...( أوالد )...( من العامرة واحلوش املجاور هلا املذكورة بمبلغ وقدره سبعامئة 
املحكمة  رئيس  ألمر  عىل  املسحوب  الشيك  بموجب   )٧٧٠٠٠٠( ريال  ألف  وسبعون 
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العامة بربيدة برقم )٥٤٤١٤٤( يف ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ، كام قدم ما خيص باقي الورثة وهم 
الزوجة والبالغني وقدره ثامنامئة وثامنون ألف ريال )٨٨٠٠٠٠( بموجب الشيك املسحوب 
وقدره  الثمن  منه  للزوجة  ١٤٣٥/٠٣/١٢هـ  يف   )٥٤٤١٤٥( برقم   )...( مرصف  عىل 
األنثيني،  حظ  مثل  للذكر   )٦٧٣٧٥٠( وقدره  الورثة  من  للبالغني  والباقي   )٢٠٦٢٥٠(
وسلمنا املشرتي وكالة العامرة واحلوش املذكورين يف حملهام خالية من الشواغل بعد وقوف 
ودفع  اإلفراغ  وقبول  الرشاء  حق  له  املخول   )...( رقم  مدين  )...( سجل  الرشعي  وكيله 
يف   )٣٤٧٧٥١٧( برقم  الرياض  رشق  عدل  كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب  الثمن 
١٤٣٤/٣/٢٨هـ وعليه صار العقار حتت يده وترصفه، ومل يبق لنا يف املبيع وال قيمته يشء 
بعد هذا هكذا قرروا ويف هذه اجللسة حرض الوكيل )...( سجل مدين رقم )...( املذكور 
بعاليه لصالح موكله )...(، وصادق عىل مجيع ما نسب إليه، وقرر رشاء العامرة واحلوش 
اجلنسية  سعودي   )...( وشهادة  بحضور  أعاله  املذكور  باملبلغ  هلام  واستالمه  املذكورين 
بموجب السجل املدين رقم )...( و)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
فبناء عىل ما سبق من اإلهناء وبعد االطالع عىل الصك الصادر مني بعاليه املصدق من حمكمة 
االستئناف بالرياض أعاله والتأكد من رسيان صكي امللكية املنوه عنهام أعاله ومطابقتهام 
لسجلهام بموجب خطايب فضيلة رئيس كتابة العدل األوىل بربيدة برقم )٣٤١٤٨٠٣٧٦( 
يف١٤٣٤/٠٦/٢٠هـ ورقم )٣٤١٤٧٩٨٩٠( يف ١٤٣٤/٦/١٩هـ بأن الصكني مطابقان 
املفعول، وقد جرى االطالع عليهام من قبيل فوجدهتام صاحلني لالعتامد  لسجلهام وساريا 
الرشاء وذلك حسب  قد عدل عن   )...( السابق  املشرتي  إن  اإلفراغ، وحيث  عند  عليهام 
وأصالة  نظارة  البائع  من  والقبول  اإلجياب  حصل  وحيث  املعاملة.  يف  لدينا  املرفق  إقراره 
ووكالة، فقد ثبت لدي انتقال كامل العامرة واحلوش أعاله بحدودمها وأطواهلام ومساحتهام 
أعاله بام فيه ما خيص الوقف والقصار مللك املشرتي )...(، وسيتم اختاذ الالزم نحو إيداع 
ما خيص الوقف والقصار املنوه عنهام أعاله يف حساب األوقاف لدى مؤسسة النقد العريب 
السعودي عن طريق رئيس املحكمة، وقررت إصدار صك بذلك. وباهلل التوفيق ، حرر يف 

١٤٣٥/٠٣/١٥هـ. وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
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احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة احلقوقية الثانية بمحكمة االستئناف 
برقم  بربيدة  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  الــواردة  املعاملة  عىل  القصيم  بمنطقة 
وصية  عىل  الناظر   )...( بطلب  اخلاصة  ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ؛  وتاريخ   )٣٤٢١٨٧٣٢١(
الواقعني  هلا  املجاور  واحلوش  العامرة  ببيع  اإلذن  ورثته  من  القصار  عىل  والويص   )...(
برقم  املسجل   )...( الشيخ  باملحكمة  القايض  الصادر من فضيلة  الصك  املرفق هبا   ،)...(
إذنه بذلك، كام هو مدون ومفصل  املتضمن  )٣٤٣٠٧٤٩٨( وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٨هـ؛ 
فيه؛ املالحظ عليه سابقًا، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه بالضبط والصك بناًء 
عىل قرارنا رقم )٣٤٣٢٢٣٧٨( وتاريخ ١٤٣٤/٩/٢٠هـ قررنا التصديق عىل ما أذن به 
فضيلته بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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والية

 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالطائف

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٤٧٣٨٤٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٢٧هـ رقم القرار: ٣٥١٨٨٧٥١ 

إنكارا تملوجبا-ا لعدما فقخهاا طمبا ويلا-ا إسامةا عىلا معارضةا عقالا-ا سارصا واليةا-ا
تلويلا-اتقليلاطبيا-اإعاسةاذهنيةابقيطةا-احاجاهاإىلاإسامةاويلا-ارصفاتلنظل.ا

سلتراأهلاتخلربة.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه بصفته وليًا عىل زوجها طالبة احلكم بفسخ واليته 
عليه لتمتعه بقواه العقلية وعدم موجب إقامة ويل عليه، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه 
غري  وترصفاته  متزن  غري  أنه  وقرر  عليه  الوالية  إىل  املدعية  زوج  أخيه  حاجة  عدم  أنكر 
مسؤولة، وبعد عرض املوىل عليه عىل جلنة من األطباء لتقدير أهليته الرشعية رأت حاجته 
حكم  فقد  ولذا  اإلدراك،  يف  وضعف  لديه  بسيطة  ذهنية  إعاقة  لوجود  شؤونه  يرعى  لويل 
القايض برصف النظر عن دعوى املدعية وألزم الويل باحلفاظ عىل مال املوىل عليه ومتابعة 

شؤونه، فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

والقائم  بالطائف  العامة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  وبناء   ،)...( القضائي  القسم  بعمل 
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برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٣/٠٧/١٩هـ،  وتاريخ   ٣٣٤٧٣٨٤٩ برقم  بالطائف  العامة 
٣٣١٣٥٤١٧٢ وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/١٩هـ، ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٣/١١/٠٩هـ 
افتتحت اجللسة الساعة العارشة والنصف، وفيها حرضت )...( سعودية اجلنسية بموجب 
السجل املدين رقم )...( برفقة زوجها املعرف هبا )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...(، وادعت عىل احلارض معها )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...( قائلة يف دعواها عليه: إن هذا املدعى عليه احلارض ويل عىل زوجي، وقد صدر 
حيث  ١٤٢٧/١٠/٢٩هـ،  يف   ١٠/١١/٢٣٣ برقم  املحكمة  هذه  من  عليه  والية  صك 
يزعم أن زوجي )...( بحاجة إىل ويل يقوم عىل شؤونه ويرعى مصاحله؛ إذ يذكر أنه بحاجة 
 )...( زوجي  إن  حيث  ذلك،  خالف  والواقع  حياته،  شؤون  إدارة  عىل  قادر  وغري  لذلك 
ال حيتاج إىل ويل، علاًم بأنه ييسء التعامل معه ومعنا؛ لذا أطلب احلكم عليه بفسخ الوالية 
املدعية  منه، هذه دعواي، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه احلارض أجاب قائال: ما ذكرته 
إىل  بحاجة  إنه  حيث  صحيح،   )...( أخي  عىل  والية  صك  أصدرت  أنني  من  دعواها  يف 
إنه غري متزن وترصفاته غري  إذ  أنه ال حيتاج إىل ويل فغري صحيح؛  أما ما ذكرته من  ذلك، 
املذكور  الوالية  صك  بموجب  وذلك  حياته،  شؤون  يرعى  ويل  إىل  بحاجة  وهو  مسؤولة 
أعاله، واملدعية تطلب ذلك بقصد االستحواذ عليه وعىل أمواله، هكذا أجاب، ثم حرض 
)...( واملذكور رقم هويته الوطنية آنفًا وقرر قائاًل: كل ما ذكرته املدعية صحيح، وأنا بصحة 
وعافية وبكامل قواي العقلية املعتربة رشعًا، وأطالب بفسخ الوالية عني، هكذا قرر، وجرى 
مناقشة املوىل عليه فرأيته بكامل قواه العقلية سوى أن لسانه ثقيل، عند ذلك قررت الكتابة 
ملستشفى الصحة النفسية بالطائف لتقدير أهلية املوىل عليه املعتربة رشعًا مع جلنة مشكلة من 
األطباء، وهل هو بحاجة إىل إقامة قيم أم ال وإفادتنا عن ذلك، وجرى رفع اجللسة لذلك 
وحتى ورود اجلواب. ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٤/٠٢/١٢هـ حرضت املدعية )...( 
برفقة زوجها املعرف هبا )...(، كام حرض املدعى عليه )...(، وقد جرت خماطبة مستشفى 
املتضمن  ١٤٣٣/١١/١٥هـ  يف   ٣٣٢٠٠٢٨٠٨ رقم  بخطابنا  بالطائف  النفسية  الصحة 
طلب اإلفادة عن حالة املدعو )...( ومدى إدراكه وهل هو بحاجة إىل إقامة قيم أم ال ا.هـ. 
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٤٧/٠٦/١٨٧٨ط  برقم  النفسية  الصحة  مستشفى  من  الصادر  بالتقرير  اجلواب  فوردنا 
 )...( أعاله  للمذكور  الطبي  التقرير  بمراجعة  نصه:  ما  املتضمن  ١٤٣٣/١٢/٢٢هـ  يف 
والفحص الطبي النفيس له وجد أن تشخيصه )إعاقة ذهنية بسيطة( ومعامل الذكاء له ٦٦ 
الذاكرة وعدم  العامة واإلدراك وضعف يف  املعلومات  تبني وجود ضعف يف  درجة، وقد 
القدرة عىل احلكم عىل األمور بشكل منهجي سليم، وال يستطيع االهتامم بنفسه، لذا ترى 
من  تقدم  ما  عىل  فبناء  ا.هـ،  شؤونه  يرعى  عليه  قيم  إلقامة  وحيتاج  مؤهل  غري  أنه  اللجنة 
وإىل  أعاله،  وتارخيه  رقمه  املرصود  الوالية  صك  عىل  االطالع  وبعد  واإلجابة،  الدعوى 
التقرير الطبي املرصود أعاله، فقد حكمت برصف النظر عن دعوى املدعية يف طلب فسخ 
والية املدعى عليه، وألزمت الويل املدعى عليه باحلفاظ عىل مال املوىل عليه ومتابعة شؤونه 
ومراقبة اهلل عز وجل يف أخيه رسًا وعالنية، وبعرض ذلك عىل املدعية قررت عدم القناعة 
من  نسخة  تسليمها  وجرى  لطلبها  فأجيبت  اعرتاضية،  الئحة  بتقديم  االستئناف  وطلبت 
صك احلكم لالعرتاض عليه خالل ثالثني يومًا من تارخيه، وأفهمت بتعليامت االستئناف، 
آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  التوفيق،  وباهلل  باحلكم،  القناعة  عليه  املدعى  قرر  كام 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٢/١٢هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة 
بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال  الثالثة  الدائرة 
االستئناف يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل املعاملة الواردة من فضيلة رئيس املحكمة 
العامة بالطائف برقم ٣٣٢٢٤٩٦٧٩ وتاريخ ١٤٣٥/٣/١٢هـ، املرفق هبا الصك الصادر 
وتاريخ   ٣٤٣٥٩٢٦ برقم  بالطائف  العامة  باملحكمة  القايض   )...( الشيخ  فضيلة  من 
١٤٣٤/٢/١٢هـ، املتضمن دعوى املرأة )...( ضد )...( بفسخ واليته عن زوجها )...(، 
املوافقة عىل احلكم،  باألكثرية  تقرر  الصك وصورة ضبطه والئحته االعرتاضية  وبدراسة 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١١٣١٠٠ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ رقم القرار:٣٥١٢٥٥٠٩  

تلطعنايفا تلواليةا-اعدما وتجباتا تقصريايفا تلويلا-ا واليةا-اسارصاعقاًلا-اطمباعزلا
أمانةاتلويلا-اسبقاثبوتاصالحياها-اسابقةاتعاطيامقكلا-ارداتالعابارامنهاا-ارداتلدعوى.

مااجاءايفاكشافاتلقناعا)384/8(لا„ )فمواملايوِصاتألُباإىلاأحٍد(ابالصفاتاتملعاربة،اأوا
اعميهاكالمهايفاتهلبةا)أساماتحلاكلا كاناتألُباموجودًتاغرياماصفابالصفاتاتملعاربة،اكامايدلُّ

أمينًاايفاتلنظلالميايلا(اوتملجنون؛االناقالاتلواليةاإليها”.

وإقامة  زوجها  عىل  الوالية  من  عزله  طالبة  عليه  املدعى  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
ترصفاته،  يف  عليه  املوىل  أخيه  مصلحة  يراعي  ال  عليه  املدعى  ألن  وذلك  عليه،  آخر  ويل 
وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر تقصريه يف واجبات الوالية وقرر أنه يقوم هبا عىل 
األمانة  وموردها  مال  والية  هي  أخيه  عىل  عليه  املدعى  والية  ألن  ونظرًا  استطاعته،  قدر 
يقدح يف  ما  دينه، ولعدم ظهور  أو  املدعى عليه  أمانة  املدعية مل تطعن يف  واالقتدار، وألن 
أمانته، وألنه سبق رد اعتباره من سابقة تعاطي املسكر، وألنه ثبت سابقًا بالبينة املعدلة رشعًا 
فاعرتضت  الدعوى،  برد  القايض  حكم  فقد  لذا  الوالية،   صك  بموجب  الويل  صالحية 

املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.
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القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحدته والصالة والسالم عىل من ال 
برقم  الرئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة  املعاملة  عىل  بناء  املكرمة،  بمكة  العامة  باملحكمة 
يف   ٣٤٥٩٤٢٥٥ برقم  املحكمة  هبذه  واملقيد  ١٤٣٤/٠٣/٠٨هـ،  يف   ٣٤١١٣١٠٠
١٤٣٤/٠٣/٠٨هـ، عليه ففي يوم السبت املوافق ١٤٣٤/٠٥/٠٤هـ افتتحت اجللسة يف 
الوطنية  باهلوية  )...( سعودية  املرأة  وفيها حرضت  والنصف صباحًا،  التاسعة  الساعة  متام 
رقم )...( واملعرف هبا من قبل )...( ... اجلنسية باإلقامة رقم )...(، والصادرة من جوازات 
الرياض، وادعت ضد احلارض معها يف جملس احلكم )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
املدين رقم )...( قائلة يف تقرير دعواها ضده: إن املدعى عليه قد أقيم من قبلكم وليًا عىل أخيه 
زوجي القارص عقاًل )...( وذلك بموجب الصك الصادر من فضيلتكم برقم ٣٤٢٩٥٣٨ 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ، وحيث إن املدعى عليه قد أصبح يترصف يف شؤون مال زوجي 
ذلك،  وغري  للمستشفيات  به  كالذهاب  الرضورية  الحتياجاته  مراعاة  دون  فقط  اخلاصة 
وحيث إن ذلك يرض بمصلحة املوىل عليه، لذا؛ فإين أطلب عزل املدعى عليه من واليته عىل 
شؤون زوجي، وإقامة ويل آخر يقوم بمصاحله ويرعى ماله ويراعي حاجاته الرضورية، هذه 
دعواي، وبعرضها عىل املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكرته املدعية من إقامتي وليًا عىل أخي 
من األب زوج املدعية من قبلكم فصحيح، وقد قمت بالوالية كام جيب، وأنا أقوم بالرصف 
عىل بيت أخي من ماله وأقوم بسداد أجرة الشقة وغري ذلك، أما قيامي بحاجات أخي فأنا 
مل أقبل الوالية إال لكوهنا والية عىل املال فقط، وال أستطيع احلضور ألخي باستمرار نظرًا 
لكوين كبريًا يف السن، إضافة إىل رغبتي يف جتنب املشاكل التي قد تنتج من املدعية أثناء زيارته، 
مال  عىل  بالوالية  األحق  أنا  إنني  بقوهلا:  أجابت  املدعية  عىل  ذلك  وبعرض  أجاب،  هكذا 
زوجي القارص عقاًل، هكذا أجابت، ثم جرى مني سؤاهلا من كوهنا حرضت إلينا قبل إصدار 
صك الوالية ووافقت عىل إقامة املدعى عليه وليًا عىل زوجها، فأجابت: نعم حرضت لكم 
وقررت املصادقة ثم تبني يل أين أحق بالوالية منه، هكذا أجابت، وبسؤال املدعية عام تنقمه 
عىل املدعى عليه فأجابت: بأين ال أنقم عليه يف دينه وال يف أمانته، إال أنه ال ينفق عيلَّ النفقة 
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الكافية يل، هكذا أجابت، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب: بأين بناء عىل اتفاق مع املرأة 
الشقة وقدره عرشون ألف ريال، كام أعطيها مرصوفًا شهريًا قدره  أدفع أجار  فإين  املدعية 
ستة آالف ريال هلا وألوالدها وأجرة خادمة، وقد أخربهتا بأين مستعد لدفع قيمة أي عالج 
بعد إحضارها فاتورة العالج، هكذا أجاب، وبعرضها عىل املدعية أجابت بأنه نعم استعد 
لذلك وقام به، إال أنه اضطرين ألن أدفع فواتري العالج من املرصوف الشهري املتفق عليه، 
اطالعي  جرى  ذلك  عند  أجابت،  هكذا  زوجي،  عىل  ولية  وإقامتي  عزله  بطلب  وأمتسك 
أنه  فوجد  ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٩٥٣٨ برقم  مني  الصادر  الوالية  صك  عىل 
يتضمن تقرير مستشفى امللك عبد العزيز بمكة املكرمة، كام أنه يتضمن إقامتي املدعى عليه 
بعد ثبوت صالحيته بالبينة املعدلة رشعًا وليًا عىل أخيه )...(، ثم قرر كل منهام اكتفاءه بام 
قدم، وقررت إقفال باب املرافعة ورفع اجللسة. ثم يف يوم األحد املوافق ١٤٣٤/٠٥/١٩هـ 
افتتحت اجللسة يف متام الساعة التاسعة صباحًا، وفيها حرضت املرأة )...( سعودية باهلوية 
الوطنية رقم )...( واملعرف هبا من قبل )...( ... اجلنسية باإلقامة رقم )...(، والصادرة من 
جوازات مكة املكرمة واملدعى عليه )...( املنوه عنهام بعاليه، فبناًء عىل ما تقدم من الدعوى 
واإلجابة، وبام أن املدعية طلبت عزل املدعى عليه من الوالية عىل زوجها لكونه ال يذهب 
لزوجها،  أٌخ  هو  الذي  عليه  املدعى  من  بالوالية  أحق  وأهنا  ذلك،  ونحو  للمستشفيات  به 
وحيث ذكر املدعى عليه بأن الوالية هي والية مال، وحيث مل تطعن املدعية يف دين وأمانة 
املدعى عليه، وحيث إن األوىل بالوالية هو األب فإن مل يوجد فالويص ثم احلاكم، قال يف 
كشاف القناع جلد ٨ صحيفة ٣٨٤: )) )فلو مل يوِص األُب إىل أحٍد( بالصفات املعتربة، أو 
كان األُب موجودًا غري متصف بالصفات املعتربة، كام يدلُّ عليه كالمه يف اهلبة )أقام احلاكم 
أمينًا يف النظر لليتيم ( واملجنون ؛ النتقال الوالية إليه ((، يضاف إىل ذلك أن سبب اإلدالء 
إىل املوىل عليه بالنسبة لألخ هو أوىل وأدوم من الزوجة، وحيث إن الوالية هي والية عىل املال 
ال عىل النفس والرعاية، إذ إن مورد والية املال هي األمانة واالقتدار ومورد والية النفس 
والرعاية هي الرب واإلحسان، فلام تقدم كله فقد رددت دعوى املدعية جتاه املدعى عليه بطلب 
عزله عن الوالية عىل مال القارص عقاًل )...( ملا هو مبني يف األسباب، وبه حكمت، وبعرضه 
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عليهام قرر املدعى عليه القناعة به، كام قررت املدعية االعرتاض بالئحة اعرتاضية، وأفهمت 
املدعية بأن عليها مراجعة املحكمة يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/٠٥/٢٢هـ الستالم نسخة من 
صك احلكم إلبداء معارضتها عليها خالل ثالثني يومًا من التاريخ املحدد الستالمه، وأنه إذا 

مضت املدة ومل تستلم أو تتقدم بالئحة فإن احلكم يكتسب يف حقها القطعية، فأبدت تفهمها.

وتاريخ   ٣٤٥٩٤٢٥٥ رقــم  بمكة  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  ــادت  ع ثم 
١٤٣٤/٠٧/٠٩هـ املقيدة هبذه املحكمة برقم ٣٤٥٩٤٢٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٢هـ 
واملرفق هبا القرار رقم ٣٤٢٥٩٧٧٨ وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ ونصه: „وبدراسة الصك 
الالئحة  عىل  فضيلته  رشح  حيث  حاكمها،  لفضيلة  إعادهتا  باألكثرية  تقرر  ضبطه  وصورة 
املقدمة من املدعية بأنه أطلع عليها ومل جيد ما يؤثر عىل حكمه أو يوجب الرجوع عنه، وقد 
جاء يف الفقرة ثانيًا من الئحة املدعية بأن الويل له سوابق جنائية بسبب تعاطي املسكر وهذا 
إن صح وثبت فهو خمل باألمانة التي جيب توفرها يف من يتوىل الوالية عىل القصار ونحوهم، 
فعىل فضيلته التحقق مما ذكرته املدعية يف الئحتها وخماطبة اجلهات الرسمية للتأكد مما ذكرته 
املدعية من وجود سوابق للمدعى عليه، وإجراء الوجه الرشعي وإحلاق ما جيد لديه يف الصك 
الفضيلة  أصحاب  أجيب  وعليه  ا.هـ  املوفق”  واهلل  تدقيقه  ليتم  وإعادته  وسجله  وضبطه 
وفقهم اهلل: بأنه بناًء عىل قرار أصحاب الفضيلة فقد جرت مني الكتابة لألدلة اجلنائية بكتايب 
بالتفصيل عن سوابق املدعى  رقم ٣٤/١٨٠٤٦٧٢ يف ١٤٣٤/٠٧/٢٥هـ بطلب اإلفادة 
عليه، فوردت اإلفادة بكتاب مدير األدلة اجلنائية برشطة العاصمة املقدسة رقم ٤٢٩٣١٥ 
يف ١٤٣٤/٠٨/٠١هـ وبرفقه صحيفة )...(، وباالطالع عليها وجد أن عليه سوابق آخرها 
باحلكم الصادر بتاريخ ١٤١٥/٠٢/٠٥هـ، وقد رد اعتباره منها بموجب رد االعتبار رقم 
ومل   )...( قبل  من  هبا  واملعرف   )...( املدعية  حرضت  كام  ١٤٢٨/٠٣/٢٠هـ،  يف   ٦٤٤٠
حيرض املدعى عليه، وقد وردتنا إفادة حمرض اخلصوم هبذه املحكمة رشحًا عىل ورقة التبليغ 
املدعى  عن  البحث  )تم  نصها:  وهذا  ١٤٣٤/٠٨/١٤هـ  يف   ٣٤١٩٧٢٥٥٣ برقم  املقيدة 
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إىل  مرات  عدة  الذهاب  تم  أنه  كام  للداللة،  حترض  مل  واملدعية  عنوانه  عىل  نستدل  ومل  عليه 
ما  لسامع  عليه  املدعى  تبليغ  وإلعادة  االستالم(،  يرفض  واملندوب  نجده  ومل   )...( مكتب 
لديه بشأن ما ذكر بعاليه جرى رفع اجللسة. ثم يف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/٠٩/١٦هـ 
قبل  من  هبا  واملعرف   )...( املدعية  حرضت  ظهرًا  الثانية  الساعة  متام  يف  اجللسة  افتتحت 
)...( واملدعى عليه )...( املنوه عنه بعاليه، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه أجاب: بأن هذه 
تائب من ذلك كله وقد صلحت حايل،  نلت جزائي عليها، وأنا  السوابق قديمة جدًا وقد 
هكذا أجاب، فبناًء عىل ما سلف وحيث إن السوابق آخرها قد سجل قبل تسعة عرش عامًا، 
وقد رد اعتباره فيها، وثبت بالبينة املعدلة إبان إقامته وليًا عىل أخيه صالحيته وكونه ذا أمانة 
وديانة واقتدار، وقد ظهر توبته من ذلك ومل تطعن املدعية يف أمانته إبان نظر الدعوى، وعليه 
لضبطه  ذلك  إحلاق  وقررت  للرجوع،  وموجبًا  به  حكمت  ملا  مؤثرًا  ذكر  ما  أرى  ال  فإين 
حمكمة  من  املعاملة  عادت  ثم  كاملتبع.  لتدقيقه  االستئناف  ملحكمة  املعاملة  وإعادة  وصكه 
االستئناف بمكة رقم ٣٤٥٩٤٢٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ املقيدة هبذه املحكمة برقم 
وتاريخ   ٣٤٣٣٩١٣٦ رقم  القرار  هبا  املرفق  ١٤٣٤/١١/٠٣هـ  وتاريخ   ٣٤٥٩٤٢٥٥
إعادهتا  باألكثرية  تقرر  ضبطه  وصورة  الصك  „وبدراسة  ونصه:  ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ، 
لفضيلة حاكمها ملالحظة ما ييل: ١ - عىل فضيلته االطالع عىل دفرت احلساب املفرتض أنه 
أن  طاملا  أنه   - ٢ للخالف.  وقطعًا  للذمة  ابراًء  احلساب  وتدقيق  عليه  املدعى  قبل  من  معد 
املدعى عليه كانت عليه سوابق والبينة التي شهدت بعدالته شهدت عىل ظاهر احلال وهذا 
ال يكفي طاملا وأنه ثبت فسقه فالبد من ثبوت استقامته بعد حصول الفسق منه، وأن ترصح 
البينة بحدوث التوبة بعد الفسق، وعىل فضيلته الرجوع عن حكمه بإقامته وليًا عىل القارص 
التوبة بعد السوابق املذكورة واستقامته عىل أمر اهلل  عقاًل حتى يثبت لدى فضيلته حدوث 
والبعد عن معاصيه، واهلل املوفق((. ويف هذه اجللسة حرضت املدعية )...( واملعرف هبا من 
قبل قسم التفتيش النسائي هبذه املحكمة واملدعى عليه )...( املنوه عنهام بعاليه، كام حرض ابن 
القارص املوىل عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، فجرى سؤال 
املدعى عليه إحضار كشف حساب لتدقيقه جوابًا عن املالحظة األوىل فوعد بإحضاره يف 



410

والية

اجللسة القادمة، ولذا رفعت اجللسة. ثم يف يوم االثنني املوافق ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ افتتحت 
اجللسة يف متام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وفيها حرضت املدعية )...( واملعرف هبا 
من قبل )...( ... اجلنسية حيمل رخصة اإلقامة رقم )...(، كام حرض املدعى عليه )...( املنوه 
عنهام بعاليه، كام حرض ابن القارص املوىل عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين 
رقم )...(، فجرى سؤال املدعى عليه عام وعد به يف اجللسة املاضية، فأبرز لنا كشف احلساب 
الصادر من بنك )...( للفرتة من تاريخ ١٤٣٣/١٠/١٤هـ إىل تاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٨هـ، 
وتسعة  وسبعامئة  ألف  وواحد  مائتان   )٢٠١٧٤٩.٢٤( هو  السابق  الرصيد  أن  واملتضمن 
 )...( القارص  عىل  للوالية  عليه  املدعى  تويل  حني  هللة(  وعرشون  وأربعة  ريال  وأربعون 
١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ  تاريخ  من  للفرتة  اإليداعات  وإمجايل  ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ،  بتاريخ 
ألف  وتسعون  وثالثة  مائة   )١٩٣٩١٢( وقدره  مبلغًا  متثل  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ  تاريخ  إىل 
وتسعامئة واثنا عرش ريال(، وإمجايل السحوبات من قبل الويل املدعى عليه )...( للفرتة من 
تاريخ ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ إىل تاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ متثل مبلغًا وقدره )١١٠٠٠٠مائة 
وعرشة آالف ريال(، وإمجايل اخلصومات من حساب القارص املوىل عليه )...( لسداد أقساط 
وقدره  مبلغًا  متثل  ١٤٣٤/١٢/١٩هـ  إىل  ١٤٣٤/٠٢/٠٤هـ  من  للفرتة  أسهم  متويل 
)٦٨٧٥٣.٤٠( ثامنية وستون ألف وسبعامئة وثالثة ومخسون ريال وأربعون هللة(، والرصيد 
املتبقي هو )٢١٦٩٠٧.٩٤( مائتان وستة عرش ألف وتسعامئة وسبعة رياالت وأربعة وتسعون 
من  املرصوف  املبلغ  عن  عليه  املدعى  وبسؤال  فيه،  جاء  ملا  مطابقًا  وجد  وبتدقيقه   ،) هللة 
قبله وقدره )١١٠٠٠٠مائة وعرشة آالف ريال ( أبرز لنا كشفًا توضيحيًا بذلك، وباالطالع 
عليه وجد أنه يتضمن تسليم املدعية )...( مبلغ وقدره )٧٦٠٠٠ ستة وسبعون ألف ريال( 
ألف  وستون  ستة   ٦٦٠٠٠( وقدره  ومبلغ  بيدها  نقدًا   ) ريال  آالف  عرشة   ١٠٠٠٠( منها 
ريال ( بموجب حواالت مرصفية من حساب املدعى عليه إىل حساب املدعية عىل دفعات 
شهرية، كل دفعة ستة آالف ريال ملدة أحد عرش شهرًا نفقة هلا وألوالدها من املوىل عليه، كام 
وجد أنه يتضمن تسليم نفقة والدة القارص )...( البنها )...( وقدرها )٥٥٠٠ مخسة آالف 
ومخسامئة ريال( عىل دفعات شهرية كل دفعة مخسامئة ريال ملدة أحد عرش شهرًا نفقة واجبة، 
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وقد كان املوىل عليه يسلمها هذا املبلغ إبان صحة من عقله، كام وجد أنه يتضمن سداد أجرة 
الشقة التي يسكنها القارص املوىل عليه وقدرها )٢٠٠٠٠ عرشون ألف ريال ( عىل دفعتني 
إىل  ١٤٣٤/٠٢/٢٩هـ  تاريخ  من  كاملة  سنة  ملدة  ريال(  آالف  عرشة   ١٠٠٠٠( دفعة  كل 
تاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠١هـ، كام وجد أنه يتضمن تسليم املدعو )...( مبلغ وقدره )٨٠٠٠ 
ثامنية آالف ريال( منها مبلغ وقدره )٢٦٠٠ ألفني وستامئة ريال ( إلهناء إجراءات السيارة 
قد  عليه  املوىل  إن  )...(، حيث  األوراق ل  بموجب  ملكيتها  والعائدة  احلجز  املصدومة يف 
اشرتى السيارة ودفع ثمنها ولكنه مل يتمكن من نقل ملكيتها لوقوع احلادث عليها وقد ترضر 
بسببها، ومنها مبلغ وقدره )٣٤٠٠ ثالثة آالف وأربعامئة ريال( لتسديد أقساط عن ابن املوىل 
عليه )...(، وقرر أن ليس لدى )...( املذكور ما يكفي لسداد هذا الدين، والباقي مبلغ وقدره 
)٢٠٠٠ ألفني ريال( لتسليمها البن املوىل عليه ملتطلبات دراسته يف جامعة الدمام، كام وجد 
أنه يتضمن تسليم ابن املوىل عليه )...( مبلغًا وقدره )٥٠٠ مخسامئة ريال( ملتطلبات دراسته 
يف اجلامعة، وقرر أن )...( ابن املوىل عليه ليس لديه ما ينفق عىل نفسه، وأن هذا املبلغ مقدار 
ما يقوم بحاجته، هكذا قرر، وبعرض الكشف عىل املدعية صادقت عليه، وقررت قناعتها بام 
جاء فيه عدا املبلغ املسلم ل )...( وقدره )٦٠٠٠ ستة آالف ريال(، واملبلغ املسلم ل )...( 
وقدره )٢٥٠٠ ألفني ومخسامئة ريال( وبسؤاهلا: هل ل )...( املذكور وظيفة أو مصدر دخل 
وقد  حاليًا،  مغرتب  وهو  غريي  من  عليه  املوىل  لزوجي  ابن  وهو  أعلم،  ال  أجابت:  آخر؟ 
الدمام، هكذا أجابت، وبسؤال  أنه يدرس طالبًا يف جامعة  سمعت من والده قبل احلادث 
املدعية: عن السيارة التي استلم )...( املبلغ من أجلها وقدره )٢٦٠٠ ألفني وستامئة ريال ( 
أجابت: أصادق عىل وقوع احلادث بالسيارة املذكورة، أما املبالغ فال أصادق عليها وأطلب 
إثبات ذلك، هكذا أجابت، وبسؤاهلا: هل ل )...( املذكور وظيفة أو مصدر دخل آخر وعن 
الدين املرتتب عليه؟ أجابت: ال أعلم عن ذلك شيئًا، هكذا أجابت، أما جوابًا عن املالحظة 
الثانية فإن السوابق قديمة وقد صلح حاله ظاهرًا، كام أنه سبق بيان أنه قد رد اعتباره بموجب 
رد االعتبار رقم ٦٤٤٠ يف ١٤٢٨/٠٣/٢٠هـ وقد شهدت البينة بصالحيته لذلك، كام أن 
فاألصل صحة  الويل،  أمانة  يقدح يف  أو  االنتباه  يلفت  ما  فيه  ليس  قبله  املقدم من  الكشف 
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ترصفه، ولكون املدعية قد رصحت بأن دعواها من أجل عزل الويل وإقامتها ولية، ومل يظهر 
يل حسن ترصفها أو صالحيتها لذلك، وعليه ولكل ما سبق فإنه مل يظهر يل سوى ما حكمت 
الفضيلة قضاة حمكمة االستئناف  املعاملة ألصحاب  أوراق  إعادة كامل  به سابقًا، وقررت 
إلكامل الزمها وفق املادة )١٨٨( من نظام املرافعات الرشعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل 

نبينا حممد وآله وسلم. حرر يف ١٤٣٤/١٢/٢٣هـ.
احلمد هلل والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة 
الثانية لألحوال الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت املال بمحكمة االستئناف 
يف منطقة مكة املكرمة االطالع عىل الصك الصادر من فضيلة الشيخ )...( القايض باملحكمة 
العامة بمكة املكرمة برقم ٣٤٢١٧٦٧٣ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠هـ، املتضمن دعوى )...( 
ضد)...( يف طلب عزل ويل، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر باألكثرية املوافقة عىل 
احلكم بعد اإلجراء األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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 8لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بأهبا

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٤٠٦٠٢ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٩/٠٥هـ رقم القرار: ٣٥٣٧٥٨٩٢ 

واليةا-اسارصاسناا-امعارضةاعىلاإهناءا-اتقصريايفاوتجباتاتلواليةا-اطمباعزلاتلويلا-ا
إسامةاتملدعيةابدالاعنها-اسلتراسقلاتخلربتءا-اعدماوجوداتفليطاأواتعدا-ارداتلدعوى.

 
ترصفاتلويلامبنياعىلاتألمانة.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه طالبة احلكم بنزع واليته عىل ابنتها القارصة سنا 
وإقامتها ولية عليها لكونه مقرصا يف واجبات الوالية وال يقوم باإلنفاق عىل املوىل عليها من 
ماهلا بام يكفيها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أنكر تقصريه يف واليته عىل ابنة املدعية 
خصصها  التي  النفقة  مالئمة  متضمنة  اخلرباء  قسم  إفادة  وردت  وقد  عليها،  اإلنفاق  ويف 
املدعى عليه للموىل عليها، كام قدم املدعى عليه بيانا بام قبضه من أموال القارصة وما رصفه 
منها ومل يظهر منه تفريط أو تعد يف واليته، وألن ترصف الويل مبني عىل األمانة ومل يظهر منه 
ما خيل بذلك، لذا فقد حكم القايض برد الدعوى، فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا د. )...( القايض يف املحكمة العامة بأهبا، وبناء عىل املعاملة 
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وتاريخ   ٣٤٤٤٠٦٠٢ برقم  املساعد  بأهبا  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
١٤٣٤/١٠/٠٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٢٧٠١٠٤ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٠٨هـ، 
ففي يوم األحد املوافق١٤٣٤/١٢/٢٩هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١٠، وفيها حرضت 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( واملعرف هبا من قبل والدها )...( 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وحرض حلضورها املدعى عليه )...( 
املولودة يف ١٤٣٠/٥/١٧هـ وقد استخرج  قائلة: املدعى عليه عم البنتي )...(  وادعت 
عليها صك والية عام ١٤٣٣هـ بعد وفاة والدها ورقم الصك ٦/٣ يف ١٤٣٣/٤/٥هـ 
صادر من هذه املحكمة، وهي يف حضانتي ومعي، لكن املدعى عليه مقرص يف مهام واليته 
عليها وال يسأل عنها ومل ينفق عليها عام ١٤٣٣هـ بعد استخراج صك الوالية حتى شهر 
ذي احلجة عام ١٤٣٣هـ، وإنام أعطاين مبلغ ستة آالف ريال دفعة واحدة، أما بعد ذلك فقد 
كان حيول حلسايب شهريا مخسامئة ريال بانتظام لكن البنت حتتاج إىل أكثر من ذلك، حيث 
إنني أدخلتها روضة والبنت مريضة بالربو وتسوس األسنان وانخفاض يف الضغط وحتتاج 
ملراجعة املستشفى باستمرار، واحتجنا كرت العائلة املضافة فيه لتسجيلها فامتنع عن ذلك 
حيث  عليها،  ولية  وإقامتي  منه  الوالية  نزع  أطلب  بذلك،  خيربنا  ومل  الضامن  يف  وأضافها 
املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  دعواي،  هذه  بنتي،  عىل  واليته  استمرار  يف  أرغب  ال  إنني 
عليه أجاب قائاًل: ما ذكرته املدعية من صدور صك بإقامتي وليًا عىل )...( صحيح، وأنا 
للتقاعد حتى تم  العامة  املؤسسة  أقوم بمهام واليتي عىل أكمل وجه، وقد راجعت هلا يف 
إقرار خمصص شهري هلا قدره ألف ومائتان وثالثة عرش ريااًل وثلث تقريبًا، وأنا استلمته 
وأحول لوالدهتا منه شهريًا مخسامئة ريال، وأرصد الباقي هلا، كام طلبت إضافتها يف الضامن 
االجتامعي وجرى ختصيص مبلغ ثامنامئة واثنني وستني ريال شهريا، أما ما تذكره من نفقة 
عام ١٤٣٣هـ بعد الوالية فقد حرضت هلم يف هناية شهر ستة من ذلك العام وانتظرت والدها 
ومل يقابلنا، فذهبت وحاولت بعد ذلك يف شهر رمضان وشوال لكن من دون جدوى، وقد 
أعطيتهم ستة آالف ريال يف شهر ذي احلجة، وقد طلبت منها أن تفتح حسابًا ليتم حتويل 
املبلغ هلا مبارشة فأعطتني رقم احلساب، ورصت بعد ذلك أحول املبلغ عن طريق احلساب، 
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أما ما تذكره بخصوص سجل األرسة فالسجل لباقي ورثة املتوىف، حيث إن زوجته )...( 
وابنه )...( وبنته )...(، فكيف أسلمها سجل األرسة وهو إثبات لشخصني آخرين معها، 
وأنا أرفض طلبها نزع الوالية، هكذا أجاب، وقد جرى االطالع عىل صك الوالية وحرص 
ورد  ما  متضمنة  مجيعها  فوجدهتا  للتقاعد،  العامة  املؤسسة  وإفادة  األرسة  وسجل  اإلرث 
أعاله ومطابق له، لذا قررت الكتابة لقسم اخلرباء لإلفادة عن مالءمة النفقة للموىل عليها 
وكفايتها، كام أفهمت املدعى عليه بإحضار بيان بام للقارصة لديه من أموال وما أنفق عليها 
املدعي وكالة )...( سعودي اجلنسية بموجب  فاستعد لذلك. ويف جلسة أخرى بحضور 
السجل املدين رقم )...( وكياًل عن املدعية بالوكالة رقم ٣٥٣٨٥٨٠٤ يف ١٤٣٥/٢/٢٥هـ 
الصادرة من كتابة عدل أهبا الثانية، وحرض حلضوره املدعى عليه، وقد وردنا خطاب مدير 
برنت  به  مرفقًا  ١٤٣٥/١/٩هـ  يف   ٣٧٥ رقم  عسري  بمنطقة  املدنية  األحوال  فرع  عام 
املدعية، كام وردنا خطاب مدير عام  مصدق للطفلة )...(، وتم تسليمه يف اجللسة لوكيل 
الضامن االجتامعي بمنطقة عسري رقم ١٠٥/٢٠١ يف ١٤٣٥/١/١٥هـ املتضمن أن املبلغ 
املخصص هلا من الضامن االجتامعي ٨٦٢ ريااًل، كام أنه تم تسجيلها ضمن برنامج املساعدات 
البطاقة الضامنية بمبلغ وقدره  املقطوعة وسيتم الرصف هلا بعد شهرين ويودع يف حساب 
عرشة آالف وأربعامئة ريال، وقد وردنا خطاب قسم اخلرباء باملحكمة رقم ٣٥/٣٦١٢٩ يف 
١٤٣٥/٤/٣هـ متضمنًا أن مبلغ مخسامئة ريال شهريا للقارصة مالئم وكاف وال حيتاج إىل 
زيادة، وبطلب بيان من املدعى عليه بام قام به وما رصفه من مال القارصة أبرز بيانا تضمن 
ذلك، وباالطالع عليه ومقارنته بام ورد يف الدعوى ويف إفادة الضامن االجتامعي واملؤسسة 
العامة للتقاعد وما قررته املدعية من التمويل الشهري وجدته مطابقًا لذلك كله ومل أجد فيه 
تفريطًا من الويل أو تعديًا، ثم قرر املدعي وكالة قائال: تم تسجيل البنت يف الروضة روضة 
حتى  للروضة  بتسليمها  إلزامه  ونطلب  للنقل  ريال  ومخسامئة  آالف  ثالثة  والرسوم   )...(
عليه  املدعى  عىل  وبعرضه  ذلك،  املتضمنة  التسجيل  استامرة  أبرز  ثم  التسجيل،  يفوت  ال 
قال: ال مانع لدي من حتويل مبلغ سنة كاملة سبعة آالف ريال حلساب املدعي وكالة هذا 
اليوم لتسديد الرسوم، وبعرضه عىل املدعي وكالة قال: ال مانع لدي من ذلك، وحسايب يف 
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مرصف )...( برقم )...(، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث مل يظهر يل من 
املدعى عليه أي تفريط أو تعد أو تقصري يف مهام وال يته، وألن ترصفه مبني عىل األمانة ومل 
يظهر يل ما خيل بذلك، لذلك كله فقد رددت دعوى املدعي وأخليت سبيل املدعى عليه من 
هذه الدعوى، وبذلك حكمت، وبعرضه عىل املدعي وكالة قرر عدم القناعة باحلكم وطلب 
االستئناف مستعدًا لتقديم الئحة اعرتاضية، فأفهمته بأنه سيتم تسليمه صورة احلكم بعد 
التوقيع هذا اليوم وأن توقيعه عىل الضبط توقيع عىل االستالم، وله ثالثون يومًا يقدم خالهلا 

الئحته االعرتاضية ويسقط حقه يف االستئناف بعدها. 

٣٥٣١٨٨٢٠يف  رقم  املالحظة  بقرار  االستئناف  حمكمة  من  املعاملة  عادت  ثم 
١٤٣٥/٧/١٦هـ املتضمن ما ييل: أواًل: وجد أن صك الوالية رقم ٦/٣ يف ١٤٣٣/٤/٥هـ 
الصادر من فضيلة املالزم القضائي الشيخ )...( باملحكمة العامة بأهبا أنه صدر هذا الصك 
من فضيلته وقت املالزمة وهو غري خمول بمثل هذا اإلجراء بموجب املادة الثامنة الفقرة )هـ 
( من نظام أعامل املالزمني القضائيني. ثانيا: وجد أن صك الوالية صادر من املحكمة العامة 
بأهبا والظاهر من األوراق أن املوىل عليها تقيم مع أمها خارج والية قايض أهبا وهذا حمل 
نظر. ملالحظة ما ذكر وإكامل الالزم وإحلاق ما يستجد بالضبط وصورته وملخصه بالصك 
وسجله. وجوابًا عىل ذلك أقول: أما ما يتعلق باملالحظة األوىل فال تنطبق عىل ما صدر من 
فضيلة املالزم؛ حيث إن الفقرة )هـ ( من املادة الثامنة نصت عىل منع املالزم من احلجر عىل 
أما  عليهم،  التولية  صكوك  إصدار  ذلك  يف  بام  عنهم  ورفعه  البالغني  السفهاء  أو  املفلسني 
ما يتعلق باملالحظة الثانية فاملوىل عليها تقيم مع أمها وأمها املدعية تقيم يف أهبا حي )...( 
التوفيق،  وباهلل  به،  ما حكمت  وأنا عىل   ،٣ لفة  الدعوى  ذكرته هي يف صحيفة  ما  حسب 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٨/١٤هـ.
بتدقيق قضايا األحوال  املختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده وبعد، 
بمنطقة  االستئناف  بمحكمة  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقــاف  الشخصية 
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برقم  بأهبا  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  املحكمة  هلذه  الواردة  املعاملة  عىل  عسري 
الشيخ  الصادر من فضيلة  الصك  هبا  املرفق  وتاريخ ٨/٢٥ /١٤٣٥هـ،   ٣٤٢٢٧٠١٠٤
)...( املسجل برقم ٣٥٢٥١٤٥٨ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٩هـ، اخلاصة بدعوى )...( ضد 
)...(، بشأن نزاع يف صك والية عىل الصفة املوضحة بالصك، املتضمن حكم فضيلته بام 
هو مدون بباطنه، وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق 
املعاملة، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه بالضبط والصك وسجله بناًء عىل قرار 
الدائرة رقم ٣٥٣١٨٨٢٠ يف ١٤٣٥/٧/١٦هـ، تقررت املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء 

األخري، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة باملدينة املنورة

تارخيها:١٤٣٥ رقم القضية: ٣٥١٣٥٤٢٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٢٨هـ رقم القرار:٣٥٣٣٢٨٤٦  

بدالا تملدعيةا تلويلا-إسامةا عزلا طمبا تلقصارا-ا شؤونا يفا سنًاا-تفليطا سارصا واليةا-ا
عنها-اصكاتلوصيةا-اتملدعىاعميهاويصا-اعدماوجودامااخيلابأماناها-ارداتلدعوى.

تألحقابالواليةاتألباثلاوصيه.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه طالبة احلكم بعزل املدعى عليه الويل عىل أوالدها 
يرصف  وال  عليهم  املوىل  إخوته  عن  يسأل  ال  لكونه  عليهام   ولية  وإقامتها  سنًا  القارصين 
يف  تقصريه  وأنكر  القارصين  عىل  بواليته  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  عليهم، 
واجبات الوالية، وقد قدحت املدعية يف دين املدعى عليه ومل تقدم بينة عىل ما ذكرته، ونظرًا 
ألن الويل املدعى عليه قد أقامه والده وصيًا عىل إخوته بموجب صك الوصية، وألن األحق 
بأمانة املدعى  بالوالية عىل القارصين هو األب ثم وصيه، وألن املدعية مل تثبت شيئًا خيل 
عليه وعدم كفايته للوالية، لذا فقد حكم القايض برد الدعوى، فاعرتضت املدعية، وصدق 

احلكم من حمكمة االستئناف.

القايض  أنا )...(  بعده وبعد، فلدي  نبي  احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال 
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باملحكمة العامة باملدينة املنورة، بناًء عىل املعاملة املحالة لنا من فضيلة رئيس املحكمة العامة 
برقم  باملحكمة  واملقيدة  ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ،  يف   )٣٥١٣٥٤٢٥( برقم  املنورة  باملدينة 
)٣٥٦٦٥٧٩٩( يف ١٤٣٥/٠٣/٠٥هـ حرضت املدعية )...(، سعودية اجلنسية بموجب 
بموجب  اجلنسية،  سعودي   ،)...( أخيها  قبل  من  هبا  واملعرف   )...( رقم  املدين  السجل 
١٤٣٤/١٠/١٤هـ،  يف  تويف   )...( زوجي  إن  قائلة  وادعت   )...( رقم  املدين  السجل 
وخلف من ضمن ورثته أوالده القصار وهم )...(، وقد صدر ألخيهم املدعى عليه صك 
والدهتم  وأنا  فضيلتكم  من  ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ  يف   )٣٥١٠٢٠٤٣( برقم  عليهم  والية 
أطلب إقامتي وليه عليهم وعزل املدعى عليه؛ ألنه ال يسأل عن إخوانه كثريًا وال يرصف 
عىل إخوانه القصار منذ شهر، وقام املدعى عليه وإخوانه بأخذ شنطة خاصة بمورثنا فيها 
إال  منها  يعطنا  ومل  ملورثنا  اململوكة  الشقة  أجار  بأخذ  وقام  مورثنا،  ختص  وأموال  أوراق 
ببيع حوايل مائة رأس من غنم مورثنا ومل  تسعامئة وتسعة وستني ريااًل، وقام املدعى عليه 
يعطنا منها شيئًا، وملورثنا غرفة يف شقتي مل يفتحها إىل اآلن ويرفض فتحها، فلهذه األسباب 
أنني  املدعية من  ذكرته  ما  قائاًل:  أجاب  املدعى عليه  ادعت. وبسؤال  أطلب عزله، هكذا 
أقمت وليًا عىل القصار املذكورين وذلك بالصك املنوه عنه أعاله فصحيح، وقد كان والدي 
رمحه اهلل قد أوىص يل يف حياته بالوالية عىل القصار بالصك الصادر من كتابة العدل املدينة 
املنورة الثانية برقم )٤٧٦٩٥( يف ١٤٢٥/١٢/٠١هـ، أما باقي ما ذكرته فغري صحيح، وأنا 
االجتامعي وسجلتهم يف مدارس حتفيظ  الضامن  فأنا سجلتهم يف  القصار  أتابع معامالت 
ما  بنفيس وأرصف عليهم  أدرسهم  وأنا  التعليمي  وأتابع مستواهم  املسائية  الكريم  القرآن 
حيتاجونه حتى األسبوع املايض سلمت األوالد سبعامئة ريال أما إجيار الشقة فال مانع لدي 
من تسليمه هلا ترصفه عىل أوالدها، مع أنه يأتيها من الضامن االجتامعي مساعدة شهرية من 
الضامن ثالثة آالف وثالثامئة ريال ومساعدة من املدرسة تسعامئة ريال شهريًا، أما الشنطة 
لدي  مانع  وال  فقط  رسمية  أوراق  وفيها  والدي  يتوىف  أن  قبل  والديت  عند  موجودة  فهي 
من تسليمها ما خيص أوالدها من األوراق، وهي شهادات امليالد والتطعيم، وأنا ال أوافق 
أو  عليه  املدعى  أمانة  تطعن يف  املدعية: هل  فسألت  أجاب،  النظارة، هكذا  من  عىل عزيل 
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دينه؟ فأجابت قائلة: نعم، فهو غري أمني وال يصيل وال يرب والديه، هكذا أجابت، وبعرض 
، وقد أعطاين  ذلك عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: هذا غري صحيح، فأنا أصيل وأبر والديَّ
والدي وكالة عامة يف حياته ووصية عىل أوالده بعد وفاته، هكذا أجاب. فسألت املدعية: 
أيام  ثالثة  املدرسة  عن  غاب   )...( ابني  إن  قائلة:  فأجابت  إضافته؟  ترغب  ما  لدهيا  هل 
بسبب مرضه، ومل يعلم املدعى عليه عن ذلك ومل يسأل عن ذلك إال بعد ذلك بعدة أيام، 
وعندما أخربناه عن ذلك قال: أنتم كذابون ما فيكم يشء، هكذا أضافت، وبعرض ذلك 
عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: إن هذا مسؤوليتها فعليها أن ختربين عن غيابه، وأخي الشقيق 
قريبة، هكذا  املدرسة مشيًا ألهنا  إىل  يذهب  فهو   )...( ما عدا  املدرسة  يوصلهم  الذي  هو 
أجاب، فسألته: هل لديه ما يرغب إضافته فأجاب قائاًل: إن املدعية متنع أوالدها عنا وال 
الباب حتى أحرضت  لبيتهم ومل يفتحوا  يأتون للسالم علينا، وقد حرضت قبل أسبوعني 
الدفاع املدين، وبعد حضوره قاموا بفتح الباب واملدعية حاولت االنتحار عدة مرات وأنا مل 
أقرص مع القصار بيشء، هكذا أضاف. وبعرض ذلك عىل املدعية أجابت قائلة: حاولت مرة 
واحدة يف أول أيام زواجي عندما كنت صغرية، هكذا أجابت، ثم جرى اطالعي عىل صك 
املدعي  إقامة  املتضمن  برقم )٣٥١٠٢٠٤٣( يف ١٤٣٥/٠١/٠٢هـ  مني  الصادر  الوالية 
عليه وليًا عىل إخوانه القصار املذكورين أعاله، كام جرى اطالعي عىل صك الوصية الصادر 
املتضمن  ١٤٢٥/١٢/٠١هـ،  يف   )٤٧٦٩٥( برقم  املنورة  باملدينة  الثانية  العدل  كتابة  من 
أن )...( أقام املدعى عليه )...( وصيًا بعد وفاته عىل أبنائه القصار يتوىل رعايتهم ورعاية 
شؤوهنم، فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وبام أن األحق بالوالية عىل القصار هو 
األب ثم وصيه كام هو املنصوص عليه فقهًا، وبام أن املدعية مل تثبت شيئًا خيل بأمانة املدعى 
عليه وعدم كفايته للوالية، لذا فقد قضيت برد دعوى املدعية، وبه حكمت، وبعرضه عىل 

الطرفني قرر املدعى عليه القناعة أما املدعية فلم تقتنع.

 ويف يوم )األحد( ١٤٣٥/٠٧/٠٥هـ، حرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل 
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املدين رقم )...( الوكيل عن املدعية بالوكالة املخولة الصادرة من كتابة العدل الثانية باملدينة 
املنورة برقم )٣٤١٥٥٦٧٦٧( يف ١٤٣٤/١٢/٠٣هـ، وحرض املدعى عليه )...( املذكور 
هويته سابقًا، وقد أعيدت املعاملة من حمكمة االستئناف باخلطاب رقم )٣٥٦٦٥٧٩٩( يف 
١٤٣٥/٠٦/٠٧هـ، وقيدت بأساس املحكمة برقم )٣٥٦٦٥٧٩٩( يف ١٤٣٥/٠٦/٠٥هـ، 
مرفقًا هبا الصك الصادر منا برقم )٣٥٢١٥٩١٧( يف ١٤٣٥/٠٤/١٩هـ، مظهرًا بالقرار 
١٤٣٥/٠٦/٠٢هـ،  يف   )٣٥٢٦٤٣٢٤( رقم  الشخصية  األحوال  دائرة  من  الصادر 
ضبطه  وصورة  واحلكم  املعاملة  أوراق  كامل  „وبدراسة  منه:  احلاجة  نص  ما  واملتضمن 
من  يطلب  مل  أنه  ملالحظة  حاكمها  لفضيلة  إعادهتا  باألكثرية  تقرر  االعرتاضية  والالئحة 
املوفق، وصىل اهلل عىل  الوجه الرشعي يف ذلك، واهلل  ما تدعيه، وإجراء  البينة عىل  املدعية 
نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم” قايض استئناف )...( „ختم وتوقيع” قايض استئناف 
هل  وكالة:  املدعي  فسألت  وتوقيع”،  „ختم   )...( استئناف  وتوقيع” قايض  „ختم   )...(
لديه بينة؟ فأجاب قائاًل: ال يوجد لدي بينة إال أن أوالد موكلتي الصغار يشهدون عىل أن 
املدعى عليه ال يسأل عنهم، هكذا أجاب، وأمرت بإحلاق ماجد يف الضبط بالصك وسجله 
د، وعىل آله وصحبه  م عىل نبيِّنا حممَّ ورفعه ملحكمة االستئناف، وباهلل التَّوفيق، وصىلَّ اهلل وسلَّ

أمجعني.
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، بناًء عىل املعاملة الواردة من املحكمة العامة باملدينة 
حمكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  واملحالة  ١٤٣٥/٧/٢١هـ،  وتاريخ   ٣٥٦٦٥٧٩٩ برقم  املنورة 
االستئناف باملدينة برقم ٣٥٣٠٧٩٢٨، فقـد جـرى مّنا نحـن قضاة دائـرة األحوال الشخصية 
يف حمكمة االستئناف بمنطقة املدينة املنورة االطالُع علـى احلكم الصادر من فضيلة الشيخ )...(، 
القايض باملحكمة العامة باملدينة املنورة واملسجل بعـدد ٣٥٢١٥٩١٧ وتاريخ ١٤٣٥/٤/١٩هـ، 
املتضمن دعوى )...(، ضد )...(، يف عزل ناظر وصية، املحكوم فيـه بام دون باطنه، وبدراسـة 
إجابة  عىل  واالطالع  االعرتاضية،  والالئحة  ضبطـه  وصـورة  واحلكم  املعاملة  أوراق  كامل 
فضيلته عىل قرارنا رقم ٣٥٢٦٤٣٢٤ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢هـ تقـررت املصادقة علـى احلكم 

بعد اإلجراء األخري. واهلل املوفق. وصلـى اهلل علـى نبينا حممد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
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 رلاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة بمحافظة القطيف

تارخيها:١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٧٢٣٣٥ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٢/١٦هـ رقم القرار:٣٥١٥٠٦٤٢  

تلويلا إسلترا وكاالتا-ا تزويلا تألمانةا-ا خيانةا تلويلا-ا عزلا سنًاا-اطمبا سارصا واليةا-ا
بالازويلا-اثبوتاعدماصالحياها-اتحلكلابفقخاتلوالية.

تملادةا)8رل(امنانظاماتمللتفعاتاتلرشعية.

فسخ  طالبة  سنًا  القارص  ابنها  عىل  وليًا  بصفته  عليه  املدعى  ضد  دعواها  املدعية  أقامت 
واليته عليه؛ وذلك لعدم أمانته وقيامه بتزوير وكالة باسم املدعية، وبعرض الدعوى عىل 
املدعى عليه أقر بتزوير الوكالة ومل يوافق عىل طلب املدعية، وقد وردت إفادة كتابة العدل 
للمدعى عليه مزورة وغري صحيحة، كام وردت  املدعية  الصادرة من  الوكالة  أن  متضمنة 
إفادة املحكمة اإلدارية متضمنة صدور حكم ابتدائي بإدانة املدعى بجريمة التزوير، ونظرًا 
لعدم حتقق األمانة يف املدعى عليه، لذا فقد فسخ القايض والية املدعى عليه عىل ابن املدعية 
القطعية،  احلكم  اكتساب  بعد  بذلك  الوالية  صك  عىل  التهميش  وقرر  صالحيته،  لعدم 
وأفهمت املدعية بأن هلا التقدم بطلب الوالية عىل ابنها إذا رغبت بذلك، ثم صدق احلكم 

من حمكمة االستئناف .
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احلمد هلل وحده وبعد، ففي يوم األحد لدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بالقطيف، 
بناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم ٣٣٦٧٢٣٣٥ يف ١٤٣٣/١١/٢٣هـ، 
واملقيدة باملحكمة برقم ٣٣٢٠٩٦٣٩٠ يف ١٤٣٣/١١/٢٣هـ حرضت )...( ... اجلنسية 
بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( ابنها  قبل  من  هبا  واملعرف   )...( رقم  اإلقامة  بموجب 
السجل املدين رقم )...(، وحرض )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( 
بالوكالة عن املدعية احلارضة )...( ... اجلنسية بموجب اإلقامة رقم )...( بموجب الوكالة 
الصادرة من كتابة عدل القطيف برقم ٣٤٧٩٣٥٠٤ يف ١٤٣٤/٦/٢٠هـ، واملخولة له يف 
املرافعة واملدافعة وسامع الدعاوي والرد عليها واإلنكار .. إلخ، ومل حيرض املدعى عليه وقد 
سبق إبالغه بموعد اجللسة املاضية لشخصه ومل يتم نظرها، وذلك لرغبة املدعية يف توكيل 
حمامي يف القضية، وبسؤال املدعية عن دعواها ادعت قائلة: إنه سبق أن أقيم املدعى عليه 
يف   ٤/١٠ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادرة  الوالية  بموجب  وذلك   ،)...( ابني  عىل  وليًا 
بتزوير  قام  تزوير، حيث  بقضية  متهم  أمني وهو  أخاه غري  إن  ١٤٢١/٢٢/٢٩هـ، حيث 
وكالة باسمي وباسم ولدي )...( لكي يستلم مبالغ من )...( والتأمينات والبنوك األهلية 
الستالم مستحقاتنا، وهي برقم ٢٤ يف ١٤٣٠/٤/١هـ الصادرة من كتابة عدل القطيف، 
وعندما سألت عن هذه الوكالة تبني يل أهنا مزورة ولديه قضية اآلن يف هيئة الرقابة والتحقيق، 
فسخ  أطلب  وأنا  ١٤٢١هـ،  من  عليه  توليه  منذ  الولد  خيص  يشء  أي  يعطني  مل  وكذلك 
واليته وإعطائي والية عىل ابني، هذه دعواي، وحيث إن املدعى عليه مل حيرض لذا طلبت 
من املدعية بينة عىل الدعوى فأبرزت صورة صك الوكالة برقم ٢٤ يف ١٤٣٠/٤/١هـ . 
املجلد ٣/٤١٥٤ الصادرة من كتابة عدل القطيف، واملتضمن توكيل كل من )...( و)...( 
و)...( أبناء )...( قرروا بتوكيل )...(، وقد سبق أن جرت الكتابة منا لكتابة عدل القطيف 
هذه  صحة  عن  لالستفسار  ١٤٣٤/٦/٢٦هـ  يف   ٣٤١٥٢٧٣٨٠ رقم  اخلطاب  بموجب 
الوكالة ومل يردنا جواب حتى تارخيه، فطلبت من املدعية واملدعي وكالة زيادة بينة، فأجابت 
قائلة: إنني أطلب الكتابة للتأمينات واملحكمة اإلدارية باملنطقة الرشقية، حيث إن القضية 
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وحرض  املدعية  وكيل  حرض  ثم  أجابت،  هكذا  ذلك،  عن  الدمام  رشطة  من  هلم  أحيلت 
املدعى عليه )...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وبعرض الدعوى 
عىل املدعى عليه أجاب قائاًل: إنني غري موافق عىل إعطاء الوالية هلا ألن سبب ذلك مايل 
ولدينا دعوى منظورة يف املحكمة لدى الشيخ )...( بشأن قسمة تركة وأنا وكيل عنها أيضًا، 
هذه إجابتي، فجرى سؤاله عن الوكالة التي أفادت كتابة العدل بأهنا غري صحيحة ومزورة 
بأن  سؤاله  فجرى  أجاب،  هكذا  الوكالة،  هي  هذه  نعم  قائاًل:  فأجاب  له  إبرازها  وجرى 
هذه الوكالة مزورة حسب إفادة جهة االختصاص فأجاب قائاًل: صحيح أهنا غري صحيحة 
أجاب،  هكذا  ذلك،  هلا  حولت  وقد  هبا  اخلاصة  املبالغ  إلعطائها  بكتابتها  قمت  ولكنني 
وجرى عرض ذلك عىل املدعي وكالة فأجاب قائاًل: إنني أطلب فسخ الوالية وقد اعرتف 
سؤال  جرى  ثم  أجاب،  هكذا  عليه،  املوىل  عىل  مؤمتن  غري  وهو  الوكالة  زور  بأنه  أمامكم 
املدعى عليه عن املوىل عليه )...( فأجاب قائاًل: إن الولد عند والدته منذ أن كان عمره ثالث 
سنوات، هكذا أجاب، وقد سبق أن جرت الكتابة منا لكتابة عدل القطيف بموجب خطابنا 
رقم ٣٤١٥٢٧٣٨٠ يف ١٤٣٤/٦/٢٦هـ بطلب اإلفادة عن الوكالة املشار إليها يف اجللسة 
إلينا اإلجابة منهم برقم ٣٤١٨٣٣٩٢٦ يف  املاضية والتي تذكر املدعية تزويرها، ووردت 
باملعاملة مزورة وغري صحيحة وتم  املرفقة  الوكالة  املتضمنة أن صورة  ١٤٣٤/٧/٢٩هـ 
للتأمينات  منا  الكتابة  جرت  أن  سبق  كام  ضبطهم،  واقع  من  الصحيحة  الصورة  إرفاق 
االجتامعية بموجب اخلطاب رقم ٤١٥٦٨١١٩ يف ١٤٣٤/٦/٢٨هـ ووردت إلينا اإلجابة 
منهم برقم ٣٣٢٩ يف ١٤٣٤/٧/١٨هـ واملتضمنة: )أن نصيب الوريث )...( تم رصفه من 
وكوكيل  رشعيا  وليا  بصفته   )...( املدعو  باسم  ١٤٢٤هـ  حمرم  وحتى  ١٤٢٠/١٠/١هـ 
رشعي، وبعد ذلك تم حتويل نصيبه اعتبارًا من ١٤٣٤/٢/١هـ باسم والدته )...( بصفتها 
ولية عليه ( ا.هـ، وقد جرى االطالع عىل الوالية املذكورة يف خطاهبم ووجد أهنا صادرة من 
جهة غري خمولة برقم ١١/٩٥ يف ١٤٢٢/٤/٣هـ من دائرة األوقاف واملواريث بالقطيف، كام 
سبق أن جرت الكتابة منا لفضيلة رئيس املحكمة اإلدارية باملنطقة الرشقية بموجب خطابنا 
عليه،  املدعى  بشأن  لدهيم  املنظورة  القضية  بشأن  ١٤٣٤/٦/٢٨هـ  رقم ٣٤١٥٦٨٠٣٣ 
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وقد وردت لنا األوراق منهم برقم ٣/١١٠٥٨ يف ١٤٣٤/٨/٨هـ واملتضمن: )أنه صدر 
حكم بالقضية من الدائرة اجلزائية األوىل باملحكمة برقم ٣٠٨/د/٣/١ يف ١٤٣٤/٧/٩هـ 
سنة  بسجنه  عنها  وتعزيره  إليه  املنسوبتني  واالستعامل  التزوير  بجريمتي  إدانته  إىل  املنتهي 
ا.هـ، ثم جرى  القضية يف فرتة االعرتاض(  واحدة وتغريمه مخسة آالف ريال، وال زالت 
سؤال املدعي وكالة عن ابن موكلته فأجاب قائاًل: إنه من مواليد ١٤٢١/٣/٢٤هـ، هكذا 
املرفقة فوجد كام قال، ثم جرى عرض ما  أجاب، وقد جرى االطالع عىل سجل األرسة 
جاء يف االستفسارات املذكورة من املحكمة اإلدارية وكتابة العدل عىل املدعى عليه فأجاب 
وبناء  أجاب،  هكذا  الورقة،  هذه  تزوير  بشأن  عيل  احلكم  تم  وقد  صحيح  ذلك  إن  قائاًل: 
عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، وحيث طالبت املدعية احلكم بفسخ والية املدعى عليه 
عىل ولدها ملا ذكرته من أسباب من تزويره لوكالة باسمها واسم ولدها الستالم مبالغ هلا 
ولولدها، وحيث قرر املدعى عليه عدم موافقته عىل فسخ الوالية لكون ذلك نشأ بسبب 
البينة فأبرزت الوكالة املذكورة أعاله  دعوى بينهام يف املحكمة، وحيث طلبت من املدعية 
وذكرت أنه صدر حكم عليه بإدانته بالتزوير، وحيث جرت الكتابة لكتابة العدل بالقطيف 
للتأكد من صحة الوكالة فوردت اإلجابة منهم بأن الصورة املرفقة املعتمد عليها يف سحب 
األموال مزورة وأن هلا ضبطا صحيحا لدهيم، كام جرت الكتابة للمحكمة اإلدارية لإلفادة 
عن القضية املنظورة يف حق املدعى عليه فوردت اإلجابة منهم بأنه مدان بالتزوير يف هذه 
التزوير واعرتف هبا  القضية حسب ما نص أعاله، وحيث صادق املدعى عليه عىل واقعة 
األمانة  حتقق  عدم  عىل  واضحة  داللة  تدل  التي  األمور  من  ذلك  كل  إن  وحيث  أمامنا، 
الكاملة لدى املدعى عليه، ونظرًا ألن املدعية قد حرصت دعواها عىل طلب فسخ الوالية 
فقط، وحيث إن املوىل عليه ال زال حتت سن الرشد، وحيث جرى االطالع عىل صورة صك 
الوالية الصادر من سلفنا وعىل ضبطها ووجدت أهنا صحيحة، لذا فقد فسخت والية املدعى 
عليه عىل ابن املدعية )...( لعدم صالحيته، وأفهمت املدعي وكالة بأن عىل موكلته التقدم 
بطلب الوالية عىل ابنها إذا رغبت بذلك، وسيجري التهميش عىل صك الوالية األصيل بعد 
اكتساب احلكم القطعية، وبذلك حكمت وبعرضه عىل املدعية قررت القناعة، وأما املدعى 
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لتقديم الئحة اعرتاضية، وأفهم  عليه فقرر عدم قناعته وطلب رفعها لالستئناف واستعد 
بمراجعة املحكمة يوم األحد املوافق ١٤٣٤/٨/٢٨هـ الستالم نسخة من احلكم لتقديم 
اعرتاضه خالل مدة أقصاها ثالثون يومًا، وإذا مل يقدم الالئحة خالل الفرتة املذكورة يسقط 
حقه يف التمييز ويكتسب احلكم القطعية، وذلك بناء عىل املادة مائة وثامنية وسبعني من نظام 
نبينا حممد  املرافعات الرشعية. جرى ما دون يف ١٤٣٤/٨/٢٥هـ، وصىل اهلل وسلم عىل 

وآله وصحبه أمجعني.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية الثانية يف حمكمة 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٤/٢٦٣٣١٢٣/ش٢ 
وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٩هـ، والواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة القطيف 
برقم ٣٤/٢٤٩١٩٠٠ وتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة 
القايض هبا الشيخ/ )...(، املسجل برقم ٣٤٣٠٦٦١٤ وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢٥هـ اخلاص 
الصك  تضمن  وقد  والية،  فسخ  قضية  يف   )...( ضد/  اجلنسية(  )مغربية   )...( بدعوى/ 
حكم فضيلته بام هو مدون ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق املعاملة 
قررنا املصادقة عىل حكم فضيلته، مع تنبيهه عىل ما ييل: أواًل/ مراعاة ذكر اسم املدعى عليه 
يف بداية الدعوى إذ مل ُيذكر اسمه إال بعد رصد دعوى املدعية. ثانيًا/ تعديل الكلامت املؤرش 
عليها حيث دونت خطأ والبد من تعديلها قبل تسليم احلكم للمدعية، واهلل املوفق، وصىل 

اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٢/١٦هـ.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بعرعر

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤١٩٠٤٨٨ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف

تارخيه: ١٤٣٥/٠٦/٢٨هـ رقم القرار:٣٥٢٩٥٨٥٦  

واليةا-ااسارصاعقاًلا-اطمباعزلاتلويلا-اعدماتألمانةا-اخماطبةاتجلهاتاتللسميةا-احتققا
مناتملرصوفاتا-ابينةاغرياموصمةا-ارفضايمنياتلويلا-ارصفاتلنظل.

تألصلابقاءاماكاناعىلاماكان.

أقامت املدعية دعواها ضد املدعى عليه طالبة فسخ واليته عىل زوجها وإقامتها ولية بداًل 
منه وإلزامه برد ما تسلمه لصالح املوىل عليه لكونه استوىل عىل أمواله ومل يسلمها وأوالدها 
شيئا منها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بواليته عىل أخيه زوج املدعية وقرر أنه 
تسلم مبالغ لصالح املوىل عليه وأنفقها وأكثر منها عليه، وقد جرى خماطبة اجلهات الرسمية 
للتحقق من املبالغ التي تسلمها املدعى عليه لصالح شقيقه، وبعد اطالع القايض عىل ما جاء 
يف إفادة تلك اجلهات مل جيد فيها ما يثبت الدعوى فعرض عىل املدعية يمني الويل عىل نفي 
دعواها فلم تقبلها، وألنه سبق أن ثبتت صالحية املدعى عليه للوالية عىل أخيه بموجب 
صك الوالية، وألن األصل بقاء ما كان عىل ما كان، لذا فقد رصف القايض النظر عن دعوى 
وصدق  املدعية،  فاعرتضت  دعواها،  نفي  عىل  عليه  املدعى  يمني  هلا  بأن  وأفهمها  املدعية 
احلكم من حمكمة االستئناف مع التنبيه عىل الويل بوضع دفرت يقيد فيه الوارد واملنرصف من 

مال القارص للرجوع إليه عند احلاجة.
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احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بعرعر، وبناء عىل املعاملة 
وتاريخ   ٣٤١٩٠٤٨٨ برقم  بعرعر  العامة  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  إلينا  املحالة 
١٤٣٤/٠٤/٢٤هـ املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٩٨٨٦٩٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٢هـ، ويف 
الساعة ٠٠: ٠٨، وفيها حرضت  افتتحت اجللسة  املوافق ١٤٣٤/١١/٠٩هـ  يوم األحد 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( واملعرف هبا من قبل أخيها )...( 
 )...( معها  احلارض  عىل  وادعت   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية،  سعودي 
سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...( قائلة يف دعواها: تزوجني )...( شقيق 
يف  املولودة   )...( وهم  أوالد،  ثالثة  الزوجية  فراش  عىل  منه  وأنجبت  احلارض  هذا 
يف  املــولــودة  و)...(  ١٤٣٠/٦/٢٥هـ  يف  املــولــود  و)...(  ١٤٢٩/٢/٢٣هـ 
١٤٣٢/١٠/٢٥هـ، وقد أصيب زوجي بشلل نصفي واحتاج إىل ويل يرعى شؤونه، فتوىل 
الوالية عليه بموجب الصك رقم ٤/١٥١ وتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٥هـ  أخوه هذا احلارض 
الصادر من هذه املحكمة، وقد حتصل هذا احلارض عىل مبلغ وقدره )٦٧٨٣٢( سبعة وستون 
ألف وثامنامئة واثنان وثالثون عبارة عن مستحقات لزوجي من الضامن االجتامعي والتأهيل 
الشامل والعوائد السنوية واستوىل عليها ومل يسلمني منها يشء رغم حاجتي أنا وأوالدي 
هذه  عنه،  بداًل  زوجي  عىل  ولية  وإقامتي  عنه  الوالية  وفسخ  يل  بدفعها  إلزامه  أطلب  هلا، 
دعواي، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه احلارض أجاب قائال: صحيح ما ذكرته املدعية 
من زواجها بشقيقي )...( واألوالد بينهم وأن أخي أصيب بشلل نصفي واحتاج إىل ويل 
ما  وأما  بعاليه،  إليه  املشار  الصك  بموجب  املذكور  أخي  توليت عىل  وأنني  يرعى شؤونه 
ذكرته من استحصايل عىل مبلغ )٦٧٨٣٢( سبعة وستني ألف ريال وثامنامئة واثنني وثالثني 
املدعى عليه عن  رياال وأنني استوليت عليه فغري صحيح، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال 
اختالف اسم والده عن اسم والد أخيه )...( وهل )...( أخ شقيق له أجاب قائاًل: إن أخي 
)...( أخ شقيق يل واسمي الصحيح )...(، ولكن حصل خطأ فقد أضافني والدي ونسبني 
إىل عمي ويل معاملة يف وزارة الداخلية لتصحيح االسم، هكذا أجاب، وبسؤال املدعية عن 
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البينة عىل دعواها قالت: عندي شاهد سأحرضه يف اجللسة القادمة، وأطلب الكتابة إىل مركز 
التأهيل الشامل وفرع وزارة املالية بعرعر لإلفادة عن املبالغ املالية التي تسلمها ألخيه، هكذا 
قالت، ولذا قررت الكتابة للجهات املذكورة ورفع اجللسة لذلك. ويف جلسة أخرى فيها 
حرضت املدعية يرافقها أخوها )...( كام حرض املدعى عليه، وقد جرت الكتابة مني إىل فرع 
وزارة املالية بمنطقة احلدود الشاملية وإىل مركز التأهيل الشامل بعرعر وإىل مكتب الضامن 
االجتامعي بعرعر لإلفادة عن املبالغ التي تسلمها املدعى عليه بصفته وليا عىل أخيه )...(، 
 )...( رقم  املكلف  الشاملية  احلدود  بمنطقة  املالية  وزارة  فرع  مدير  فوردين خطاب سعادة 
وتاريخ ١٤٣٤/١١/١٩هـ واملتضمن بأنه توجد عادة سنوية باسم )...( مقدارها السنوي 
وعام  ١٤٣١هـ  عام  استلمت  وقد  رياال،  وعرشون  ومخسة  وسبعامئة  ألف   )١٧٢٥(
مخسة   )٥١٧٥( بإمجايل   )...( الويل  حساب  عىل  املبلغ  بتحويل  ١٤٣٤هـ  وعام  ١٤٣٢هـ 
الشامل  التأهيل  مدير  سعادة  خطاب  وردين  كام  ا.هـ،  ريااًل  وسبعني  ومخسة  ومائة  آالف 
رصفت  التي  املبالغ  إمجايل  بأن  واملتضمن  ١٤٣٤/١١/١٣هـ  وتاريخ   )...( رقم  بعرعر 
للمعاق )...( قد بلغت )٢٣٣٣٢( ثالثة وعرشون ألف وثالثامئة واثنان وثالثون ريااًل من 
إىل  أخرى  مرة  مني  الكتابة  فجرت  ١٤٣٢/٤/٣٠هـ،  هناية  حتى  ١٤٣٠/١/١هـ  بداية 
مدير مركز التأهيل الشامل لإلفادة عن املبالغ التي تسلمها املدعى عليه دون غريه، فوردين 
خطابه رقم )...( وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٨هـ املتضمن بأن املبالغ التي رصفت عن طريق 
بطاقة الرصاف اآليل له من قبل مجعية األمري عبدالعزيز بن مساعد اخلريية قبل إنشاء املركز 
تم  مبالغ؛ ألنه  له أي  التاريخ ١٤٣٢/٤/٣٠هـ مل يرصف  وذلك يف عام ١٤٣٠هـ وبعد 
إيقاف اإلعانة من قبل الوزارة، ألن املعاق مستفيد من خدمة اإليواء داخل املركز ا.هـ، كام 
وتاريخ   )...( رقم  الشاملية  احلدود  بمنطقة  االجتامعي  الضامن  عام  مدير  خطاب  وردين 
مائة   )١١٥٧٦٢( املواطن  حساب  يف  املودعة  املبالغ  بأن  واملتضمن  ١٤٣٤/١١/١٨هـ 
الضامن  مدير  خطاب  يف  يظهر  ومل  ا.هـ،  رياال  وستني  واثنني  وسبعامئة  ألف  عرش  ومخسة 
األموال التي تسلمها املدعى عليه دون غريه، وبعرض اإلفادة املذكورة بعاليه عىل الطرفني 
منها يشء،  السنوية ومل يصلني  العوائد  مبالغ  تسلم  املدعى عليه  إن  قائلة:  املدعية  أجابت 
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منها  املدعى عليه ومل يصلني  الشامل تسلمها  التأهيل  قبل مركز  التي رصفت من  واملبالغ 
وقدره  مبلغًا  عليه  املدعى  منها  تسلم  االجتامعي  الضامن  من  املرصوفة  واملبالغ  يشء، 
)٤٧٠٠٠( سبعة وأربعون ألف تقريبًا وبقية املبلغ تسلمته من الضامن، فقد سلمتني أخته 
بطاقة الضامن االجتامعي يف شهر صفر ١٤٣٢هـ وبدأت أسحب مبالغ الضامن منذ ذلك 
التاريخ وما زالت البطاقة معي حتى اآلن، هكذا أجابت، وأجاب املدعى عليه قائاًل: إنني 
املذكورة  الشامل  التأهيل  مركز  قبل  من  املرصوفة  واملبالغ  السنوية  العوائد  مبالغ  تسلمت 
املبالغ  للمدعية منها يشء حلاجة أخي هلا، وأما  بعاليه وأنفقتها يف مصالح أخي ومل أسلم 
املرصوفة من الضامن االجتامعي فلم أتسلم منها يشء وال صحة ملا ذكرته املدعية من أنني 
تسلمت مبلغًا وقدره )٤٧٠٠٠( سبعة وأربعون ألف ريال من الضامن االجتامعي، هكذا 
تسلم  املدعى عليه  أن  األمانة وعىل  املدعى عليه  البينة عىل خيانة  املدعية  أجاب، وبسؤال 
نعم  قالت:  االجتامعي  الضامن  من  ريال  ألف  وأربعون  سبعة   )٤٧٠٠٠( وقدره  مبلغا 
وسأحرضها يف اجللسة القادمة، هكذا قالت، ولذا قررت رفع اجللسة. ويف جلسة أخرى 
وفيها حرضت املدعية يرافقها أخوها )...( واملدعى عليه، كام حرض )...( سعودي باهلوية 
رقم )...( بصفته وكياًل عن )...( سعودي باهلوية رقم )...( بموجب الوكالة الصادرة من 
كتابة عدل عرعر برقم ٣٥٢٠٣٩٧٤ وتاريخ ١٤٣٥/٠٢/١٤هـ، واملخول له فيها باملطالبة 
واالستالم  عنها  واالمتناع  وردها  اليمني  وطلب  والصلح  واإلنكار  واإلقرار  واملرافعة 
رقم  الوكالة  بموجب   )...( املدعية  عن  وكياًل  بصفته   )...( وكل  وقد  والتسليم 
عرعر،  عدل  كتابة  من  والصادرة  ١٤٣٠/٠٦/٧٠٧هـ  وتاريخ   ٤٤٠٦٠٢٠٠٨٨٧٣
ما  وتتضمن  واحدة  ورقة   )...( وكالة  املدعي  قدم  ألجله  استمهلت  عام  املدعية  وبسؤال 
نصه: )نفيد فضيلتكم أن الوالية يف الرشيعة اإلسالمية كام يعلم فضيلتكم قائمة عىل حفظ 
مال املوىل عليه ورصفه يف مستحقاته، وأن املستحقات الواجبة رشعًا هي ما جيب من النفقة 
عليه وعىل من يعول من زوجته وأوالده وما يلزم سداده من دين، وحيث إن الويل اعرتف 
السنوية  العوائد  مبالغ  من  شيئا  أوالده  وال  عليه  املوىل  زوجة  يعط  مل  بأنه  فضيلتكم  لدى 
واملبالغ املرصوفة من قبل مركز التأهيل الشامل، وحيث إن من الواجبات يف مال املوىل عليه 
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النفقة عىل زوجته وأوالده فإنه قد صدر عنه ما يوجب فسخ الوالية، وكذلك فإن عىل املوىل 
الويل منها شيئًا، ومنها دين مستحق للمدعو )...(  عليه ديون مستحقة يف ذمته ومل يسدد 
بمبلغ ) ٨٣٠٠( ثامنية آالف وثالثامئة ريال، وكذلك أقساط بنك التسليف التي دفعها أخ 
زوجة املوىل عليه حيث كان كفيال لزوجها، ودفع مبلغ )٩٨٠٠( تسعة آالف وثامنامئة ريال، 
املستحق، وبسبب عدم دفع اإلجيار ملدة ثالثة أشهر اضطرت زوجة  البيت  وكذلك إجيار 
املوىل عليه وأبناؤه من اخلروج من البيت، وكذلك فإن ادعاءه بأنه أنفق هذه األموال ألخيه 
العادة  من  احلال  واقع  عليه  يدل  كام  كثرية  أموال  من  استلمه  ما  أن  حيث  ظاهر،  نظر  فيه 
البطاقة،  الشامل والضامن االجتامعي ملدة سنتني قبل أن تستلم موكلتي  السنوية والتأهيل 
علاًم أن البطاقة ألغيت الشهر املايض مما تسبب برضر عىل زوجة وأبناء املوىل عليه، وهذه 
األموال كلها حتتاج إىل بيان كون املوىل عليه يف مركز التأهيل الشامل ويتوىل املركز رعايته، 
أكل  برعايته من  تقوم  التي  املركزي وزوجته هي  املستشفى  النقاهة يف  قبل ذلك يف  وكان 
أسباب،  من  ذكرنا  ملا   )...( الويل  عن  الوالية  فسخ  فضيلتكم  من  نرجو  ولباس،  ورشب 
حيث مل يقم برصف األموال عىل شقيقه ومن تلزمه نفقته من زوجه وأبناء وما يلزمه من 
عن  جوايب  يف  ذكرته  ما  الصحيح  قال:  عليه  املدعى  عىل  وبعرضها  ا.هـ  مستحقة(  ديون 
الدعوى يف جلسات سابقة، هكذا قال، وبسؤال املدعي ووكيلها: هل لدهيم مزيد بينة عىل 
دعواهم؟ قرر قائلني ليس لدينا مزيد بينة عىل دعوانا، هكذا قررا، فأفهمت املدعية بأن هلا 
املدعى عليه، هكذا  يمني  أريد  إنني ال  قائلة:  فقررت  نفي دعواها  املدعى عليه عىل  يمني 
قررت، وقد جرى االطالع عىل الصك رقم ٤/١٥١ وتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٥هـ والصادر 
من هذه املحكمة فوجدت إقامة املدعى عليه وليًا عىل أخيه )...( يرعى شؤونه وحيافظ عىل 
من  تقدم  ما  عىل  فبناء  ا.هـ،  املذكور  أخيه  عىل  للوالية  صالح  عليه  املدعى  وأن  مصاحله، 
دعوى  أنكر  عليه  املدعى  أن  وبام  املعاملة،  أوراق  عىل  االطالع  وبعد  واإلجابة،  الدعوى 
املدعية ومل تقدم املدعية بينة موصلة عىل دعواها، وبأن األصل يف املسلمني العدالة واألمانة، 
وبام أنه ثبت لدى احلاكم الرشعي صالحية املدعى عليه للوالية عىل أخيه بموجب الصك 
املذكور بعاليه، وقد تقرر عند الفقهاء بأن األصل بقاء ما كان عىل ما كان، لذا فقد رصفت 
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هذا  والتي  دعواها  نفي  عىل  عليه  املدعى  يمني  هلا  بأن  وأفهمتها  املدعية  دعوى  عن  النظر 
نصها: )واهلل العظيم الذي ال إله إال هو إنني مل أخن األمانة يف واليتي عىل أخي )...(، ومل 
السنوية  العوائد  مبالغ  رصفت  قد  وإنني  االجتامعي،  الضامن  أموال  من  مبلغ  أي  أستلم 
الشامل اخلاصة بأخي )...( وأنفقتها يف مصاحله  التأهيل  واملبالغ املرصوفة من قبل مركز 
متى ما طلبتها(. وبإعالن احلكم عىل املدعية قررت املدعية املعارضة عليه بالئحة اعرتاضية، 
فجرى إفهامها بتعليامت االستئناف، وأنه سيجري تسليمها نسخة احلكم بعد اجللسة لتقديم 
فإن  املذكورة  املدة  تتقدم خالل  مل  وإن  تارخيه،  يوم من  االعرتاضية خالل ثالثني  الئحتها 

حقها يف االستئناف يسقط ويكتسب احلكم القطعية. 

األحوال  دائرة  قرار  وبرفقها  املعاملة  عادت  وقد  عليه  املدعى  حرض  أخرى  جلسة  ويف 
الشخصية األوىل رقم ٣٥٢٥٩٣٤٥ وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٣٠هـ املتضمن االطالع عىل ما 
أجاب به فضيلة القايض وأحلقه بالصك وصورة ضبطه بناًء عىل قرارنا رقم ٣٥٢٢٢٥٠٣ 
وتاريخ ١٤٣٥/١٤/٢٥هـ لوحظ ما ييل: أواًل: صور الصكوك والوثائق املرفقة باملعاملة مل 
ختتم بمطابقتها عىل أصلها وتوقع من قبل من قام بذلك. ثانيًا: مل نجد فضيلته وفقه اهلل سأل 
الويل: هل لديه دفرت يقيد فيه الوارد واملنرصف من مال القارص للرجوع إليه عند احلاجة أو 
طالبه ببيان تفصييل لألموال التي رصفها عىل القارص خصوصًا وقد دعت احلاجة وقامت 
اخلصومة يف ذلك؟ ملالحظة ما ذكر وإكامل ما يلزم ورصد ما جيد يف الضبط وصورته والصك 
وسجله وإعادة املعاملة إىل حمكمة االستئناف إلكامل الزمها ا.هـ، ولوجاهة ما ذكره مشاخيي 
أعضاء الدائرة املوقرة سددهم اهلل ونفع بعلمهم فقد جرى سؤال املدعى عليه: هل لديه دفرت 
اخلصوص،  هبذا  دفرت  لدي  ليس  قائاًل:  أجاب  أخيه؟  مال  من  واملنرصف  الوارد  فيه  يقيد 
هكذا أجاب، وبطلب بيان تفصييل من املدعى عليه عن األموال التي أنفقتها عىل أخيه قرر 
قائاًل: إنني ال أتذكر بالدقة املبالغ التي تسلمتها لصالح أخي إال أن ما ذكره أنني تسلمت 
من العوائد السنوية ) ٥٠٠٠( مخسة آالف ريال تقريبًا، وقد تسلمت من التأهيل الشامل 
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)٧٤٠٠( سبعة آالف وأربعامئة ريال تقريبًا، وقد رصفت عىل أخي أمواًل طائلة دفعتها من 
ألف  ثامنون   ) بمبلغ وقدره )٨٠٠٠٠  فقد قمت بعالجه يف سوريا  مايل اخلاص لعالجه، 
ريال، وأحرضت له خادمة عىل حسايب بمبلغ وقدره ) ٢٠٠٠٠( عرشون ألف ريال، ناهيك 
عن مرصوفات كثرية وطائلة دفعتها ألجله من مايل متربعًا ومل أحتسبها عليه، وما دفعته له 
أكثر مما حتصلته من مستحقاته املذكورة أعاله، هكذا قرر، ثم أبرز املدعى عليه تقرير مرافقة 
تقدم ذكره يف  يومًا، وملا  بالرياض ملدة ثالثني  التخصيص  امللك فيصل  ألخيه يف مستشفى 
أسباب احلكم، وملا قرر املدعى عليه آنفًا، فأنا عىل ما حكمت، وقررت إعادة كامل املعاملة 
ملحكمة االستئناف باجلوف حسب التعليامت، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٦/١٥هـ.
احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائرة األحوال الشخصية واإلهناءات 
والوصايا واألوقاف يف حمكمة االستئناف بمنطقة اجلوف عىل املعاملة الواردة من املحكمة 
العامة يف عرعر برقم ٣٥١٦٥٧٦٣٥ وتاريخ ١٤٣٥/٦/١٧هـ، املقيدة لدى هذه املحكمة 
فضيلة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/٢٣هـ،  وتاريخ   ٣٥١٨٤٤٠٤٢ برقم 
اخلاصة  /١٤٣٥/٣هـ،   ٥ وتاريخ   ٣٥١٦٨١٢٢ برقم   )...( الشيخ  باملحكمة  القايض 
بدعوى )...( ضد )...( بطلب إسقاط والية، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون 
ومفصل به، وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلة القايض وأحلقه بالصك وصورة ضبطه بناًء 
عىل قرارنا رقم ٣٥٢٢٢٥٠٣ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٥هـ وقرارنا رقم ٣٥٢٥٩٣٤٥ وتاريخ 
١٤٣٥/٥/٣٠هـ تقررت املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، مع تنبيه فضيلته -وفقه 
اهلل - إىل التأكيد عىل الويل بوضع دفرت يقيد فيه الوارد واملنرصف من مال القارص للرجوع 

إليه عند احلاجة، واهلل املوفق، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه.
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 للاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العاّمة باألحساء

تارخيها: ١٤٣٣ رقم القضية: ٣٣٦٩٥٣٨٦ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية

تارخيه: ١٤٣٥/٠٣/٠٤هـ رقم القرار: ٣٥١٦٥٤٨٣ 

واليةا-اسارصاعقاًلا-امعارضةاعىلاإهناءا-اطمباعزلاتلويلا-اإسامةاتملدعيابدالاعنها-ا
دفعابعدماصالحيةاتملدعيا-شهادةاأساربابذلكا-اسبقاثبوتاصالحيةاتلويلا-اعدماثبوتا

مااخيالفهاا-ارصفاتلنظل.

تألصلاثبوتاصالحيةاتلويلاتملعنيامناسبلاتملحكمةامااملايثبتاخالفاذلك.

أقام املدعي دعواه ضد خاله املدعى عليه طالبًا فسخ واليته عىل والدته وإقامته وليًا عليها 
والدة  عىل  بواليته  أقر  عليه  املدعى  عىل  ذلك  وبعرض  بالوالية،  منه  أوىل  لكونه  منه  بداًل 
ينفق عليها وال  املدعي وأنكر صالحية املدعي للوالية عليها ألنه هجرها منذ سنتني وال 
يعرف عنها شيئا، ثم أحرض بنات املوىل عليها فشهدوا بعدم صالحية املدعي للوالية وأن 
املدعى عليه أوىل منه هبا، ونظرًا لسبق ثبوت صالحية املدعى عليه يف صك الوالية بشهادة 
شهود عدول، وألن املدعي مل يقدم ما يثبت خالف ذلك، لذا فقد حكم القايض برصف 

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

حرض  باألحساء،  العاّمة  املحكمة  يف  القايض   )...( أنا  فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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 )...( عليه  املدعى  حرض  كام   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
سعودي اجلنسية، بموجب السجل املدين رقم )...(، وقال املدعي: إن دعواي عىل املدعى 
عليه يف املعارضة عىل صك واليته عىل والديت )...( الصادر منكم برقم ٣٣٤٦٣٥٧١ يف 
بالوالية عليها، وأطلب رفع واليته عىل والديت  أنا األوىل  ١٤٣٣/١١/٢٣هـ، حيث إين 
وتعييني بداًل عنه، علاًم أنني الويل عىل والدي كذلك، هذه دعواي، وجرى عرض دعوى 
أنني صدر يل صك والية عىل أختي )...( منكم  املدعى عليه وقال: صحيح  املدعي عىل 
والدته  قد هجر  املدعي  بالوالية عليها لكون  األوىل  أنا  املدعي، ولكن  الذي ذكره  بالرقم 
منذ سنتني وشهرين وال يعرف عنها شيئًا إطالقًا وال ينفق عليها وال هيتم بمصاريفها وال 
عالجها وال يعرف أين تسكن، وهي تسكن اآلن عند بناهتا وأنا املسؤول عنها مسؤولية تامة 
منذ سنتني وشهرين، وأنفق عليها وأهتم هبا وآخذها يوميًا لزيارة والديت يف حياة والديت، كام 
أن املدعي قد توىل عىل والده وقام باالستيالء عىل مجيع أمواله وحرم والدته وأخته من ماله، 
لذا فليس صاحلًا للوالية عىل أختي املذكورة، وقد أحرضت بناهتا يف هذه اجللسة وأطلب 
سامع ما لدهيام، وبعرض ذلك عىل املدعي قال: ما ذكره املدعى عليه غري صحيح، والصحيح 
أن املدعى عليه كان مستوليًا عىل أموال والدي وعقاراته، وبعد أن أخذت والية عىل والدي 
بإخراج والديت وأختي )...(  فيها فأحدث ذلك ردة فعل عنده، وقام  الترصف  منعته من 
من  ومنعني  األحساء،  إىل  هبم  وذهب  اخلرب  بمحافظة   )...( يف  والدي  بيت  من  و)...( 
االتصال بوالديت وبرها واإلنفاق عليها، ووالديت يف بيت زوج أختي )...( وزوجها )...(، 
ثم أخذ صك والية عىل والديت وتقدم بدعوى ضدي يف اخلرب يطلب إلزامي باخلروج من 
البيت املوجود يف )...( لكون والدي أوقفه عىل يد والديت وأخوايت احلارضات رشيكات 
احلارضة  وقالت  أجاب،  هكذا  والديت،  عىل  بالوالية  املطالبة  عىل  والزلت  ذلك،  يف  معه 
)...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(: إن ما ذكره املدعي غري صحيح، 
والصحيح أن أخي الشقيق املدعي بعد أخذه الوالية عىل والدي استوىل عىل أمواله، وأخرب 
أموال والدي حتى وفاته، وعند ذلك سيقسم  لن يسلم هلم شيئًا من  إنه  والديت وأخوايت 
البيت،  من  وخرجوا  و)...(   )...( وأختّي  والديت  غضبت  ذلك  عند  اجلميع،  عىل  الرتكة 
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وطلبت مني والديت احلضور مع زوجي إىل حمافظة اخلرب وأخذهم وهم عندنا منذ سنتني 
وشهرين تقريبًا، ومنذ ذلك الوقت مل يسأل املدعي عن والديت ومل ينفق عليها وال هيتم هبا 
ومل حيرض لزيارهتا إال مرة واحدة بطلب من زوجي، ومل يسلمها نفقة، أما املدعى عليه فهو 
الذي يرسل نفقة والديت وأختي )...( دائاًم ويذهب بوالديت إىل املستشفى باستمرار ويقوم 
برشاء عالجها لعدم قدريت وزوجي عىل ذلك، وهو األوىل للوالية عليها، هكذا ذكرت، 
ذكرته  ما  إن   :)...( برقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية   )...( احلارضة  وقالت 
أختي )...( كله صحيح، ومنذ سنتني وشهرين مل يسأل املدعي عن والدته ومل يقم بزيارهتا 
وال اإلنفاق عليها وكان ييسء معاملة والديت عندما كان يف اخلرب ويتلفظ عليها بألفاظ سيئة، 
هكذا ذكرت، وقال املدعي: إن ما ذكرته أختي الشقيقتني غري صحيح والصحيح ما ذكرته، 
والديت وأخوايت  اإلنفاق عىل  أنني سأعمل عىل  إخواين  والدي أخربت  وبعد واليتي عىل 
أثار ذلك خالفًا  للجميع، وقد  أحفظه  والباقي  والدي،  مال  املتزوجات ووالدي من  غري 
بيني وبني بعض أخوايت واملدعى عليه، واآلن والديت قد أحرضها املدعى عليه إىل بيتي يف 
)...( باخلرب بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠٨هـ ولكنها ال تعرفني وال أوالدي وال زوجتي، وذلك 
بسبب بعدها عن البيت، وال زلت عىل املطالبة بالوالية عليها، وقال املدعى عليه: إن املدعي 
ذكر أنه يرغب يف بر والدته لذا أحرضت والدته له يف التاريخ املذكور ومعها ابنتها )...(، 
وقد اتصلت يب )...( قبل ثالثة أيام وقالت: إهنا ووالدهتا أختي ليس لدهيم ما يأكلونه، وقد 
حولت هلا مخسة آالف ريال وأبرز لكم سند هذا التحويل، وقال املدعي: ما ذكره املدعى 
عليه غري صحيح، واملبلغ الذي حوله مقابل إجيار شقة يستلمها املدعى عليه بموجب واليته 
عىل والديت، وقال املدعى عليه: إن هذا الكالم غري صحيح وقد دفعت هلم من مايل اخلاص، 
للوالية  ثبت صالحيته  عليه  املدعى  إن  الدعوى واإلجابة، وحيث  من  تقدم  ما  فبناء عىل 
فيه  يطعن  مل  معدلني، وحيث  بموجب شهادة شاهدين  منا  الصادر  الوالية  لدينا يف صك 
املدعي بيشء، وبام أن الوالية للقايض ويعني من يرى األصلح للقيام باملوىل عليه، وحيث 
شهد املقربون من املدعي بعدم صالحيته وإساءته لوالدته وهجرانه هلا وعدم إنفاقه عليها، 
لكل ما تقدم فقد رصفت النظر عن دعوى املدعي جتاه املدعى عليه، وبذلك حكمت، وقرر 
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وأفهمته  االستئناف  وطلب  بذلك  قناعته  عدم  املدعي  قرر  فيام  بذلك  قناعته  عليه  املدعى 
باملراجعة يف يوم األربعاء املوافق ١٤٣٤/٠٥/٢٩هـ الستالم نسخة احلكم وتقديم الئحته 
وباهلل  القطعية،  واكتسب  االعرتاض  يف  حقه  سقط  وإال  يوما،  ثالثني  خالل  االعرتاضية 

التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٤/٠٥/٢٠هـ.

يف  األوىل  الشخصية  األحوال  دائـرة  قـضـاة  نحن  اطلعنـا  فقد  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
باملحكمة برقم ٣٤/١٦٥٨٤٩٧/ املقيدة  املعاملة  باملنطقة الرشقية عىل  حمكمة االستئناف 

ش١ وتاريخ ١٤٣٤/٧/٩هـ، الواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمحافظة األحساء 
فضيلـة  من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٤/٧/٣هـ،  وتاريخ   ٣٤/٧٣٣٨٥٤ برقم 
الشيخ )...( املسجل برقم ٣٤٢٢٠٥٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٢هـ، اخلاص  القايض هبا 
بدعوى/)...( ضد)...( يف قضية عزل ويل، وقد تضمن الصك حكم فضيلته بام هو مدون 
ومفصل فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا 
املوافقة عىل ما أجراه فضيلة القايض، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه 

وسلم.
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 3لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بمكة املكرمة

تارخيها:١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٣٠٩٣٢٧ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة مكة املكرمة

تارخيه: ١٤٣٥/٠٤/١٨هـ رقم القرار:٣٥٢١٢٩٥٠  

شهادةا جنائيةا-ا سوتبقا صالحياها-ا عدما ا تلويلا-ا عزلا طمبا ا سنًاا-ا سارصا واليةا-ا
بصالحيةاتملدعيةا-اصكاواليةا-اتحلكلابعزلاتلويلا-اإسامةاتملدعيةاوليةابدالاعنه.ا

دوهناا فاما خالفةا واليةا ويلا منا كلا أنا أعملا  „ )4/رر(لا تلفلوقا يفا تلقلتيفا لا-سولا
تعاىلا لقولها مفقدةا درا أوا مصمحةا بجمبا إالا يارصفا أنا لها حيلا الا تلوصيةا إىلا
„ وهلذهاتلقاعدةاسالاتلشافعيا [!"#$%&'(Z.اإىلاأناساللا
أموتلا ذلكايفا تخلميفةا يفعلا ذلكاوالا فائدةايفا بصاعاألنهاالا تلويصاصاعاا يبيعا الا
تملقممنيا عنا تلليبةا ملفقدةا دفعاا فيها أرتابا إذتا تحلاكلا عزلا عميها فيجبا تملقممنيا

ويعزلاتمللجوحاعنداوجوداتللتجحاحتصيالاملزيداتملصمحةالممقممني”.
يايمها مالا حفظا وتلكفيلا تلويصا عىلا كاما  „ )ر/رر(لا تلقلطبيا تفقريا يفا جاءا لا-ماا
وتلاثمريالهاكذلكاعميهاحفظاتلصبيايفابدنهافاملالاحيفظابضبطهاوتلبدناحيفظابأدبها”.

القارصين سنًا  أخوهيا  عليه طالبة فسخ واليته عىل  املدعى  املدعية دعواها ضد  أقامت 
القارصين  أموال  بداًل منه، وذلك ألنه غري صالح للوالية لكونه قد استوىل عىل  وإقامتها 
فضاًل عن أنه من أرباب السوابق، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بواليته عىل أخويه 
اجلنائية  سوابقه  من  تاب  بأنه  ودفع  أمواهلام   من  يشء  عىل  استيالءه  وأنكر  الشقيقني  غري 
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وأنه صالح للوالية عىل القارصين، وبطلب البينة من املدعية طلبت الكتابة لألدلة اجلنائية 
بينة عىل  القايض من املدعية  فأفادت بوجود سوابق جنائية للمدعى عليه، وبعد أن طلب 
صالحيتها للوالية أحرضت شاهدين معدلني رشعًا فشهدا بصالحيتها، ونظرًا ألن مبنى 
الوالية عىل األصلح، وألن قرب الويل من املوىل عليه أصلح لشأنه، لذا فقد حكم القايض 
املدعية ولية عليهام، ثم صدق  القارصين وأقام  الوالية عىل أخويه  املدعى عليه عن  بعزل 

احلكم من حمكمة االستئناف.

احلمد هلل وحده وبعد، فلدي أنا )...( القايض يف املحكمة العامة بمكة املكرمة القائم بعمل 
الشيخ )...(، وبناء عىل املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمكة املكرمة 
 ٣٤١٦١٨٧٧٦ برقم  باملحكمة  املقيدة  ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ،  وتاريخ   ٣٤٣٠٩٣٢٧ برقم 
وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٠٤هـ حرضت )...( حاملة السجل املدين رقم )...(، وادعت ضد 
احلارض معها )...( حامل السجل املدين رقم )...(، قائلة يف دعواها: إن املدعى عليه هو أخ 
يل من األب، وقد أقيم بعد وفاة والدي وليًا عىل أخوَي الشقيقني القارصين )...( املولود 
بموجب  وذلك  ١٤٢٤/٥/٤هـ،  بتاريخ  املولودة  و)...(  ١٤٢٩/١١/١٦هـ  بتاريخ 
غري  وهو  ١٤٣٣/١١/٣٠هـ،  يف   ٣٣٤٧٠٦٣٤ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك 
صالح للوالية عليهام ألسباب: أواًل/ أنه ليس بأخ شقيق هلام وإنام أخ ألب. ثانيًا/ أنه استوىل 
عىل أموال القارصين ومل يرصف عليهام شيئًا. ثالثًا/ أنه من أرباب السوابق ولقد قبض عليه 
يف قضية رسقة وخطف وإفطار يف رمضان وهتريب قات؛ لذا فهو غري صالح للوالية عىل 
القارصين وأطلب فسخ الوالية عنه وإقامتي ولية عليهام، هكذا ادعت، وبعرض ذلك عىل 
املدعى عليه قال: ما ذكرته املدعية من أنني أقمت وليًا عىل القارصين املذكورين ومها إخويت 
من األب فهذا صحيح، وما ذكرته من أنني غري صالح للوالية وأنني استوليت عىل أموال 
قبل عرش سنوات، وهي رسقة  فقط  أن عيل سابقتني  فهذا غري صحيح، وصحيح  القرص 
اهتمتني فيها عمتي وخمدرات وقد صلحت حايل بعدها، ولو كان أيب حيًا ألقامني وليًا عىل 
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القارصين، لذا فأنا غري موافق عىل فسخ واليتي وإقامتها ولية، هكذا أجاب، وبعرض ذلك 
لألدلة  الكتابة  أطلب  قالت:  بينتها  عن  وبسؤاهلا  ذكرت.  ما  الصحيح  قالت:  املدعية  عىل 
اجلنائية لإلفادة عن سوابقه، هكذا أجابت، ويف جلسة أخرى لدي أنا القايض )...( حرض 
الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( عن  وكياًل  بصفته   )...( رقم  املدين  السجل  حامل   )...(
من كتابة العدل الثانية بالطائف برقم ٣٤١٣٢١٩٧٤ يف ١٤٣٤/١٠/١٣هـ، التي ختوله 
وردت  وقد  عليه  املدعى  حيرض  ومل  إلخ،   )...( واإلنكار  واإلقرار  واملدافعة  املرافعة  حق 
اإلفادة من قسم حمرضي اخلصوم برقم ٣٤٢٦٤٢٣٤٩ يف ١٤٣٤/١١/٢٠هـ بشأن تبلغه 
لشخصه بموعد هذه اجللسة كام وردت اإلفادة من األدلة اجلنائية بخطاهبم رقم٤٣٠٤٣٦ 
يف ١٤٣٤/٩/٦هـ وبرفقه رشحية السوابق للمدعى عليه، وباالطالع عليها وجدهتا تتضمن 
احلكم  خمدرات،  واستعامل  حيازة  بشأن  ١٤٢١/١٠/٢٦هـ  يف  األوىل:  سابقتني  وجود 
االكتفاء بام مىض عليه من السجن وجلدة تسعًا وسبعني جلدة، الثانية: يف ١٤٢٦/٩/٢٣هـ 
بشأن فعل فاحشة الزنا، احلكم: سجنه ستة أشهر وجلده تسعًا وأربعني جلدة(. ا.هـ، كام 
)...( يف ١٤٣٤/٩/٢٧هـ جوابًا عىل  برقم  السعودي  العريب  النقد  إفادة مؤسسة  وردت 
مورث  حساب  بكشف  تزويدنا  بشأن  ١٤٣٤/٩/٨هـ  يف   ٣٤٢١٤٢٠٩١ قم  ر  خطابنا 
 )...( من  احلساب  كشف  معها  واملرفق  ١٤٣٣/١١/٦هـ  يف  الوفاة  تاريخ  من  القرص 
للفرتة من ٢٠١٢/٩/٢١م حتى ٢٠١٣/٧/١٩م واملتضمنة أن الرصيد االفتتاحي ألفان 
وست  ريااًل  وسبعون  سبعة  اإلقفال  ورصيد  هللة  وثالثون  وتسع  ريااًل  وثالثون  وسبعة 
وعرشون هللة. ا.هـ، كام جرى االطالع عىل صك الوالية املذكور فوجدته طبق ما ذكر، 
برقم ٣٣٤٧٠٦٣١  املحكمة  الصادر من هذه  الورثة  كام جرى االطالع عىل صك حرص 
يف ١٤٣٣/١١/٣٠هـ املتضمن وفاة )...( يف ١٤٣٣/١١/٦هـ وانحصار إرثه يف أوالده 
قبله  املتوفية  له من زوجته  املرزوقني  أبنائه  )...( ويف  )...( وهم  مطلقته  له من  املرزوقني 
يف  املولودة  و)...(  ١٤٢٩/١١/١٦هـ  يف  املولود   )...( القارصين  ويف   )...( وهم   )...(
حضانة  يف  القارصان  هل  املدعي:  وبسؤال  ا.هـ،  سواهم(  له  وارث  ال  ١٤٣٠/٥/٤هـ 
املدعى عليه؟ قال: ال بل القرص واملدعية يقيمون عند عمتهم )...(، هكذا أجاب، فطلبت من 
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املدعي البينة عىل صالحية املدعية للوالية عىل القارصين فأحرض )...( حامل السجل رقم 
)...(، وبسؤاله عام لديه قال: إنني من مواليد ١٤١٣هـ وأسكن يف مكة املكرمة وأدرس يف 
اجلامعة، واملتداعيان أوالد عمي، وأشهد أن املدعية والقارصين يقيمون عند عمتي )...( يف 
مكة املكرمة واملدعى عليه ال يعرف باخلري، وواهلل إنه ال يدري عن القارصين شيئًا، واملدعية 
صاحبة أمانة وديانة واقتدار وصاحلة للوالية عىل أخوهيا القارصين، كام حرض )...( حامل 
السجل املدين رقم )...(، وبسؤاله عام لديه قال إنني من مواليد ١٤١١هـ وأسكن يف مكة 
املكرمة وأعمل يف سالح احلدود، واملتداعيان أوالد عمي، وأشهد أن املدعية والقارصين 
السوابق وال يدري عن  يقيمون عند عمتي )...( يف مكة املكرمة، واملدعى عليه من أهل 
القارصين، واملدعية صاحبة أمانة وديانة واقتدار وصاحلة للوالية عىل أخوهيا القارصين، 
فبناء عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة  التعديل الرشعي،  هكذا شهدا، وجرى تعديلهام 
املتضمنة مصادقة املدعى عليه عىل السوابق، وما جرى االطالع عليه من رشحية السوابق 
أن  )اعلم  اهلل:  رمحه  القرايف  قال  واألحسن.  األصلح  عىل  الوالية  مبنى  وألن  به،  اخلاصة 
كل من ويل والية خالفة فام دوهنا إىل الوصية ال حيل له أن يترصف إال بجلب مصلحة أو 
در مفسدة لقوله تعاىل: [!"#$%&'(Z إىل أن قال: )وهلذه القاعدة 
قال الشافعي: ال يبيع الويص صاعا بصاع ألنه ال فائدة يف ذلك وال يفعل اخلليفة ذلك يف 
املسلمني  عن  الريبة  ملفسدة  دفعا  فيه  ارتاب  إذا  احلاكم  عزل  عليه  فيجب  املسلمني  أموال 
ويعزل املرجوح عند وجود الراجح حتصيال ملزيد املصلحة للمسلمني( ا.هـ ينظر يف الفروق 
٧٦/٤ ط: الرسالة )الفرق: ٢٢٣(، وملا ذكره الشاهدان من أن املدعية والقارصين يقيامن 
عند عمتهم، وألن كون الويل قريبا من املوىل عليه أصلح لشأنه. قال القرطبي رمحه اهلل: )كام 
عىل الويص والكفيل حفظ مال يتيمه والتثمري له كذلك عليه حفظ الصبي يف بدنه فاملال 
حيفظ بضبطه والبدن حيفظ بأدبه ( )٧٧/٦( ط: الرسالة، وملا شهد به الشهود من صالحية 
املدعية للوالية، لذا كله فقد عزلت )...( عن والية أخويه القارصين )...( و)...(، وأقمت 
املدعية )...( وليا عليهام ترعى شؤوهنام وحتافظ عىل مصاحلهام، وهلا احلق يف البيع والرشاء 
العقود  األجرة وتوقيع  والتأجري واستالم  املثمن  الثمن وتسليم  واإلفراغ وقبوله واستالم 
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والرد  الدعوى  وسامع  واملخاصمة  واملداعاة  هبا  واملطالبة  حقوق  من  ماهلم  مجيع  واستالم 
عليها وإقامة البينة والرفع يف أي قضية تقام منهم أو ضدهم أمام أي حمكمة ويف أي جهة، 
وهلا مراجعة الدوائر احلكومية واملؤسسات والرشكات واألفراد وأي جهة أخرى يف مجيع 
املتعلقة بذلك وهلا حق  املعامالت اخلاصة هبم وإهناء كافة اإلجراءات الرشعية واإلدارية 
التوكيل، وأفهمتها بأن عليها أن ال تترصف بيشء من عقارات القارصين ببيع أو رشاء بدل 
إال بإذن من حاكم رشعي، وأوصيتها بتقوى اهلل يف واليتها، وبذلك كله حكمت، ويعترب 
صك  من  نسخة  بعث  وسيتم  لشخصه،  لتبلغه  حضوريًا  عليه  املدعى  حق  يف  احلكم  هذا 
احلكم للمدعى عليه لالعرتاض يف مدة ال تتجاوز ثالثني يوما من تاريخ استالمه للنسخة، 
فإذا انقضت املدة ومل يقدم اعرتاضه يسقط حقه يف االعرتاض، وسيتم التهميش عىل صك 
الوالية بموجبه بعد اكتساب احلكم القطعية، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل 

آله وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/١/١٨هـ.
احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا )...( القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة القائم بعمل 
اجللسة،  افتتحت  ١٤٣٥/٣/٢٦هـ  املوافق  االثنني  اليوم  هذا  ويف   ،)...( الشيخ  فضيلة 
وبام أنه جرى تسليم املدعى عليه )...( نسخة من صك احلكم بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٩هـ 
يقدم  النظامية وزيادة ومل  املدة  املؤرخ يف ١٤٣٥/١/٢٩هـ، وقد مضت  بموجب خطابنا 
الئحته االعرتاضية، لذا فقد سقط حقه يف االعرتاض وأمرت بإحلاق ذلك بالصك وسجله 
نبينا  التوفيق، وصىل اهلل عىل  القضية متعلقة بقرّص، وباهلل  ورفعه ملحكمة االستئناف؛ ألن 

حممد. حرر يف ١٤٣٥/٣/٢٦هـ.

احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده وبعد، نحن قضاة الدائرة األوىل 
االستئناف  حمكمة  يف  املال  وبيوت  والقصار  والوصايا  واألوقاف  الشخصية  لألحوال 
بمنطقة مكة املكرمة، جرى منا االطالع عىل املعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس 
املشتملة  ١٤٣٥/٤/٤هـ،  وتاريخ   ٣٤/١٦١٨٧٧٦ رقم  املكرمة  بمكة  العامة  املحكمة 
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عىل الصك رقم ٣٥١٢٠٨٣٠ وتاريخ ١٤٣٥/١/١٨هـ، الصادر من فضيلة الشيخ )...( 
القايض باملحكمة العامة بمكة املكرمة، املتضمن دعوى )...( ضد )...(، وبدراسة الصك 
وصورة ضبطه تقررت املوافقة عىل احلكم، واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم.
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 4لاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالدمام رقم 
تارخيها:١٤٣٣ القضية:٣٣٦٨٠٩٩٤  

حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف باملنطقة الرشقّية
تارخيه:١٤٣٥/٠٩/٠٦هـ رقم القرار:٣٥٣٧٨١٠٠  

واليةا-اسارصاعقاًلا-اطمباحماسبةاتلويلا-ابياناتملمامكاتاوتإليلتدتتا-اتلويلامؤمتنا-ا
عدماإساءتهاتلارصفا-ارصفاتلنظلا.

تلويلامؤمتن.

القارص طالبة حماسبته  املدعى عليه بصفته وليًا عىل زوجها  املدعية دعواها ضد  أقامت 
عن ترصفاته يف أمالك والده لعدم استجابته لطلبها ببيان هذه املمتلكات وكيفية الترصف 
فيها، وبعرض الدعوى عىل املدعى عليه أقر بواليته عىل والده زوج املدعية وأنكر طلبها 
بيان ممتلكات املوىل عليه، ثم قدم بيانًا بتلك املمتلكات، وقد قررت املدعية أهنا ال تعلم أن 
املدعى عليه أساء الترصف يف واليته، ولذا فقد حكم القايض برصف النظر عن الدعوى، 

فاعرتضت املدعية، وصدق احلكم من حمكمة االستئناف.

بناًء عىل  بالدمام،  العامة  أنا )...( مساعد رئيس املحكمة  احلمد هلل وحده وبعد، فلدي 
األوراق املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالدمام برقم ٣٣٦٨٠٩٩٤ وتاريخ 
١٤٣٣/١١/٢٨هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٣٢١٣٨١٤٠ وتاريخ ١٤٣٣/١١/٢٨هـ، 
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املتعلقة بدعوى )...( ضد )...(، بشأن دعوى حماسبة ويل أو ناظر أو قيم أو ويص، عليه 
 )...( عن  بالوكالة   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  فقد 
كتابة  من  الصادرة  الوكالة  بموجب   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودية 
فيها  له  املخول   ،٨٣٨٨ جلد  ١٤٣٠/١٠/٢٩هـ  يف   ٥٣٤٢٦ برقم  الثانية  الدمام  عدل 
عليها  واالعرتاض  ونفيها  األحكام  وقبول  واملدافعة  واملرافعة  واملخاصمة  املطالبة  حق 
القرارات  عىل  واملوافقة  والتنازل  والصلح  ضدها  أو  منها  تقام  التي  الدعاوى  كافة  يف 
واالعرتاض عليها واستالم الصكوك كام أبرز الوكالة لصادرة من كتابة عدل رأس تنورة 
سعودية   )...( عن  وكياًل  إقامته  املتضمنة  ١٤٣٤/٠٢/١٦هـ،  يف   ٣٤١٨٣١٣٢ برقم 
حلضوره  وحرض  اإلقرار،  حق  فيها  له  املخول   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية 
)...( سعودي اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، وادعى األول بقوله: سبق أن أقيم 
املدعى عليه )...( هذا احلارض وليًا عىل والده )...( بموجب صك الوالية الصادر من هذه 
متنوعة  ومعدات  مقاوالت  مؤسسة  يملك  والده  وألن  ١٤٣١/٠٤/٢٥هـ،  يف  املحكمة 
وقطع أراٍض سكنية وزراعية وصناعية وبعضها مؤجر عىل الغري وهلا غلة، وألن موكلتي 
هي زوجة والده، فقد طالبته موكلتي بصفته وليًا عىل والده بيان األمالك العائدة لزوجها 
وكيفية ترصف املدعى عليه هبا، إال أنه مل يستجب؛ لذا أطلب حماسبة املدعى عليه عن أمالك 
والده منذ إقامته وليًا وحتى اآلن، هذه دعواي، وبسؤال املدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره 
املدعي وكالة يف دعواه من إقامتي وليًا عىل والدي بموجب صك الوالية الذي ذكر وأن 
موكلته  أن  من  وكالة  املدعي  ذكره  ما  وأما  صحيح،  كله  فهذا  ذكر  التي  األمالك  لوالدي 
فهذا  الذي هو والدي وأنني مل أستجب هلا  العائدة لزوجها  باألمالك  بيانًا  قد طلبت مني 
املالية منذ إقامتي وليًا  غري صحيح، وأنا أعمل عىل حفظ مال والدي ومستعد للمحاسبة 
وحتى اآلن، هكذا أجاب، وبعرض ذلك عىل املدعي وكالة قال: أطلب تكليف املدعى عليه 
املدعى  املالية، هكذا قرر، ثم قال  املحاسبة  لوالده وإجراء  العائدة  بيان باألمالك  بإحضار 
شؤونه،  من  واملنرصف  بالوارد  وبيان  والدي  بأمالك  بيانا  إلحضار  إمهايل  أطلب  عليه: 
الطرفان كل من  ثانية حرض  هكذا قرر، فأجيب لطلبه ورفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة 
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التي سبق أن  البيانات  املدعي وكالة )...( واملدعى عليه )...(، وسألت املدعى عليه عن 
طلبتها منه، فقدم بيانًا حمررًا باللغة االنجليزية فطلبت منه تقديم بيان باللغة العربية يشتمل 
عىل أمالك والده الثابتة واملنقولة فقال: أطلب إمهايل إلحضار املطلوب وأضاف قائاًل: إن 
دعوى موكلة املدعي ضدي دعوى كيدية واهلدف منها إبطال الوالية واالستيالء عىل أموال 
والدي، حيث سبق أن تقدمت بدعوى ضدي بصفتي وليًا عىل والدي تطلب فيها احلجر 
النظر عن طلبها احلجر، هكذا  إىل احلكم برصف  انتهت دعواها  أمالك والدي، وقد  عىل 
قرر، ثم أبرز املدعى عليه صورة من صك احلكم الصادر من هذه املحكمة برقم ٣/١٦ يف 
١٤٣١/٠٦/٠٨هـ، وباالطالع عليها وجدهتا تتضمن طبق ما ذكره املدعى عليه، وبعرض 
ذلك عىل املدعي وكالة قال: ما ذكره املدعى عليه من أن موكلتي سبق أن أقامت ضده دعوى 
انتهت برصف  الدعوى  تلك  باحلجر عىل زوجها وأن  فيها  تطالب  والده  وليًا عىل  بصفته 
النظر عن طلبها بموجب صك احلكم الذي أبرز املدعى عليه صورته فهذا كله صحيح، إال 
أنه منذ صدور ذلك احلكم وحتى اآلن وموكلتي ال تعلم عن حجم أمالك زوجها وال تعلم 
الوارد واملنرصف من شؤونه، وترغب حماسبة املدعى عليه كونه وليًا عىل والده، هكذا قرر، 
ولتمكني املدعى عليه من إحضار البيانات املطلوبة فقد رفعت اجللسة لذلك. ويف جلسة 
ثالثة حرض الطرفان كل من املدعي وكالة )...( واملدعى عليه )...(، وأبرز املدعى عليه بيانًا 
بأمالك والده تم رصد مضمونه بالضبط، وبعرض هذا البيان عىل املدعي وكالة قال: أطلب 
اجللسة  ورفعت  قرر،  هكذا  وإفادتكم،  عليها  البيان  لعرض  موكلتي  إىل  للرجوع  إمهايل 
السجل  بموجب  اجلنسية  )...( سعودية  أصالة  املدعية  رابعة حرضت  جلسة  لذلك. ويف 
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( ابنها  قبل  من  هبا  املعرف   )...( رقم  املدين 
رقم )...( وحرض حلضورها املدعى عليه )...( وقالت املدعية: ما ورد يف البيان الذي أبرزه 
البيان وهي  أنه توجد معدات مل ترد يف  املدعى عليه صحيح وليس يل اعرتاض عليه، إال 
كالتايل: ١ - )...( أصفر. ٢ - بلدوزر )...(. ٣ - جيب )...( ٢٠٠٤م. ٤ - قالب )...(. 
٥ -)...( ١٩٩٢م. ٦ - سيارة )...( ٢٠٠٦م. ٧ - )...( ٢٠٠٣م. هكذا قررت، وبعرض 
ذلك عىل املدعى عليه قال: إن املعدات األربعة األوىل املذكورة قد تم بيعها قبل إعداد هذا 



447

البيان وتم إيداع أقيامها يف حساب والدي وعندي سندات بذلك، وأما السيارات الثالث 
الباقية فهي موجودة وال مانع من إضافتها إىل البيان، هكذا قرر، ثم سألت املدعية أصالة: 
هل سبق أن أساء املدعى عليه الترصف يف أمالك والده؟ فقالت: مل يظهر يل أنه أساء الترصف 
إال أنه ال يعطينا أنا وأوالدي النفقة الكافية، علاًم أن أوالدي هم أربع بنات وابنان، كام أنه 
ال يمكننا من االطالع عىل إيرادات هذه األمالك منذ إقامته وليًا عىل والده، هكذا قررت، 
قدره  مبلغًا  هلا وألوالدها  نفقة شهرية  أسلمها  إنني  قال:  عليه  املدعى  وبعرض ذلك عىل 
البنات قد تزوجت ومع ذلك فقد أقامت  ألفان ومخسامئة ريال )٢٥٠٠(، علام أن إحدى 
ضدي دعوى بشأن طلبها زيادة النفقة والزالت الدعوى منظورة لدى أحد قضاة املحكمة، 
النفقة  أن  إال  صحيح  عليه  املدعى  ذكره  ما  قالت:  املدعية  عىل  ذلك  وبعرض  قرر،  هكذا 
النفقة وهي منظورة  التي يسلمها يل غري كافية وقد أقمت دعوى ضده بشأن طلبي زيادة 
قررت،  فقط، هكذا  اإليرادات  اآلن، وأحرص دعواي يف رغبتي حماسبته عىل  تنته حتى  مل 
ثم رغب الطرفان تأجيل القضية ملحاولة حل القضية صلحًا بينهام فأجيبا لطلبهام، ورفعت 
املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  خامسة  جلسة  ويف  لذلك.  اجللسة 
رقم )...( بالوكالة عن )...( سعودية اجلنسية بموجب السجل املدين رقم )...(، بموجب 
برقم ٣٥٢٥٦٧٤٢  تنورة  العدل حمافظة رأس  العدل يف كتابة  الصادرة من كاتب  الوكالة 
يف ١٤٣٥/٠٢/٢٦هـ، واملخول للوكيل يف وكالته حق املطالبة وإقامة الدعاوى واملرافعة 
واملدافعة وسامع الدعاوى والرد عليها واإلقرار واإلنكار والصلح واإلبراء وطلب اليمني 
والتعديل  واجلرح  واإلجابة  فيها  والطعن  والبينات  الشهود  عنه وإحضار  واالمتناع  ورده 
االستئناف  وطلب  األحكام  عىل  واالعرتاض  ونفيها  األحكام  وقبول  بالتزوير  والطعن 
والتامس إعادة النظر وطلب رد االعتبار وطلب الشفعة واستالم صكوك األحكام، إىل آخر 
ما ورد فيها، وحرض حلضوره املدعى عليه )...(، وجرى تأمل ما سبق تدوينه، فنظرًا ملا تقدم 
من الدعوى واإلجابة، وحيث قرر املدعي وكالة أن طلبه هو حماسبة املدعى عليه عن أمالك 
والده، وحيث حرضت املدعية أصالة وقررت أن املدعى عليه مل يسبق أن أساء الترصف يف 
أمالك والده إال أنه ال يعطيها وأوالدها النفقة الكافية وأن هلا دعوى قائمة بشأن النفقة مل تنته 
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حتى اآلن، وحيث صادق املدعى عليه عىل وجود دعوى للمدعية ضده بشأن النفقة، وألن 
املدعي  النظر عن دعوى  لذا فقد رصفت  الترصف،  إذا أساء  الويل مؤمتن وال حياسب إال 
وكالة جتاه املدعى عليه وبه حكمت، وبعرض احلكم عىل الطرفني قنع به املدعى عليه ومل 
يقنع به املدعي وكالة، وطلب االستئناف وأجيب لطلبه، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

وصحبه وسلم. حرر يف ١٤٣٥/٠٣/٢٩هـ.

احلمد هلل وحده وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة األحوال الشخصية الثانية يف حمكمة 
االستئناف باملنطقة الرشقية عىل املعاملة املقيدة لدى املحكمة برقم ٣٥/١٥٤١٩٤٠/ش٢ 
وتاريخ ١٤٣٥/٥/٢٦هـ، والواردة من فضيلة رئيس املحكمة العامة بمدينة الدمام برقم 
٣٣/٢١٣٨١٤٠ وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٧هـ، املرفق هبا الصك الصادر من فضيلة القايض 
هبا سابقًا الشيخ )...( برقم ٣٥١٩٤٣١٢ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢هـ، اخلاص بدعوى )...( 
بام هو مدون ومفصل  الصك حكم فضيلته  )...( يف قضية حماسبة ويل، وقد تضمن  ضد 
فيه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة قررنا املصادقة 
يف  حرر  وسلم.  وصحبه  وآله  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  املوفق،  واهلل  فضيلته،  حكم  عىل 

١٤٣٥/٩/٦هـ.
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 الاتللسلاتلاقمقرلا
حمكمة الدرجة األوىل: املحكمة العامة بالنامص

تارخيها: ١٤٣٤ رقم القضية: ٣٤٤٧٥٢١٩ 
حمكمة االستئناف: حمكمة االستئناف بمنطقة عسري

تارخيه: ١٤٣٥/٠٧/٠٨هـ رقم القرار: ٣٥٣٠٨١٢٤ 

إلزتما تقميمهاا-ا طمبا مميزا-ا غريا لصبيا هديةا سارصا-ا باملا مطالبةا جربيةا-ا واليةا-ا ا
باقميلاتهلديةالمويل.

لألباحقاتلواليةاعىلاتبنهاوتلارصفايفاماله.

أقام املدعي بصفته وليًا جربيًا عىل ابنه دعواه ضد املدعى عليه طالبًا إلزامه بتسليمه سيارة 
لالبن  خال  بصفته  عليه  املدعى  هبا  واحتفظ  كهدية  سنًا  القارص  املدعي  ابن  عليها  حصل 
بأن  ودفع  بصحتها  أقر  عليه  املدعى  عىل  الدعوى  وبعرض  أمه،  حضانة  يف  يعيش  الذي 
مصلحة االبن يف بيع السيارة وحفظ ثمنها له حتى يكرب، وعليه حكم القايض ببيع السيارة 
حمكمة  الحظت  ثم  اعرتاضية،  بالئحة  املدعي  فاعرتض  الطفل،  بلوغ  حتى  ثمنها  وحفظ 
االستئناف عىل احلكم بأن األب هو الويل الرشعي عىل ابنه ولذا فقد رجع القايض عام حكم 
به، وحكم أخريًا بتسليم السيارة للمدعي لترصف فيها بمصلحة االبن، وصدق احلكم من 

حمكمة االستئناف.

عىل  وبناء  بالنامص،  العامة  باملحكمة  القايض   )...( فلدي  وبعد،  وحده  هلل  احلمد 
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املعاملة املحالة إلينا من فضيلة رئيس املحكمة العامة بالنامص برقم ٣٤٤٧٥٢١٩ وتاريخ 
١٤٣٤/١٠/٢٦هـ، املقيدة باملحكمة برقم ٣٤٢٤٢٣٩٤٢ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٦هـ، 
عرشة،  احلادية  الساعة  اجللسة  افتتحت  ١٤٣٥/٠٢/١٦هـ  املوافق  اخلميس  يوم  ويف 
حلضوره  وحرض   )...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...( حرض  وفيها 
دعواه  عن  املدعي  وبسؤال   ،)...( رقم  املدين  السجل  بموجب  اجلنسية  سعودي   )...(
طلقتها  ثم  ١٤٢٨/٤/٢٨هـ  بتاريخ  احلارض  هذا  أخت  تزوجت  لقد  قائاًل:  أجاب 
يف   ٤/٣ برقم  املحكمة  هذه  من  الصادر  الصك  بموجب  وذلك  ١٤٢٩/٦/٥هـ  بتاريخ 
١٤٢٩/٨/٢٩هـ، وأنجبت منها ابنًا اسمه )...( املولود عام ١٤٢٩هـ ويعيش يف حضانة 
أمه، وقدر اهلل أن يرزق بسيارة يف ملتقى )...( الدعوي لعام ١٤٣٤هـ باسمه، وقام خاله 
املدعى عليه بتجاهلني يف هذه اجلائزة، وقد اتصلت به وتواصلت معه ألجل ترتيب أمور 
من  التفويض  بتغيري  فقام  سنه،  لصغر  باسمه  تكتب  أن  يمكن  ال  إنه  حيث  السيارة،  هذه 
الرشكة باسمه هو ومل يلق يل بااًل وكأنني لست أباه أو كأن واليتي البني قارصة، فأرسلت 
من يتوسط حلل املوضوع بيننا وبينه فرفضوا الصلح بحجة أهنم املترصفون يف هذا الطفل، 
عليه  املدعى  عىل  املدعي  دعوى  وبعرض  دعواي،  هذه  السيارة،  هذه  تسليمي  أطلب  لذا 
أجاب قائاًل: أما ما ذكره املدعي من زواج أختي وطالقها وإنجاب االبن فهذا صحيح، أما 
بخصوص السيارة التي رزق اهلل هبا ابنه )...( وحيث أقام الدعوى عيل بصفتي مفوضا من 
قبل املكتب الدعوي )...( بإهناء إجراءات السيارة، وبداًل من مباركته وطلبه املحافظة عىل 
ما رزق اهلل به ابنه قام بمنافسته عىل هذه اجلائزة، وغفل عن أن ألمه حقا، حيث إن االبن 
يف حضانتها وهي من ذهبت معه إىل املخيم الدعوي إىل أن رزقه اهلل هبا، ونحن مع الرشيعة 
الفراق  حصل  حيث   ،)...( االبن  حق  حفظ  فيها  بام  للجميع  احلقوق  حفظ  ومع  املطهرة 
وحق الوالية ال ننكره وال ننافسه فيه، وقد قمت بإهناء إجراءات السيارة بناء عىل تفويض 
رسمي، وال صحة لقوله: إين قمت بتجاهله فالطفل يف حضانة أمه وقيامي بإهناء اإلجراء 
متعارف عليه يف مثل حالته، وفيام خيص قوله إنه تواصل معي، نعم، تواصل ولكن هبدف 
استالم اهلدية والترصف فيها، وقد أبلغت من أرسله للصلح أن هذه اهلدية تباع وحيفظ ماهلا 
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للطفل حتى يكرب، وحضوري بناء عىل الشكوى ومل أترصف يف السيارة حتى تارخيه، فأرجو 
مالحظة أن تأخري البيع من املدعي وليس مني، وكل تأخري يف البيع يتحمل تبعاته منها نقص 
ثمن السيارة ورسوم املعرض، فالسيارة هلا ما يزيد عن ستة أشهر، إضافة إىل ما قد يعرض 
هلا من تلف أو أعطال ال قدر اهلل، هذا فيام خيص كوين مفوضا، وأما فيام خيص البيع واملبلغ 
فاجلميع متفق عىل رضورة حفظ املال للطفل حتى يكرب، وبعرض ذلك عىل املدعى عليه 
قال: أطلب تسليم السيارة لكي أترصف فيها ترصفًا فيه مصلحة لالبن، هكذا أجاب، فبناء 
عىل ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ونظرًا لصغر االبن حيث ال يمكن إفراغ السيارة باسمه، 
السيارة حتى بلوغه فيه مرضة، ونظرًا لوجود خالف، لذلك كله فقد حكمت  بقاء  وألن 
املبلغ، وبه  املبلغ يف بيت املال يف املحكمة حتى بلوغ الطفل وتسليمه  ببيع السيارة وإيداع 
حكمت، وبعرض احلكم عىل الطرفني قرر املدعي عدم القناعة وطلب االستئناف واستعد 
لتقديم الئحة اعرتاضية فأجيب لطلبه وُسلم نسخة من احلكم يف هذا اليوم لتقديم الئحة 
اعرتاضية بموجبه، وأفهم بأن مدة االعرتاض ثالثون يومًا تبدأ من تاريخ هذا اليوم، وأما 

املدعى عليه فقرر القناعة.

ويف يوم الثالثاء املوافق ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ افتتحت اجللسة الساعة ٠٠: ١١، وفيها حرض 
الطرفان، وقد وردتنا املعاملة من حمكمة االستئناف بمنطقة عسري برقم ٣٤٢٤٢٣٩٤٢ يف 
 ٣٥١٩٢٧٢٦ رقم  الشخصية  األحوال  دائرة  مالحظة  قرار  وبرفقتها  ١٤٣٥/٤/٥هـ 
والالئحة  ضبطه  وصورة  الصك  )وبدراسة  منه:  احلاجة  ونص  ١٤٣٥/٣/٢٩هـ،  يف 
نظر؛ لكون  به فضيلته حمل  ما حكم  أن  أواًل:  ييل:  ما  لوحظ  املعاملة  االعرتاضية وأوراق 
األب هو الويل الرشعي. ثانيًا: مل نجد أن فضيلته سأل عن أهلية األب يف حسن الترصف 
من عدمه والبحث عن ذلك وإجراء اإلجياب الرشعي. ثالثًا: عىل فضيلته حماولة اإلصالح 
وإكامل  ذكر  ما  ملالحظة  القارص.  الطفل  مصلحة  حيقق  بام  النزاع  لدابر  قطعًا  الطرفني  بني 
الالزم وإحلاق ما يستجد بالضبط وصورته وخالصته بالصك وسجله(. ا.هـ، ولوجاهة 
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والية

ما  أواًل:  ييل:  بام  املالحظات  عىل  أجيب  وسددهم  اهلل  وفقهم  الفضيلة  أصحاب  ذكره  ما 
خيص املالحظة الثانية فقد جرى سؤال املدعى عليه وكالة: هل لديه طعن يف أمانة وعدالة 
املدعي؟ قال: ليس يل طعن يف أمانته وعدالته، أما ما خيص املالحظة الثالثة فقد جرى مداولة 
الصلح بني الطرفني ومل نتوصل إىل صلح بينهم، فبناء عىل ما تقدم، ولعدم وجود طعن من 
قبل املدعى عليه يف أمانة وعدالة املدعي، ونظرًا لكون األب له حق والية ابنه والترصف يف 
أمواله، لذا فقد رجعت عام حكمت به سابقًا، وحكمت بتسليم السيارة للمدعي ويترصف 
فيها ملصلحة االبن وحفظها له، هذا ما ظهر يل وبه حكمت، وبعرض احلكم عىل الطرفني 
قرر املدعي القناعة، أما املدعى عليه فقرر عدم القناعة وطلب االستئناف دون تقديم الئحة 
بعث  ثم  وسجله،  الصك  أصل  عىل  استجد  ما  بإحلاق  وأمرت  لطلبه،  فأجيب  اعرتاضية 
املعاملة ملحكمة االستئناف املختصة كاملتبع لتدقيق احلكم، وأقفلت اجللسة يف متام الساعة 
احلادية عرش والنصف، وباهلل التوفيق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

حرر يف ١٤٣٥/٠٦/٠١هـ.
بتدقيق قضايا األحوال  املختصة  الدائرة  اطلعنا نحن قضاة  فقد  احلمد هلل وحده وبعد، 
بمنطقة عسري  املال بمحكمة االستئناف  الشخصية واألوقاف والوصايا والقصار وبيوت 
الشيخ/  بالنامص  العامة  باملحكمة  القايض  فضيلة  من  املحكمة  هلذه  الواردة  املعاملة  عىل 
من  الصادر  الصك  هبا  املرفق  ١٤٣٥/٦/١٥هـ،  وتاريخ   ٣٤٢٤٢٣٩٤٢ برقم   )...(
 )...( بدعوى  اخلاصة  ١٤٣٥/٢/١٦هـ،  وتاريخ   ٣٥١٥٠٩٦٠ برقم  املسجل  فضيلته 
ضد )...(، بشأن عطية عىل الصفة املوضحة بالصك، املتضمن حكم فضيلته بام هو مدون 
بباطنه، وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه والالئحة االعرتاضية وأوراق املعاملة، 
وباالطالع عىل ما أجاب به فضيلته وأحلقه بالضبط والصك وسجله بناًء عىل قرار الدائرة 
رقم ٣٥١٩٢٧٢٦ يف ١٤٣٥/٣/٢٩هـ، تقررت املصادقة عىل احلكم بعد اإلجراء األخري، 

واهلل املوفق، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم.
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة
إهناءات الوقف

6/ ٧ ٣٢٤٥٧٤٢٤61إقامة ناظر عىل وقف بداًل من ناظر معزول

1٧/ ٧ ٣٤٢٣٠٨٩٣٤6٢إقامة ناظر عىل وقف بداًل من ناظر متوىف

٢٣/ ٧ ٣٥٢6٥٥66٤6٣إقامة ناظر منضم

٢6/ ٧ ٣٣٣٤6٨٣٤٤6٤إذن نقل وقف واستبداله لتعطل املنافع

٣1/ ٧ ٣٣6٠٣1٠6٤6٥إذن نقل وقف واستبداله لتعطل املنافع

٣٨/ ٧ ٣٣61٤٤٤٤٤66إذن نقل وقف واستبداله للمصلحة

٤٤/ ٧ ٣٣6٤٠٨٨٧٤6٧إذن نقل وقف واستبداله للمصلحة

٤٩/ ٧ ٣٤٣٩٨٧1٠٤6٨إذن نقل وقف واستبداله للمصلحة

٥٤/ ٧ ٣٥1٠٥٣٧٨٤6٩إذن حتويل أرض زراعية موقوفة إىل سكنية

٥٨/ ٧ ٣٥٢٩16٧٩٤٧٠إذن حتويل مصىل عيد موقوف إىل مسجد

6٣/ ٧ ٣٢٢٢٠٨٤٤٤٧1إذن فك حكر عقار لنزع ملكيته

6٩/ ٧ ٣٤٢٨٩٤٤٢٤٧٢إذن فك حكر عقار لنزع ملكيته

٧٤/ ٧ ٣٤٤٩٨٩٥٩٤٧٣إذن فك حكر عقار لنزع ملكيته

         الأحوال ال�صخ�صية
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٧٨/ ٧ ٣٣٥٤٠٧٢٥٤٧٤قسمة تعويض عقار حمكر

٨٤/ ٧ ٣٤٣٤٠٤٢٠٤٧٥قسمة تعويض عقار حمكر

٩٢/ ٧ ٣٣666٧٥٥٤٧6قسمة تعويض عقار موقوف مستثمر

1٠٠/ ٧ ٣٤٤66٥66٤٧٧إذن رشاء عقار لوقف

1٠٥/ ٧ ٣٤٥٠٣61٣٤٧٨إذن رشاء عقار لوقف

11٢/ ٧ ٣٤٥6٩٥1٩٤٧٩إذن رشاء عقار لوقف

11٨/ ٧ ٣٥1٢1٣٣٣٤٨٠إذن رشاء عقار لوقف

1٢٢/ ٧ ٣٥1٣٠٩٩٥٤٨1إذن رشاء عقار لوقف

1٢6/ ٧ ٣٥1٨٢٢٤٩٤٨٢إذن رشاء عقار لوقف

1٣٣/ ٧ ٣٥٢٢٩1٢٨٤٨٣إذن رشاء عقار لوقف

1٤٠/ ٧ ٣٥٢٨٤٤٥1٤٨٤إذن رشاء عقار لوقف

1٤٧/ ٧ ٣٥٣٠6٣٣٠٤٨٥إذن رشاء عقار لوقف

1٥٢/ ٧ ٣٣٥6٣٢٩٤٤٨6إذن تعمري عقار وقف

1٧1/ ٧ ٣٤٣٢٧٤٢٥٤٨٧إذن تعمري عقار وقف

1٧6/ ٧ ٣٤٤٩٣٢٢٧٤٨٨إذن تعمري عقار وقف

1٨1/ ٧ ٣٤٥٢661٤٤٨٩إذن تعمري عقار وقف

٢11/ ٧ 16٣٨٠٠٧1٩٤٩٠إذن بيع عقار وقف لتعطل منافعه
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٢1٥/ ٧ ٣٤1٧٠٨٧1٤٩1إذن بيع عقار وقف لتعطل منافعه

٢٢٠/ ٧ ٣٤٢٣٩٢٢٠٤٩٢إذن بيع عقار وقف لتعطل منافعه

٢٢٥/ ٧ ٣٤٣6٠6٨٨٤٩٣إذن بيع عقار وقف للنزع اخلاص مللكيته

٢٣٠/ ٧ ٣٤٤٢٢٧٣1٤٩٤إذن بيع عقار وقف للنزع اخلاص مللكيته

٢٣6/ ٧ ٣٤٥1٢٣٨٧٤٩٥إذن بيع عقار وقف للعجز عن تعمريه

٢٤٠/ ٧ ٣٣٤٨٩٨٨٩٤٩6إذن استثامر وقف

٢٥٧/ ٧ ٣٤1٥٥٨٠٤٤٩٧إذن استثامر وقف

٢٧٢/ ٧ ٣٤٢1٠1٢٢٤٩٨إذن استثامر وقف
وصية

٢٩6/ ٧ ٣٤٢٤٩٢٩٨٤٩٩إنفاذ وصية يف حياة املويص

٢٩٩/ ٧ ٣٣٧11٠16٥٠٠تسليم نصيب الوصية من الرتكة 

٣٠٥/ ٧ ٣٤٢٢٨٣٧٤٥٠1تسليم نصيب الوصية من الرتكة 

٣1٣/ ٧ 1٣6٧٠٥٠٢عزل ويص للتأخر يف إنفاذ الوصية

٣1٩/ ٧ ٣٣1٩٥٠٩٠٥٠٣عزل ويص خليانة األمانة

٣٢٩/ ٧ ٣٤٣٩1٣6٣٥٠٤رجوع عن الوصية
إهناءات الوصية

٣٣6/ ٧ ٣٤٣٠1٥٨٨٥٠٥إثبات وصية
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٣٤٠/ ٧ ٣٤٥٤٩1٥٨٥٠6إثبات وصية

٣٤٥/ ٧ ٣٤٣٩٨٥٢6٥٠٧إثبات وصية ووقف

٣٥1/ ٧ ٣٥1٠٠٠٥٤٥٠٨إثبات وصية وإقامة ويص

٣6٢/ ٧ ٣٤٤٧1٥٥٠٥٠٩إذن رشاء عقار لوصية

٣66/ ٧ ٣٤٧٨1٢٤٥1٠إذن تعمري مسجد من مال وصية

٣٧1/ ٧ ٣٥٥٠1٠٨٥11إذن تعمري مسجد من مال وصية

٣٧٥/ ٧ ٣٤1٢٨٣٧٤٥1٢إذن بيع عقار لوصية

٣٨٠/ ٧ ٣٤166٠٨6٥1٣إذن بيع عقار لوصية

٣٨6/ ٧ ٣٤٣٥٢11٧٥1٤إذن بيع عقار لوصية

٣٩٣/ ٧ ٣٤٢66٢٧٩٥1٥إذن بيع نصيب وصية وقارص من عقار
والية

٤٠٢/ ٧ ٣٣٤٧٣٨٤٩٥16فسخ والية لعدم احلاجة لويل

٤٠٥/ ٧ ٣٤11٣1٠٠٥1٧فسخ والية لتفريط الويل

٤1٣/ ٧ ٣٤٤٤٠6٠٢٥1٨فسخ والية لتقصري الويل يف النفقة

٤1٨/ ٧ ٣٥1٣٥٤٢٥٥1٩فسخ والية لتقصري الويل يف النفقة

٤٢٢/ ٧ ٣٣6٧٢٣٣٥٥٢٠فسخ والية لعدم األمانة

٤٢٧/ ٧ ٣٤1٩٠٤٨٨٥٢1فسخ والية لعدم األمانة
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رقم القضيةموضوع القضية
الرقم 

التسلسيل
رقم 

الصفحة

٤٣٤/ ٧ ٣٣6٩٥٣٨6٥٢٢فسخ والية الستحقاق املدعي هلا

٤٣٨/ ٧ ٣٤٣٠٩٣٢٧٥٢٣فسخ والية لكون املدعي أصلح

٤٤٤/ ٧ ٣٣6٨٠٩٩٤٥٢٤حماسبة مالية لويل

٤٤٩/ ٧ ٣٤٤٧٥٢1٩٥٢٥مطالبة بامل قارص
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رقم الصفحةتصنيف فرعي
حقوقي

1/ 1٥بيع

1/ ٤1٣قرض

1/ ٤٧٩رهن

٢/ ٥ضامن

٢/ ٢٧1رد مبلغ 

٢/ ٣٠٩كفالة

٢/ ٣6٣حوالة

٢/ ٣٧٣صلح

٢/ ٤٠1وكالة

٣/ ٥رشكة

٣/ 1٣٩اإلجارة

٣/ ٣6٩مقاولة

٤/ 6٧شفعة

٤/ ٧٥وديعة

٤/ ٨٩جعالة

٤/ ٩٥سمرسة

٤/ 1٢٧أتعاب حماماة
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٤/ 1٤٧هبة وعطية

٤/ 1٩1إعسار

٤/ ٢٧٧عقار

٤/ ٣٩٣إخالء عقار

٥/ ٥استطراق

٥/ ٢٣إهناءات عقار

٥/ 1٤1اسرتداد حيازة

٥/ 1٨1تسليم مستندات

٥/ ٢1٥مطالبة بيت املال

٥/ ٢6٥منع رضر وإزالته

٥/ ٣٣1منازعة تنفيذ

٥/ ٣٥٧حجز حتفظي
أحوال شخصية

6/ ٥مواريث

6/ 161إهناءات املواريث

6/ ٢٢٥وقف

٧/ ٥إهناءات الوقف

٧/ ٢٩٥وصية
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

٧/ ٣٣٥إهناءات الوصية

٧/ ٤٠1والية

٨/ ٥إهناءات الوالية

٨/ 1٧٣نكاح

٨/ 1٨1عضل

٨/ ٢6٣صداق

٨/ ٣٣1جهاز الزوجية

٨/ ٣٣٩خلع

٨/ ٣٤٩طالق

٩/ ٥فسخ النكاح

٩/ 161انقياد

٩/ ٢٠1لعان

٩/ ٢11نسب

٩/ ٢٤1نفقة

٩/ ٢٨٣حضانة

٩/ ٣٨٩زيارة
جنائي

1٠/ ٥االعتداء عىل النفس
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رقم الصفحةتصنيف فرعي

1٠/ ٥قتل

1٠/ ٨٩إثبات مسؤولية

1٠/ 11٥دية

1٠/ ٢٧٥اعتداء

1٠/ ٤1٧االعتداء عىل العرض

1٠/ ٤1٧زنا

1٠/ ٤٨1دعارة وقوادة

11/ ٥عمل قوم لوط وشذوذ جنيس

11/ 6٩حترش

11/ ٩٩ابتزاز

11/ 1٤٣تغييب فتاة

11/ 1٥٧استدراج وخطف

11/ ٢٠٥قذف وسب وشتم

11/ ٣٤٥مسكر

11/ ٤٤1خمدرات

11/ ٤٤1هتريب

11/ ٤٩٩ترويج

11/ ٥٤٣تصنيع
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11/ ٥٥٥تعاطي

1٢/ ٥حيازة

1٢/ 11٥نقل

1٢/ 1٤1رسقة

1٢/ ٣1٥سحر

1٢/ ٣٧٩ردة

1٢/ ٣٩٣اعتداء عىل املال

1٢/ ٣٩٣إتالف ممتلكات

1٢/ ٤٥٥خيانة أمانة

1٢/ ٥1٣غسل أموال

1٢/ ٥1٩نصب واحتيال

1٢/ ٥٣1شهادة زور

1٢/ ٥٤٥عقوق

1٢/ ٥٥٩عمل وقت الصالة

1٢/ ٥6٧جماهرة بإفطار

1٣/ ٥مظاهرات

1٣/ ٤1اجتار بالبرش

1٣/ ٥٥إزعاج سلطات
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1٣/ ٧٥تسرت عىل الغري

1٣/ 1٠٣انتحال شخصية

1٣/ 111إيذاء الغري

1٣/ ٢1٧تفحيط

1٣/ ٢٢٥انتهاك حرمة منزل

1٣/ ٢6٧جرائم معلوماتية

1٣/ ٢٩٩   استغالل الرقية

1٣/ ٣1٣شكاوى ودعاوى كيدية
رشوط الدعوى

1٣/ ٣٧٩صفة املدعي

1٣/ ٤٠1صفة املدعى عليه

1٣/ ٤٣٥حترير الدعوى

1٣/ ٤6٥االختصاص الوالئي 

1٣/ ٤6٥رشط التحكيم

1٣/ ٤٨٥االختصاص الدويل

1٣/ ٤٩٣اختصاص ديوان املظامل

1٣/ ٥٣٩اهليئات العاملية

1٣/ ٥٤٧اللجان التأمينية
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1٣/ ٥٥٣جلنة فض منازعات صناعة الكهرباء

1٣/ ٥6٣اللجنة املرصفية

1٣/ ٥6٩اللجنة اإلعالمية

1٣/ ٥٧٣االختصاص النوعي

1٣/ ٥٩٩االختصاص املكاين






