
1



2

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

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

البحوث .- الرياض ، 1436 هـ
30مج. 

ردمك: 3-33-606-9960 )مجموعة(
            4-41-606-9960 )ج8(

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

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

            4-41-606-9960 )ج8(

ح



3



4



5

: 33277087 تاريُخه: 1434/6/2هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 24667

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3426549 تاريخه: 1434/2/2هـ

عقــد- عقــد تصميــم ديكــور وفــرش- منازعــة يف تنفيــذ عقــد- دفــع 
مبلــغ كبيــر مــن قيمــة العقــد- املطالبــة بنــدب خبيــر لتقديــر قيمــة 
األعمــال- إيجابيــة تقريــر اخلبيــر للمدعــي- إلــزام املدعــى عليهمــا بــرد 

جــزء مــن املبالــغ املســلمة للمدعــي .

ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد يف تسبيب حكمه.

ــم ديكــور  ــرم عقــد مــع مكتــب تصمي ــه أب ــأن موكل  ادعــى املدعــي ب
الفــرش والديكــور يف  للقيــام بأعمــال  والــذي ميثلــه املدعــى عليهمــا 
منزلــه اخلــاص مقابــل مبلــغ معــن، وقــد اســتلم املدعــى عليهمــا مبلــغ 
كبيــر يف حــن أن العمــل الــذي قامــا بــه فيــه نقــص وتأخيــر، لــذا طلــب 
نــدب خبيــر إلحصــاء األعمــال التــي قــام بهــا املدعــى عليهمــا وإلزامهمــا 
بإكمــال النواقــص إن وجــدت، جــاء تقريــر اخلبيــر بــأن املبالــغ التــي 
عيــوب  وبهــا  بــل  مقابلهــا  أعمــال  تتــم  لــم  عليهمــا  للمدعــى  ســلمت 
باإلضافــة إلــى أن مــدة العقــد قــد انتهــت ، لــذا حكمــت احملكمــة 
بإلــزام املدعــى عليهمــا بدفــع قيمــة الفــرق بــن املبلــغ املدفــوع مــن املدعــي 
وقيمــة األعمــال املنفــذة مــن املدعــى عليهمــا - اعتــرض املدعــى عليهمــا 

علــى احلكــم - صــدق احلكــم مــن محكمــة اإلســتئناف .
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القاضــي يف     ............................... أنــا  فلــدي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
احملكمــة العامــة بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض برقــم 24667 وتاريــخ 1431/05/19 
هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 3191479 وتاريــخ 1431/05/19 هـــ  ففي 
يوم  الـــسبت املوافق1432/02/11 هـ أفتتحت اجللسة الساعة 31 : 10  
وفيهــا حضــر ................... ســجل مدنــي .................. وكيــا .................  
  ..................... رقــم     املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي  
الريــاض  شــرق  يف  الثانيــة  العــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  بالوكالــة 
برقــم 6159 يف 1432/1/19هـــ وادعــى علــى احلاضــر معــه ............... 
اقامــة رقــم ................... وكيــا عــن ................. بالوكالــة الصــادرة 
برقــم 9172 يف 1432/2/8هـــ  بالريــاض  الثانيــة  العــدل  مــن كتابــة 
 ............... ســكرتيره  بواســطة  تبليغــه  رغــم  الغائــب  و.................. 
حســب خطــاب التبليــغ املرفــق باملعاملــة  قائــا يف دعــواه ان موكلــي 
اتفــق مــع مكتــب ...... والــذي ميثلــه املدعــى عليهمــا علــى القيــام بأعمــال 
ــغ ثمامنائــة وســبعة وخمســن  ــه اخلــاص مببل الفــرش والديكــور يف منزل
الفــا وخمســمائة وســتة وســتن ريــاال وقــد اســتلم املدعــى عليهمــا مــن 
الفــا وخمســمائة وســتة وســتن  وتســعن  وواحــدا  موكلــي ســبعمائة 
ريــاال اال ان العمــل الــذي قامــا بــه فيــه نقــص وتأخيــر يف تســليم االعمــال 
اطلــب نــدب خبيــر إلحصــاء األعمــال التــي قــام بهــا املدعــى عليهمــا 
والزامهمــا بإكمــال النواقــص واحضــار مالــم يتــم احضــاره ممــا اتفــق 
عليــه هــذه دعــواي فطلبــت مــن املدعــي بيــان االعمــال املتفــق عليهــا ومــا 
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مت عملــه ومالــم يتــم فقــال ان االعمــال املتفــق عليهــا مرصــودة يف العقــد 
بينــي وبــن املدعــى عليهمــا وامــا االعمــال التــي اجنــزت فلــدي بيــان بهــا 
وكذلــك النواقــص لــدي بيــان بهــا وانــا مســتعد بتســليمه للمدعــى عليــه 
لاطــاع عليــه واالجابــة عنــه ثــم ابــرز املدعــي صــورة مــن العقــد وبيانــن 
باألعمــال املنجــزة والباقيــة وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره 
املدعــي مــن االتفــاق علــى اعمــال الديكــور والفــرش صحيــح واطلــب 
امهالــي للتأكــد مــن االرقــام و البيانــات التــي ابرزهــا املدعــي وقــد جــرى 
تزويــد املدعــى عليــه مــن قبــل املدعــي بصــور العقــد والبيانــات وافهــم 
املدعــى عليــه بــأن عليــه االجابــة يف اجللســة القادمــة وابــاغ املدعــى عليــه 
االخــر ............... باحلضــور ورفعــت اجللســة وتأجلــت حتــى يــوم االثنــن 
1432/4/24هـــ  الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف . وبــاهلل التوفيــق ، 
وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . احلمــد هلل 
وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم االثنــن 1432/4/23هـــ افتتحــت اجللســة 
وفيهــا حضــر املدعــي اصالــة وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وكالــة 
........... ولــم يحضــر املدعــى عليــه ............ رغــم تبليــغ وكيلــه ............. 
مبوعــد هــذه اجللســة وأجــاب املدعــى عليــه ..... بقولــه ان امللحوظــات 
التــي قدمهــا املدعــي يف البيانــن قــد اجبــت عنهــا وابــرز البيانــن وعليهــا 
ــات  ــرا ممــا جــاء يف اجاب ــى املدعــي قــال ان كثي ــه وبعرضهــا عل اجابات
ــى العقــد  ــر لاطــاع عل ــب تعيــن خبي ــح واطل ــه غيــر صحي املدعــى علي
والبيانــات وحيــث ان املســألة تتعلــق بتطبيــق عقد للمدعــي واملدعى عليه 
علــى االعمــال املنجــزة ملحوظــات لــذا قــررت احالــة الطرفــن الــى هيئــة 
النظــر لاشــتراك مــع اهــل اخلبــرة واالفــادة عــن مــدى تطبيــق العقــد ومــا 
يوجــد عليــه مــن ملحوظــات وطلبــت مــن الطرفــن ابــراز العقــد والبيانــن 
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املقدمــة مــن املدعــي واملجــاب عليهــا مــن املدعــى عليــه فأبرزاهــا ورفعــت 
اجللســة لذلــك وعليــه حصــل التوقيــع .

احلمــد هلل وحــده وبعــد يف هــذا اليــوم الســبت 1433/2/13هـــ افتتحــت 
مدنــي  ســجل   .................. اصالــة  املدعــي  حضــر  وفيهــا  اجللســة 
ــي  ــة ......  وقــد وردن ــه وكال .................... وحضــر حلضــوره املدعــى علي
ــه  ــذي جــاء في ــة النظــر رقــم 1/1392 يف 1432/10/23هـــ ال قــرار هيئ
انــه مت الوقــوف علــى االثــاث محــل النــزاع بحضــور ومشــاركة منــدوب 
مفروشــات .... الــذي مت اختيــاره مــن قبــل طــريف النــزاع وقــد مت اعــداد 
تقريــر مفصــل ملخصــه 1- قيمــة العقــد ثمامنائــة وســتة واربعــون الــف 
ريــال 2- قيمــة االثــاث املنفــذ واملســلم للمدعــي ثاثمائــة وســبعة وســبعون 
الفــا ومائتــان وواحــد وســبعون ريــاال 3- قيمــة االثــاث الــذي لــم ينفــذ ولــم 
يســلم للمدعــي حتــى تاريخــه اربعمائــة وثمانيــة وســتون الفــا وســبعمائة 
وتســعة وعشــرون ريــاال 4- اجمالــي املبالــغ التــي مت دفعهــا مــن املدعــي 
الــف  وثمانــون  ســبعمائة  عليــه  املدعــى  اوراق  حســب  عليــه  للمدعــى 
واربعــون  اثنــان  القطــع  بعــض  والعيــوب يف  النواقــص  قيمــة  ريــال 5- 
الفــا وخمســمائة ريــال وعليــه فيكــون مقــدار املبالــغ املدفوعــة والتــي 
لــم يــورد مايقابلهــا مــن االثــاث يف حــال اصــاح النواقــص هــو اربعمائــة 
والفــان وســبعمائة وتســعة وعشــرون ريــاال ا.هـــ هــذا وقــد طلــب املدعــي 
تســليمه املبالــغ التــي لــم يــورد مــا يقابلهــا كمــا طلــب تســليمه قيمــة 
اصــاح مالــم يتــم اصاحــه هــذا وقــد جــرى االطــاع علــى العقــد املوقــع 
بــن الطرفــن وهــو ينــص علــى ان مــدة العقــد مائــة وثمانــن يومــا حتســب 
بعــد ســبعة ايــام مــن تاريــخ توقيــع العقــد املوقــع يف 1428/3/19هـــ وقــد 
صــادق الطرفــان علــى ان هــذا العقــد هــو املوقــع بينهمــا هــذا وقــد قــرر 
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املدعــى عليــه ان موكليــه ســبق ان تقدمــوا بدعــوى ضــد املدعــي بســبب 
تأخيــره دفــع الدفعــات املســتحقة فطلبــت منــه رقــم هــذه الدعــوى فوعــد 
بإحضــاره ورفعــت اجللســة وتأجلــت حتــى يــوم الغــد الســاعة الثانيــة عشــر 
والنصــف وبــاهلل التوفيــق احلمــد هلل وحــده وبعــد يف هــذا اليــوم االثنــن 
1433/6/2هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي اصالــة و املدعــى 
ــي ....................  ــة ........ كمــا حضــر ............... ســجل مدن ــه وكال علي
وكيــا عــن .................. بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
بالريــاض برقــم 64101 يف 1431/8/29هـــ وســألت املدعــى عليهما عما 
ذكــراه يف اجللســة الســابقة مــن وجــود دعــوى ســابقة ضــد املدعــي فقررا 
ان الدعــوى الســابقة كانــت ضــد .............. وليســت ضــد املدعــي وانهــا 
ال تتعلــق بــذات املوقــع املدعــى بــه يف دعوانــا هــذه وســألت الطرفــن هــل 
مــدة العقــد انتهــت فأجابــا جميعــا ان مــدة العقــد قــد انتهــت فبنــاء علــى 
ماتقــدم مــن الدعــوى واالجابــة ومــا جــاء يف تقريــر اهــل اخلبــرة مــن تقديــر 
االعمــال التــي مت تنفيذهــا مــن العقــد والعيــوب التــي فيــه واملبالــغ التــي 
دفعهــا املدعــي وحيــث صــادق الطرفــان علــى العقــد والعقــد موقــع مــن 
طرفــن الطــرف االول .............. واملوقــع ...................و............ والطــرف 
اخلبــراء  تقريــر  يف  ورد  مــا  واشــارة  لــذا   ............ املدعــي  هــو  الثانــي 
مــن ان املبالــغ التــي ســلمت للمدعــى عليهمــا ولــم تتــم اعمــال مقابلهــا 
هــي اربعمائــة والفــا ريــال وســبعمائة وتســعة وعشــرون ريــاال والعيــوب 
املوجــودة يف العمــل قــدرت باثنــن واربعــن الفــا وخمســمائة ريــال وحيــث 
ان مــدة العقــد قــد انتهــت لــذا حكمــت بالــزام املدعــى عليهمــا بدفــع 
مبلــغ اربعمائــة وخمســة واربعــن الفــا ومائتــن وتســعة وعشــرين ريــاال 
للمدعــي وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي القناعــة واملدعــى 
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عليهمــا عدمهــا فجــرى تســليم املدعــى عليهمــا نســخة احلكــم وافهمــا 
بــأن مــدة االعتــراض ثاثــون يومــا اعتبــارا مــن هــذا اليــوم فــإذا لــم يقدمــا 
االعتــراض خالهــا فــإن حــق مــن لــم يقــدم اعتراضــه يف االســتئناف 

يســقط ويكتســب احلكــم القطعيــة وبــاهلل التوفيــق . .
حيــث عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا قــرار التصديــق 
املــدون علــى ظهــر الصــك  واملتضمــن مــا نصــه ) تظهيــرات الدائــرة 
الثانيــة احلقوقيــة الرابعــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة الريــاض احلمــد 
هلل وحــده وبعــد: فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 33277087  وتاريخ 
ــة الشــيخ .......................... وأصدرنــا  1432/6/2هـــ الصــادر مــن فضيل
باألكثريــة  املتضمــن  1434/2/2هـــ  وتاريــخ   3426549 رقــم  القــرار 
املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق قاضــي اســتئناف ............. ختمــه 
وتوقيعــه قاضــي اســتئناف .................... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة 
........................... ختمــه وتوقيعــه (  وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34216111 تاريُخه: 1434/5/19هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3415067

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34295406 تاريخه:1434/8/13هـ

عقــد مقاولــة - دعــوى املدعــي يف املطالبــة بقيمــة أعمــال مقاولــة - دفــع 
املدعــى عليــه بالســداد وال بينــة لــه- البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 

مــن أنكــر - احلكــم بدفــع املبلــغ .

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

ادعــى املدعــي بــأن لــه بذمــة املدعــى عليــه مبلغــا وقــدره خمســة وعشــرون 
وبيتــن  وبيــارة وخــزان أرضــي  مــاء  إنشــاء بركــة  ريــال مقابــل  الــف 

ــغ . ــه تســليم هــذا املبل ــزام املدعــى علي ــب إل شــعبين وطل
أجــاب املدعــى عليــه بقولــه : إن مــا جــاء يف دعــوى املدعــي غيــر صحيــح 
مــن أنــه قــام بإنشــاء خــزان ومــاء وبيــارة وبيتــن شــعبين والصحيــح أنــه 
قــام بعمــل بيــت شــعبي وخــزان مــاء فقــط باملشــاركة مــع شــخص آخــر 
مصــري اجلنســية مقابــل مبلغــًا وقــدره خمســة وعشــرون الــف ريــال وقــد 
اســتلم املدعــي كامــل حقــه- ال بينــة للمدعــى عليــه على الســداد ورفض 
ميــن املدعــي - لقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : ) البينــة علــى املدعــي 
واليمــن علــى مــن أنكــر ( - صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........................ القاضــي يف احملكمــة 
العامــة بتبــوك وبنــاء علــى املعاملة احملالة لنــا من فضيلة رئيس احملكمة 
1434/01/10هـــ   وتاريــخ   3415067 برقــم  املكلــف  بتبــوك  العامــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 3470495 وتاريــخ 1434/01/10هـــ اخلاصــة 
بدعــوى .............باكســتاني اجلنســية ضــد ................. بشــأن مطالبــة 
اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/05/19هـــ  األحــد  يــوم   ففــي  ماليــة 
اجلنســية  باكســتاني    ................... حضــر  وفيهــا   11  :  00 الســاعة 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ...................... وادعــى علــى احلاضــر معــه 
يف مجلس احلكم .................. ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل املدني 
رقــم ............... قائــًا يف دعــواه وهــو يجيــد التحــدث باللغــة العربيــة : 
إن لــي بذمــة املدعــى عليــه هــذا احلاضــر مبلغــا وقــدره خمســة وعشــرون 
الــف ريــال مقابــل إنشــائي لــه بركــة مــاء وبيــارة وخــزان أرضــي وبيتــن 
شــعبين وقــد أمتمــت العمــل ولــم يســلمني املدعــى عليــه حقــي فاطلــب 
إلــزام املدعــى عليــه تســليمي هــذا املبلــغ هــذه دعــواي وأســأله اجلــواب 
، وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي أجــاب قائــًا : إن مــا جــاء 
يف دعــوى املدعــي غيــر صحيــح مــن أنــه قــام بإنشــاء خــزان ومــاء وبيــارة 
وبيتــن شــعبين فغيــر صحيــح والصحيــح أنــه قــام بعمــل بيــت شــعبي 
وخــزان مــاء فقــط لــي باملشــاركة مــع شــخص آخــر مصــري اجلنســية 

املبلــغ املدعــى بــه وإفهــام املدعــى عليــه بــأن لــه ميــن املدعــي متــى طلبهــا 
- اعتــرض املدعــى عليــه علــى احلكــم - صــدق احلكــم مــن محكمــة 

اإلســتئناف .
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مقابــل مبلغــًا وقــدره خمســة وعشــرون الــف ريــال وقــد إســتلم املدعــي 
كامــل حقــه منــي ولــم يبــق لــه يف ذمتــي أي حــق وال دعــوى هكــذا 
أجــاب ، وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أجــاب قائــًا : إن مــا ذكــره املدعى 
ــه  ــم أســتلم من ــح مــا ذكــرت يف دعــواي ول ــح والصحي ــه غيــر صحي علي
أي مبلــغ مقابــل األعمــال املذكــورة وأمــام مــا ذكــره مــن مشــاركة 
معلــم مصــري يف العمــل فصحيــح ولكــن يف أعمــال اللياســة فقــط وقــد 
إســتلم حقــه مــن املدعــى عليــه والزال يف ذمــة املدعــى عليــه لــي املبلــغ 
الــذي ذكرتــه يف دعــواي لــم يســلمني إيــاه حتــى اآلن هكــذا اجــاب 
، فســألت املدعــى عليــه عــن بينتــه علــى مــا دفــع بــه مــن ســداده للمبلــغ 
املدعــى بــه فاجــاب قائــًا : ليــس لــدي بينــة علــى الســداد حيــث أنــه بعــد 
إنتهــاء املدعــي مــن عملــه عنــدي ســلمته كامــل حقــه هكــذا أجــاب ، 
فأفهمــت املدعــى عليــه بــأن ليــس لــه إال ميــن املدعــي عليــه أنــه لــم يســتلم 
منــه املبلــغ املدعــى بــه فأجــاب قائــًا : إننــي ال أقبــل ميينــه هكــذا اجــاب 
، فبنــاًء علــى ماتقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإقــرار املدعــى عليــه باملبلــغ 
املدعــى بــه ودفعــه بســداده وعجــزه عــن البينــة وعدم قبولــه بيمن املدعي 
ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) البّينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن 
أنكــر ( وجلميــع مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي صحــة دعــوى املدعــي وألزمــت 
املدعــى عليــه .................. تســليم املدعــي ............... املبلــغ املدعــى بــه 
وقــدره خمســة وعشــرون الــف ريــال وأفهمــت املدعــى عليــه بــأن لــه ميــن 
املدعــي متــى طلبهــا وبذلــك حكمــت وبعرضــه عليهمــا قنــع املدعــي ولــم 
يقنــع املدعــى عليــه وطلــب إســتئناف احلكــم فأجيــب إلــى طلبــه وأفهــم 
مبقتضــى تعليمــات التمييــز وجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم يف هــذا 
اليــوم لتقــدمي الئحــة إعتراضيــة خــال ثاثــن يومــًا وإذا مضــت املــدة ولــم 
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يقــدم الئحــة ســقط حقــه يف اإلســتئناف واكتســب احلكــم القطعيــة 
ففهــم ذلــك ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/05/19هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففي يوم اإلثنن املوافق1434/08/29هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة  10 وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة اإلســتئناف 
مبنطقــة تبــوك بخطــاب فضيلــة رئيســها املســاعد رقــم 341362933 
التصديــق رقــم 34295406 يف  قــرار  بــه  يف 1434/8/21هـــ واملرفــق 
1434/8/13هـــ الصــادر مــن الدائرة احلقوقية األولى املتضمن املصادقة 
علــى صــك احلكــم الصــادر منــا برقــم 34216111 يف 1434/5/19هـــ ، 
وللبيــان جــرى حتريــره ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/08/29 هـــ
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: 32350265 تاريُخه: 1432/12/17هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32543116

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34344963 تاريخه: 1434/10/29هـ

عقــد مقاولــة- مطالبــة بإكمــال أعمــال مقاولــة- مطالبــة بغرامــة 
الشــرط اجلزائــي- افهــام املدعــي بــأن العقــد باطــل وغيــر منعقــد وال 
الشــرط  العمــل وغرامــة  املطالبــة بإكمــال  آثــاره عــن  تترتــب عليــه 
اجلزائــي - افهــام املتداعيــن أن مــن كان لــه دعــوى محاســبة للمنفــذ 
مــن العمــل فلــه التقــدم بهــا - تنــازع اختصــاص ســلبي- عمــوم الواليــة 

ــه اخلصــوم . للمحكمــة العامــة- عــدم جــواز القضــاء مبــا لــم يطلب

قــال ابــن رجــب رحمــه اهلل يف القاعــدة السادســة واالربعــن: يف العقــود 
ــه ذلــك أي  الفاســدة هــل هــي منعقــدة أو ال قــال: ) مــا ال يترتــب علي
مــا ال يترتــب عليــه حكــم مبنــي علــى التغليــب وال الســراية والنفــوذ 
كالنــكاح والبيــع وااليجــار واملعــروف مــن املذهــب أنــه غيــر منعقــد 

وتترتــب عليــه أحــكام الغصــب ( .

دعــوى املدعــي علــى املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم والــذي 
تبلــغ لغيــر شــخصه انــه اتفــق مــع احــدى املؤسســات والتــي كان ميثلهــا 
املدعــى عليــه وقــت العقــد وانــه كان وقتهــا هــو امللتــزم بالعقــد كــون 
صاحــب املؤسســة متوفــى وقــت حتريــره وذلــك ليبنــي أرضــه املوصوفــة 
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يف نــص القضيــة مببلــغ وقــدره خمســة وتســعون الــف ريــال وتكــون مــدة 
العقــد ثاثــة أشــهر ويتكفــل املدعــى عليــه بكافــة مــواد البنــاء وقــرر 
املدعــي أن املدعــى عليــه نفــذ جــزءًا مــن املتفــق عليــه وبقــي عليــه أعمــال 
اخــرى لــم يكملهــا وطالــب املدعــى عليــه بإكمــال العمل املتبقي حســب 
العقــد وإلزامــه أيضــًا بغرامــة الشــرط اجلزائــي مــن 1432/7/7هـــ وحتــى 
تاريــخ اقامــة الدعــوى مبلغــًا وقــدره مائــة وخمســون ريــاال عــن كل يــوم - 
ابــرز املدعــي اصــل العقــد املبــرم مــع املدعــى عليــه - قــرر ناظــر القضيــة 
انــه بدراســة العقــد بــن الطرفــن وجــد ان يف العقــد جهالــة ظاهــرة 
نــوع الشــرفات  لــم يبــن عــدد القواعــد وال عــدد األعمــدة وال  حيــث 
وال عددهــا وال نــوع القواعــد وال نــوع الســيراميك وال مســاحة دورات 
امليــاه ...الــخ )حســب مــا هــو مبــن تفصيــًا يف ضبــط القضيــة( ولذلــك 
يعتبــر العقــد باطــًا وال تترتــب عليــه آثــاره مــن اإللــزام بإكمــال العمــل 
ونحــوه ولذلــك فقــد صــدر احلكــم بإفهــام املدعــي بــان العقــد باطــل غيــر 
منعقــد وال تترتــب عليــه اثــاره مــن املطالبــة بإكمــال العمــل والشــرط 
اجلزائــي -قــرر املدعــي عــدم القناعــة - مت تزويــد املدعــى عليــه بصــورة 
مــن الصــك -صــدر قــرار محكمــة االســتئناف باملاحظــة ومضمــون 
املاحظــة انــه تتــم الكتابــة لهيئــة النظــر لتقديــر املنفــذ مــن العمــل 
فأجــاب ناظــر القضيــة أن دعــوى املدعــي تضمنــت املطالبــة بإكمــال 
العمــل وغرامــة الشــرط اجلزائــي ولــم يطلــب املنفــذ مــن العمــل والبــد أن 
يكــون احلكــم القضائــي ماقــي للطلــب ومت إجــراء الــازم حيالــه - 

صــدر قــرار محكمــة االســتئناف مبنطقــة حائــل باملصادقــة عليــه.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بحائــل   
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بحائــل برقــم 32543116 وتاريــخ 1432/11/20 هـــ  املقيــدة باحملكمــة 
االحــد  يــوم   ففــي  هـــ    1432/11/20 وتاريــخ   321483092 برقــم 
وفيهــا    08 : الســاعة 35  اجللســة  أفتتحــت  هـــ  املوافــق1432/12/17 
ــي رقــم    وذلــك بشــأن  حضــر ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
ــوم الســاعة 00  دعــواه ضــد مؤسســة والتــي حتــدد لهــا موعــدا هــذا الي
: 8 وحضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه وتلقيــت إفــادة رئيــس 
أنــه  احملضريــن برقــم 321517978 يف 1432/11/26هـــ ومضمونهــا 
مت االتصــال علــى املدعــى عليــه واباغــه باملوعــد وبســؤال املدعــي عمــا 
الواقعــة ب.........  املــك قطعــة االرض  اننــي  لديــه حــرر دعــواه قائــا 
وحدودهــا شــماال ملــك وباقــي اجلهــات شــوارع وقــد اتفقــت مــع املدعــى 
عليــه علــى ان يبنــي لــي داخــل االرض  مجلــس ومقلــط ودورتــن ميــاه 
ومطبــخ مببلــغ قــدره خمســة وتســعون الــف ريــال ويكــون مــدة العقــد 
ثاثــة اشــهر واتفقــت معــه علــى أن يكــون عقــد البنــاء مــن قبلــه وان 
ــه أخــل بالعقــد  ــاء املتفــق عليــه إال أن ــزم لبن يتكفــل باملــواد وكل مــا يل
وأنــا معــد هــذه االرض لغــرض التجــارة فبنــاء علــى مــا ســلف وحيــث 
وردنــا تعميــم معالــي وزيــر العــدل رقــم 13/ت/2593 يف 1426/2/30هـــ  
بشــأن إيضــاح القضايــا الداخلــة يف اختصــاص ديــوان املظالــم ومنهــا 
املتعلقــة  املقــاوالت  ) جميــع  منهــا  احلاجــة  ونــص  أوال  مــن  )د(  الفقــرة 
بإنشــاء مبــاٍن ونحوهــا متــى كان املقــاول متعهــدًا بتوريــد املــؤن واألدوات 
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الازمــة لهــا ( أ . هـــ لــذا افهمــت املدعــي أن عليــه إقامــة دعــواه لــدى فــرع 
ديــوان املظالــم بحائــل وصرفــت النظــر عــن دعــواه لدينــا وبــه حكمــت 
ــة  ــر القضي ــه تعتب ــه وب ــه املدعــي بشــهادة كاتب ــع ب وبإعــان احلكــم قن
منتهيــة ورفعــت اجللســة يف الســاعة 45:8  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1432/12/17 هـ
1433/11/28هـــ  املوافــق  االحــد  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة يف الســاعة 11 : 11  وفيهــا حضــر املدعــي وكنــت 
قــد تلقيــت خطــاب معالــي رئيــس املجلــس األعلــى للقضــاء رقــم 12319 
ــازع االختصــاص  ــة الفصــل يف تن ــه قــرار جلن ــًا ب يف 1433/9/9هـــ مرفق
رقــم 69/ت وتاريــخ 1433/7/22هـــ ونــص احلاجــة منــه ) وبالنظــر إلــى 
أن الدعــوى املاثلــة قــد صــدر فيهــا حكمــان احدهمــا مــن احملكمــة 
مــن  واآلخــر  1432/12/17هـــ  يف   32350265 برقــم  بحائــل  العامــة 
ديــوان املظالــم برقــم 40/ت ج 1 / 1433هـــ يقضــي كل منهمــا بعــدم 
االختصــاص وملــا للمحكمــة العامــة مــن عمــوم الواليــة وبعــد التأمــل 
واملداولــة قــررت اللجنــة مــا يلــي أن القضيــة مــن اختصــاص القضــاء 
العــام ( ا . هـــ وحيــث األمــر مــا ذكــر فقــد مت حتديــد موعــد هــذا اليــوم 
الســاعة 30 : 10 وحضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه ولــم يتــم 
إباغــه وذكــر احملضــر أنــه مت االنتقــال ولــم يفتــح أحــد البــاب إلباغــه 

لــذا قــررت حتديــد موعــد آخــر إلبــاغ املدعــى عليــه.
ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه وتلقيت إفادة 
مديــر احلقــوق املدنيــة رقــم 3168/7/1/29 بتاريــخ 1433/12/22هـــ 
ومضمونــه بأنــه مت االنتقــال إلــى منــزل املذكــور وعنــد الوصــول إلــى 
املنــزل أفادنــا شــخص يدعــى.... بأنــه متوفــى مــن أكثــر مــن ســنتن وإن 
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الــذي يقــوم بأعمــال املؤسســة هــو ابنــه ......... حســب احملضــر املرفــق لــذا 
قــررت حتديــد موعــد آخــر إلبــاغ املدعــى عليــه/  وحــدد موعــدا يــوم 
الســبت املوافــق 1434/1/3هـــ الســاعة 30 : 8 وعليــه حصــل التوقيــع .

ويف جلســة اخــرى حضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه أو مــن ميثلــه 
ولــم نتلــق ردًا بشــأن تبليغــه رغــم أنــه متــت الكتابــة ملديــر شــرطة منطقــة 
حــــائــل 332223060 وتاريــــخ 1433/12/22هـ وحيث األمر ما ذكـــر 
قــررت رفــع اجللســة يف الســاعة 18 : 9 وحــدد موعــدا يــوم االثنــن املوافــق 

1434/1/5هـــ الســاعة 00 : 10 وعليــه حصــل التوقيــع .
ويف جلســة اخــرى حضــر املدعــي وكنــت تلقيــت إفــادة مديــر إدارة تنفيذ 
األحــكام احلقوقيــة برقــم 13/7/1/29 وتاريــخ 1434/1/3هـــ ونــص 
احلاجــة منــه ) نفيدكــم بأنــه مت االنتقــال إلى منــزل ........ املذكور وأفاد 
أهــل املنــزل بــأن ........ ينــوب عــن والــده وحيــث أن ........ غيــر موجــود يف 
حائــل حيــث أنــه تعــرض إلــى حــادث مــروري ومت تنوميــه يف مستشــفى يف 
مدينــة الريــاض حيــث أنــه يوجــد كســر يف ســاقه وعنــد إنهــاء العمليــة 
ســوف يحضر ( أ . هـ وقد وجدت محاضر مرفقه مبوجبه وحيث األمر 
مــا ذكــر فقــد قــررت ســماع الدعــوى غيابيــًا وحــرر املدعــي دعــواه قائــًا 
لقــد اتفقــت مــع مؤسســة / وكان ميثلهــا وقــت العقــد والــذي كان وقتهــا 
هــو امللتــزم امامــي بالعقــد وبنــوده وااللتــزام بــه كــون صاحــب املؤسســة 
متــويف يف وقــت حتريــر العقــد وذلــك علــى أن يبنــي لــي يف ارضــي الواقعــة 
ــك  وباقــي اجلهــات شــوارع وكان العقــد  بالقاعــد وحدودهــا شــماال مل
ان يبنــي لــي مجلــس ومقلــط ودورتــن ميــاه ومطبــخ مببلــغ قــدره خمســة 
وتســعون الــف ريــال وتكــون مــدة العقــد ثاثــة اشــهر واتفقــت معــه علــى 
أن يكون عقد البناء من قبله أي من قبل املؤسســة وأن يتكفل باملواد 
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وكل مــا يلــزم لبنــاء املتفــق عليــه ولكــن نفــذ املدعــى عليــه مــن العقــد 
مــا يلــي اوال البنــاء عظمــًا بالكامــل مــع اللياســة ثانيــا مت تنفيــذ البويــات 
اخلارجيــة فقــط ثالثــا مت تنفيــذ القيشــان اخلــاص باملطبــخ ودورات امليــاه 
ثــم توقــف عــن العمــل وقــد بقــي مــن العمــل البويــات الداخليــة وتســليك 
الكهربــاء الداخلــي واخلارجــي وتركيبــات الكهربــاء مــع الكيبــل 
ومــواد الســباكة كاملــة كمــا أن هنــاك شــرطًا جزائيــًا يتضمــن مبلغــًا 
قــدره مئــة وخمســون ريــااًل عــن كل يــوم تأخيــر ولــذا فإنــي أطلــب الــزام 
املدعــى عليــه بإكمــال العمــل املتبقــي حســب العقــد والزامــه بغرامــة 
الشــرط اجلزائــي مــن تاريــخ 1432/7/7هـــ وحتــى تاريــخ هــذا اليــوم مبلغا 
قــدره مئــة وخمســون ريــااًل عــن كل يــوم هــذه دعــواي ثــم جــرى ســؤال 
املدعــي البينــة فقــال بينتــي العقــد احملــرر مــع املدعــى عليــه فأفهمتــه 
بأحضــار النســخة األصليــة مــن العقــد فأســتعد بذلــك ويف جلســة أخــرى 
حضــر املدعــي وابــرز اصــل العقــد املبــرم مــع املدعــى عليــه ونصــه )بســم 
اهلل الرحمــن الرحيــم احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام علــى 
اشــرف االنبياء واملرســلن وبعد فقد مت االتفاق بن طرف أول مؤسســة 
/ وطــرف ثــان / علــى إنشــاء مبنــى حســب املواصفــات االتيــة 1- مجلــس 
رجــال مبســاحة 10*12 كمبليــت مــن قواعــد وأعمــده وســقف شــينكو 
وعــازل يكــون مــن كرســي مــن ميــدة مــن ســبعن ســم واعمــده 50×20 
وقواعــد 80×80 ويكــون ارتفــاع املجلــس 3.5 متــر مــع شــرفات خارجيــة 
مــع نافذتــن مســاحة كل نافــذة 2×1 وبــاب 1.5×2.20ســم مــن احلديــد 
املشــغول واللكســان ودورة ميــاه ومغاســل )3( مــع القيشــان مبســتوى 
البــاب بحــث ال يزيــد ســعر املتــر مــن القيشــاني والســيراميك عــن 22 
ريــال ويكــون مــن اخلــزف ســعودي أو  اســباني أو هنــدي أو حســب 
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رغبــة الطــرف الثانــي بحيــث يتحمــل فــرق االســعار والبــاب يكــون مــن 
االملنيــوم ومــن داخــل خشــب ونافــذة للمغاســل ونافــذة للحمــام ومروحــة 
شــفط ارضيــات املجالــس مــن الصبــة ويقــوم الطــرف االول بأعمــال 
ــاء امريكــي أو الفــا أو  ــواع الكهرب ــاء وأن اللياســة والدهــان والكهرب
التــرا والدهــان مــن جوتــن الداخلــي واخلارجــي وأدوات الســباكة مــن 
حالــة  ويف  باكســتاني  او  ســعودي  خــزف  او  أيرانــي  واملغاســل  نبــرو 
رغبــة الطــرف الثانــي يف أي تغييــر يلتــزم بدفــع فــرق االســعار وكرســي 
عربــي وافرجنــي مــع اخلــاط والــدش 2-  املقلــط مبســاحة 5×8 متــر مــن 
الشــينكو العــازل مــع الديكــورات اجلبســية اخلفيفــة + مغاســل عــدد 
)3( مــن اخلــزف ايرانــي او باكســتاني ونافــذة مســاحتها 2×1متــر + 2 
ــر  ــاب يكــون 1.5×2.20مت ــد املشــغول واللكســان والب ــاب مــن احلدي ب
بــاب  مــع  متــر  داخلــي 3- مطبــخ مســاحته 4×5  اللياســة  اعمــال  مــع 
وارضيــة ســيراميك وقيشــان متريــن مــع اجلبــس اخلفيفــه واعمــال اللياســة 
والدهــان ومجلــى داخــل املطبــخ + حمــام ومغاســل عــدد )2( بجانــب 
املطبــخ حســب مواصفــات احلمــام الرجــال مايزيــد عــن االمتــار املتفــق 
عليهــا يحســب ســعر املتــر 490 ريــال هــذا وقــد مت االتفــاق بــن الطرفــن 
النحــو  ريــال ســعودي علــى  الــف  وقــدره خمســة وتســعون  علــى مبلــغ 
التالــي دفعــة اولــى ثاثــون الــف ريــال عنــد بــدء توقيــع العقــد 2- دفعــة 
ثانيــة ثاثــون الــف ريــال عنــد مرحلــة املبانــي والشــينكو 3- دفعــة ثالثــة 
خمســة عشــر الــف ريــال عنــد اعمــال التشــطيب 4- باقــي املبلــغ يكــون 
علــى دفعــات شــهرية مبقــدار الفــن وخمســمائة ريــال شــهريا حلــن انتهــاء 
العمــل يكــون تنفيــذ العمــل مــن مــدة شــهرين ونصــف إلــى ثاثــة اشــهر 
ماحظــة عنــد ارتفــاع ســعر أي مــن مــواد العمــل مــن تاريــخ توقيــع العقــد 
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يتحمــل الطــرف الثانــي فــرق األســعار - يخصــم مــن اجمالــي املبلــغ ثمــن 
ــر الشــاهدين طــرف اول  ــوك املوجــود باملوقــع واهلل املوفــق وهــو خي البل
طــرف ثانــي ماحظــة علــى الطــرف االول اجنــاز العمــل خــال الفتــرة 
احملــددة واي تأخيــر يلــزم بدفــع غرامــة تأخيــر مائــة وخمســن ريــال 
عــن كل يــوم مــن تاريــخ 1432/4/7هـــ طــرف أول توقيعــه طــرف ثانــي 

توقيعــه ( أ . هـــ
وقــد كنــت قــد اطلعــت علــى صورتــه باملعاملــة وكنــت قــد درســت 
ــذي قدمــه املدعــي  ــة وتأملتهــا وبدراســة العقــد بــن الطرفــن ال القضي
ــم يوضــح عــدد  ــة ظاهــرة وفاحشــة حيــث ل ــه جهال وجــدت أن العقــد في
والنــوع  عددهــا  وال  الشــرفات  نــوع  وال  االعمــدة  عــدد  وال  القواعــد 
مســاحة  وال  امليــاه  دورة  مســاحة  وال  الســيراميك  نــوع  وال  النوافــذ 
ــد وال مســاحة مــكان  ــى التحدي ــا عل ــدورة واملغاســل وال نوعه نوافــذ ال
املغاســل ولــم يذكــر عــدد نقــاط الكهربــاء وال اإلنــارة وال نوعيــة املــواد 
املســتخدمة فيهمــا علــى التحديــد ولــم يبــن نــوع الدهــان ولــم يذكــر 
ارتفــاع املقلــط وال املطبــخ وكراســي دورات امليــاه مــع اخلــاط والــدش 
ــا عرضــة  ــة بجعله ــا اجلهال ــم يبــن نوعهــا كمــا أن قيمــة العقــد دخلته ل
ــوك املــراد خصمــه مــن  ــة ثمــن البل ــد ارتفــاع األســعار وجهال ــر عن للتغيي
القيمــة وكل ذلــك تصيــر العقــد باطــًا وحيــث أن دعــوى املدعــي الــزام 
املدعــى عليــه بإكمــال العقــد والزامــه بالشــرط اجلزائــي وحيــث أن مــا 
ذكرنــاه تصيــر العقــد مجهــواًل ويكــون باطــًا وال تترتــب عليــه آثــار مــن 
اإللــزام بإكمــال العمــل ونحــوه قــال ابــن رجــب رحمــه اهلل يف القاعــدة 
السادســة واالربعــن يف العقــود الفاســدة هــل هــي منعقــدة أواًل قــال 
) مــا ال يترتــب عليــه ذلــك أي مــا ال يترتــب عليــه حكــم مبنــي علــى 
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التغليــب وال الســراية والنفــوذ كالنــكاح والبيــع واالجــار فاملعــروف مــن 
املذهــب أنــه غيــر منعقــد وتترتــب عليــه احــكام الغصــب ( لذلــك كلــه 
فقــد أفهمــت املدعــي بــأن أتفاقــه مــع املدعــى عليــه علــى البنــاء موضــع 
النــزاع باطــل غيــر منعقــد وال تترتــب عليــه آثــار مــن املطالبــة إلكمــال 
العمــل واإللــزام بالشــرط اجلزائــي وبذلــك حكمــت وإذا كان للمدعــي 
أو للمدعــى عليــه علــى اآلخــر دعــوى محاســبة للُمنفــذ مــن العمــل فهــو 
عليهــا وبإعــان احلكــم قــرر املدعــي عــدم القناعــة واســتعد بتقــدمي 
الئحــة فأفهــم باملراجعــة يــوم الســبت املوافــق 1434/1/10هـــ التاســعة 
ــه حــق املعارضــة خــال مــدة قدرهــا ثاثــون  الســتام صــورة الصــك ول
ــم يقــدم اعتراضــه  يومــا مــن تاريــخ 1434/1/10هـــ اذا مضــت املــدة ول
ــد املدعــى  ــراض يســقط كمــا قــررت تزوي ــا فــإن حقــه يف االعت خاله
عليــه بصــورة مــن الصــك وذلــك لإلعتــراض عليــه إن كان لــه اعتــراض 
ــخ اســتامه ورفعــت اجللســة يف الســاعة  ــة مــن تاري خــال املــدة النظامي
5 : 9  وعليــه حصــل التوقيــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه اجمعــن .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة بالريــاض 
واملكلــف بالشــخوص إلــى هــذه احملكمــة لإلجابــة على قــرار محكمة 
اإلســتئناف مبنطقــة حائــل مبوجــب خطــاب معالي األمن العــام للمجلس 
األعلــى للقضــاء رقــم 15303 يف 1434/10/08هـــ  ففــي يــوم  األحــد 
املوافــق1434/10/18 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة  30 : 01 وكنــت قــد 
اطلعــت علــى قــرار محكمــة االســتئناف مبنطقــة حائــل رقــم 3453466 
ــه  ــه )لوحــظ أنــه طاملــا أن فضيلت يف 1434/03/02هـــ ونــص احلاجــة من
حفظــه اهلل أبطــل العقــد لوجــود الغــرر واجلهالــة فــكان األولــى علــى 
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فضيلتــه إنهــاء القضيــة مبــا يقطــع اخلصومــة مســتقبًا وذلــك بتكليــف 
قســم اخلبــراء باالشــتراك مــع أهــل اخلبــرة بتقديــر مــا نفــذ مــن العمــل 
وإجــراء محاســبة فيــه قطعــًا للنــزاع فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا ذكــر( 
أ.هـــ وعليــه أجيــب اصحــاب الفضيلــة بــأن مــا حكمــت بــه مــاٍق لدعــوى 
املدعــي وال ميكــن تكليــف قســم اخلبــراء مبــا طلبــه أصحــاب الفضيلــة 
إال بنــاًء علــى طلــب مــن املدعــي فاملدعــي يطالــب بتنفيــذ العقــد والــذي 
ــه باطــل ومتــى ماطلــب املدعــي ذلــك بعــد اكتســاب هــذا  ــا بأن حكمن
احلكــم القطعيــة فلــه ذلــك ولهــذا احلكــم ســوابق قضائيــة مصدقــه مــن 
ــه  ــه وأجريت مرجعهــا بهــذا اخلصــوص وليــس لــدي ســوى مــا حكمــت ب

ورفعــت اجللســة يف الســاعة 45 : 01 وعليــه حصــل التوقيــع
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة 
مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  احلقوقيــة  القضايــا  لتدقيــق  األولــى 
العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  حائــل 
بحائــل املســاعد برقــم 341379769 وتاريــخ 1434/9/10هـــ واملقيــدة 
لدينــا بتاريــخ  1434/10/27هـــ املرفــق بهــا الصــك  رقــم 32350265 
يف 1432/12/17هـــ الصــادر مــن فضيلــة القاضــي/ اخلــاص بدعــوى 
ضــد مؤسســة بشــان دعــوى مقــاوالت معماريــة علــى الصفــة املوضحــة يف 

الصــك واملاحــظ عليهــا ســابقا بالقــرار رقــم 34186060  يف
13 /1434/4هـــــ  جــرت املصادقــة علــى مــا حكــم بــه فضيلتــه بعــد 
اإليضــاح األخيــر واهلل واملوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه .
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رقم الصك: 33227400 تاريخه:  1433/5/3هـ 
رقم الدعوى: 3387

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3430178 تاريخه : 1434/2/5هـ

جعالــة - مطالبــة بإعــادة جــزء مــن عــوض جعالــة لــم ينفــذ العامــل فيــه 
املطلــوب - مــرور املــدى الزمنــي املتفــق عليــه إلنهــاء املطلــوب - إدعــاء 
بعــدم تســليم األوراق الالزمــة إلنهــاء املطلــوب - عــدم حضــور املدعــى 
اليمــن للمدعــى  بعــد اجللســة األولــى قرينــة ضــده - حلــف  عليــه 
باعتبــاره أقــوى املتداعــن - إلــزام املدعــى عليــه بإعــادة املبلــغ املســلم 

للمدعــي. 

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

تقــدم املدعــي بدعــوى ضــد املدعــى عليــه بأنــه اتفــق معــه علــى أن يقــوم 
بإلغــاء احلكــم الصــادر عليــه مــن وزارة التجــارة عــن طريــق األمــارة 
واحملكمــة ووزارة الداخليــة وأن يقــوم بإلغــاء التعميــم الصــادر عليــه 
بخصوصــه وأن يقــوم بإصــدار أمــر تســليمه الســيارة احملجــوزة لــدى 
الشــرطة مقابــل خمســن ألــف ريــال كل هــذا خــال ثاثــة أشــهر ســلم 
لــه خمســة وعشــرين ألــف ريــال - ألن املدعــى عليــه لــم ينفــذ العمــل 
املطلــوب لــذا فيطلــب إلزامــه بــرد املبلــغ املســلم - أقــر املدعــى عليــه 
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باالتفــاق واســتام املبلــغ إال أنــه أنكــر عــدم قيامــه بالعمــل املطلــوب 
ودفــع بــأن املدعــي لــم يســلمه األوراق املطلوبــة فتعــذر عليــه إنهــاء العمــل 
مــن جهتــه وأنــه طلــب منــه خــال املهلــة بالتوقــف لــذا فقــد طلــب رد 
دعــواه وأضــاف بــأن املدعــي متــى حلــف اليمــن علــى دعــواه فــا مانــع 
لديــه مــن رد املبلــغ لــه - حضــر املدعــي أصالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
بغيــر عــذر مقبــول فاعتبرتــه احملكمــة نــاكا وحلــف املدعــي علــى 
صحــة دعــواه بعــد حســم مــا أقــر بــأن املدعــى عليــه ســلمه لــه - إلقــرار 
املدعــى عليــه باســتامه املبلــغ املدعــى بــه وعــدم إثباتــه الســتحقاقه لــه 
وتغيبــه عــن اجللســات بعــد ذلــك دون عــذر وألداء املدعــي اليمــن علــى 
صحــة دعــواه فقــد حكمــت الدائــرة بإلــزام املدعــى عليــه بــأن يدفــع إلــى 
املدعــي املبلــغ املدعــى بــه ومقــداره ثاثــة وعشــرون الــف ريــال ســيجرى 
إباغــه بنســخه منــه لتمكينــه مــن االعتــراض - صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف.

 احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........................ القاضــي يف احملكمــة 
رئيــس  فضيلــة  مــن  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  بالريــاض  العامــة 
احملكمــة العامــة بالريــاض برقــم 3387 وتاريــخ 1431/1/18هـ  املقيدة 
باحملكمــة برقــم 3110498  وتاريــخ 1431/01/18 هـــ يف يــوم الســبت 
1432/5/26هـــ حضــر ....................... ســجل رقــم ................. بالوكالة 
 ................ رقــم  مدنــي  ســجل  مبوجــب  ســعودي   ..................... عــن 
مبوجــب صــك الوكالــة الصــادر مــن كتابــة العــدل الثانيــة بالريــاض 
برقــم77215 وتاريــخ 1431/11/15هـــ مجلــد 19059 والتــي تخولــه حــق 
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املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة واإلقــرار واإلنــكار وطلــب اليمــن وردهــا 
وقبــول احلكــم وادعــى علــى احلاضــر معــه ........................... ســجل رقــم 
..................... قائــا يف دعــواه اتفــق موكلــي مــع املدعــى عليــه احلاضــر 
احلكــم  بإلغــاء  عليــه  املدعــى  يقــوم  أن  علــى  1428/4/28هـــ  بتاريــخ 
الصــادر مــن وزارة التجــارة علــى موكلــي عــن طريــق أمــارة الريــاض 
واحملكمــة ووزارة الداخليــة وان يقــوم بإلغــاء التعميــم الصــادر علــى 
موكلي وان يقوم بإصدار أمر بتســليمه الســيارة احملجوزة لدى شــرطة 
منطقــة الريــاض مقابــل أتعــاب قدرهــا خمســون ألــف ريــال علــى أن يقــوم 
ــة أشــهر مــن  ــه يف مــدة ال تتجــاوز ثاث ــه بالعمــل املتفــق علي املدعــى علي
تاريــخ توقيــع االتفــاق وقــد دفــع موكلــي خمســة وعشــرين ألــف ريــال مــن 
املبلــغ املتفــق عليــه إال أن املدعــى عليــه لــم ينفــذ العمــل املتفــق عليــه لــذا 
اطلــب احلكــم بإلزامــه بإعــادة الدفعــة التــي اســتلمها ومقدارهــا خمســه 
وعشــرون ألــف ريــال هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب قائــا 
مــا ذكــره املدعــى مــن اتفاقــي مــع موكلــه االتفــاق املذكــور بالتاريــخ 
املذكــور واملبلــغ املذكــور وأننــي اســتلمت منــه خمســة وعشــرين ألــف 
ريــال صحيــح ومــا ذكــره مــن أننــي لــم أقــم بتنفيــذ املتفــق عليــه غيــر 
صحيــح والصحيــح أننــي بــدأت باإلجــراءات إال أن املدعــي لــم يســلمني 
ــخ االتفــاق  األوراق الازمــة إال بعــد شــهر وخمســة عشــر يومــا مــن تاري
كمــا انــه قــال لــي بعــد ذلــك بعشــرة أيــام وقــف القضيــة ألننــي كلمتهــم 
وتوصلــت معهــم إلــى اتفــاق يعني بذلك الســورين احملكوم لهم باحلكم 
املطلــوب إلغــاؤه لــذا فأننــي غيــر مســتعد بإعــادة الدفعــة التــي اســتلمتها 
ومتــى حلــف املدعــى أصالــة علــى عــدم صحــة كامــي فإننــي مســتعد 
بإعــادة مــا اســتلمته بعــد حســم ألفــي ريــال أقرضتهــا إيــاه وثمــن تذكــرة 
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الريــاض جــدة اشــتريتها لــه هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
فافهمتــه  قــرر  ذكــر هكــذا  عمــا  لســؤاله  موكلــي  ســأراجع  قــال 
بــان عليــه إبــاغ موكلــه باحلضــور شــخصيا يف موعــد اجللســة القــادم 
فاســتعد بذلــك ورفعــت اجللســة لذلــك يف يــوم األربعــاء 1432/7/27هـــ 
حضــر املدعــى أصالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه أو ينــوب عنــه ولــم يتقدم 
بعــذر وبعــرض اليمــن علــى املدعــى قــال أريــد أن يحلــف هــو علــى صحــة 
كامــه وإذا حلــف قنعــت بيمينــه  لــذا رفعــت اجللســة ويف يــوم الســبت 
1432/11/10هـــ حضــر املدعــي وكالــة .................. ســعودي مبوجــب 
لــذا  يحضــر  فلــم  عليــه  املدعــى  أمــا   ................ رقــم  املدنــي  الســجل 
رفعــت اجللســة ويف يــوم الســبت 1433/2/27هـــ حضــر املدعــي وكالــة 
................. ولــم يحضــر املدعــى عليــه أو مــن ينــوب عنــه ولــم يتقــدم بعــذر 
رقــم تبلغــه مبوعــد هــذه اجللســة شــخصيا وتوقيعــه علــى األمنــوذج حســب 
إفــادة احملضــر ... رقــم 321411123 وحيــث لــم يحضــر املدعــى عليــه 
فقــد اعتبرتــه نــاكا وســألت املدعــي وكالــة هــل موكلــه مســتعد 
بــأداء اليمــن علــى صحــة دعــواه فأجــاب قائــا نعــم فأفهمتــه بإحضــاره 
ورفعــت اجللســة لذلــك ويف يــوم األحــد 1433/3/27هـــ حضــر املدعــي 
أصالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه أو مــن ينــوب عنــه ولــم يتقــدم بعــذر لــذا 
ــم  ــك ث ــى صحــة دعــواه فاســتعد بذل ــف عل ــت مــن املدعــي احلل فقــد طلب
حلــف قائــا واهلل العظيــم إننــي ســلمت للمدعــى عليــه ................ خمســة 
وعشــرين ألــف ريــال مقابــل األعمــال التــي ذكرتهــا بالدعــوى وإنــه لــم 
ينفــذ شــيئا مــن األعمــال املتفــق عليهــا رغــم تســليمي لــه جميــع األوراق 
التــي طلبهــا أول مــا اتفقنــا وإننــي لــم أطلــب منــه التوقــف إال بعــد مضــي 
أكثــر ســنتن مــن االتفــاق دون أن يقــوم بــأي عمــل وإننــي لــم أخــذ منــه 
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ســوى ألــف ريــال وإن يف ذمتــه لــي ثاثة وعشــرين ألف ريــال واهلل العظيم 
هكــذا حلــف ثــم قــال أطلــب احلكــم لــي بثاثــة وعشــرين ألــف ريــال ألن 
املدعــى عليــه ســلمني ألــف ريــال فقــط كمــا أمــن لــي تذكــرة ســفر مــن 
الريــاض إلــى جــدة علــى الدرجــة الســياحية قيمتهــا تقــل عــن ألــف ريــال 
هكــذا قــرر فبنــاء علــى مــا تقــدم وحيــث أقــر املدعــى عليــه باســتامه 
املبلــغ املدعــى بــه وعــدم إثباتــه الســتحقاقه لــه وتغيبــه عــن اجللســات بعــد 
ذلــك دون عــذر وألداء املدعــي اليمــن علــى صحــة دعــواه فقــد حكمــت 
بإلــزام املدعــى عليــه بــأن يدفــع إلــى املدعــي املبلــغ املدعــى بــه ومقــداره 
ثاثــة وعشــرون ألــف ريــال وهــذا حكــم حضــوري يف غيــاب املدعــى 
عليــه وســيجرى إباغــه بنســخه منــه لتمكينــه مــن االعتــراض عليــه يف 
مــدة ال تتجــاوز ثاثــن يومــا وإال ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب 
احلكــم القطعيــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد حــرر يف 

1433/3/27هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........................  القاضــي يف احملكمــة 
العامــة بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمة العامة بالرياض/املساعد برقم 3387 وتاريخ 1431/01/18 
هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 3110498 وتاريــخ 1431/1/18هـــ  ففــي 
يــوم  األربعــاء املوافــق1434/03/18 هـــ عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
1434/02/11هـــ  وتاريــخ   34241639 برقــم  بالريــاض  االســتئناف 
واملرفــق بهــا قــرار تصديــق مــن دائــرة حقوقيــة خامســة برقــم 3430178 
وتاريــخ 1434/02/05هـــ  واملتضمــن مــا نصه بعــد املقدمة : » وباالطاع 
ــاء  ــل الصــك وصــورة ضبطــه بن ــه واحلقــه بذي ــه فضيلت ــى مــا أجــاب ب عل
علــى قرارنــا رقــم 33390405 وتاريــخ 1433/08/24هـــ لــم يظهــر مــا 
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يوجــب االعتــراض علــى احلكــم . قاضــي اســتئناف ................... توقيــع 
وختــم ، قاضــي اســتئناف .................. توقيــع وختــم ، رئيــس الدائــرة 
................ توقيــع وختــم » أ.هـــ  وحتــى ال يخفــى جــرى إحلاقــه وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/3/18هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اخلامســة لتمييــز 
املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  احلقوقيــة  القضايــا 
ــة رئيــس احملكمــة العاملــة بالريــاض املســاعد برقــم  ــواردة مــن فضيل ال
331675612 وتاريــخ 1434/1/20هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
برقــم  املســجل  الشــيخ/.......................  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
33227400 وتاريــخ 1433/5/3هـــ واخلــاص بدعوى/................. وكالة 
ضــد/............... يف مبلــغ مــن املــال علــى الصفــة املوضحــة يف الصــك 
واملتضمــن حكــم فضيلتــه كمــا هــو موضــح بالصــك وباالطــاع علــى 
ــى  ــاء عل ــل الصــك وصــورة ضبطــه بن ــه واحلقــه بذي ــه فضيلت مــا أجــاب ب
قرارنــا رقــم 33390405 وتاريــخ 1433/8/24هـــ لــم يظهــر مايوجــب 
االعتــراض علــى احلكــم .واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــه وســلم . ــه وصحب وآل
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رقم الصك: 349707 تاريخه: 1434/1/12هـ    
رقم الدعوى :33427681

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3454614 تاريخه: 1434/3/3هـ

سمســرة - طلــب ســعي يف قيمــة أرض - شــهادة الشــاهد - املعــروف عرفــًا 
كاملشــروط شــرطًا - إلــزام املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ الســعي للمدعــي 

- بــراءة ذمــة املدعــى عليــه.

القاعدة الفقهية ) املعروف عرفًا كاملشروط شرطًا ( . 

ادعــى املدعــي بأنــه قــام بالتوســط لبيــع فلــه للمدعــى عليــه مببلــغ مليــون 
ومائــة ألــف ريــال )كــدر( الســعي علــى البائــع وملــا رســا عليــه البيــع التــف 
مــن خلفــه واتصــل باملشــتري وأمت معــه البيــع ويطلــب إلزامــه بتســليم 
ــال ـ بعــرض دعــوى  الســعي وقــدره ســبعة وعشــرون ألفــًا وخمســمائة ري
ــه أنكــر صحــة مــا ذكــره املدعــي وقــال إن  ــى املدعــى علي املدعــي عل
الصحيــح إنــه اتفــق مــع املشــتري علــى البيــع مباشــرة وبــدون توســط 
مــن أحــد املكاتــب العقاريــة ، حيــث قــام بعرضهــا علــى ســتة مكاتــب 
مســتداًل  بيتــه  يف  املشــتري  فجــاءه   ، املدعــي  مكتــب  منهــا  عقاريــة 
بوجــود لوحــة البيــع علــى املنــزل فلــم يجــده فأخــذ رقمــه ورقــم هاتفــه مــن 
أخيــه واتصــل بــه حتــى مت البيــع بينــه وبــن املشــتري وقــد اشــترط علــى 
املشــتري أن الثمــن املذكــور صــاف ال ســعى منــه ألي مكتــب وهــو غيــر 
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مســتعد لتســليم املدعــي مــا يدعيــه ـ قــرر املدعــي ان املدعــى عليــه تعــرف 
ذلــك وهــو املشــتري  علــى املشــتري بواســطته وأحضــر شــاهدًا علــى 
وشــهد بشــهادة مضمونهــا أن الــذي دلــه علــى الفيــا هــو املدعــي ـ بعــرض 
الشــاهد ومــا شــهد بــه علــى املدعــى عليــه قــرر املدعــى عليــه أن الشــاهد 
ثقــة وعــدل إال أنــه أنكــر أن املدعــي هــو مــن دل املشــتري علــى الفيــا 
وأنــه لــم يبعــه عــن طريــق املكتــب بــل بــاع املشــتري بعــد مقابلتــه كمــا 
صــادق أن املشــتري واملدعــى جــاء لرؤيــة العمــارة فدخلوهــا وذهبــا كمــا 
إن املدعــى عليــه صــادق علــى أنــه قــال للمدعــي صاحــب املكتــب ) إذا 
هــذا الزبــون عــازم علــى الشــراء فخــذ منــه العربــون ـ بعــرض ذلــك علــى 
املدعــي أنكــر مــا ذكــره املدعــي عليــه والصحيــح أن املدعــى عليــه 
اتصــل باملدعــي بعدمــا واعــد املشــتري ملقابلتــه ألخــذ العربــون منــه وقــال 
ــال كــدر  ــة ألــف ري ــون ومائ ــغ ملي ــون ال يهــون الرجــال مببل ) خــذ العرب
للعمــارة ( ومــا فيهــا مــن عفــش وبعرضــه علــى املدعــى عليــه صــادق عليــه 
ـ مت ســؤال املدعــي واملدعــى عليــه هــل لديهمــا مايــودان تقدميــه فأجابــا 
ــاء  ــم يســتطع التوصــل إليــه ـ بن ــح بــن الطرفــن فل بــا ـ مت عــرض الصل
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى عليــه بأنــه عــرض 
عمارتــه للبيــع عنــد مكتــب املدعــي - وإلقــرار املدعــى عليــه أن املدعــي 
واملشــتري جــاءا إليــه لرؤيــة العمــارة ودخلوهــا - وإلقــرار املدعــى عليــه 
أنــه اتصــل علــى املدعــي وقــال لــه ) إذا الزبــون عــازم فأخــذ منــه العربــون( 
- وملــا قــرره أهــل العلــم مــن أن املعــروف عرفًا كاملشــروط شــرطًاـ  صدر 
احلكــم علــى املدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعــي ســبعة وعشــرين ألفــًا 
وخمســمائة ريــال ـ قنــع املدعــي باحلكــم وقــرر املدعــي عليــه اعتراضــه 
علــى احلكــم بائحــة اعتراضيــة فأفهــم بتعليمــات االســتئناف ـ صــدق 
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احلكــم مــن محكمــة االســتئناف ـ حضــر املدعــي يف جلســة أخــرى 
وقــرر اســتامه املبلــغ احملكــوم لــه.

العامــة يف  باحملكمــة  القاضــي   ... أنــا  لــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
محافظــة اخلــرج حضــر ... بالســجل املدنــي ... وادعــى علــى احلاضــر معــه 
... بالســجل املدنــي رقــم ... قائــا يف دعــواه انــه يف نهايــة شــهر جمــاد 
الثانيــة مــن هــذا العــام توســطت يف بيــع فلــة هــذا احلاضــر الواقعــة يف حــي 
... مبحافظــة )......( مبليــون ومائــة الــف ريــال كــدر علــى املشــتري ... وملــا 
رســا عليــه البيــع التــف مــن خلفــي واتصــل باملشــتري مباشــرة وامت معــه 
البيــع وقــال مالــك دخــل باملكتــب لــذا اطلــب الزامــه بتســليمي الســعي 
وقــدره ســبعه وعشــرون الفــا وخمســمائة ريــال هــذه دعــواي وبســؤال 
املدعــى عليــه أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي مــن توســطه يف بيــع فلتــي 
التــي ذكــر علــى املشــتري ... غيــر صحيــح والصحيــح أنــا الــذي اتفقــت 
معــه علــى البيــع بهــذا املبلــغ مباشــرة وبدون توســط أي احــد من املكاتب 
العقاريــة حيــث عرضتهــا عنــد ســتة مكاتــب عقاريــة منهــا مكتــب 
هــذا احلاضــر املســمى مكتــب ...  فجأنــي املشــتري يف بيتــي مســتدال 
بوجــود لوحــة البيــع علــى املنــزل فلــم يجدنــي فأخــذت رقمــه ورقــم هاتفــه 
مــن أخيــه وأتصلــت بــه حتــى مت البيــع بينــي وبينــه وقــد اشــترطت علــى 
املشــتري أن الثمــن املذكــور صــاف ال ســعي فيــه ألي مكتــب وأنــا غيــر 
مســتعد بتســليم املدعي ما يدعيه من مبلغ ألنه ال يســتحقه هذه اجابتي 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال ان املدعــى عليــه تعــرف علــى املشــتري 
بواســطتي ولــدي البينــة علــى ذلــك ثــم أحضــر املدعــي معــه للشــهادة ...  
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بالســجل املدنــي رقــم ... وبســؤاله عمــا لديــه قــال كنــت أبحــث عــن 
عمــارة لشــرائها فوجدتهــا معروضــة مــن قبــل مكتــب هــذا احلاضــر يف 
اإلنترنــت فتواصلــت معــه وأتيتــه يف املكتــب وذهبــت وإيــاه لصاحبهــا 
هــذا احلاضــر لرؤيتهــا وفعــًا أذن لنــا بالدخــول فأعجبتنــي فــزدت يف 
ســومها حتــى أوصلتهــا إلــى مليــون ومائــة ألــف ريــال كــدر مبــا فيهــا مــن 
أثــاث عــدا غرفــة النــوم وخــال أســبوع اتصــل بــي  املدعــي هــذا احلاضــر 
فأخبرتــه بقبولــي الشــراء بهــذا الســوم فطلــب منــي مهلــة لســؤال البائــع 
هــل يبيــع بهــذا الســوم أو ال وبعــد نصــف ســاعة أو أقــل اتصــل بــي وقــال 
تراهــم باعــوك واهلل يرزقــك فعرضــت عليــه أن أســلمه العربــون فقــال 
ــه صاحــب العمــارة  ــي املدعــى علي ــوم جاءن إننــي يف الريــاض وبعدهــا بي
فقــال لــي أنــت أشــتريت البيــت فقلــت نعــم فســألته هــل الصــك بإســمك 
فقــال نعــم ولــن أبيعــك البيــت عــن طريــق املكتــب وســأبيعه عليــك أو 
علــى غيــرك فقلــت لــه إصلــح أنــت وصاحــب املكتــب علــى الســعي ألننــي 
ــة ألــف ريــال كــدر وليــس صــاٍف إن طالــب  أشــتريته منــه مبليــون ومائ
بحقــه فقــال لــي أنــا بعتــك بهــذا املبلــغ أي مليــون ومائــة ألــف ريــال كــدر 
دون أثــاث فقبلــت وقــال أنــا أصلــح وإيــاه ثــم أخبــرت صاحــب املكتــب 
مبــا حصــل منــه وقلــت لــه حقــك مــن الســعي عنــد البائــع وهــذا مــا لــدي 
وبــه أشــهد وبعــرض الشــاهد وشــهادته علــى املدعــى عليــه قــال الشــاهد 
ــه تراهــم باعــوك  ــه أن املدعــي قــال ل ثقــة وشــهادته صحيحــة ســوى قول
يقصدنــي فأنــا لــم أبعــه عــن طريــق املكتب وإمنــا بعته بعــد مقابلته وفعًا 
جاءنــي املشــتري وصاحــب املكتــب لرؤيــة العمــارة فدخلوهــا وذهبــا وقد 
جاءنــي صاحــب املكتــب بزبونــن قبلــه كمــا  أننــي اتصلــت بصاحــب 
املكتــب وقلــت لــه إذا هــذا الزبــون عــازم علــى الشــراء فخذ منــه العربون 
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فــرد علــي وقــال ليــس لــي دخــل وبــع بيتــك أنــت وأغلــق الســماعة بوجهــي 
هكــذا قــرر وبعرضــه علــى املدعــي قــال مــا ذكــره املدعــى عليــه أخيــرًا 
غيــر صحيــح والصحيــح أن املدعــى عليــه اتصــل بــي بعدمــا واعــدت 
املشــتري مبقابلتــه ألخــذ عربــون منــه وقــال لــي تكفــى خــذ منــه عربــون 
ال يهــون الرجــال علــى أســاس أن الثمــن مليــون ومائــة ألــف ريــال كــدر 
للعمــارة ومــا فيهــا مــن عفــش ألننــي اشــتريت عمــارة ... يف الريــاض وال 
أريــد أن تضيــع البيعــة علــي فطلبــت منــه رقــم ... ألطلــب منــه مهلــة يــوم 
أو يومــن ريثمــا يحضــر املشــتري الثمــن لعمــارة املدعــى عليــه فقــال 
مــادام املســألة يــوم أو يومــن فــا حاجــة أن تتصــل بــال...  أهــم شــيء ال 
يهــون املشــتري هكــذا قــرر وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال كامــه 
بــه بعــد هــذا الــكام بيــوم فقــال ليــس  هــذا صحيــح وقــد اتصلــت 
لــي دخــل ببيتــك هكــذا قــرر فســألتهما هــل بقــي لديهمــا مــا يرغبــان 
تقدميــه لضبطــه فقــال كل واحــد منهمــا ال فعرضــت عليهمــا الصلــح 
ورغبتهمــا فيــه فلــم يســتجيبا  ومبــا أنــه مت تأمــل القضيــة فلمــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة واقــرار املدعــى عليــه بأنــه عــرض عمارتــه للبيــع 
عنــد مكتــب املدعــي العقــاري وعنــد غيــره وأن املدعــي جــاءه بزبونــن 
قبــل املشــتري وأنــه جــاءه واملشــتري لرؤيــة العمــارة ودخلوهــا وذهبــا ومــن 
ثــم اشــتراها باملبلــغ املذكــور يف الدعــوى ومصادقتــه علــى ماذكــره 
املدعــي مــن اتصالــه بــه وقولــه لــه إذا الزبــون عــازم فخــذ منــه العربــون ال 
يهــون الرجــال علــى أســاس أن الثمــن مليــون ومائــة ألــف ريــال كــدر وملــا 
قــرره أهــل العلــم رحمهــم اهلل مــن أن املعــروف عرفــًا كاملشــروط شــرطًا 
لــذا حكمــت علــى املدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعــي املبلــغ املدعــى بــه 
ســبعة وعشــرين ألفــًا وخمســمائة ريــال وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن 
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قنــع بــه املدعــي ولــم يقنــع بــه املدعــى عليــه وطلــب اإلســتئناف فأفهمتــه 
باملراجعــة خــال خمســة أيــام إلســتام نســخة مــن احلكــم وبعدهــا تبــدأ 
ــا  ــم يقــدم اعتراضــه خاله ــون يومــا إذا مضــت ول ــراض ثاث مــدة االعت
ســقط حقــه يف االعتــراض وصــار احلكــم قطعيــًا ففهــم ذلــك وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبنــا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــن حــرر 

يف 1434/01/12هـــ.
ويف يــوم االثنــن املوافــق 1434/04/08هـــ عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف مظهــرًا علــى احلكــم الصــادر فيهــا مبــا نصــه احلمــد هلل 
وتاريــخ   349707 رقــم  الصــك  هــذا  علــى  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده 
العامــة  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  1434/01/12هـــ 
باخلــرج الشــيخ ... وأصدرنــا القــرار رقــم 3454614 يف 1434/03/03هـــ 
املتضمــن أنــه لــم يظهــر لألكثريــة مــا يوجــب املاحظــة واهلل املوفــق 
رئيــس الدائــرة ... ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه 
ا.هـــ  مرفقــه  نظــر  وجهــة  ولــه  وتوقيعــه  ختمــه   ... اســتئناف  قاضــي 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 

1434/04/08هـــ.
ويف يــوم األربعــاء املوافــق 1434/5/22هـــ حضــر املدعــي املشــار ألســمه 
وهويتــه بعاليــه واســتلم املبلــغ احملكــوم بــه اعــاه وقدره ســبعة وعشــرون 
 940671 برقــم  األول  الشــيكن  مبوجــب  ريــال  وخمســمائة  الفــا 
ــغ تســعة  املســحوب علــى مصــرف ... فــرع ... بتاريــخ 1434/5/1هـــ مببل
آالف ومائتــان ريــال والثانــي برقــم 6266 املســحوب علــى بنــك ... فــرع 
... بتاريــخ 1434/5/14هـــ مببلــغ ثمانيــة عشــر الفــا وثاثمائــة ريــال وبــه 
برئــت ذمــة املدعــى عليــه منــه فجــرى اثباتــه بحضــور كاتبــه ... وصلــى 
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آلــه وصحبــه اجمعــن حــرر يف  نبينــا محمــد وعلــى  اهلل وســلم علــى 
. 1434/5/22هـــ 

احلمــدهلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتمييــز 
القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض على املعاملــة الواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بحافظــة اخلــرج العامــة املكلــف 
برقــم 331201640 وتاريــخ 1434/2/18 هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ )...( املســجل برقــم 349707   
وتاريــخ  1434/1/12 هـــ  اخلــاص بدعــوى/ )...( ضــد/ )...( وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة وأوراق املعاملــة لــم يظهــر لألكثريــة 
ــه  ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل عل مــا يوجــب املاحظــة. واهلل املوفــق وصل

وســلم .
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رقم الصك: 34183132 تاريخه: 1434/4/9هـ  
رقم الدعوى: 3256388

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34235690 تاريخه: 1434/6/10هـ

ــه  ــكار املدعــى علي ــة بأجــرة - دعــوى أتعــاب تعقيــب - إن أتعــاب - وكال
قــدر العــوض - إحضــار البينــة علــى إمتــام العمــل - نكــول املدعــى عليــه 
عــن اليمــن - بــذل املدعــي لليمــن - احلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع 

أتعــاب التعقيــب.

1- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم »البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن 
أنكر«.

2- قــال ابــن القيــم يف الطــرق احلكمية)قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة 
رحمــه اهلل ورضــي اهلل عنــه وليــس املنقــول عــن الصحابــة رضــي اهلل 
عنهــم بالنكــول ورد اليمــن مبختلــف بــل هــذا لــه موضــع وهــذا لــه 
موضــع فــكل موضــع أمكــن املدعــي معرفتــه والعلــم بــه رد املدعــى عليــه 
اليمــن فإنــه إن حلــف-أي املدعــي- اســتحق وإن لــم يحلــف لــم يحكــم 
لــه بنكــول املدعــى عليــه وهــذا كحكومــة عثمــان واملقــداد فــإن املقــداد 
قــال لعثمــان احلــف أن الــذي دفعتــه إلــي كان ســبعة آالف وخذهــا فــإن 
املدعــي هنــا ميكنــه معرفــة ذلــك والعلــم بــه كيــف وقــد ادعــى بــه فــإذا 

لــم يحلــف لــم يحكــم لــه إال ببينــة أو إقــرار( .  
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تقــدم املدعــي بدعــوى ضــد املدعــى عليهــا بأنــه أبــرم معهــا عقــد وكالــة 
بأجــرة يف التعقيــب علــى أحــد املعامــات لــدى اجلهــات احلكوميــة حلــن 
إنهائهــا مقابــل مبلــغ مقطــوع ذكــر قــدره وألنــه قــام بالعمــل املطلــوب 
ولــم يســلم شــيئا فيطلــب إلزامهــا بدفــع كامــل املبلــغ - أقــر وكيــل 
ــه قــام  ــة  وأن ــدى اجلهــات احلكومي ــة للتعقيــب ل ــا بالوكال املدعــى عليه
ببعــض العمــل وأنكــر قــدر العــوض - بســؤال املدعــي عــن دعــواه قــرر 
بــأال بينــة لديــه ويطلــب ميــن املدعــى عليهــا - ردت اليمــن علــى املدعــي 
فحلــف علــى صحــة مــا ورد يف دعــواه - وجلميــع مــا تقــدم فقــد ألــزم 
القاضــي املدعــى عليهــا بــأن تدفــع للمدعــي مبلغــا ذكــر قــدره وهــذا 
ــى  ــى الفقــرة األول ــا إســتنادَا عل احلكــم حضــوري يف حــق املدعــى عليه
مــن الائحــة التنفيذيــة للمــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات 

الشــرعية - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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القضائــي يف  املــازم   ................... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
الشــيخ  فضيلــة  بعمــل  املكلــف  و  بالريــاض  العامــة  احملكمــة 
د........................... أثنــاء إجازتــه  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن 
وتاريــخ  برقــم 3256388  بالريــاض  العامــة  رئيــس احملكمــة  فضيلــة 
وتاريــخ   32174878 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1432/02/26هـــ  
1432/02/26هـــ  ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1432/10/23  حضــر 
 .............. رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ................
الســجل  اجلنســية مبوجــب  .................ســعودي  كمــا حضــر حلضــوره 
املدنــي رقــم ............. بصفتــه وكيــًا عــن ............... بالوكالــة الصــادرة 
مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــدة برقــم 41712 وتاريــخ 
1432/05/09 هـــ املجعــول لــه فيهــا حق املداعــاة و املخاصمة و املصاحلة 
و قبــول األحــكام ونقيهــا وادعــى األول قائــًا لقــد اتفقــت مــع املدعــى 
بتنظيــم زوائــد األرض اململوكــة بالصــك رقــم  أقــوم  عليهــا علــى أن 
1/52 يف 1396/6/4هـــ و الواقعــة علــى طريــق .... الزوائــد التــي بينهــا 
ــة  وبــن طريــق امللــك عبــد اهلل وذلــك مقابــل أجــرة أتعــاب وقدرهــا ثاث
مايــن ريــال ولــم أســتلم شــيئًا مــن املبلــغ حتــى اآلن أطلــب إلــزام املدعــى 
عليهــا بتســليمي املبلــغ املدعــى بــه وقــدره ثاثــة مايــن ريــال هــذه دعواي 
وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن دعــوى املدعــي قال ما ذكــره املدعي 
األرض  زوائــد  بتنظيــم  يقــوم  أن  علــى  موكلتــي  مــع  اتفــق  أنــه  مــن 
املذكــورة بالدعــوى فهــذا صحيــح و أمــا مــا ذكــره مــن أن االتفــاق 
كان علــى ثاثــة مايــن فغيــر صحيــح و الصحيــح أن موكلتــي اتفقــت 
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مــع املدعــي علــى أجــرة غيــر مقــدرة وقالــت موكلتي للمدعي ســأعطيك 
ــة وســبعة  ــي مائ ــه وقــد اســتلم املدعــي مــن موكلت ــي اهلل علي مــا يقدرن
أتعابــه هــذه إجابتــي  ريــال علــى دفعــات وذلــك مقابــل  ألــف  وثاثــن 
وبســؤال املدعــي البينــة علــى دعــواه قــال ليــس لــدي بينــة و أطلــب ميــن 
املدعــى عليهــا هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة 
قــال لــدي شــهود علــى مــا ذكرتــه ونفــي مــا ذكــر املدعــي وعليــه رفعــت 
اجللســة احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ....................... املازم القضائي 
لدى فضيلة الشــيخ د.................  ففي يوم الســبت املوافق 1433/1/29 
ــه  هـــ  حضــر...................... ســعودي بالســجل ................ وحضــر وكيل
.................. ســعودي بالســجل .................. بالوكالــة رقــم 8738 تاريــخ 
1432/2/1هـــ جلــد 4538 والصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب 
 .............. بالســجل  ......................ســعودي  حلضــوره  وحضــر  الريــاض 
وكيــا عــن ..................... ســعودية بالســجل ................. بالوكالــة رقــم 
41712 تاريــخ 1432/5/9هـــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل شــمال جــدة و 
يف  عنــي  ينــوب  …………………وكيــًا  إننــي  قولهــا  املتضمــن 
مراجعــة الدعــوى املقامــة مــن ................... و لــه حــق املداعاة و املخاصمة 
و املصاحلــة وقبــول احلكــم ونفيــه الــخ وادعــى عليــه قائــا لقــد اتفقــت مــع 
موكلــت هــذا احلاضــر اتفاقــا شــفهيا علــى أن أقــوم بعمل تنظيم شــواطر 
األرض احلكوميــة وإضافتهــا إلــى أرضهــا مقابــل أتعــاب ثاثــة مايــن 
ريــال وبعــد انتهــاء العمــل املتفــق عليــه لــم تعطينــي حقــي وأنــا أطلــب أن 
تعطينــي حقــي هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى املدعــي عليــه وكالــة 
أجــاب بقولــه أن مــا يدعيــه املدعــي مــن االتفاقيــة صحيــح أمــا أتعــاب 
العمــل فلــم يتفــق عليــه املدعــي مــع موكلتــي وقالــت له ســأقوم بإعطائك 
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مــا يقدرنــي اهلل عليــه وبعــد ذلــك قــام املدعــي ببعــض العمــل و بعــد طلبــه 
ــي هــذا  ــة رفضــت موكلت ــة مايــن إلعطائهــا مهندســن يف البلدي ثاث
األمــر وســحبت الوكالــة منــه ووكلــت شــخص آخــر هكــذا أجــاب 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال بــل الصحيــح مــا ذكرتــه وبعــد انتهــاء 
دوري يف املعاملــة وحتولــت إلــى كتابــة العــدل لإلفــراغ كانــت وكالتــي 
جديــدة  وكالــة  بإعطائــي   ......... فقامــت  باإلفــراغ  لــي  مخولــة  غيــر 
تخولنــي اإلفــراغ ثــم قامــت بعمــل وكالــة أخــرى ...................... وعنــد 
مراجعتــي لكتابــة العــدل لإلفــراغ وإضافــة الزوائــد التنظيميــة حضــر 
شــخص يف كتابــة العــدل يقــول أن ............. اصــدرة وكالة ل................ 
وأنــه هــو املخــول باإلفــراغ ثــم بعــد ذلــك قــام ...... بعمــل وكالــة لــي وبعــد 
ــة  ذلــك حضــر ........... أو شــخص آخــر بإفــراغ صــك بعــد انتهــاء املعامل
كاملــة وصــدور صــك ملكيــة ل......... بكامــل املســاحات والزوائــد 
وأنــا أطلــب حضــور ......... شــخصيا وحتلــف وأقبــل ميينهــا علــى أن أتعابــي 
ليســت ثاثــة مايــن وأنهــا قالــت أعطيــك الــذي يقدرنــي اهلل عليــه 
ــى حضــور ......... شــخصيا  ــذا قــررت رفــع اجللســة حت هكــذا أجــاب  ل
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا … القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض اخللــف لفضيلــة الشــيخ .... بنــاء علــى خطــاب رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض رقــم 9003 وتاريــخ 1433/3/20هـــ ففــي يــوم  الســبت 
املوافــق1433/04/03 هـــ حضــر املدعــى وكالــة واملدعــي أصالــه ولــم 
الوكيــل  ارفــق  وقــد  الشــرعي  وكيلهــا  أو  عليهــا  املدعــى  حتضــر 
اجللســة  بهــذه  موكلتــه  حضــور  تعــذر  يتضمــن  طلبــا   ........................
وطلــب حتديــد موعــد آخــر بعــد ذلــك جــرى عــرض مــادون ســابقا علــى 
املدعــي أصالــة فصــادق عليــه جملــة وتفصيــا وقــال أنــا اطلــب ميــن 
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املدعــى عليهــا ولــذا جــرى رفــع اجللســة وســيتم إفهــام املدعــى عليهــا 
باحلضــور ألداء اليمــن وأنهــا تعــد ناكلــة عنــد عــدم احلضــور وذلــك 
اســتنادا علــى املــادة التاســعة بعــد املائــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
أصالــة  املدعــي  حضــر  املوافق1433/05/04هـــ   الثاثــاء  يــوم   ويف 
اجلنســية  .................. ســعودي  و حضــر حلضورهمــا  واملدعــي وكالــة 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .............. بصفتــه وكيًا عــن ....................
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بالريــاض برقــم 
املرافعــة  حــق  فيهــا  لــه  املخــول  هـــ    1433/03/26 وتاريــخ   24124
واملدافعــة و ســماع الدعــاوى و الــرد عليهــا و اإلقــرار و اإلنــكار وبســؤال 
املدعــى عليــه وكالــة عــن موكلتــه قــال أنــا أول مــرة أحضــر للمحكمــة 
و هــي كبيــرة يف الســن و أطلــب االطــاع على الدعــوى وبعرض الدعوى 
عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه غيــر صحيــح و إمنــا الصحيــح أن 
املدعــي حضــر ملوكلتــي لتنظيــم الزوائــد و قبلــت موكلتــي قيامــة بهــذا 
العمــل دون اتفــاق علــى مبلــغ معــن وبعــد مــدة حضــر املدعــي ملوكلتــي و 
طلــب منهــا مبلغــًا قــدره  3.000000 ريــال وقــال أن لــه منهــا مبلغــًا  قــدره 
ــة يف البلديــة فرفضــت  خمســمائة ألــف ريــال و الباقــي إلكمــال املعامل
موكلتــي ذلــك ومت إلغــاء الوكالــة قبــل إكمــال املعاملــة كاملــة وقــد 
ــا هكــذا  ــام به ــي ق ــم األعمــال الت ــة و ال أعل ــي املعامل ــت موكلت أكمل
ذكــر وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال الصحيــح مــا مت ذكرتــه ســابقًا 
و أنــا أكملــت املعاملــة ولــم يتبــق إال اإلفــراغ ولــدي مــا يثبــت ذلك هكذا 
ذكــر وأبــرز صــورة ورقــة محضــر اللجنــة الفنيــة رقــم )848( وباإلطــاع 
عليــه وجدتــه يتضمــن تســوية حــدود قطــع األراضــي مــع الشــواطر للبلــك 
46 مــن املخطــط 2889 اململــوك بالصــك رقــم 1/52 يف 1396/06/04 
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هـــ والواقعــة علــى طريــق امللــك عبــد اهلل ومشــار يف أســفل الورقــة إلــى أنه 
متــت املوافقــة علــى دمــج الشــوطار وتســوية احلــدود بنــاء علــى محضــر 
االتفــاق الــذي مت بــن األمانــة ومندوب ............. املؤرخ يف 1430/03/12 
ــة صــوره ورقــة موعــد إفــراغ و باالطــاع  ــرز املدعــي وكال هـــ كمــا أب
بتاريــخ  االولــى  العــدل  لكتابــة  موعــد  صــورة  وجدتهــا  عليهــا 
1431/03/29 هـــ لــدى كاتــب العــدل ...................... للصــك رقم 1/52 
و املســتفيد ................. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال أنــا 
ســأعرض األوراق علــى موكلتــي هكــذا ذكــر والنتهــاء وقــت اجللســة 
جــرى رفعهــا و أفهمــت املدعــى عليــه وكالــة بإحضــار موكلتــه يف 
اجللســة القادمــة ألداء اليمــن و أنهــا تعــد ناكلــة إذا لــم حتضــر ويف يــوم  
املدعــي  و  أصالــة  املدعــي  هـــ  حضــر  املوافــق1433/05/29  الســبت 
وكالــة و املدعــى عليــه وكالــة ..... وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن 
األوراق املقدمــة يف اجللســة الســابقة فأجــاب قائــًا أمــا ماجــاء يف محضر 
اللجنــة فهــو صحيــح و هــو إجــراء روتينــي غيــر مؤثــر و يســتطيع القيــام 
بــه أي شــخص و أمــا ورقــة املوعــد فهــي صحيحــة و ابــن أخــت موكلتــي 
................ قــام مبراجعــة كتابــة العــدل وإكمــال الــازم حيــال املعاملــة 
الريــاض  منطقــة  امانــة  امــن  خاطــب  ثــم  املســاحة  يف  خطــأ  لوجــود 
إلكمــال الــازم و املدعــي قــام بتقــدمي األوراق للبلديــة ثــم قــام بطلــب 
مبلــغ مــن املــال قــدره مائــة وســبعة و ثاثــون ألــف ريــال مــن أجــل إعــداد 
مســح لــألرض فقامــة موكلتــي بتســليم املبلــغ للمدعــي هــذا مــا قــام بــه 
املدعــي فقــط و املعاملــة متــت إجــراءا تهــا بعــد ذلــك دون احلاجــة ملراجعــة 
املدعــي هكــذا ذكــر بعــد ذلــك جــرى ســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن 
موكلتــه فقــال موكلتــي كبيــرة يف الســن و لــن حتضــر للحلــف هكذا 
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ذكــر وبســؤاله عــن الشــخص الــذي قــام مبتابعــة املعاملــة مــن قبــل 
األميــرة حتــى ورود املعاملــة لكتابــة العــدل فأجــاب قائــًا الشــخص 
الــذي قــام بذلــك هــو ................ هكــذا ذكــر و بعــرض ذلــك علــى 
املدعــي قــال الصحيــح مــا ذكرتــه و ............ تابــع املعاملــة بعــد ورودهــا 
إلــى كتابــة العــدل وقبــل ذلــك أنــا الوحيــد الــذي كنــت أتابــع املعاملــة و 
عمل املخططات لألرض وأنا حصل لي حادث ســيارة يف 1430/5/4هـ 
وعهــدت إلــى .............. صاحــب مكتــب .... ملراجعــة املعاملــة لــدى اللجنة 
الفنيــة باألمانــة كمــا أن بدايــة املعاملــة كانــت مــن بلديــة الروضــة وبقية 
لديهــم مــدة ســنة تقريبــًا حتــى أحيلــت رســميًا لقســم األراضــي هكــذا 
ذكــر بعــد ذلــك أفهمــت املدعــى عليــه وكالــة بإحضــار وكالــة املدعــو 
........... و وكالــة ................. والإفــادة عــن قيمــة األرض إن كانــت قــد 
بيعــت فأجــاب قائــًا .................. ليــس لديــه وكالــة ومســتعد بإحضــار  
.......... وبيــان قيمــة األرض هكــذا ذكــر وســيتم الكتابــة  وكالــة 
لبلديــة الروضــة لإلفــادة عــن الوكيــل الــذي كان يراجــع يف املعاملــة 
علمــًا أنــه مت الكتابــة ألمانــة منطقــة الريــاض لإلفــادة مبوجــب خطابنــا 
رقــم 33/851188 يف 1433/05/04 هـــ ولــم تــرد اإلفــادة حتــى تاريخــه 
و النتها ء وقت اجللسة جرى رفعها ويف يوم  اإلثنن املوافق1433/06/23 
هـــ  حضــر املدعــي واملدعــى عليــه وكالــة وقــد وردنــا خطــاب رئيــس 
بلديــة الروضــة رقــم 1433/141535 يف 1433/6/22هـ اجلوابي خلطابنا 
رقــم 331014611 يف 1433/5/29هـــ وقــد تضمــن خطــاب رئيــس بلديــة 
رقــم  مدنــي  ســجل  مبوجــب  ســعودي   ............... املواطــن  أن  الروضــة 
إجــراءات  وإنهــاء  الروضــة  بلديــة  مبراجعــة  قــام  مــن  هــو   .................
 ... بحــي   ... علــى طريــق  الواقــع   .................... بعقــار  اخلاصــة  املعاملــة 
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مبوجــب وكالــة شــرعية رقــم 7951 يف 1430/1/24هـ وبســؤال املدعى 
عليــه عمــا طلــب منــه فقــال نســيت إحضــار الوكالــة وأمــا مبلــغ بيــع 
األرض فلــم أســأل موكلتــي عــن ذلــك هكــذا أجــاب وحتــى تاريخــه لــم 
تردنــا إفــادة أمانــة منطقــة الريــاض بعــد ذلــك جــرى ســؤال الطرفــن 
ألديكمــا زيــادة أقــوال فقــال املدعــي ليــس لــدي ســوى مــا ذكــر ســابقا 
وقــال املدعــى عليــه وكالــة لــدي شــاهدين هكــذا ذكــرا وبســؤال 
املدعــى عليــه وكالــة عــن الشــاهدين ومــاذا سيشــهدون عليــه فأجــاب 
بــأن  يشــهدان  وهمــا  و.................   ...................... همــا  الشــهود  قائــا 
لــه  بــأن  .......................وأفــاد  موكلتــي  وكيــل  إلــى  حضــر  املدعــي 
للبلديــة هكــذا ذكــر  وأحضــر  ألــف والباقــي ســتذهب  خمســمائة 
الشــاهد ................. ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ....................... 
وبســؤاله عــن عمــره وعملــه ومقــر ســكنه وقرابتــه للطرفــن ومــا لديــه 
مــن شــهادة فأجــاب قائــا عمــري 45 وأعمل يف وزارة اخلارجية وأســكن 
... وال قرابــة لــي مــع الطرفــن وأشــهد بأنــه قبــل شــهر رمضــان مــن العــام 
املاضــي 1432هـــ حضــر املدعــي مــع ابنــه إلــى منــزل .................. وكان 
معنــا ............... وقــد ســأل ............... املدعــي عــن األرض ومتــى ســتنتهي 
إجراءاتهــا نظــرا لوجــود مشــتري  فقــال املدعــي ل......... إن شــاء اهلل يف 
القريــب العاجــل وخــال ثاثــة أشــهر ســيتم االنتهــاء مــن املعاملــة كمــا 
ذكــر لــه بــأن احلصــة األكبــر مــن حقوقــه ســتذهب للبلديــة ومهندســيها 
هكــذا شــهد  وبســؤال الشــاهد عــن املبالــغ فقــال ال أذكــر املبالــغ 
هكــذا ذكــر وبعــرض الشــاهد ومــا جــاء يف شــهادته علــى املدعــي 
فقــال الشــاهد ال أعرفــه ومــا ذكــره مــن تقابلنــا يف منــزل ...... صحيــح 
وهــو كان يطلــب شــراء األرض ومــا ذكــر مــن قولــي ل.........بــأن احلصــة 
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األكبــر مــن أتعابــي ســتذهب للبلديــة ومهندســيها غيــر صحيــح هكــذا 
ذكــر والنتهــاء وقــت اجللســة جــرى رفعهــا وأفهمــت املدعــى عليــه وكالــة 
بإحضــار إجابــة علــى مــا طلــب منــه يف اجللســة الســابقة ويف يــوم  األربعــاء 
وكالــة  واملدعــي  اصالــة  املدعــي  حضــر  هـــ   املوافــق1433/07/16 
............. ولــم يحضــر املدعــى عليهــا أووكيلهــا وقــد تقــدم الوكيــل 
بطلــب تأخيــر اجللســة إلــى مــا بعــد الظهــر لوجــود جلســة لديــه هــذا وقــد 
رقــم  باالمانــة  واملمتلــكات  االراضــي  عــام  مديــر  إفــادة  وردنــا 
1433/110440 يف 1433/6/25هـــ  تتضمــن بــأن املدعــي هــو من كان 
يراجــع االمانــة بخصــوص الزوائــد املشــار إليهــا يف محضــر اللجنــة الفنية 
ــة ضمــن األطــر  ــي قــام بهــا فهــي تعقيــب املعامل رقــم 848 واألعمــال الت
اإلداريــة والتنظيميــة مثلــه مثــل الــوكاء الشــرعين ومرفــق صــور مــن 
احملاضــر بعــد ذلــك قــال املدعــي الشــاهد احلاضــر يف اجللســة الســابقة 
ذكــر أن االجتمــاع كان يف عــام 1432هـــ والصحيــح أنــه كان يف عــام 
1431هـــ وأنــا ال مانــع لــدي مــن احلضــور بعــد صــاة الظهــر الســتكمال 
الدعــوى هكــذا ذكــر ولــذا جــرى رفــع اجللســة وســيتم اســتكمال 
النظــر بعــد صــاة الظهــر مــن هــذا اليــوم ومت إقفــال اجللســة الســاعة 
احلاديــة عشــر والنصــف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم ويف متــام الواحــدة ظهــرا حضــر املدعــي أصالــة 
واملدعــي وكالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه رغــم تعهــده باحلضــور وســيتم 
الكتابــة إلــى كتابــة العــدل األولــى بالريــاض لإلفــادة عــن تاريــخ ورود 
املعاملــة إليهــم والصــك الصــادر فيهــا ومتــى بيعــت األرض ومبلــغ البيــع 
ومــا مت مــن إجــراءات لديهــم حيــال هــذه األرض وحتــى الكتابــة وورود 
اإلجابــة جــرى رفــع اجللســة ويف يــوم  األحــد املوافــق1433/09/03 هـــ 
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علــى  وباالطــاع  العــدل  كتابــة  إفــادة  بــورود  وأفــاد  املدعــي  حضــر 
املعاملــة وجــدت بهــا إفــادة رئيــس كتابــة العــدل األولــى بالريــاض رقــم 
ــة قيــدت برقــم 8  ــة أن املعامل 331553718 يف 1433/8/24هـــ املتضمن
ــى  ــة رقــم 1431/36062 وصــدرت إل 1431/1699 ودمجــت مــع املعامل
األراضــي واملمتلــكات يف 1432/7/13هـــ ا.هـــ. ولــم يتضمــن اخلطــاب 
بيــان قيمــة بيــع العقــار واالجــراءات التــي متــت عليهــا أثنــاء بقائهــا حتــى 
الكتابــة مجــددا  ولــذا ســيتم  واملمتلــكات  األراضــي  إلــى  خروجهــا 
يــوم   اجللســة ويف  رفــع  جــرى  اإلجابــة  ورود  وحتــى  ذلــك  عــن  لإلفــادة 
الســبت املوافــق1433/12/25 هـــ  حضــر املدعــي وأفــاد بــورود إفــادة 
رئيــس  بهــا خطــاب  وجــدت  املعاملــة  علــى  وباالطــاع  العــدل  كتابــة 
كتابــة العــدل األولــى بالريــاض رقــم 332024491 يف 1433/12/1هـــ 
ولــذا حــدد املوعــد القــادم يــوم الســبت 1434/2/16هـــ الســاعة 11.00 
أصالــة  املدعــي  حضــر  هـــ   املوافــق1434/02/16  الســبت  يــوم   ويف 
واملدعــى عليــه وكالــة وباالطــاع علــى خطــاب رئيــس كتابــة العــدل 
األولــى بالريــاض واملشــار إليــه وجدتــه يتضمــن )أنــه بإحالــة املعاملــة 
ملديــر قســم احلاســب اآللــي بهــذه اإلدارة أفــاد أن الصــك رقــم 1/52 يف 
برقــم 910113033828 يف  إصــدار صــك  ومت  منتقــل  1496/6/4هـــ 
رقــم  والصــك  ريــال   89773370 وقــدره  مببلــغ  1431/6/3هـــ 
310114018660 يف 1431/9/13هـ مت بيعه مببلغ وقدره 11527560 
ــغ وقــدره 101300930 ريــال علمــا بــأن صحــة تاريــخ الصــك  ريــال مببل
رقــم 1/52 يف 1396/6/4هـــ ( وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة 
قــال ماذكــر يف خطــاب كتابــة العــدل ال أثــر لــه يف الدعــوى وأمــا 
خطــاب األمانــة فصحيــح ولكــن املدعــي وكيــل يف املراجعــة وإيصــال 
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املعلومــة وذلــك يف بدايــة املعاملــة حيــث انتهــى عمــل املدعــي بعــد إعــداد 
التقريــر الهندســي هكــذا ذكــر بعــد ذلــك قــال املدعــى عليــه وكالــة 
 ................. للشــهادة  وأحضــر  شــهادته  ســماع  واطلــب  شــاهد  لــدي 
ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ................... وبســؤاله عــن 
ــه ومقــر ســكنه وقرابتــه ألطــراف الدعــوى ومــا لديــه مــن  عمــره وعمل
شــهادة فقــال عمــري 63ســنة وأعمــل األن وكيــا ل..................... الــذي 
هــو ابــن اخــت املدعــى عليهــا واســكن يف حــي .... وال قرابــة لــي مــع 
أطــراف الدعــوى  وأشــهد بأنــه قبــل ســنتن أو ســنة ونصــف تقريبــا 
 ................ ومعنــا  حاضــرا  وكنــت   ................. ملنــزل  املدعــي  حضــر 
وبحضــور ............. وقــد ذكــر املدعــي بانــه متفــق مــع مهندســي األمانــة 
لــه 500000 ريــال وأن  علــى ان يعطيهــم مبلغــا قــدره 3000000 وأن 
هنــاك عقــد مــع محامــي فطلــب ............... حضــور احملامــي فقــال لــه 
املدعــي احملامــي يف جــدة ورفــض ............ إعطــاء املدعــي هــذا املبلــغ 
هكــذا شــهد وبعــرض الشــاهد وماجــاء يف شــهادته علــى املدعــي فقــال 
لــل........... وإمنــا يعمــل يف القصــر وماجــاء يف  الشــاهد ليــس وكيــا 
شــهادته كلــه غيــر صحيــح والصحيــح أننــي اجتمعت مــع ........... وطلبت 
منــه أتعابــي البالــغ قدرهــا 3000000 ريــال وخوفــا مــن جحــد ................ 
ألتعابــي وعــدم ســداد املبلــغ لــي نظــرا لقــرب انتهــاء املعاملــة قلــت لــه بــأن 
املهنــدس الــذي هــو يعمــل يف مكتــب ...  معــي مــن أجــل حثــه علــى ســداد 
املبلــغ هكــذا ذكــر بعــد ذلــك  جــرى ســؤال الطرفــن ألديكمــا زيــادة 
أقــوال أو بينــات فقــال املدعــي ليــس لــدي ســوى مــامت ذكــره وقــال 
املدعــى عليــه وكالــة ليــس لــدي ســوى ماذكــر وأطلــب إحالــة املدعــي 
ملجازاتــه مــع موظفــي األمانــة علــى الرشــوة هكــذا ذكــر بعــد ذلــك 
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والنتهــاء أقــوال اخلصــوم وبيناتهــم جــرى قفــل بــاب املرافعــة وحــدد موعــد 
يــوم   الثامنــة ويف  يــوم الثاثــاء 1434/4/9هـــ الســاعة  لنطــق احلكــم 
ــة ولــم يحضــر  ــاء املوافــق1434/04/09 هـــ  حضــر املدعــي أصال الثاث
املدعــى عليــه وبســؤال املدعــي عــن املبلــغ املســلم لــه مــن املدعــى عليهــا 
البالــغ قــدره مائــة وســبعة وثاثــون ألــف ريــال فقــال املبلــغ صحيــح وهــو 
مــن  لــدي  مانــع  وال  الهندســية  والرســومات  املخطــط  إعــداد  مقابــل 
إحتســابه مــن أتعابــي قطعــا للنــزاع هكــذا ذكربعــد ذلــك ومبــا أن 
املدعــى عليهــا قــد امتنعــت عــن اداء اليمــن رددت اليمــن علــى املدعــي 
فحلــف قائــا )واهلل العظيــم بأننــي اتفقــت مــع املدعــى عليهــا على تنظيم 
يف   1/52 رقــم  بالصــك  واململــوك  إليهــا  العائــد  للعقــار  الزوائــد 
1396/6/4هـــ مقابــل أتعــاب قدرهــا ثاثــة مايــن ريــال وقــد قمــت 
بالعمــل لوحــدي واهلل العظيــم( فبنــاء علــى مــا تقــدم ومبــا أن املدعــى 
عليــه وكالــة يف اجللســة الثانيــة صــادق علــى اتفــاق موكلتــه مــع املدعــي 
يف   1/52 رقــم  بالصــك  إليهــا  العائــد  للعقــار  الزوائــد  تنظيــم  علــى 
1396/6/4هـــ وأنكــر االتفــاق علــى أتعــاب املدعــي ومبــا أن املدعــي ال 
بينــة لديــه علــى أجــرة األتعــاب ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )البينــة 
علــى املدعــي واليمــن علــى مــن أنكر(ومبــا أن املدعــى عليهــا امتنعــت 
عــن أداء اليمــن تعــد توجههــا عليهــا يف قــدر مبلــغ األتعــاب البالــغ قــدره 
ــى املدعــي عنــد  ــال ومبــا أن الراجــح هــو رد اليمــن عل ــة مايــن ري ثاث
الطــرق  القيــم يف  ابــن  قــال  اليمــن  أداء  عــن  عليهــا  املدعــى  نكــول 
احلكمية)قــال شــيخ اإلســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل ورضــي اهلل عنــه 
وليــس املنقــول عــن الصحابــة رضــي اهلل عنهــم بالنكــول ورد اليمــن 
مبختلــف بــل هــذا لــه موضــع وهــذا لــه موضــع فــكل موضــع أمكــن 
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ــم بــه رد املدعــى عليــه اليمــن فإنــه إن حلــف-أي  املدعــي معرفتــه والعل
املدعــي- اســتحق وإن لــم يحلــف لــم يحكــم لــه بنكــول املدعــى عليــه 
وهــذا كحكومــة عثمــان واملقــداد فــإن املقــداد قــال لعثمــان احلــف أن 
الــذي دفعتــه إلــي كان ســبعة آالف وخذهــا فــإن املدعــي هنــا ميكنــه 
معرفــة ذلــك والعلــم بــه كيــف وقــد ادعــى بــه فــإذا لــم يحلــف لــم يحكــم 
لــه إال ببينــة أو إقــرار( ومبــا أن املدعــي أدى اليمــن بعــد طلبهــا منــه 
بالصيغــة املشــار إليهــا بعاليــه ومبــا أن املدعــي أثبــت قيامــه بالعمــل املتفق 
عليــه وذلــك مبوجــب 1-محضــر اللجنــة الفنيــة رقــم 848 2- موعــد 
بلديــة  3-خطــاب  1431/3/29هـــ  يف  التنظيــم  بعــد  للعقــار  اإلفــراغ 
إليــه  املشــار  1433/6/22هـــ  يف  1433/141535هـــ  رقــم  الروضــة 
رقــم  باألمانــة  واملمتلــكات  األراضــي  عــام  مديــر  4-إفــادة 
الشــاهدين  شــهادة  أن  ومبــا  1433/6/25هـــ  يف  1433/110440هـــ 
اللذيــن أحضرهمــا املدعــى عليــه وكالــة تثــب أن املدعــي هــو مــن قــام 
بالعمــل وأنــه متابــع للمعاملــة يف التاريــخ الــذي مت اللقــاء بــه مــع ............ 
يف شــهر رمضــان مــن عام1432هـــ وبنــاء علــى كام املدعــي يف عــام 
1431هـــ وليــس 1432هـــ ومبــا شــهادة شــاهدي املدعــى عليــه غيــر مؤثــرة 
ألن مقتضاهــا طلــب املدعــي مبالــغ أتعابــه وأمــا الرشــوة فغيــر ثابتــة ألن 
املبالــغ لــم تســلم للمدعــي كمــا أن الشــهود شــهادتهم يعتريهــا النقــص 
لعــدم تذكــر األول للمبالــغ وعــدم تأكــده مــن تاريــخ االجتمــاع والثانــي 
وكيــل عــن .............الــذي هــو وكيــل للمدعــى عليهــا ومبــا أن املدعــى 
عليــه وكالــة قــرر أن املدعــو/.................. هــو مــن قــام مبتابعــة املعاملــة 
حتــى ورودهــا لكتابــة العــدل وأنــه ليــس لديــه وكالــة رســمية عــن 
............ ومبــا أنــه ميتنــع عــادة قبــول اجلهــات احلكوميــة اســتقبال أي 
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ــة رســمية عــن صاحــب العاقــة وخصوصــًا يف  شــخص ال يحمــل وكال
املعامــات الكبيــرة كمــا أن اإلفــادات الرســمية الــواردة إلينــا تفيــد 
ــة هــو املدعــي فقــط  ومبــا أن املدعــى  بخــاف ذلــك وأن املتابــع للمعامل
عليــه وكالــة لــم يقــم بإحضــار وكالــة .............. رغــم طلبهــا منــه عــدة 
مــرات وملــا جــاء يف إفــادة فضيلــة رئيــس كتابــة العــدل األولــى بالريــاض 
منتقــل  1396/6/14هـــ  يف   1/52 رقــم  الصــك  أن  مــن  إليهــا  املشــار 
وهــو  1431/9/13هـــ  يف  والثانــي  1431/6/3هـــ  يف  األول  بصكــن 
تاريــخ مقــارب جــدا لتاريــخ انتهــاء املعاملــة مــن األمانــة وإحالتهــا لكتابــة 
العــدل ممــا يــدل علــى أن املدعــي هــو مــن قــام بإمتــام املعاملــة وأن املتبقــي 
هــو اإلفــراغ فقــط ومبــا أن املبلــغ الــذي بيــع بــه العقــار بعد تنظيــم الزوائد 
قــد ره)101.300.930( مــع ماحظــة عــدم إفــادة املدعــى عليــه وكالــة 
عــن بيــان املبلــغ املبــاع بــه رغــم طلــب ذلــك ومبــا أنــه باملقارنــة بــن أتعــاب 
املدعــي البالغــة 3000.000 مــع قيمــة األرض يعــد مقبــوال إذ اليتعــدى %3 
ــا  ــه األرض قلي ــغ املباعــة ب ــو كان املبل مــن قيمــة األرض بخــاف مــا ل
ــى خصــم  وغيــر متناســب مــع قيمــة األتعــاب ومبــا أن  املدعــي وافــق عل
املبلــغ املســلم لــه مــن اتعابــه وجلميــع ماتقــدم فقــد ألزمــت املدعــى عليهــا 
بــأن تدفــع للمدعــي مبلغــا قــدره مليونــان وثمامنائــة وثاثــة وســتون ألفــا 
2863000 وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــي قــرر قناعتــه 
بــه   وهــذا احلكــم حضــوري يف حــق املدعــى عليهــا إســتنادَا علــى الفقــرة 
األولــى مــن الائحــة التنفيذيــة للمــادة اخلامســة و اخلمســن مــن نظــام 
لتقريــر  باحلكــم  عليهــا  املدعــى  إبــاغ  وســيتم  الشــرعية  املرافعــات 
قناعتهــا باحلكــم مــن عدمهــا مــع إفهامهــا عنــد اعتراضهــا بــأن لهــا مــدة 
لتقــدمي  للحكــم  اســتامها  تاريــخ  مــن  اعتبــارًا  يومــًا  ثاثــون  قدرهــا 
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اعتراضهــا وإذا انتهــت املــدة ولــم تقــدم اعتراضهــا فيهــا ســقط حقهــا 
إقفــال اجللســة  القطعيــة ومت  باســتئناف احلكــم و اكتســب احلكــم 
الســاعة 8.50 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/4/9هـــ . احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
أنــا ........................   القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض   وبنــاء 
علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض 
برقــم 3256388 وتاريــخ 1432/02/26 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 
األربعــاء  يــوم   ففــي  هـــ    1432/02/26 وتاريــخ   32174878
املوافــق1434/06/21 هـــ حيــث عادت املعاملة من محكمة االســتئناف 
 ( نصــه  مــا  واملتضمــن  الصــك   ظهــر  علــى  املــدون  القــرار  وبرفقهــا 
تظهيــرات الدائــرة احلقوقيــة الثالثــة  مبحكمــة االســتئناف بالريــاض 
احلمــد هلل وحــده وبعــد: فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 34183132 
وتاريــخ 1434/4/9هـــ الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة العامــة 
وتاريــخ   34235690 رقــم  القــرار  وأصدرنــا   … الشــيخ  بالريــاض 
1434/6/10هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق قاضــي 
اســتئناف ..................... ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ............. ختمــه 
وتوقيعــه رئيــس الدائــرة د.................... ختمــه وتوقيعــه (  وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 
 ........................ أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد   . 1434/6/21هـــ 
القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض برقــم 3256388 وتاريــخ 
وتاريــخ   32174878 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1432/02/26
1432/2/26 هـــ  ففــي يــوم  األحــد املوافــق1434/11/09 هـــ افتتحــت 
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اجللســة الســاعة )10:15(  وردنــا خطــاب رئيــس محكمــة اإلســتئناف 
رقــم  القــرار  وبرفقــه  1434/09/09هـــ  بتاريــخ   341873072 رقــم 
34311738 بتاريــخ 1434/09/03هـــ واملتضمــن أنــه  مت اإلطــاع مــن 
قبــل الدائــرة احلقوقيــة الثالثــة علــى اإللتمــاس املذكــور وعلــى كافــة 
األوراق املرفقــة املقــدم مــن ..................... املقيــدة برقــم 341873072 
بتاريــخ 1434/8/2هـــ املتعلــق بطلــب إعــادة النظــر يف احلكــم الصــادر 
بــه الصــك رقــم 34183132 بتاريــخ 1434/04/09هـــ  وتقــرر الدائــرة 
بأنــه لــم يظهــر لهــا مــا يوجــب قبــول اإللتمــاس حيــث لــم يقــدم امللتمــس 
اســتئناف  قاضــي  احلكــم  النظــر يف  إعــادة  يســتوجب  جديــدا  شــيئا 
 ......................... اســتئناف  قاضــي  وتوقيعــه  ...........................ختمــه 
ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة د............................ ختمــه وتوقيعه  وباهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
حــرر يف 1434/11/9هـــ . احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعنــا نحــن 
قضــاة الدائــرة الثالثــة لتمييــز القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف 
بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بالريــاض املســاعد باخلطــاب رقــم 331526222 وتاريــخ 1434/5/29هـــ 
املرفــق بهــا الصــك رقــم 34183132 وتاريــخ 1434/4/9ه الصــادر مــن 
املتضمــن   .............................  / الشــيخ  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
احلكــم يف الدعــوى املقامــة مــن / ................. ضــد / ..................... علــى 
مــدون  هــو  مبــا  فضيلتــه  حكــم  واملتضمــن  بالصــك  املوضــح  النحــو 
ومفصــل بــه وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
املوفــق  واهلل  احلكــم.  علــى  املصادقــة  الدائــرة  تقــرر  املعاملــة  وأوراق 

وصلى اهلل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ،،،
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رقم الصك: 33449382 تاريخه: 1433/11/9هـ  
رقم الدعوى : 3285587

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3448934 تاريخه: 1434/2/27هـ

سمســره »داللــة« - ســماع الدعــوى غيابيــًا لتعــذر تبليــغ املدعــى عليــه - 
العامــل يف اجلعالــة ال يســتحق اجرتــه إال بتمــام العمــل - االســتخالف 
يف ســماع شــهادة الشــاهد - احلكــم بالــزام املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ 
رفــع احلكــم حملكمــة  متــى حضــر-  علــى حجتــه  الغائــب   - الداللــة 

ــه. ــغ املدعــى علي االســتئناف لتعــذر تبل

1. املادة 55 من نظام املرافعات الشرعية.
2. بــاب اجلعالــة يف الفقــه » العامــل فيهــا ال يســتحق اجرتــه إال بتمــام 

العمــل«

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه الغائــب بأنــه ســبق أن اتفــق أصالــة عــن 
نفســه ووكالــة عــن موكلــه مــع املدعــى عليــه علــى أن يبحــث لــه عــن 
ــه  ــى شــارع ... الدمــام بغــرض شــرائها من ــة عل مالــك قطعــة أرض جتاري
فتعرفــا علــى مالكهــا وأخبــراه بوجــود مشــتر لألرض فوافــق املالك على 
بيعهــا بثمــن قــدره ســتة مايــن وخمســمائة ألــف ريــال ثــم وافــق املدعــى 
عليــه علــى شــرائها بالثمــن الــذي حــدده املالــك وأمضــى الشــراء ووعــد 
املدعــى عليــه املدعــي بــأن يحضــر يــوم الســبت شــيكًا بقيمــة األرض 
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وشــيكًا بكامــل الســعي ثــم تبــن أن األرض أفرغــت للمدعــى عليــه 
فأقــام دعــوى لــدى ســلف ناظــر القضيــة وحكــم لهمــا مببلــغ أربعــن 
ألــف ريــال فاعتــرض املدعــي علــى احلكــم ثــم رجــع حاكــم القضيــة 
ــغ  ــه مبل ــه وملوكل ــه أن يدفــع ل ــزام املدعــى علي ــب إل عــن حكمــه  ويطل
الســعي وقــدره مائــة واثنــان وســتون ألفــًا وخمســمائة ريــال هكــذا ادعــى 
- لــم يحضــر املدعــى عليــه مــع تبلغــه لغيــر شــخصه مرتــن فجــرى ســماع 
الدعــوى غيابيــًا - جــرى ســؤال املدعــي هــل املدعــى عليــه اشــترى األرض 
بواســطة غيــره بنفــس الســعر الــذي اتفــق معــه ومــع املالــك فأجــاب بأنــه 
بنفــس الســعر وأن بينتــه هــو املالــك ويطلــب اســتخاف محكمــة الدمــام 
وذلــك لكونــه يســكن يف الدمــام - ورد جــواب محكمــة الدمــام بــأن 
الشــاهد لــم يحضــر كمــا لــم يحضــر املدعــي - جــرى الكتابــة لكتابــة 
عــدل الدمــام لإلفــادة عــن ثمــن األرض الــذي بــاع بهــا املالــك علــى املدعى 
ــال -  ــغ ســتة مايــن وخمســمائة ألــف ري عليــه فــورد جوابهــم بأنــه مببل
ومبــا أن مــا قــام بــه املدعــي وموكلــوه وســاطة عقاريــة لعقــد بيــع قطعــة 
أرض وهــذا مــن بــاب اجلعالــة ومــن أحكامهــا أن العامــل ال يســتحق فيهــا 
األجــرة إال بتمــام العمــل وهــو هنــا حصــول عقــد البيــع - ومبــا أن املدعــى 
عليــه أقــر بشــراء األرض بالســعر الــذي عرضــه عليــه املدعــي وهــو مــا 
أكــده جــواب كتابــة عــدل الدمــام - ملــا تقــدم صــدر احلكــم بإلــزام 
ــغ وقــدره مائــة واثنــان وســتون ألفــًا وخمســمائة  املدعــى عليــه بدفــع مبل
ريــال للمدعــي - هــذا احلكــم يعــد غيابيــًا يف حــق املدعــى عليــه والغائــب 
علــى حجتــه متــى حضــر - صــدق احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة 

مبحكمــة االســتئناف بالريــاض .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  وتاريخ1432/3/18هـــ    3285587 برقــم  بالريــاض  العامــة 
باحملكمــة برقــم 32264876 وتاريــخ 1432/3/18هـــ  ففــي يــوم األحــد 
املوافــق 1432/6/26هـــ حضــر ......  ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي ...... 
أصيــا عــن نفســه ووكيــا عــن ......  ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقم 
...... وعــن ...... ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ...... وعــن ...... مينــي 
مبوجب إقامة رقم ...... ينوب عنهم يف املطالبة واملرافعة وإقامة الدعوى 
علــى ...... وقبــول األحــكام ونفيهــا والصلــح والتنــازل واإلعتراض وطلب 
اليمــن وردهــا فيمــا يخــص ســعي األرض املباعــة بحــي الشــاطئ بالدمــام 
ــة بالدمــام رقــم  ــة العــدل الثاني ــة صــادر مــن كتاب مبوجــب صــك وكال
33158 وتاريــخ 1427/6/2هـــ ولــم يحضــر املدعــى عليــه ......  ســعودي 
مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ...... ووردتنــا ورقــة التبليــغ رقــم 32265037 
وتاريــخ 1432/3/18هـــ واملتضمنــة انــه مت إبــاغ املوظــف ...... يف احملــل 
وتوقيعــه علــى االســتام عــن طريــق محضــر اخلصــوم بهــذه احملكمــة 
....... ويف يــوم األربعــاء املوافــق 1432/11/21هـــ حضــر املدعــي ......  ولم 
يحضــر املدعــى عليــه ...... ووردنــا مــن محضــر اخلصــوم ...... ورقــة تبليــغ 
املدعــى عليــه املؤرخــة يف 1432/6/26هـــ  موقعــا عليهــا باالســتام مــن 
قبــل ............ بصفتــه مســؤول اجلملــة. وبنــاء علــى تبلــغ املدعــى عليــه لغيــر 
ــى املــادة )55( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية  ــاء عل شــخصه مرتــن وبن
جــرى ســماع الدعــوى غيابيــا وبســؤال املدعــي عــن دعــواه أجــاب قائــا: 



60

ســبق أن اتفقــت أصالــة عــن نفســي ووكالــة عــن موكلــي مــع املدعــى 
ــى شــارع ...  ــة عل ــة أرض جتاري ــك قطع ــه عــن مال ــه ...... أن نبحــث ل علي
مدينــة الدمــام بغــرض شــرائها منــه وال أســتطيع حتديــد رقمهــا وأطوالهــا 
ومســاحتها وبعــد البحــث مــن قبلنــا تعرفنــا علــى مالكهــا وهــو ...... 
فاتصلنــا بــه وأخبرنــاه بوجــود مشــتر ألرضــه املوصوفــة فوافــق املالــك 
علــى بيعهــا بثمــن قــدره ســتة مايــن وخمســمائة ألــف ريــال وعرضنــا 
ذلــك علــى املدعــى عليــه فســامها يف بــادئ األمــر مببلــغ خمســة مايــن 
ريــال ورفــض املالــك فوافــق املدعــى عليــه علــى شــراء األرض بالثمــن 
الــذي حــدده مالكهــا ســتة مايــن وخمســمائة ألــف ريــال فأوقفتــه علــى 
األرض مــرة أخــرى للتأكــد مــن خلوهــا مــن أي عيــب فوقــف عليهــا 
وأمضــى الشــراء وكان هــذا يــوم اخلميــس ووعدنــي أن يحضــر يف يــوم 
الســبت شــيكا مصدقــا بكامــل ثمنهــا باســم مالكهــا وأن يحضــر 
لــي شــيكا آخــر بكامــل الســعي وســافر إلــى الريــاض محــل إقامتــه 
وملــا حضــر يــوم الســبت لــم يحضــر املدعــى عليــه عنــدي وملــا حضــر يــوم 
االثنــن أو الثاثــاء الــذي يليــه اتصــل بــي أحــد الــوكاء املشــاركن 
يف الوســاطة وقــال لــي األرض أفرغــت للمدعــى عليــه فاتصلــت ...... 
بصفتــه الوســيط الــذي أحضــر املدعــي فأخبرنــي بأنــه  ليــس لديــه خبــر 
ووعــد باالستفســار مــن املدعــى عليــه وبعــد ذلــك بأقــل مــن أســبوع تقريبــا 
ــم  ــا ول ــه هاتفي ــت علي ــا بالفاكــس واتصل ــه خطاب أرســلت للمدعــى علي
يــرد فأقمــت عليــه دعــوى نظــرت لــدى ســلفكم القاضــي ...... ثــم صــدر 
مــن فضيلتــه الصــك رقــم 28/162 وتاريــخ 1428/7/9هـــ بإلــزام املدعــى 
عليــه بــأن يســدد لــي وموكلــي أربعــن ألــف ريــال فقــط   وصــرف النظــر 
عــن باقــي مبلــغ الســعي مائــة واثنــن وعشــرين ألــف وخمســمائة ريــال 
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ســلفكم  رجــع  التمييــز  مــع  مداولــة  وبعــد  احلكــم  علــى  فاعترضنــا 
مــن محكمــة  مــن جديــد وصــدق  اخللــف  لــدى  لتنظــر  عــن حكمــه 
التمييــز لــذا أطلــب الــزام املدعــى عليــه أن يدفــع لــي وموكلــي كامــل 
ــال هــذه دعــواي  ــة واثنــن وســتن ألــف وخمســمائة ري ــغ الســعي مائ مبل
ــه  ــى الصــك املشــار إلي ــة جــرى االطــاع عل ــى أوراق املعامل وبالرجــوع إل
واملتضمــن مــا ذكــره املدعــي وهــذا نــص جــواب املدعــى عليــه علــى 
الدعــوى يف الصــك املشــار إليــه: ) مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه 
مــن أنــي اتصلــت باملدعــو ...... وطلبــت منــه أن يبحــث لــي عــن صاحــب 
األرض املذكــورة يف الدمــام فصحيــح واشــترطت عليــه بــأن ربــع الســعي 
...... فوافــق علــى ذلــك أمــا أنــي أبرمــت العقــد عــن طريقــه فغيــر صحيــح 
وذلــك ألنــه اتصــل علــي رجــل يدعــى ...... مــن طريــق ......  لقــد اتفقنــا 
مــع صاحــب األرض بالــف وثمامنائــة ريــال للمتــر ودفعنــا العربــون علــى 
ذلــك فقلــت قبلــت ثــم قلــت أعطنــي اســم صاحبهــا ألجــل كتابــة الشــيك 
باســمه ثــم اتصــل علــي ...... وقــال إن صاحــب األرض يرغــب يف بيعهــا 
مببلــغ ألــف وثمامنائــة وخمســة وثاثــون ريــاال فقلــت ال أوافــق علــى ذلــك 
ملــا اختلــف كام البائــع ثــم بعــد فتــرة عــدت إلــى الدمــام ورغبــت يف 
شــرائها فحصــل أن اشــتريتها عــن طريــق مكتــب ... مببلــغ وقــدره ســتة 
مايــن وخمســمائة ألــف ريــال ودفعــت لــه الســعي هــذا جوابــي ( وبعرض 
ذلــك علــى املدعــي أجــاب قائــا: الصحيــح مــا ذكرتــه هكــذا أجــاب 
وللتأمــل وطلــب حضــور املدعــى عليــه رفعــت اجللســة . ويف يــوم األربعــاء 
املوافق1433/03/30هـــ حضــر املدعــي ...... ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
...... ووردنــا مــن محضــر اخلصــوم ...... أصــل ورقــة التبليــغ بهــذه اجللســة 
ــا  ــه املؤرخــة يف 1432/11/21هـــ  وقــد دون عليه املوجهــة للمدعــى علي
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هــل  وكالــة  املدعــي  وبســؤال  وتوقيعــه  عامــل  بصفتــه   ...... اســتام 
املدعــى عليــه اشــترى األرض بواســطة غيــره بالســعر نفســه الــذي اتفــق 
معــه عليــه ومــع املالــك أجــاب قائــا: نعــم هكــذا أجــاب وبســؤاله عــن 
بينــة أجــاب قائــا: أطلــب اســتخاف احملكمــة العامــة بالدمــام لســماع 
شــهادة املالك ...... هكذا أجاب فأمرت بكتابة االســتخاف وأفهمت 
املدعــي بإحضــار ...... ...... يف اجللســة القادمــة فاســتعد بذلــك لــذا رفعــت 
اجللســة.ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/07/01هـــ حضــر املدعــي ......  
املــدون هويتــه ســابقا ولــم يحضــر املدعــى عليــه ......  ســعودي مبوجــب 
ســجل مدنــي رقــم )......( وحضــر ...... ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي 
رقــم )......( وبتــاوة الدعــوى عليــه قــرر قائــا: أنــا متنــازل للمدعــي ...... 
عــن نصيبــي يف الســعي محــل الدعــوى إن ثبــت لديكــم هكــذا قــرر 
ووردنــا خطــاب رئيــس احملكمــة العامــة بالدمــام رقــم 331162633 
لســماع  موعــد  حتديــد  جــرى  أنــه  املتضمــن  1433/6/21هـــ  وتاريــخ 
املوعــد احملــدد.  أو شــاهده يف  املدعــي  ولــم يحضــر  الشــاهد  شــهادة 
1433/4/5هـــ  وتاريــخ   33625903 رقــم  علــى خطابنــا  جوابــا  وذلــك 
املتضمــن اســتخاف فضيلتــه يف ســماع شــهادة ....... وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــي أجــاب قائــا: ملــا طلبــت مــن الشــاهد ...... احلضــور معــي للشــهادة 
ذكــر لــي أنــه ال يذكــر بكــم بــاع األرض محــل الدعــوى علــى املدعــى 
عليــه بســبب طــول املــدة ولــذا أطلــب الكتابــة إلــى كتابــة عــدل الدمــام 
إلفادتكــم بكــم بــاع .... األرض علــى املدعــى عليــه ورقمهــا ... حــي ... 
ــة العــدل يف الدمــام هــل  احلــي ... املجــاور ... وقــد استفســرت مــن كتاب
ميكــن اإلفــادة عــن ذلــك مبجــرد رقــم القطعــة واحلــي وأجابــوا أنــه ميكــن 
اجلــواب هكــذا أجــاب لــذا أمــرت بالكتابــة إلــى كتابــة عــدل الدمــام 
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لإلفــادة عــن ثمــن األرض الــذي بــاع بــه ...... علــى املدعــى عليــه وحلــن 
ورود اجلــواب رفعــت اجللســة. ويف يــوم  الثاثــاء املوافــق1433/11/09 
هـــ  حضــر املدعــي ...... املــدون هويتــه ســابقا ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
...... ووردنــا جــواب رئيــس كتابــة العــدل األولــى بالدمــام املكلــف برقــم 
331307766 وتاريــخ 1433/7/14هـــ واملتضمــن مــا نصــه : نفيدكــم 
أنــه بالرجــوع إلــى ســجاتنا تبــن أن القطعــة املذكــورة مفرغــة مــن 
املذكــورة  بالكيفيــة  1420/2/3هـــ  يف   3/22/1475 رقــم  الصــك 
مبوجــب  ريــال  ألــف  وخمســمائة  مليــون  ســته  وقــدره  ومببلــغ  أعــاه 
الضبــط رقــم 1/39/56 يف 1422/10/15هـــ هـــ .أ.هـــ فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى و اإلجابــة ومبــا أن مــا قــام بــه املدعــي وموكلــوه 
ــه هــذا يف الفقــه مــن  ــة أرض وعمل ــع قطع ــة لعقــد بي هــو وســاطة عقاري
بــاب اجلعالــة ومــن أحكامهــا أن العامــل فيهــا ال يســتحق أجرتــه إال 
ــا حصــول  ــة اســتقر بتمــام العمــل وهــو هن بتمــام العمــل ألن عقــد اجلعال
عقــد البيــع ومبــا أن املدعــى عليــه أقــر بشــرائه األرض بالســعر الــذي 
عرضــه عليــه املدعــي وهــو مــا أكــده أيضــا جــواب رئيــس كتابــة عــدل 
الدمــام وتنــازل املدعــو ...... عــن نصيبــه يف الســعي للمدعــي لــذا فقــد 
ــة  ــه وقــدره مائ ــغ املدعــى ب ــه ان يدفــع للمدعــي املبل ألزمــت املدعــى علي
و اثنــان و ســتون ألفــا وخمســمائة ريــال للمدعــي ...... نصيبــه ونصيــب 
...... ومجمــوع ذلــك خمســة و ســتون ألــف ريــال و للمدعــي...... اثنــان و 
ثاثــون ألــف و خمســمائة ريــال وللمدعــي ...... اثنــان و ثاثــون ألــف و 
خمســمائة ريــال و للمدعــي ...... اثنــان و ثاثــون ألــف و خمســمائة ريــال 
والغائــب علــى حجتــه متــى حضــر وبــه حكمــت و هــذا احلكــم غيابــي و 
أمــرت بإخــراج صــك مبوجبــه و إبــاغ احملكــوم عليــه بصورتــه لتقريــر 



64

قناعتــه أو معارضتــه و تقدميهــا خــال ثاثــن يومــا فــإن مضــت املــدة و لــم 
يقــدم الئحــة اعتراضــه بعــد تبلغــه ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب 
احلكــم القطعيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/11/09 هـــ ويف يــوم الثاثاء املوافق 
1434/08/16هـــ لــدي أنــا ......  القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض 
القائــم بعمــل القاضــي ...... افتتحــت اجللســة بنــاء علــى حضــور املدعــي .... 
ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم )......( وقــرر قائــا: إننــي اســتلمت 
مــن إدارة تنفيــذ األحــكام احلقوقيــة مبوجب شــيك رقم 176889 وتاريخ 
04/ 1434/06هـــ املســحوب علــى مصــرف ...... ممثــل ملبلــغ مائــة واثنــان 
وســتون ألفــا وخمســمائة ريــال واحملكــوم بــه لــي يف هــذه الدعــوى أطلــب 
التهميــش مبوجبــه علــى صكــه وســجله هكــذا قــرر. ثــم أبــرز الصــك 
املشــار إليــه فوجــد طبــق مــا ذكــر.  لــذا فقــد أمــرت بالتهميــش مبوجبــه 
علــى صكــه وســجله وبــه تكــون القضيــة منتهيــة بــن الطرفــن. وبــاهلل 

التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتمييــز 
املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  احلقوقيــة  القضايــا 
الــواردة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض املســاعد 
برقــم 23/264876 وتاريــخ 1434/2/16هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
 ...... برقــم  املســجل   ....../ الشــيخ  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة  مــن 
وتاريــخ 1433/11/9هـــ اخلاصــة بدعــوى / ...... أصالــة ووكالــة ضــد 
/......  وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة وأوراق املعاملــة لــم 
يظهــر مــا يوجــب املاحظــة. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وســلم ..
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رقم الصك:33303974تاريخه: 1433/6/17هـ  
رقم الدعوى: 3353625

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34201134  تاريخه: 1434/4/29هـ

أتعــاب - مطالبــة بأتعــاب محامــاة - تنظــر دعــوى أتعــاب احملامــاة عنــد 
ناظــر الدعــوى األصليــة - املثبــت مقــدم علــى النــايف - ال يقبــل إقــرار 
ــه ذلــك - وجــوب الوفــاء بالعقــود - عــدم  ــة تخول الوكيــل إال بوكال

القبــول باليمــن قبــل احلكــم ال يســقطها بعــده.

1. قوله تعالى }يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{.
2. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )يقــول اهلل تعالــى، ثالثــة أنــا خصمهــم 
يــوم القيامــة وذكــر منهــم ورجــل اســتأجر أجيــرًا فاســتوفى منــه ولــم 

يوفــه حقــه(.
3. املادة السادسة والعشرون من نظام احملاماة.

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه وكالــة بــأن موكلــة املدعــى عليــه 
قامــت بتوكيلــه يف املطالبــة لشــريكها ... وقــام برفــع دعــوى طلــب فــرز 
نصيبهــا يف العقــار محــل الشــراكة وطلــب إيقــاف العقــار مــن التصــرف 
إثبــات  حتــى  الفــرز  دعــوى  نظــر  عــن  احملكمــة  وتوقفــت  ذلــك  ومت 
الشــراكة وصــدق التوقــف مــن محكمــة التمييــز ثــم تقــدم بدعــوى 
وقــام  الشــراكة  بإثبــات  لصاحلهــا  حكــم  وصــدر  شــراكة  إثبــات 
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باالســتمرار ومواصلــة النظــر دعــوى الفــرز وبعــد ذلــك أنكرتــه املدعــى 
ــه وقدرهــا 45% مــن نصيبهــا يف  ــة ويطالبهــا بتســليمه أتعاب عليهــا أصال
العقــار - أجــاب املدعــى عليــه بــأن املدعــي أقــام دعــوى مماثلــه لهــذه 
الدعــوى يف محكمــة العامــة بجــدة و املدعــى عليهــا تقيــم يف احملكمــة 
العامــة يف جــدة و الدعــوى تقــام يف بلــد املدعــى عليــه كمــا أن املدعــي 
اســتلم مــن موكلتــه مبالــغ ماليــة بغيــر وجــه حــق وقــد أقامــت موكلتــه 
دعــوى ضــد املدعــي يف محكمــة جــدة -صــادق املدعــي علــى إقامــة 
الدعــوى مبحكمــة جــدة وأن ناظــر الدعــوى أفهمــه أن الدعــوى تقــام 
أمــام احملكمــة التــي نظــرت النــزاع وهــي هــذه احملكمــة وأمــا املبالــغ 
املطالــب بهــا فهــي قــرض أقرضتــه املدعــى عليهــا وال عاقــة لــه بهــذا 
النــزاع - جــرى إفهــام املدعــى عليــه مبقتضــى املــادة السادســة والعشــرين 
مــن نظــام احملامــاة وأن أتعــاب احملامــي عنــد االختــاف فيهــا تنظــر مــن 
احملكمــة التــي نظــرت القضيــة األصليــة وهــي هــذه احملكمــة وطلــب 
منــه جــواب علــى الدعــوى - اجللســة التاليــة حضــر املدعــي ولــم حتضــر 
املدعــى عليهــا وأحضــر املدعــي شــاهدين عــدال شــرعًا وشــهدا طبــق 
دعــواه - يف اجللســة التاليــة حضــر الطرفــان وأجــاب املدعــى عليه وكالة 
بــأن مــا ذكــره املدعــي مــن إقامــة موكلتــه لــه وكيــا فهــذا صحيــح 
وأنكــر االتفــاق بــن موكلتــه واملدعــي وأنــه قــام بخدمتهــا بــدون مقابــل 
حســب قولــه لهــا وقــد أقــام دعــوى اثبــات الشــراكة شــخص يدعــى ... 
وكيــا ملوكلتــي وحكــم للوكيــل اآلخــر واملدعــي قــد اســتلم مــن 
موكلتــي مبلــغ وقــدره ثاثمائــة وســبعون ألــف ريــال ولــم يبــق للمدعــي 
ــغ املســتلم عبــارة  يف ذمــة موكلتــي أي شــيء - أجــاب املدعــي بــأن املبل
عــن قــرض أقرضــه للمدعــى عليهــا  - أنكــر املدعــى عليــه وكالــة ذلــك 
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ليــس للمدعــي بينــة علــى أنــه قــرض - قــرر املدعــى عليــه وكالــة  بــأن 
العقــار محــل النــزاع يف الدعــوى األصليــة مت بيعــه مببلــغ وقــدره خمســة 
عشــر مليونــًا ومئتــان وخمســون ألــف ريــال - قــرر املدعــي أن ســبب 
اختــاف النســبة يف مطالبتــه وشــهادة الشــهود بــأن القضيــة أقيمــت فيهــا 
مرافعتــان األولــى إلثبــات الشــراكة والثانيــة طلــب الفــرز واتفقــت مــع 
املدعــى عليهــا عندمــا اســتلزم األمــر إقامــة دعــوى إثبــات الشــراكة أن 
يكــون نصيبــي )45%( مــن قيمــة العقــار - ليــس للمدعــي بينــة علــى مــا 
ذكــره وال يقبــل بيمــن املدعــى عليهــا علــى نفيــه - وملــا جــاء يف شــهادة 
الشــاهدين الذيــن أحضرهمــا املدعــي وحيــث أقــر املدعــى عليــه بصحــة 
أصــل الدعــوى مــن توكيــل املدعــى عليهــا للمدعــي ووكالــة املدعــى 
عليــه تخولــه حــق اإلقــرار وكــذا مــا أقــر بــه مــن قيمــة بيــع موكلتــه 
املدعــي  يطالــب  التــي  الدعــاوى  ضبــط  علــى  االطــاع  وبعــد  للعقــار 
بأتعابــه فيهــا حيــث وجــدت أن أول دعــوى تقــدم بهــا املدعــي بصفتــه 
وكيــا عــن املدعــى عليهــا قــد ضبطــت بتاريــخ 1429/6/3هـــ - كمــا 
أن آخــر جلســة حضرهــا املدعــي بصفتــه وكيــا للمدعــى عليهــا كان 
يف 1432/10/14هـــ كمــا أن املدعــى عليهــا قــد حضــرت برفــق املدعــي 
يف اجللســة املنعقــدة يف 1432/4/20هـــ ولقــول اهلل تعالــى ) يــا أيهــا الذين 
آمنــوا أوفــوا بالعقــود ( ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )) يقــول اهلل 
تعالــى ، ثاثــة أنــا خصمهــم يــوم القيامــة وذكــر منهــم ورجــل أســتأجر 
أجيــرا فاســتوفى منــه ولــم يوفــه حقــه (( - ملــا تقــدم ثبــت أن بذمــة املدعى 
عليهــا للمدعــي مبلــغ وقــدره ثاثــة مايــن وثمامنائــة واثنــا عشــر ألفــا 
وخمســمائة ريــال وإلزامهــا بدفعهــا للمدعــي حــااًل وإفهــام املدعــي أن لــه 
ميــن املدعــى عليهــا علــى نفــي االتفــاق األخيــر - اعتــرض الطرفــان علــى 
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احلكــم بائحــة - صــدق احلكــم بعــد مداولــة مــن الدائــرة احلقوقيــة 
الثانيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة.

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
املعاملــة  وبنــاء علــى  املســاعد  بينبــع  العامــة  .....رئيــس احملكمــة  أنــا 
احملالــة لنــا برقــم 3353625 وتاريخ 1433/01/19هـ املقيدة باحملكمة 
برقــم 33138593 وتاريــخ 1433/01/19 هـــ  ففــي يــوم االثنــن املوافــق 
1433/02/08هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 26 : 10 وفيهــا حضــر ..... 
..... .....فادعــى ضــد  رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب  ســعودي 
ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم .....الوكيــل عــن ..... ســعودي 
اجلنســية بالســجل رقــم .....مبوجــب وكالــة صــادرة عــن كتابــة العــدل 
الثانيــة بشــمال جــدة بالرقــم 99873 بتاريــخ 1432/11/19هـــ قائــا يف 
ــة لشــريكها ..... ــي يف املطالب ــة قامــت بتوكيل ــر دعــواه إن املدعي تقري
وقمــت برفــع دعــوى طلــب فــرز نصيبهــا يف العقــار محــل الشــراكة 
وطلبــت ايقــاف العقــار مــن التصــرف ومت ذلــك وتوقفــت احملكمــة عــن 
نظــر دعــوى الفــرز حتــى إثبــات الشــراكة وصــدق التوقــف مــن محكمة 
التمييــز ثــم تقدمــت بدعــوى إثبــات شــراكة وصــدر حكــم لصاحلهــا 
بإثبــات الشــراكة وقمــت باالســتمرار ومواصلــة النظــر دعــوى الفــرز 
وبعــد ذلــك أنكرتنــي املدعــى عليهــا وأنــا أطالب املدعى عليها بتســليمي 
أتعابــي وقدرهــا 45% مــن نصيبهــا يف العقــار هــذه دعــواي هكــذا أدعــى 
املدعــي فجــرى ســؤاله عــن طلبــه فقــال أطلــب نصيبــي مــن قيمــة العقــار 
ــه أجــاب  ــى املدعــى علي ــم كــم قيمــة نصيبهــا وبعــرض ذلــك عل وال أعل
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بقولــه إن املدعــي أقــام دعــوى مماثلــه هــذه الدعــوى يف محكمــة العامــة 
بجــدة وذلــك مخالــف للنظــام و املدعــى عليهــا تقيــم يف مدينــة جــدة و 
الدعــوى تقــام يف بلــد املدعــى عليــه كمــا أن املدعي أســتلم من موكلتي 
مبالــغ ماليــة بغيــر وجــه حــق و قــد اقامــت موكلتــي دعــوى ضــده يف 
محكمــة جــدة وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال إننــي بالفعــل أقمــت 
دعــوى امــام محكمــة جــدة العامــة بهــذا اخلصــوص و افهمنــي ناظــر 
الدعــوى أن الدعــوى تقــام امــام احملكمــة التــى نظــرت النــزاع فكتبــت 
خطــاب بالتنــازل عــن الدعــوى أمــا كــون املدعــى عليهــا تقيــم يف جــدة 
ــع وأمــا  ــل عنهــا نظــر يف محكمــة ينب ــزاع عندمــا كنــت وكي فــإن الن
املبالــغ املطالــب بهــا فهــي قــرض أقرضتــه املدعــى عليهــا وال عاقــة لــه 
بهــذا النــزاع وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال ان محكمــة ينبــع 
غيــر مختصــة بنظــر الدعــوى لوجــود دعــوى يف ذات النزاع لدى محكمة 
جــدة فجــرى إفهامــه مبقتضــى املــادة السادســة والعشــرون مــن نظــام 
احملامــاة وان اتعــاب احملامــي عنــد اإلختــاف فيــه تنظــر مــن احملكمــة 
التــى نظــرت القضيــة ودعــوى املدعــى عليهــا األصليــة يف طلــب الفــرز 
وإثبــات الشــراكة نظــرت مــن قبلــي وأن احملكمــة لهــا إختصــاص يف 
نظــر الدعــوى وطلــب منــه جــواب علــى الدعــوى قــال أطلــب مهلــة للرجــوع 
ملوكلتــي للــرد علــى الدعــوى ويف يــوم األثنــن املوافــق 1433/2/15هـــ 
أفتتحــت اجللســة الســاعة 11 : 11  وفيهــا حضــر املدعــي ولــم حتضــر 
املدعــى عليهــا أو وكيلهــا فســألت املدعــي هــل بينــه وبــن املدعــى عليهــا 
عقــد فقــال ال إال ان لــدي بينــة تقيــم يف جــده وهــم كا مــن .....و .....
اطلب أســتخاف محكمة جده لســماع شــهادتهم لذا قررت اســتخاف 
أصحــاب  مــن  ينيــب  مــن  او  بجــدة  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة 
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ــى أيــة حــال  ــة قضــاة احملكمــة لســماع الشــهادة وتزكيتهــا عل الفضيل
وحتى ورود اجلواب رفعت اجللسة ويف يوم االثنن  املوافق 1433/3/14هـ 
أفتتحــت اجللســة الســاعة 36 : 10  وفيهــا حضــر املدعــي ولــم حتضــر 
املدعــى عليهــا وال مــن ينــوب عنهــا وقــد أحضــر املدعــي معــه املدعــو ..... 
ســعودي اجلنســية بالرقــم .....وبســؤاله عــن مــا لديــه أجــاب قائــا أشــهد 
هلل أن املدعــى عليهــا ....وكانــت صاحبــه لوالدتــي وطلبــت منــي املدعــى 
عليهــا ان أشــهد علــى توكيلهــا ... علــى أن يقــوم بقســمة األرض التــى 
دخلــت بهــا املدعــى عليهــا شــريكة يف ينبــع مقابــل خمســة وعشــرين 
باملئــة مــن قيمــة العقــار هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد كمــا أحضــر املدعــي 
املدعــو .....ســعودي اجلنســية بالرقــم .....وبســؤاله عــن مــا لديــه قــال أشــهد 
هلل أن يف يــوم مــن األيــام طلبــت منــي املدعــى عليهــا ....بواســطة خالتــي 
والــدة الشــاهد األول أن أحضــر لتقــوم املدعــى عليهــا ....بتوكيل املدعي 
.....وقــد حضــرت يف كتابــة عــدل محافظــة جــدة وقامــت املدعــى عليهــا 
بتوكيــل املدعــي باســتخاص نصيبهــا مــن العقــار الــذي يف ينبــع مقابــل 
خمســة وعشــرين باملئــة مــن العقــار هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد هكــذا 
ــادة  ــة فقــال ليــس لــدي زي ــادة بين شــهد الشــاهد فطلبــت مــن املدعــي زي
بينة فطلبت منه معدلن للشهود ويف يوم  األربعاء املوافق1433/03/23 
هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 11  وفيهــا حضــر املدعــي واملدعــى 
عليــه وكالــة واجــاب املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي بقولــه  مــا ذكــره 
املدعــي مــن إقامــة موكلتــي لــه وكيــا فهــذا صحيــح وامــا اإلتفــاق 
فليــس بــن موكلتــي واملدعــي أي اتفــاق واملدعــي اســتلم اوراق الدعــوى 
مــن شــخص يدعــى .....فطلبــت منــه موكلتــي بحضــور .....حتريــر اتفــاق 
منــك  يأتــي  ومــا  منــي  شــيمة  اخدمكــي  أنــا  املدعــي  فقــال  بينهمــا 
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يكفينــي ورفــض توقيــع اتفــاق وهــذا يظهــر ســوء نيــة املدعــي ولــو كان 
حســن النيــة لوقــع االتفــاق وأمــا عمــل املدعــي يف الدعــوى وكالــة عــن 
موكلتــي فإنــه أخطــأ يف إقامــة الدعــوى حيــث أقــام يف البدايــة دعــوى 
فــرز وقســمة عقــار ثــم اســتلزم األمــر اثبــات الشــراكة وهــذا يظهــر عــدم 
معرفتــه بإقامــة الدعــوى وقــد اقــام دعــوى اثبــات الشــراكة شــخص 
قــد  واملدعــي  اآلخــر  للوكيــل  .....وكيــا ملوكلتــي وحكــم  يدعــى 
اســتلم مــن موكلتــي مبلــغ وقــدره ثاثمائــة وســبعون ألــف ريــال ولــم 
يبقــى للمدعــي يف ذمــة موكلتــي أي شــي هكــذا اجــاب وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي قــال مــا ذكــره املدعــى عليــه وكالــة مــن طلــب موكلتــه 
ابــرام اتفــاق بينــي وبينهــا وإنــي رفضــت فهــذا غيــر صحيــح وكيــف اتفــق 
معهــا لــدى .....واصــا .....وكيــا خلصمهــا .....وقــد قمــت بتقــدمي الدعوى 
بطلــب الفــرز وإيقــاف صــك العقــار وأمــا اثبــات الشــراكة فإنهــا دعــوى 
ــغ مــن .....و.....فطلــب فضيلتكــم  نشــأت ألن املدعــى عليهــا لديهــا مبال
اثبــات الشــراكة وقــد تقدمــت باثبــات الشــراكة وحكــم لصاحلهــا وال 
عاقــة للوكيــل اآلخــر .... الــذي ذكــره وكيــل املدعــى عليــه وأمــا 
املبلــغ الــذي ذكــره املدعــى وكالــه فهــذا قــرض اقترضتــه املدعــى 
عليهــا منــي وال عاقــة لــه بأتعابــي  وبعــرض الشــهود ومــا شــهدوا بــه علــى 
املدعــى عليــه قــال اطلــب مهلــة ملراجعــة موكلتــي يف أســماء الشــهود 
يــوم  األحــد  الشــراكة ويف  إقامــة دعــوى  مــن  والتأكــد  وشــهادتهم 
وفيهــا    11 : الســاعة 07  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/04/11 
حضــر املدعــي واملدعــى عليــه وكالــة وبطلــب اجلــواب مــن املدعــى عليــه 
وكالــة عــن الشــهود وشــهادتهم قــال إن موكلتــي ترغــب يف احلضــور 
ــي اجبــت يف  ــب مــن املدعــي إحضارهــم كمــا إنن ــة الشــهود ونطل ملعاين
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اجللســة املاضيــة بــأن املدعــي لــم يتقــدم بدعــوى إثبــات الشــراكة وهــذا 
غيــر صحيــح والصحيــح أن املدعــي هــو مــن قدمهــا وإمنــا دور .....هــو 
التوجيــه واالستشــارة فقــط واطلــب إثبــات مــا ادعــاه املدعــي مــن كــون 
املبلــغ الــذي اســتلمه مــن موكلتــي وقــدره ثاثمائــة وســبعون ألــف ريــال 
لقــاء قــرض يف ذمــة موكلتــي وموكلتــي ســتحضر البينــة يف اجللســة 
ــب  ــه واطل ــي واملدعــى علي ــرام اتفــاق بــن موكلت ــى عــدم اب القادمــة عل
حتديــد موعــد لذلــك  وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال أمــا الشــهود 
فســوف اطلــب منهــم احلضــور يف اجللســة القادمــة وأمــا املبلغ الذي ســلمته 
ــال  ــح اســتلمت منهــا ســبعمائة وســبعون ألــف ري ــة فهــو صحي ــي املدعي ل
وذلــك ليــس مقابــل اتعابــي وإمنــا مقابــل قــروض اقترضتهــا منــي املدعــى 
عليهــا فطلبــت منــه البينــة علــى ان املبلــغ مقابــل قــرض فقــال ليــس لــدي 
بينــة علــى ذلــك ويف يــوم  الثاثــاء املوافــق1433/04/27 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 05 : 11  وفيهــا حضــر املدعــي كمــا حضــرت املدعــى 
عليهــا .....بالســجل املدنــي رقــم .....املعــرف بها من قبل وكيلها الشــرعي 
احلاضــر معهــا  املذكــور يف اجللســات املاضيــة فجــرى ســؤال املدعــى 
عليهــا عــن املبالــغ التــي ذكــر املدعــي انــه اقرضهــا فقالــت إنني اســتلمت 
مــن املدعــي مبلــغ وقــدره اربعمائــة ألــف ريــال قرضــة حســنة وقــد رددتهــا 
ــال اخذهــا  ــف ري ــة وســبعون أل ــغ قــدره ثاثمائ ــى مبل ــة إل ــة إضاف كامل
قــال  املدعــي  علــى  ذلــك  وبعــرض  اجابــت  هكــذا  حــق  وجــه  بــدون 
ماذكرتــه املدعيــة غيــر صحيــح والصحيــح أن املبلــغ كامــا مقابــل 
قــرض فطلبــت منــه البينــة فقــال إن املدعــى عليهــا قــد اقامــت دعــوى 
ضــدي تطالبنــي بــرد املبلــغ التــي اســتلمته منهــا وقــدره ســبعمائة وســبعون 
أالف ريــال وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــا اجــاب وكيلهــا قائــا إن 
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الدعــوى التــي اقامتهــا موكلتــي يف جــدة صحيحــة إال انهــا عدلــت عنهــا 
لعلمهــا انهــا يف ذمتهــا للمدعــي اتعــاب وهــي تقــل عــن املبلــغ التــي تطالــب 
بــه فتنازلــت عــن الدعــوى لتكــون مقابــل االتعــاب وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليهــا صادقــت عليــه وطلبــت ســماع البينــة التــي احضرتهــا 
فحضــر ..... الســعودي بالســجل املدنــي رقــم .....وبســؤاله عمــا لديــه قــال 
اشــهد هلل اننــي كنــت وكيــل للمدعــى عليهــا يف عــدة قضايــا حقوقيــة 
وجنائيــة وزوجيــة وقــد طلبــت منــي الترافــع عنهــا يف دعــوى ضــد شــخص 
يدعــى .....فأخبرتهــا ان املدعــى عليــه قــد وكلنــي يف املرافعــة عنــه وال 
اســتطيع املرافعــة عنهــا ثــم بعــد فتــرة حضــر لــي املدعــي هــذا احلاضــر .....
برفــق املدعــى عليهــا بواســطة إمــراءة تدعــى .....وطلــب منــي .....اوراق 
بينهمــا   اتفــاق  ابــرام  عليهــا  املدعــى  وطلبــت  لــه  فســلمتها  الدعــوى 
ونصحــت الطرفــن بابــرام اتفــاق تفاديــا للنــزاع مســتقبا فقــال .....أم 
.....كرميــة  ومعروفــة بالســخاء وانــا اتولــى الدعــوى )) مرجلــة (( والــذي 
تســلمه لــي انــا راضيــا بــه واشــرت عليــه ان يتقــدم بدعــوى طلــب فــرز يف 
البدايــة يف حــال اقــرار املدعــى عليــه ويف حــال انــكاره ترفــع دعــوى 
اثبــات شــراكة و قلــت لــه إننــي علــى اســتعداد يف اي مشــورة تطلبهــا 
اشــهد  وبــه  مالــدي  هــذا  الدعــوى  هــذه  منــي مســتقبا يف خصــوص 
هكــذا شــهد الشــاهد كمــا أحضــرت املدعيــة ..... الســعودي بالســجل 
ــه قــال اشــهد هلل إننــي كنــت اعمــل  املدنــي رقــم .....وبســؤاله عمــا لدي
بــي  اتصلــت  و  جــدة  شــرطة محافظــة  اجلنائــي يف  الضبــط  رقيبــا يف 
الشــرطة تخصهــا  هنــاك مشــكلة يف  انــه  واخبرتنــي  املدعــى عليهــا 
فحضــرت فوجــدت هــذا احلاضــر .....وشــخص يدعــى .....يكــون شــقيق 
عليهــا  املدعــى  اصدرتهــا  شــيكان  حــول  اإلشــكال  املدعــي وكان 
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..... وســلم  ذلــك  فرفضــوا  بينهمــا  التوفيــق  محاولــة  فجــرى  للمدعــي 
الشــيكات ل..... وقــدر مبلغهــا ســبعمائة وســبعون ألــف ريــال هذا مالدي 
وبــه اشــهد هكــذا شــهد الشــاهد وبعــرض الشــهود ومــا شــهدوا بــه علــى 
املدعــي قــال أمــا الشــهود فــا اعــرف عــن حالهــم شــيء وامــا شــهادتهم 
فغيــر صحيحيــة فقــد حضــرت ملكتــب الشــاهد األول بطلــب من املدعى 
ــف  ــغ قــدره خمســة وســبعون أل ــة مببل ــا حيــث كان بينهمــا مطالب عليه
ريــال وطلــب منــي .....ان ابــرم عقــد مــع املدعــى عليهــا فرفضــت ذلــك 
معهــا  عقــد  ابــرم  عليهــا وكيــف  املدعــى  انــه وكيــل خلصــم  بحجــة 
وقامــت  للمدعــى عليهــا  .....ان وكيــا  الشــاهد  ان  وعلمــا  بحضــوره 
بفســخ وكالتهــا ثــم ردهــا هكــذا قــال ثــم طلــب املدعــى عليــه وكالــة 
ــى املدعــي  ــم بشــهادة الشــهود وبعــرض ذلــك عل ــى عل ســؤال املدعــي مت
قــال بعــد مــا حصــل خــاف بينــي وبــن املدعــى عليهــا اخــذت احتقــق يف 
املوضــوع فتوصلــت للشــاهدين ثــم حضــر الشــاهدين الذيــن احضرهمــا 
هــل  الشــاهدين  ســؤال  املدعيــة  فطلبــت  املاضيــة  اجللســة  يف  املدعــي 
ســؤالهما  بالنفــي فطلبــت  اجابــا  وبســؤالهما  ســابقا  املدعــي  يعرفــان 
كيــف تعــرف عليهمــا املدعــي فأجــاب الشــاهد .....أنــه حضــر لــه املدعي 
يف مقــر عملــه يف مطــار جــدة واجــاب اآلخــر قائــا اتصــل بــي ... وطلــب 
األحــد  يــوم   ويف  اجابــا  لــدي فحضــرت هكــذا  مبــا  الشــهادة  منــي 
وفيهــا    10 : الســاعة 40  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/05/23 
حضــر املدعــي واملدعــى عليــه وكالــة وجــرى ســؤال املدعــي عــن املبلــغ 
الــذي تتدعــي املدعــى عليهــا انهــا ســلمته لــه فقــال نعــم اســتلمت مــن 
املدعــى عليهــا مبلــغ وقــدره ســبعمائة وســبعون ألــف ريــال عبــارة عــن 
قــرض اقرضتــه إياهــا ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن العقــار محــل 
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ــغ وقــدره خمســة عشــر  النــزاع يف الدعــوى األصليــة فقــال مت بيعــه مببل
مليــون ومئتــان وخمســون ألــف ريــال فســألت الطرفــن هــل لــدى أي 
منهمــا مــا يضيفــه فقــال املدعــي نعــم وابــرز كتابــا مــن ورقتــن يطلــب 
فيــه إحالــة الشــاهد .....للجنــة املختصــة بــوزارة العــدل وذلــك لقاء حصول 
بعــض التجــاوز يف اداءه لعملــه وذلــك لقيامــه بالتواصــل والقيــام بعمــل 
استشــارة مــع طــريف النــزاع يف قضيــة واحــدة لــذا قــررت بعــث اصــل 
الكتــاب املذكــور لــوزارة العــدل حيــث إنهــا اجلهــة املختصــة وارفــاق 
ــة فســألت هــل لديــه مــا يضيفــه فقــال ال فســالت  نســخة منــه يف املعامل
املدعــى عليــه وكالــة هــل لديــه مــا يضيفــه فقــال نعــم مــا جــاء يف شــهادة 
الشــهود الذيــن احضرهــم املدعــي غيــر صحيحة كما ان والدة الشــاهد 
.....وتدعــى .....لهــا عاقــة باملدعــي وهــذا يســتدعي رد الشــهادة فجــرى 
ســؤاله عــن العاقــة ومــا وجــه رد الشــهادة فقــال مــا مصلحتهــا مــن داللــة 
موكلتــي علــى املدعــي كمــا ان شــهادة الشــهود وقعــت يف غيــر مجلــس 
العقــد فــا عبــرة بهــا كمــا ان املدعــي ذكــر انــه تعــرف علــى الشــاهد 
الســبيل  والدتــه وهــي  يعــرف  انــه  عــن طريــق مقــر عملــه والصحيــح 
األقــرب للتعــرف علــى الشــاهد مــن البحــث عنــه يف مقــر عملــه كمــا ان 
للمدعــي أجــر املثــل علــى عملــه فقــط وقــد اســتلم اكثــر مــن حقــه كمــا 
ان عــدم ابــرام عقــد مــع موكلتــي يــدل علــى ســوء نيــة املدعــي هــذا 
ــي بهــا عاقــة  ــى املدعــي قــال امــا .....فليــس ل مالــدي وبعــرض ذلــك عل
وإمنــا كانــت زوجتــي تذهــب ملشــغل نســائي تعــود ملكيتــه للمدعــى 
ــم تتمكــن مــن  ــه وجــود حقــوق لهــا ل عليهــا فذكــرت لهــا املدعــى علي
أخذهــا فذكــرت زوجتــي لهــا إننــي اتــوكل يف قضايــا مماثلــة وكان 
ذلــك يف حضــور ....وقــد انقطعــت العاقــة بعــد فســخ الوكالــة منــي 
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كمــا انــه ال يعقــل ان يكــون أجــرة املثــل مبلــغ زهيــد وانــا قــد اقرضــت 
املدعــى عليهــا قرابــة املليــون ريــال هــذا مــا لــدي وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه وكالــة قــال ان املدعــي ال زال علــى عاقــة بوالــدة الشــاهد 
....هكــذا قــال فســالت الطرفــن هــل لــدى أحدكــم مــا يضيفــه فقــاال  
ال فطلبــت مــن املدعــي أحضــار معدلــن للشــاهدين يف اجللســة ويف يــوم 
  10 : الســاعة 31  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/06/02  اإلثنــن 
وفيهــا حضــر املدعــي كمــا حضــرت املدعــى عليهــا ووكيلهــا واحضــر 
املدعــي معــه املدعــو .....الســعودي بالســجل املدنــي رقــم .....وبســؤاله 
عمــا لديــه قــال اشــهد هلل ان الشــاهد لديكــم .....رجــل ثقــة عــدل مقبــول 
الشــهادة كمــا احضــر املدعــي معــه ..... الســعودي بالســجل املدنــي رقــم 
ــه قــال اشــهد هلل أن الشــاهدين لديكــم .....و..... .....وبســؤاله عمــا لدي
ثقتــان عــدالن مقبولــي الشــهادة هكــذا شــهدا فطلبــت مــن املدعــي 
اإلثنــن  يــوم   ويف  مهلــة  وطلــب  بذلــك  .....فأســتعد  للشــاهد  مزكــي 
وفيهــا    10 : الســاعة 35  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/06/09 
حضــر املدعــي واملدعــى عليــه وكالــة وأحضر املدعي معه .....الســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم .....وبســؤاله عمــا لديــه قــال أشــهد هلل أن الشــاهد 
لديكــم ..... رجــل ثقــة عــدل مقبــول الشــهادة هكــذا شــهد فجــرى 
ســؤال املدعــي ان مطالبتــه كانــت ب )45%( مــن قيمــة العقــار وشــهادة 
فيهــا  أقيمــت  القضيــة  إن  فقــال  ذلــك  فكيــف   )  %25( ب  الشــهود 
مرافعتــان األولــى إلثبــات الشــراكة والثانيــة طلــب الفــرز واتفقــت مــع 
املدعــى عليهــا عندمــا اســتلزم األمــر إقامــة دعــوى إثبــات الشــراكة أن 
يكــون نصيبــي )45%( مــن قيمــة العقــار فطلبــت منــه البينــة علــى ذلــك 
املدعــى عليهــا فجــرى ســؤال  ميــن  بينــة وال اطلــب  لــدي  ليــس  فقــال 
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الطرفــن هــل لــدى أحدهمــا مــا يضيفــه فقــال املدعــى عليــه وكالــة إمنــا 
مــا جــاء علــى لســان الشــهود مــن أن موكلتــي ســتدفع للمدعــي )%25( 
ــل هــو أشــبه مــا  ــى ســبيل العقــد ب مــن قيمــة العقــار فــأن ذلــك ليــس عل
يكــون بالوعــد والتســويف مــع أن موكلتــي تنكــر شــهادة الشــهود 
متامــا كمــا أن املدعــي رفــض ابــرام العقــد مــع موكلتــي عنــد وكيــل 
خصمهــا بحجــة وجــود وكيــل اخلصــم وهــذا يخــص موكلتــي وخصمهــا 
امــا املدعــي فــا عاقــة لــه بذلــك بــل أخــذ األوراق ورفــض ابــرام عقــد 
فجــرى ســؤاله ملــا لــم تقــم موكلتــك برفــض توكيلــه عنــد رفضــه إجــراء 
العقــد فقــال بنتهــا علــى الثقــة هــذا مــا لــدي مــن إضافــة وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي مــا ذكــره املدعــى عليــه ســبق ذكــره يف اجللســات املاضيــة 
لــذا قــررت قفــل بــاب املرافعــة ويف يــوم الثاثــاء املوافق1433/06/17هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 59 : 10  وفيهــا حضــر املدعــي كمــا حضــر 
املدعــى عليــه وكالــة فجــرى ســؤال املدعــي عــن املبلــغ الــذي ذكــره 
املدعــى عليــه وكالــة مــن أنــه قيمــة بيــع موكلتــه للعقــار فقــال إننــي 
وهــو  املدعــى عليــه وكالــة  الــذي ذكــره  املبلــغ  مــن  اطلــب نصيبــي 
صحيــح فجــرى ســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن الوقــت الــذي بــن فســخ 
وكالــة املدعــي وبيــع موكلتــه للعقــار قــال إن موكلتــي قــد فســخت 
وكالــة املدعــي قبــل ســنتن مــن تاريــخ البيــع  فجــرى ســؤاله كيــف 
يكــون تاريــخ البيــع يف 1433/1/26هـــ و آخــر جلســة حضرهــا املدعــي 
بصفتــه وكيــا للمدعــى عليــه بتاريــخ 1432/10/14هـــ فقــال ال أعلــم 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابة وملا جاء يف شــهادة الشــاهدين 
.....و.....املعدلــن وحيــث أقــر املدعــى عليــه بصحــة أصــل الدعــوى مــن 
توكيــل املدعــى عليهــا للمدعــي ووكالــة املدعــى عليــه تخولــه حــق 
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اإلقــرار وكــذا مــا اقــر بــه مــن قيمــة بيــع موكلتــه للعقــار وبعــد اإلطــاع 
علــى ضبــط الدعــاوى التــي يطالــب املدعــي بأتعابــه فيهــا حيــث وجــدت 
أن اول دعــوى تقــدم بهــا املدعــي بصفتــه وكيــا عــن املدعــى عليهــا قــد 
ضبطــت بتاريــخ 1429/6/3هـــ كمــا أن أخــر جلســة حضرهــا املدعــي 
بصفتــه وكيــا للمدعــى عليهــا كان يف 1432/10/14هـــ كمــا أن 
يف  املنعقــدة  اجللســة  يف  املدعــي  برفــق  حضــرت  قــد  عليهــا  املدعــى 
1432/4/20هـــ ولقــول اهلل تعلــى ) يأيهــا الذيــن أمنــوا اوفــوا بالعقــود ( 
ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )) يقــول اهلل تعالــى ، ثاثــة أنــا 
خصمهــم يــوم القيامــة وذكــر منهــم ورجــل أســتأجر أجيــرا فاســتوفى 
منــه ولــم يوفــه حقــه (( لــكل مــا ســبق فقــد ثبــت لــدي أن بذمــة املدعــى 
عليهــا للمدعــي مبلــغ وقــدره ثاثــة مايــن وثمامنائــة وإثنــا عشــر ألفــا 
وخمســمائة ريــال والزمتهــا بدفعهــا للمدعــي حــاال هــذا مــا ظهــر لــي وبــه 
حكمــت واهلل اعلــم وأحكــم وأفهمــت املدعــي أن لــه ميــن املدعى عليها 
علــى نفــي االتفــاق األخيــر وبعــرض احلكــم الطرفــن قــررا اعتراضهمــا 
عليــه فجــرى تســليم كل واحــد منهمــا نســخة مــن صــك احلكــم لتقــدمي 
اليــوم أن قدمــا  تبــدأ مــن تاريــخ هــذا  اعتراضــه خــال ثاثــن يومــا 
ــم يقــدم اعتراضــه يســقط حــق يف  ــا وإال فــإن مــن ل اعتراضهمــا خاله
اإلعتــراض فيكتســب احلكــم القطعيــة يف حقــه فأبديــا فهمهــا لذلــك 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وسلم . حرر يف  1433/06/17 هـ الساعة احلادية عشر والنصف.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ففــي يوم 
اإلثنــن املوافــق1433/08/05 هـــ افتتحت اجللســة الســاعة 12.00 وفيها 
حضــر املدعــي واملدعــى عليــه وكالــة فجــرى مني اإلطاع علــى الائحة 
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اإلعتراضيــة املقدمــة مــن املدعــي املقيــدة باحملكمــة رقــم 331311154 
بتاريــخ 1433/7/13هـــ املكونــه مــن اربعــة أوراق مــن الئحــة اعتراضيــة 
وصــورة صــك احلكــم واســتعام عــن بيانــات الــوكاالت وصــورة خطاب 
صــادر مــن احملكمــة ملكتــب العمــارة والهندســة وصــورة خطــاب مــن 
العمــارة والهندســة وآخــر مثلــة وصــورة خطــاب مــن احملكمــة لكتابــة 
عــدل ينبــع وصــورة خطــاب أيضــا مــن احملكمــة ينبــع وصــورة صــك 
احلكــم كمــا جــرى منــي اإلطــاع علــى الآلئحــة اإلعتراضيــة املقدمــة 
برقــم 331327268  املقيــدة  باحملكمــة  عليهــا  املدعــى  مــن وكيــل 
مــا  يؤثــر  مــا  أجــد  فلــم  عليهمــا  وباإلطــاع  1433/7/14هـــ  بتاريــخ 
حكمــت بــه وباإلطــاع علــى صــك احلكــم وجــدت أن املدعــي أقــر أنــه 
اســتلم مــن املدعــى عليهــا مبلــغ وقــدره 770.000 ســبعمائة وســبعون ألف 
ريــال وانهــا عبــارة عــن قــرض أخذتــه مــن املدعــى عليهــا كمــا وجــدت 
املدعــى عليهــا أقــرت باقتراضهــا مبلــغ 400.000 ريــال أربعــة مائــة ألــف 
ــى أقراضــه  ــة عل ــه بين ــال مــن املدعــي فجــرى ســؤال املدعــي هــل لدي ري
املدعــى عليهــا املبلــغ الزائــد عمــا أقــرت بــه وهــو 370.000 ريــال فقــال 
ليــس لديــه بينــة علــى ذلــك فجــرى ســؤاله هــل تطلــب ميــن املدعــى عليهــا 
علــى نفــي ذلــك فقــال ال أطلــب ميينهــا لــذا فازلــت علــى ماحكمــت بــه 
علــى املدعــى عليهــا وحكمــت علــى املدعــي بدفــع مبلــغ 370.000 ريــال 
للمدعيــة حــاال وافهمتــه أن لــه ميــن املدعــى عليهــا علــى نفــي دعــواى 
االقــراض يف املبلــغ احملكــوم بــه وبعــرض ذلــك عليــه قــرر عــدم القناعــة 
باحلكــم فجــرى إفاهمــه أنــه ســيتم تســليمه نســخة احلكــم بعــد نهايــة 
اجللســة أن شــاء اهلل وأن عليــه تقــدمي آلئحــة أعتراضيــة خــال ثاثــون 
يومــا تبــدا مــن تاريــخ هــذا اليــوم فأبــدا فهمــه لذلــك وقــرر املدعــى عليهــا 
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ــا  ــى نبين ــى اهلل عل اإلكتفــاء بالآلئحــة الســابقة وبــاهلل التوفيــق ، وصل
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/08/05 هـــ

وبعــد  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســام  والصــاة  وحــدة  هلل  احلمــد 
االطــاع علــى  منــي  املوافــق 1434/1/11هـــ جــرى  األحــد  يــوم  ففــي 
املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  ورودهــا  بعــد  املعاملــة 
برقــم 331927096وتاريــخ 1433/11/17هـــ وقــد صــدر بشــأنها قــرار 
مــن  الصــادر  1433/11/15هـــ  33454743وتاريــخ  رقــم  املاحظــة 
الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة ونــص احلاجــة منــه وبدراســة الصــك وصــورة 
لفضيلتــه  إعادتهــا  باألكثريــة  تقــرر  االعتراضيــة  والئحتــه  ضبطــه 
ملاحظــة مــا يلــي 1- شــهادة البينــة للمدعــي غيــر موصلــة مــن عــدة 
وجــوه فعلــى فضيلتــه ناظــر القضيــة مراجعــة أقــوال العلمــاء يف ذلــك 
2- إجــراء املقتضــى الشــرعي حيــال بينــة املدعــى عليهــا 3- تصحيــح 
األخطــاء املطبعيــة أ. هـــ وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل 
ــة و أمــا بينــة  أنهــم لــم يذكــروا الوجــوه التــي جعلــت البينــة غيــر موصل
املدعــى عليهــا فهــي غيــر موصلــة ومــا قدمــت هــي شــهادة علــى النفــي وال 
تخفــى علــى أصحــاب أن املثبــت مقــدم علــى النــايف ويف األصــل الشــهادة 
علــى النفــي ال تقبــل إال يف مواضــع معلومــة ليــس هــذا منهــا أمــا األخطــاء 
لــذا فــا زلــت علــى مــا  املطبعيــة فقــد جــرى تصويبهــا علــى الصــك 
حكمــت بــه وقــررت احلــاق مــا جــد علــى صــك احلكــم وســجله وقــررت 
رفــع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم كاملتبــع  وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم  حــرر 

يف1434/1/11هــــ.
ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
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الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ   1434/02/27 املوافــق  األربعــاء  يــوم  
مــن  ورودهــا  بعــد  املعاملــة  علــى  اإلطــاع  منــي  جــرى  وفيهــا   12.00
محكمــة األســتئناف برقــم 34261198 بتاريــخ 1434/2/12هـــ  وقــد 
ــة 3431980 بتاريــخ  ــة الثاني صــدر بشــأنها القــرار الصــادر مــن احلقوقي
1434/2/6هـــ   ونــص احلاجــة منــه مــا يلــي وبدراســة الصــك وصــورة 
مــا  ملاحظــة  لفضيلتــه  إعادتهــا  تقــرر  اإلعتراضيــة  والئحــة  ضبطــه 
رقــم  الدائــرة  بقــرار  جــاء  مــا  علــى  القاضــي  اجــاب فضيلــة   -1 يلــي 
33454743 يف 1433/11/15هـــ غيــر مقنــع وال مــاق ملــا طلــب منــه 
2- اإلطــاع علــى وكالــة املدعــى عليهــا للمدعــي ورصــد مضمونهــا 
3- عمــل املقاصــة بــن املدعــي واملدعــى عليهــا 4- التأكــد مــن دعــوى 
القــرض التــي ذكــر املدعــي بأنهــا منظــورة واهلل املوفــق أ.هـــ  وعليــه 
أجيــب أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل أن مــا يخــص املاحظــة األولــى 
ــذي  ــراد ال ــا وجــه اإلي ــم يبين ــع ل ــة وفقــه اهلل اجلمي ــي الفضيل ــأن صاحب ب
يتــم  حتــى  الســابق  قرارهــم  املدعــي يف  شــهود  شــهادة  علــى  ذكــراه 
اجلــواب عليــه  وأمــا املاحظــة الثانيــة فبتصفــح املعاملــة وجــدت نســخة 
مــن وكالــة املدعــى عليهــا للمدعــي مرفقــة باملعاملــة لفــة رقــم 12 وهــي 
ــخ  ــة بشــمال جــدة برقــم 41304 وتاري ــة العــدل الثاني صــادرة مــن كتاب
1428/7/15هـــ وهــذا نــص احلاجــة منهــا بعــد إثبــات حضورهــا: وقــررت 
بقولهــا إننــي اقمــت .....ســعودي ســجل مدنــي رقــم .....وكيــل يف مراجعــة 
الدوائــر احلكوميــة ومحاكــم التمييــز واحملاكــم الشــرعية وديــوان 
املظالــم ووزارة الداخليــة واإلمــارة واحلقــوق املدنيــة والشــرطة واللجــان 
والهيئــات القضائيــة واللجــان العليــا واإلبتدائيــة والتجاريــة والعماليــة 
واملدافعــة  املرافعــة  احلــق  ولهــا  درجاتهــا  ومختلــف  أنواعهــا  بكافــة 
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وحضــور اجللســات وإقامــة وســماع الدعــاوى واجلــرح والتعديــل واإلقــرار 
واإلنكار وطلب وتقدمي البيانات وســماع الشــهود واســتجوابهم والطعن 
فيهــم واإلجابــة واملطالبــة بكافــة حقوقــي لــدا الغيــر وقيمــة العقــارات 
وفــرز العقــارات واســتام احلقــوق مبوجــب شــيكات مصرفيــة مصدقــة 
بأســم وللوكيــل احلــق يف اســتئناف االحــكام ومتييزهــا والقناعــة بهــا 
والطعــن  واحملكمــن  اخلبــراء  وتعيــن  والتظلــم  عليهــا  واإلعتــراض 
فيهــم ويف تقاريهــم وطلــب التحكيــم لــدا اي جهــة كانــت وطلــب منــع 
املعارضــة ورفــع اليــد وإخــاء الســبيل وتقــدمي لوائــح اإلدعــاء والطعــن 
بالتزويــر والتوقيــع علــى كل مــا يلــزم وكالــة خاصــة فيمــا ذكــر أعــاه 
ولــه احلــق توكيــل الغيــر وعليــه جــرى التصديــق والتوقيــع حتريــرا يف 
1428/7/15هـــ  أ .هـــ وأمــا مــا يخــص املاحظــة الثالثــة أن املقاصــة حــق 
مــن حقــوق املدعــى عليــه يتــم إجراءهــا بعــد طلبــه وهــو مــا لــم يتــم حســب 
املــادة الثمانــون مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وأمــا مــا يخــص املاحظــة 
الرابعــة فــأن دعــوى القــرض جــرى املناقشــة املدعــي عنهــا يف اجللســة 
ــا بهــذه  ــاط له ــا ال أرتب ــخ 1433/10/23هـــ وذكــر أنه املنعقــدة يف تاري
الدعــوى وعلــى أي حــال فمــن حــق املدعــى عليهــا يف حــال وجــود ارتبــاط 
بــن هــذه وتلــك  أن تدفــع لــدا احملكمــة التــي تنظــر دعــوى القــرض بهــذا 
ــة وفقهــم اهلل وال  احلكــم هــذا مــا أحببــت إيضاحــه ألصحــاب  الفضيل
ــة حملكمــة االســتئناف  ــه وقــررت بعــث املعامل ــى ماحكمــت ب زلــت عل
كمــا املتبــع وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/27 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن النبــي بعــده وبعــد ، فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف 
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يف منطقــة مكــة املكرمــة اإلطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة بينبــع املســاعد الشــيخ .....برقــم 34651898  
وتاريــخ 1434/4/16هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلتــه برقــم 
33303974 وتاريــخ 1433/6/17هـــ ، املتضمــن دعــوى ..... ضــد ضــد 
تقــرر  االعتراضيــة  والئحتــه  ضبطــه  وصــورة  الصــك  وبدراســة   ،.....
باالكثريــة املوافقــة علــى احلكــم بعــد االجــراء االخيــر . واهلل املوفــق 

ــى آلــه وصحبــه وســلم. ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل وســلم عل وصل
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رقم الصك: 3436836 تاريخه: 1434/2/13هـ  
رقم الدعوى: 33370010

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34210394 تاريخه: 1434/5/11هـ

عقــد جعالــة- االتفــاق بــن املدعــي وشــقيق املدعــى عليهــم املتوفــى على 
قيــام األخيــر بإجنــاز عمــل معــن خــالل مــدة معينــة مقابــل قيــام األول 
بدفــع مقابــل ودفــع األخيــر شــرط جزائــي حــال التأخــر يف التنفيــذ- 
مطالبــة املدعــي املدعــى عليهــم ببيــع فلــة آلــت إليهــم عــن طريــق اإلرث 
وســداد ديــن أخيهــم املتوفــى أو شــراء نصيبــه ودفــع املبلــغ لــه- ال يجــوز 
رد  العمــل-  إمتــام  عــدم  حــال  بشــيء  اآلخــر  الطــرف  إلــزام  للجاعــل 

الدعــوى .

1. قوله تعال : ) وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ( .
2. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )إن دمائكــم وأموالكــم وأعراضكــم حــرام 

عليكــم ( .
3. قاعدة ) األصل يف مال املسلم احلرمة وال يؤخذ إال باحلق ( . 

ذكــر املدعــي شــرحًا لدعــواه أنــه ســبق أن اتفــق مــع أخ املدعــى عليهــم 
اســتحكام علــى أرض  باســتخراج صــك حجــة  قيامــه  املتوفــى علــى 
واقعــة باملدينــة املنــورة مقابــل عشــرة باملائــة مــن مســاحة األرض حــال 
إجنــاز العمــل خــال مــدة معينــة ويف حــال تأخــره عــن اجنــاز ذلــك العمــل 
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يقــوم بدفــع شــرط جزائــي للمدعــي قــدره خمســة وخمســون ألــف ريــال. 
مت حتريــر ذلــك املبلــغ مبوجــب كمبيــاالت واجبــة الدفــع ، حصــل علــى 
حكــم بذلــك املبلــغ مــن جلنــة الفصــل املنازعــات األوراق التجاريــة إال 
أنــه لــم ينفــذ حتــى اآلن - ذكــر املدعــي أن املدعــى عليهــم حتــت يدهــم 
ــب إلزامهــم  ــك طل ــا ولذل ــك أخوهــم جــزءًا فيه ــًا ميل ــت إليهــم إرث ــا آل في
ببيــع هــذه الفيــا وســداد حقــه عــن أخيهــم أو شــراء نصيبــه ودفــع املبلــغ 
- اعتــرض املدعــى عليهــم علــى ذلــك احلكــم بحجــة أنــه لــم يكتســب 
القطعيــة - مــن كل مــا ســبق ونظــرًا لكــون العقــد املبــرم بــن الطرفــن 
ســابق الذكــر ال يخلــو أن يكــون إجــارة أو جعالــة وعلــى أيهمــا ال يحــق 
إلــزام الطــرف اآلخــر بشــيء إذا لــم يتــم العمــل وإمنــا يف حالــة عجــزه عــن 
إمتــام العمــل فإنــه ال يســتحق األجــرة أو اجلعــل ملــا يف ذلــك مــن أكل 
أمــوال النــاس بالباطــل وألن األصــل يف مــال املســلم احلرمــة وال يؤخــذ 
منــه إال باحلــق - لــذا فقــد حكمــت احملكمــة بــرد الدعــوى لعــدم ثبــوت 
أحقيــة املدعــي باملبلــغ املطالــب بــه - متــت مصادقــة احلكــم مــن محكمــة 

اإلســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا املــازم القضائــي لــدى فضيلــة الشــيخ 
القاضــي يف احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة   وبنــاء علــى املعاملــة 
احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامة باملدينة املنورة/املســاعد 
برقــم 33370010 وتاريــخ 1433/06/01 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 
331017491 وتاريــخ 1433/06/01هـــ املتضمــن دعــوى/ ضــد / ورثــة 
ففــي يــوم  األحــد املوافــق1433/06/29 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 
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: 10  وفيهــا حضــر  ... ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم    
وحضــر حلضــوره مــن الورثــة صاحــب الســجل املدنــي رقــم و صاحــب 
مــن  الصــادرة  الوكالــة  عــن مبوجــب  الوكيــل  رقــم  املدنــي  الســجل 
كتابــة عــدل املدينــة الثانيــة رقــم 33137658  بتاريــخ 1433/06/25هـــ  
ــة رقــم  ــة املدين ــا خطــاب مديــر إدارة املــوارد البشــرية بأمان وكمــا وردن
38048 وتاريــخ 1433/06/10هـــ واملتضمــن مــا نصــه  » نفيدكــم بــأن 
املذكــور مت طــي قيــده بتاريــخ 1433/05/12هـ لوفاته يرحمه اهلل »أ.هـ  
ولــم يتبلــغ بقيــة الورثــة فلذلــك رفعــت اجللســة حملاولــة إبــاغ جميــع الورثــة 
الســاعة   اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/10/15  األحــد  يــوم   ويف 
العاشــرة  والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي واملدعــى عليــه واملدعــى عليــه 
وكالــة املــدون هويتهــم ســابقًا  ثــم جــرى اإلطــاع علــى صــك إثبــات 
حصــر الورثــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 33266498 بتاريــخ 
توفــى أخــي يف 1433/05/12هـــ  لقــد   « 1433/05/25هـــ واملتضمــن 
وانحصــر ارثــه يف والدتــه ويف زوجتــه ويف إخوتــه األشــقاء » أ.هـــ  ثم جرى 
ســؤال املدعــي عــن دعــواه فلــم يســتطع حتريــر دعــواه وأفهمتــه حتريــر 
دعــواه كتابيــًا ففهــم ذلــك ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/12/28هـــ 
ــا املــازم القضائــي والقائــم بعمــل املكتــب القضائــي الثالــث  فلــدي أن
املــدون  الورثــة  مــن  حلضــوره  وحضــر  أصالــة  املدعــي  حضــر  عشــر 
ــة  ــات مبوجــب الوكال ــاء وبن ــًا عــن كأل مــن أبن ــه ســابقًا ووكي هويت
ــة املنــورة برقــم 33153750  ــة العــدل الثانيــة باملدين الصــادرة مــن كتاب
يف 1433/7/5هـــ وحضــر واملــدون هويتــه ســابقًا وكيــًا عــن مبوجــب 
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة باملدينــة املنــورة برقــم 
علــى  أدعــي   : قائــًا  األول  وادعــى  1433/6/25هـــ  يف   33137658
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ــة التــي ميلــك جــزء فيهــا املدعــو الصــادر يف  ورثــة بــأن حتــت  يدهــم الفل
حقــه صــك رقــم 7/6/451 يف 1415/7/10هـــ مــن مكتــب الفصــل 
يف املنازعــات التجاريــة بدفــع مبلــغ وقــدره خمســة وخمســن ألــف ريــال 
مــن  اســتيفاء حقــي  أريــد  أننــي  وحيــث  لــي  ســندين مســتحق  مقابــل 
املدعــو مــن نصيبيــه يف الفلــة التــي ميلــك نصيــب شــرعي فيهــا أطلــب 
إلــزام املدعــى عليهــم ببيــع الفيــا حتــى أســتويف حقــي مــن املدعــو أو أن 
يشــتروا نصيــب املذكــور وإعطائــي حقــي منــه هــذه دعــواي وبعــرض 
ذلــك علــى وكيــل املدعــى عليهــم قــال : أطلــب مهلــة لإلجابــة عــن هــذه 
الدعــوى ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/1/27هـــ لــدي أنــا القاضــي 
قــرار  املنــورة مبوجــب  باملدينــة  العامــة  للعمــل يف احملكمــة  املنتــدب 
معالــي رئيــس املجلــس األعلــى للقضــاء رقــم 23253 وتاريــخ 1434/1/7 
ــة واملــدون  ــة وأصال حضــر املدعــي كمــا حضــر املدعــى عليهمــا وكال
ــه ســابقًا وبعــرض مــا مت ضبطــه عليهمــا  ــة املدعــى علي هويتهــم ووكال
صادقــا عليــه وبطلــب اجلــواب عــن الدعــوى مــن املدعــى عليهــم أجــاب 
املدعــى عليهمــا بقولهمــا مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه غيــر صحيــح 
وليــس للمدعــي يف ذمــة .. أي مبلــغ وال يســتحق بيــع الفيــا املذكــورة يف 
دعــواه هكــذا أجابــا وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال إننــي اتفقــت مــع 
...علــى أن يقــوم باســتخراج صــك حجــة واســتحكام على ارضــي الواقعة 
ــة املنــورة علــى طريــق تبــوك مقابــل عشــرة باملائــة مــن مســاحة  يف املدين
األرض يف حــال أجنــز العمــل خــال خمســة أشــهر ويف حــال تأخــره ولــم 
يقــم بإجنــاز العمــل فإنــه قــد نــص يف العقــد علــى شــرط جزائــي بحيــث 
يدفــع لــي مبلــغ وقــدره خمســة وخمســون ألــف ريــال وهــي التــي أطالــب 
بهــا فجــرى ســؤاله كيــف صــدر فيهــا حكــم مــن جلنــة الفصــل يف 
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املنازعــات علــى األوراق التجاريــة فقــال إنــه أصــدر كمبيــاالت لــي بهــا 
وصــدر حكــم لــي بهــذا النــزاع واطلــب مهلــة إلحضارهــا فأجيــب لطلبــه 
ويف يــوم  األربعــاء املوافــق 1434/01/28 هـــ  حضــر املدعي كما حضر 
املدعــى عليهمــا وكالــة  كمــا حضــر ... الســعودي بالســجل املدنــي رقــم 
وبطلــب الصكــوك التــي وعــد املدعــي بإحضارهــا أبــرز الصــك رقــم 
16/200/81 وتاريــخ 1429/7/4هـــ الصــادر مــن فضيلــة القاضــي يف 
التمييــز  مــن محكمــة  واملنقــوض  املنــورة  باملدينــة  العامــة  احملكمــة 
مبكــة املكرمــة بالقــرار الصــادر مــن الدائــرة احلقوقيــة السادســة رقــم 
6/1/ن وتاريــخ 1430/1/8هـــ كمــا أبــرز الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
ــة املنــورة برقــم 33129032 وتاريــخ  القاضــي باحملكمــة العامــة باملدين
1433/3/13هـــ حيــث أقــام دعــوى إعســار يف مواجهــة املدعــي يف هــذه 
الدعــوى ولــم يوافــق املدعــى عليــه علــى اإلعســار وطلــب بيــع نصيــب 
مدعــي اإلعســار يف عقــار والــده وقــد أفهمــه فضيلــة ناظــر الدعــوى 
بإقامــة الدعــوى علــى الورثــة وســؤال املدعــي عــن املبلــغ الــذي يطالــب بــه 
قــال إنــه خمســمائة وخمســون ألــف ريــال وســؤاله عــن احلكــم الصــادر 
لــه بهــذا املبلــغ الــذي يطلــب بيــع العقــار ألجلــه فأبــرز القــرار الصــادر مــن 
مكتــب الفصــل يف نزاعــات األوراق التجاريــة باملدينــة برقــم 28/98 
وتاريــخ 1428/2/1هـــ املتضمــن إلــزام بدفــع مبلــغ خمســمائة وخمســن 
ألــف ريــال وبعرضــه علــى املدعــى عليهــم قالــوا إن القــرار لــم يكتســب 
ــوزارة التجــارة  ــى القــرار وســلم االعتــراض ل ــة وقــد أعتــرض عل القطعي
ــى  ــي اتفقــت مــع املدعــي عل ــا إنن ــه قائ ــم قــرر املدعــى علي ــوم أمــس ث ي
أن أقــوم باســتخراج صــك حجــة اســتحكام خــال ثاثــة أشــهر ألرض 
تقــع علــى طريــق تبــوك تبلــغ مســاحتها مائتــي ألــف متــر مربــع ثــم زادت 
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حتــى بلغــت مليونــي متــر مربــع علــى أن يســلمني املدعــي األوراق التــي 
تخــص األرض ووكالــة ويف حــال عــدم وفائــي بذلــك أدفــع لــه مبلــغ 
خمســمائة وخمســن ألــف ريــال وبعــد االتفــاق أخــذ املدعــي يتهــرب مــن 
ــا يف جــدة ومــرة  ــه ويقــول أن ــة ومــرة أتصــل ب تســليمي الوثائــق والوكال
أخــرى يف تبــوك وهكــذا حتــى انتهــت املــدة هكــذا قــال وبعــرض ذلــك 
ــا  ــام تقريب ــة أي ــة بعــد االتفــاق بثاث ــل ســلمته وكال ــى املدعــي قــال ب عل
فطلبــت منــه رقــم الوكالــة وتاريخهــا فقــال أحضــره يف اجللســة القادمــة 
لــذا قــررت الكتابــة ملكتــب الفصــل يف منازعــات األوراق التجاريــة 
باملدينــة لإلفــادة عمــا ذكــره املدعــى عليهــم مــن عــدم اكتســاب قــرار 
يــوم  اجللســة ويف  رفعــت  اجلــواب  ورود  وحتــى  للقطعيــة  التجــارة  وزارة 
ــاء املوافــق 1434/2/12هـــ فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــى  الثاث
عليهــم ولــم يحضــر املدعــي ووجــدت يف املعاملــة كتابــًا بتوقيــع منســوب 
للمدعــي يعتــذر فيــه عــن احلضــور ولــم يقيــد يف احملكمــة لــذا قــررت 
عــدم قبــول العــذر والســير يف الدعــوى وكنــت قــد كتبــت كتابــي رقــم 
34/283522 وتاريــخ 1434/2/4هـــ املوجــه ملديــر فــرع وزارة التجــارة 
باملدينــة املنــورة والــذي أطلــب فيــه اإلفــادة عــن احلكــم الصــادر ضــد 
ــاب  ــي اجلــواب بالكت / برقــم 82/98 وتاريــخ 1428/2/1هـــ وقــد وردن
رقــم 239/ف/م/ق وتاريــخ 1434/2/11هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 
 ( يلــي  مــا  منــه  احلاجــة  ونــص  1434/2/12هـــ  وتاريــخ   34/356648
نفيــد فضيلتكــم بأنــه تقــدم وكيــل املدعــى عليــه بائحــة اعتــراض 
علــى قــرار مكتــب الفصــل وبعــث للجنــة القانونيــة برقــم 266/ف/م/ق 
وتاريــخ 1434/2/6هـــ وحتــى تاريخــه لــم تــرد النتيجــة علمــًا بــأن قــرارات 
مكتب الفصل مشــمولة بالنفاذ املعجل بغير كفالة أ.هـ وبعد االطاع 
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علــى ضبــط الدعــوى واجلــواب ونظــرًا لكــون العقــد املبــرم بــن الطرفــن 
ــو إمــا أن يكــون إجــارة أو جعالــة وعلــى أيهمــا  ال يحــق للمؤجــر  ال يخل
وال للجاعــل إلــزام الطــرف األخــر بشــيء إذا لــم يتــم العمــل وإمنــا يف حــال 
عجــزه عــن إمتــام العمــل فإنــه ال يســتحق األجــرة أو اجلعــل وملــا يف اشــتراط 
مثــل ذلــك مــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل وقــد نهــى اهلل عــز وجــل عــن 
ذلــك بقولــه ) وال تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل ( وألن األصــل 
ــه وســلم  ــى اهلل علي يف مــال املســلم احلرمــة وال يأخــذ إال باحلــق قــال صل
الــوداع )إن دمائكــم وأموالكــم وأعراضكــم  يف خطبتــه يف حجــة 
حــرام عليكــم ( لــكل مــا ســبق فقــد ثبــت لــدي عــدم أحقيــة املدعــي 
باملبلــغ الــذي يطالــب بــه وحكمــت بــرد دعــواه وأخليــت ســبيل املدعــى 
عليهــم منهــا هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت واهلل اعلــم واحكــم ويعتبــر 
احلكــم يف حــق املدعــي حضوريــًا وقــررت بعــث نســخة مــن صــك احلكــم 
للمدعــي لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال ثاثــن يومــًا ابتــدأ مــن تاريــخ 
هــذا اليــوم إن قــدم اعتراضــه خالهــا وإال ســقط حقــه يف االعتــراض يف 
االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/12 هـ
بعمــل  القائــم  القضائــي  املــازم  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
فضيلــة القاضــي يف احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة ويف يــوم األربعــاء 
1434/06/07هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 10.15 وقــد عــادت املعاملــة 
1434/5/18هـــ  يف   331017491 برقــم  االســتئناف  محكمــة  مــن 
وبرفقهــا صــك احلكــم رقــم 3436836 وتاريــخ 1434/2/13هـــ واملظهــر 
رقــم 34210394  االســتئناف  الفضيلــة قضــاة  بقــرار أصحــاب  عليــه 
باألكثريــة  علــى احلكــم  املوافقــة  املتضمــن  وتاريــخ 1434/5/11هـــ 



91

وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم . حــرر يف  1434/06/07 هـــ

احلمــد هلل ، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد : - فقـــد جـــرى 
مّنــا نحـــن رئيــس وأعضــاء الدائـــرة احلقوقيـــة السادســة يف محكمــة 
احلكــم  هــذا  علـــى  االطــاُع  املكرمـــة  مكـــة  مبنطقــة  االســتئناف 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ القاضــي باحملكمة  العامــة باملدينة املنورة 
واملسجل بعـــدد 3436836 وتاريخ 1434/2/13هــ املتضمن دعوى ضد 
ورثــة احملكــوم فيـــه مبــا دون باطــن الصــك، وبدراســـة احلكــم وصـــورة 
ضبطـــه و الئحته االعتراضية تقـــرر باألكثرية املوافقـــة علـــى احلكم، 
واهلل املوفــق. وصلـــى اهلل علـــى نبينــا محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم.
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رقم الصك:3423919 تاريخه:1434/6/12هـ    
رقم الدعوى:3471898

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34297254 تاريخه: 1434/8/15هـ

مطالبــة بأتعــاب محامــاة - رد الشــهادة إذا جــرت نفعــًا أو دفعــت ضــررًا 
عــن الشــاهد - احلكــم بالشــاهد واليمــن.

حديــث ابــن عبــاس رضــي اهلل عنــه )أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
قضــى بشــاهد وميــن( أخرجــه مســلم.

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه بأنــه اتفــق معــه للترافــع عنــه ضــد أحــد 
األشــخاص مبطالبتــه مببلــغ أربعمائــة ألــف ريــال وذلــك مقابــل 20% مــن 
املبلــغ احملكــوم بــه وقــد قــام بالترافــع عنــه وحكــم لصالــح املدعــى 
عليــه مببلــغ ثاثمائــة وثمانيــة وخمســن ألــف ريــال ولــم يســلمه املدعــى 
عليــه منهــا شــيئًا ويطلــب إلزامــه بتســليمه مبلــغ وقــدره واحــد وســبعون 
ألفــًا وســتمائة ريــال هكــذا ادعــى - أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة 
علــى الدعــوى عــدا قولــه أن االتفــاق علــى املبلــغ احملكــوم بــه والصحيــح 
يقــم  لــم  املدعــي  وأن  عليــه  مــن احملكــوم  املبلــغ احملصــل  علــى  أنــه 
بتحصيــل أي مبلــغ  - أحضــر املدعــى عليــه بينــة وهمــا شــاهدان شــهدا 
طبــق جوابــه ودفعــه - طعــن املدعــي بأحــد الشــهود بــأن لــه عقــد مطالبــة 
مماثــل لعقــد املدعــى عليــه معــه ضــد نفــس املدعــو وأن شــهادته جتــر لــه 
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نفعــًا - صــادق الشــاهد علــى طعــن املدعــي  - حلــف املدعــى عليــه اليمــن 
تكملــة لبينتــه - حيــث أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى بشــاهد 
وميــن أخرجــه مســلم - صــدر احلكــم بإثبــات عــدم اســتحقاق املدعــي 
ملــا يدعيــه بالصفــة التــي ذكرهــا يف دعــواه - اعتــرض املدعــي بائحــة 
- صــدق احلكــم مــن الدائــرة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة 

الشــرقية .

ــة  ــا ........  القاضــي يف احملكمــة العاّم ــدي أن احلمــد هلل وحــده وبعــد فل
فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  القطيــف    مبحافظــة 
ــة مبحافظــة القطيــف برقــم 3471898 وتاريــخ  رئيــس احملكمــة العاَم
وتاريــخ   34361654 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/02/12
1434/02/12 هـــ  ففــي يــوم  األربعــاء املوافق1434/05/08 هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة 30 : 09  وفيهــا حضــر املدعــي ........  يحمــل الســجل 
املدنــي رقــم ........  علــى احلاضــر معــه ........   يحمــل الســجل املدنــي رقــم 
........  يف دعــواه لقــد اتفقــت مــع املدعــى عليــه علــى الترافــع وكالــة 
عنــه ضــد املدعــو ........  مبطالبتــه مببلــغ أربعمائــة ألــف )400000(ريــال 
وذلــك مقابــل عــوض قــدره عشــرون باملائــة )%20( مــن املبلــغ احملكــوم 
بــه وقــد قمــت بالترافــع عنــه وحكــم لصالــح املدعــى عليــه أصالــة مببلــغ 
قــدره ثاثمائــة وثمانيــة وخمســون ألــف )358000( ريــال مبوجــب صــك 
احلكــم الصــادر مــن ســلفكم بهــذه احملكمــة فضيلــة الشــيخ ........  
لــي بذمــة  برقــم 6/9 يف 1429/02/04هـــ وبالتالــي أصبــح املســتحق 
املدعــى عليــه مبلغــًا وقــدره واحــد وســبعون ألفــًا وســتمائة )71600(
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ريــال لــم يســلمني منهــا شــيئًا لــذا أطلــب احلكــم بالزامــه بتســليمي مبلــغ  
واحــد وســبعن ألفــًا وســتمائة )71600(ريــال هــذه دعــواي وبعرضهــا 
علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي كلــه صحيــح عــدا قولــه ان 
االتفــاق كان علــى املبلــغ احملكــوم بــه فغيــر صحيــح والصحيــح أننــي 
ــه  اتفقــت معــه علــى نســبة عشــرين باملائــة )%20( مــن كل مبلــغ يحصل
املدعــي أصالــة مــن........  وليــس مــن املبلــغ احملكــوم بــه واملدعــي لــم 
ــغ مــن املذكــور حتــى اآلن فعليــه فمتــى مــا ســلمني  يحصــل لــي أي مبل
املدعــي أي مبلــغ مــن احملكــوم عليــه ........  فلــه عشــرون باملائــة منــه 
وأمــا اآلن فــا حــق لــه جتاهــي هكــذا أجــاب وبعرضــه علــى املدعــي 
قــال بــل الصحيــح مــا ذكرتــه هكــذا قــرر فســألت املدعــي هــل اســتلم 
املدعــى عليــه أي مبلــغ مــن املبلــغ املســتحق لــه بذمــة املدعــو ........  فقــال 
ال علــم بذلــك وال عاقــة هكــذا قــرر  ثــم قــرر املدعــى عليــه بقولــه 
لــدي البينــة علــى أن االتفــاق كان بالنســبة للمبلــغ احملصــل واملســتلم 
وليــس للمحكــوم بــه وأطلــب ســماعها هكــذا قــرر وبعــد االذن لــه قــدم 
احلاضــر معــه ........  يحمــل الســجل املدنــي رقــم ........  وبســؤاله عن عمره 
قــال إنــه مــن مواليــد عــام 1394هـــ وعــن عملــه قــال ... وعــن ســكنه قــال 
... وعــن جهــة اتصالــه باملتداعيــن قــال اجنبــي عنهمــا وتربطنــي بهمــا 
مجــرد صداقــة هكــذا قــرر كمــا قــدم احلاضــر معــه ........  يحمــل 
ــد  ــي مــن موالي ــي رقــم ........  وبســؤاله عــن عمــره قــال إنن الســجل املدن
عــام 1397هـــ وبســؤاله عــن عملــه قــال متســبب وعــن ســكنه قــال ........  
وعــن جهــة اتصالــه باملتداعيــن قــال أجنبــي عنهمــا وال تربطنــي بهمــا 
ســوى مجــرد صداقــة وبســؤال كل واحــد منهمــا منفــردا عمــا لديــه 
مــن شــهادة قــرر قائــا أشــهد هلل تعالــى أننــي اجتمعــت مــع املتداعيــن 
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بخصــوص مطالبــة ... مببلــغ وســمعتهما يتفقــان علــى أن يطالــب املدعــي 
وكان  ريــال  ألــف  أربعمائــة  مببلــغ  املدعــو........   عليــه  املدعــى  عــن 
اتفاقهمــا علــى أن يســتحق املدعــي عوضــا قــدره عشــرون باملائــة مــن 
املبلــغ احملصــل واملســتلم هــذا مــا لــديَّ وبــه أشــهد وبعرضهــا علــى املدعــي 
أصالــة قــال مــا جــاء يف شــهادتهما غيــر صحيــح وأمــا عدالتهمــا فــا أعلم 
عنهمــا شــيئًا كمــا أن الشــاهد ... لــه عقــد مطالبــة مماثــل معــي  لعقــد 
املدعــى عليــه ضــد نفــس املدعــو ........   فشــهادته جتــر لــه منفعــة هكــذا 
قــرر فجــرى ســؤال الشــاهد .... عمــا قــرره املدعــي حيالــه فقــال صحيــح 
إن لــي عقــد مماثــل مــع املدعــي ضــد ........  وكان اتفاقــي مــع املدعــي 
بنفــس املجلــس الــذي اتفــق فيــه املدعــي مــع املدعــى عليــه هكــذا قــرر 
ثــم قــال املدعــي أطلــب توجيــه بعــض األســئلة إلــى الشــاهد .... هكــذا 
قــرر ثــم حضــر الشــاهد .... وبســؤال املدعــي عــن مالديــه مــن أســئلة يريــد 
توجيههــا للشــاهد فقــال أطلــب التأكيــد بســؤال الشــاهد هــل كان 
حاضــرا وقــت االتفــاق بينــي وبــن املدعــى عليــه هكــذا قــرر وبعرضــه 
ــم قــال املدعــي  ــت حاضــرا هكــذا قــرر ث ــى الشــاهد قــال نعــم كن عل
: إن الشــاهد لــه مطالبــة بحــق ........  وكان يريــد توكيلــي ولكنــه 
ســألني بأحــد األيــام عــن النســبة التــي اتفقــت فيهــا مــع املدعــى عليــه ولــو 
كان حاضــرا ملــا ســألني عــن النســبة هكــذا قــرر وبســؤال الشــاهد 
هــل ســأل املدعــي عــن النســبة التــي اتفــق فيهــا مــع املدعــى عليــه فقــال 
ال هكــذا قــرر ثــم ســألت املدعــى عليــه هــل لديــك زيــادة بينــة فقــال 
ال هكــذا قــرر ثــم ســالت املدعــي هــل لديــك بينــة علــى صحــة دعــواك 
فقــال البينــة لــدي هكــذا قــرر وبســؤال املدعــى عليــه تعديــل شــاهده .... 
قــدم احلاضريــن معــه........  ........  ســجل مدنــي رقــم ........  و........   ســجل 
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ــة وثقــة الشــاهد  مدنــي رقــم ........  وقــد شــهد كل واحــد منهمــا بعدال
........  بقولهمــا ان الشــاهد ........  ثقــة عــدل مرضــي الشــهادة هكــذا 
شــهدا ثــم افهمــت املدعــى عليــه أن عليــه اليمــن تكملــة للشــاهد الــذي 
قدمــه فاســتعد ببــذل اليمــن ثــم حلــف بعــد تخويفــه بــاهلل واالذن له قائًا 
واهلل العظيــم أن اتفاقــي مــع املدعــي يف املطالبــة باملبلــغ املســتحق لــي 
بذمــة ........  كان بنســبة عشــرين باملائــة مــن كل مبلــغ يقــوم بتحصيلــه 
لــي وليــس مــن املبلــغ احملكــوم لــي بــه واهلل العظيــم هكــذا حلــف ثــم 
قفلــت املرافعــة وبعــد ســماع الدعــوى وجوابهــا وحيــث صــادق املدعــى 
عليــه علــى أصــل االتفــاق املدعــى بــه وأنكــر اســتحقاق املدعــي ألتعابــه 
مبجــرد احلكــم علــى املديــن ........ وقــرر أن االتفــاق علــى أن يســتحق 
املدعــي نســبة عشــرين باملائــة مــن كل مبلــغ يحصلــه املدعــي مــن ........   
ومبــا أن الشــاهد........  الــذي قدمــة املدعــى عليــه لــه اتفــاق مماثــل مــع 
املدعــي ممــا يجعــل شــهادته مظنــة دفــع ضــرر عنــه ممــا يــرد شــهادته 
وحيــث ان الشــاهد ... شــهد بصحــة مــا قــرره املدعــى عليــه ومت تعديلــه 
ــة للشــاهد الــذي قدمــه وقــد  شــرعًا وحيــث حلــف املدعــى عليــه تكمل
قضــى صلــى اهلل عليــه وســلم بالشــاهد واليمــن كمــا يف حديــث ابــن 
عبــاس رضــي اهلل عنهمــا يف صحيــح مســلم وحيــث قــرر املدعــي أال بينــة 
لديــه فقــد ثبــت لــدي عــدم اســتحقاق املدعــي ملــا يدعيــه بالصفــة التــي 
ــًا  ــه املدعــي طالب ــع ب ــم يقن ذكرهــا يف دعــواه وبــه حكمــت وبعرضــه ل
متييــزه فأفهــم باملراجعــة يــوم االربعــاء املوافــق 1434/06/14هـــ الســتام 
نســخة احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال ثاثــن يومــا مــن تاريــخ 
اســتامه نســخة احلكــم وبعــد انتهاءهــا دون تقــدمي اعتراضــه يســقط 
حقــه فيــه ويكتســب احلكــم القطعيــه ففهــم ذلــك واســتعد بــه وبــاهلل 
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التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
حــرر يف  1434/06/12 هـــ .

احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة 
املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  الثانيــة 
املقيــدة لــدى احملكمــة  برقــم 341787242 وتاريــخ  7/24 /1434 هـــ 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة القطيــف برقــم 
34361654 وتاريــخ 1434/7/19هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/........   املســجل برقــم 34239195 
وتاريــخ 1434/6/12هـــ بشــأن دعــوى/........   ضــد/........  يف قضيــة 
حقوقيــة وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلــة القاضــي مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

ــه وصحبــه وســلم حــرر يف1434/8/14هـــ .      ــا محمــد وآل ــى نبين عل
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رقم الصك: 33173378 تاريخه: 1433/4/5هـ  
رقم الدعوى: 32187422

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3445201 تاريخه: 1434/2/24هـ

 أتعــاب - مطالبــة بأجــرة محامــاة - تخلــف عــن حضــور اجللســة - قيــام 
البينــة علــى الدعــوى - إلــزام املدعــى عليــه بدفــع األجــرة.

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

تقــدم املدعــي بدعــوى ضــد املدعــى عليــه بأنــه أبــرم معــه عقــد محامــاة 
يتولــى مبوجبــه املرافعــة واملدافعــة يف القضايــا املتعلقــة بــه بثمــن معلــوم 
ــه إال  ــم يســلم ل ــه ل ــوب إال أن ــى الوجــه املطل محــدد وقــد قــام بالعمــل عل
بعــض املبلــغ املتفــق عليــه ويطلــب احلكــم عليــه بدفــع الباقــي - بعرضــه 
علــى املدعــى عليــه طلــب إمهالــه جللســة قادمــة إلحضــار جــواب - لــم 
يحضــر املدعــى عليــه يف اجللســة املقــررة لــذا فقــد طلبــت الدائــرة مــن 
املدعــي البينــة فأبــرز وثيقــة اتفــاق تتضمــن إقــرار املدعــى عليــه بإبرامــه 
عقــد محامــاة مــع املدعــي وقــدر الواصــل منــه واملتبقــي وتاريــخ تســليمه 
كمــا أبــرز نســخة حكــم صــادرة مــن ديــوان املظالــم مضمونهــا إثبــات 
الصلــح بــن الطرفــن يف الدعــوى املتفــق عليهــا - بنــاء علــى مــا تقــدم 
ــه مــع تبلغــه وملــا ورد يف  مــن دعــوى املدعــي ولعــدم حضــور املدعــى علي
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العقــد احملــرر بــن الطرفــن واملرصــود نصــه أعــاه ولكــون املدعــي قــد 
أجنــز مــا أوكل إليــه وذلــك ثابــت باحلكــم الصــادر مــن ديــوان املظالــم 
ولقولــه تعالــى »:يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود »، ولقولــه صلــى اهلل 
ــه ســلم  ــى شــروطهم«، ولكــون املدعــى علي ــه وســلم »املســلمون عل علي
جــزء مــن املبلــغ املتفــق عليــه وبقــي املبلــغ املدعــى بــه وقــدره أربعــون ألــف 
ريــال لــكل مــا تقــدم حكمــت الدائــرة علــى املدعــى عليــه الغائــب عــن 
مجلــس احلكــم بدفــع أربعــن ألــف ريــال لصالــح املدعــي أصالــة وقــررت 
بعــث صــورة مــن صــك احلكــم لــه وإفهامــه بتعليمــات االعتــراض - قــدم 
محكمــة  مــن  احلكــم  صــدق   - االعتراضيــة  الئحتــه  عليــه  املدعــى 

االســتئناف.

 احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا ..............  القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة   وبنــاء 
علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة 
جدة/املســاعد برقــم 32187422 وتاريــخ 1432/05/21 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1432/05/21 وتاريــخ   32585931 برقــم  باحملكمــة 
االثنــن املوافــق1432/11/05 هـــ أفتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 11ص  
وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة .............. ســجل مدنــي رقــم……………
رقــم ……………  مدنــي  ســجل   ................ عليــه وكالــه  واملدعــى 
وتاريــخ   28352 رقــم  وكالــة  مبوجــب   .................... عــن  بوكالتــه 
الثانيــة  العــدل  كتابــة  مــن  والصــادرة   3472 جلــد  1432/8/11هـــ 
بجنــوب جــدة والتــي تخولــه حضــور اجللســات واإلجابــة عــن موكلــه 
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املذكــور وادعــى املدعــي قائــا:- ادعــي أنــا ............. بالوكالــة عــن 
شــركة .......... و.............. علــى احلاضــر معــي باملجلــس ......... قائــا يف 
تقريــر دعــواي: لقــد ابــرم املدعــى عليــه مــع موكلــي عقــد احملامــاة رقــم 
116 واملــؤرخ يف 1430/2/24هـــ املوافــق 2009/2/19م يتولــى مبوجبــه 
موكلتــي القيــام مبهمــة املرافعــة واملدافعــة يف القضايــا املتعلقــة باملدعــى 
عليــه مقابــل أتعــاب متفــق عليهــا تقــدر بـــ )105000 ( مائــة وخمســة آالف 
ريــال وحيــث أن موكلتــي قــد أمتــت كافــة املطلــوب منهــا علــى أكمــل 
وجــه ولكــن املدعــى عليــه لــم يقــم بســداد األتعــاب املتفــق عليهــا بينهــم 
ســوى مبلــغ وقــدره )65000( خمســة وســتون ألــف ريــال ولذلــك يكــون 
بذمــة املدعــى عليــه مبلــغ وقــدره )40000(أربعــون ألــف ريــال مســتحقه 
وواجبــه الدفــع ملوكلتــي منــذ تاريــخ 2010/3/30م مبوجــب محضــر 
املوافــق  1430/12/30هـــ  يف  واملــؤرخ  الطرفــن  بــن  املبــرم  اإلنفــاق 
2009/12/17م ملــا ســبق ذكــره اطلــب مــن فضيلتكــم احلكــم بإلــزام 
متثــل  ريــال  ألــف  املدعــى عليــه بســداد مبلــغ وقــدره )40000(أربعــون 
املتبقــي مــن اســتحقاق موكلتــي ضــد املدعــى عليــه. هكــذا أدعــى. 
وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن الدعــوى أجــاب قائــا اطلــب تســليمي 
صــورة مــن صحيفــة الدعــوى ومرفقاتهــا لكــي أمتكــن مــن الرجــوع إلــى 
موكلــي وإعــداد ردي علــى الدعــوى هكــذا أجــاب وعليه جرى تســليمه 
صــورة مــن صحيفــة الدعــوى ومرفقاتهــا والعقــد احملــرر بــن الطرفن يف 
1430/02/24هــــ ومحضــر االتفــاق املؤرخ يف 1430/12/30هــ  ورفعت 
 .................. أصالــة  املدعــي  وفيهــا حضــر  أخــرى  اجللســة ويف جلســة 
ســجل مدنــي رقــم ................  ولــم يحضــر املدعــى عليــه أو مــن ميثلــه مــع 
ــة ولــم يتقــدم بعــذر لعــدم  تبلغهــم للجلســة واســتمهالهم إلحضــار اإلجاب
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حضــوره عليــه قــررت ســماع مالــدي املدعــي مــن بينــة علــى دعــواه فابــرز 
مــن يــده صــورة عقــد مكونــة مــن ورقتــن جــرى إرفــاق صــورة منهــا 
باملعاملــة ونصهــا مايلــي« إنــه يف يــوم اخلميــس 1430/12/30هـــ املوافــق 
2009/12/17م مت االتفــاق بــن كًا مــن : 1- شــركة .................... 
و................ محامــون ومستشــارون قانونيــون وميثلهــا احملامــي واملستشــار 
القانونــي ............... )طــرف أول(. 2- الســيد- ................ أصالــة عــن 
يف  الشــركاء  بصفتهــم   ......... زوجتــه  عــن  وكيــًا  وبصفتــه  نفســه 
أن  ثاني(.حيــث  الزيــوت )طــرف  ............... لتكريــر  شــركة مصنــع 
الطــرف الثانــي قــد أبــرم مــع الطــرف األول عقــد محامــاة بتاريــخ اخلميس 
1430/02/24هـــ املوافــق 2009/02/19م يقــوم مبقتضاه الطرف األول 
باملرافعــة واملدافعــة عــن الطــرف الثانــي يف القضايــا املقامــة ضــده مــن 
الســيد/ ................. الشــريك بشــركة مصنــع ......... لتكريــر الزيــوت 
التجاريــة  الدوائــر  لــدى  2/427/ق  ورقــم  2/426/ق  برقــم  واملقيــدة 
ــة  ــة مبنطقــة مكــة املكرمــة وكذلــك القضي بفــرع احملكمــة اإلداري
املقامــة ضــده مــن م/ ..... لــدى مكتــب الفصــل يف منازعــات األوراق 
التجاريــة للمطالبــة مببلــغ وقــدره)296.566( مائتــن وســتة وتســعون 
ألــف وخمســمائة وســتة وســتون ريــال واحملــدد لنظرهــا جلســة الثاثــاء 
1431/01/04هـــ وذلــك نظيــر أتعــاب مقدارهــا )100.000( مائــة ألــف 
ريــال بالنســبة للقضايــا املنظــورة لــدى الدوائــر التجارية تدفــع عند توقيع 
العقــد وكذلــك مبلــغ وقــدره )5.000( خمســة أالف ريــال  أتعــاب نظيــر 
القيــام باملرافعــة واملدافعــة يف القضيــة املنظــورة لــدى مكتــب الفصل يف 
منازعــات األوراق التجاريــة ليصبــح اإلجمالــي مبلــغ وقــدره )105.000( 
مائــة وخمســة أالف ريــال دفــع منهــا الطــرف الثانــي للطــرف األول مبلــغ 
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وقــدره )65.000( خمســة وســتون ألــف ريــال ليكــون الباقــي يف ذمتــه 
مبلــغ وقــدره )40.000( أربعــون ألــف ريــال لــم تدفــع حتــى تاريخــه لــذا 
ــى اآلتــي : أواًل:- يقــوم الطــرف الثانــي بســداد  فقــد أتفــق الطرفــان عل
كامــل املبلــغ  وقــدرة )40.000( أربعــون ألــف ريــال يف موعــد أقصــاه 
2010/03/30م . ثانيــًا:- يف حالــة عــدم قيــام الطــرف الثانــي بدفــع 
املبلــغ املســتحق يف املوعــد احملــدد فيحــق للطــرف األول التوقــف عــن 
كوكيــل  بواجباتــه  قيامــه  عــن  والتنحــي  بــه  املنــوط  بــدوره  القيــام 
للطــرف الثانــي وعــدم حضــور اجللســات  دون أن يكــون للطــرف الثانــي 
حــق الرجــوع علــى الطــرف األول بــأي دعــوى أو مطالبــة ماليــة بســبب 
توقفــه عــن أداء عملــه. ثالثــًا:- يحــق للطــرف األول مطالبــة الطــرف 
الثانــي بهــذا املبلــغ املشــار إليــه أعــاه وقــدره )40.000( أربعــون ألــف 
ريــال ال غيــر. رابعــًا:- حــرر هــذا احملضــر مــن نســختن بيــد كل طــرف 
نســخه منهــا للعمــل بهــا وقــت اللــزوم. » انتهــى كمــا ابــرز املدعــي اصالــة 
صــورة حكــم ديــوان املظالــم رقــم 272/د/جت/12 لعــام 1431هـــ واملبــن 
فيــه حضــور املدعــي اصالــة حــال كونــه وكيــا عــن املدعــى عليــه 
واحلكــم بإثبــات الصلــح الــذي اصطلــح عليــه الطرفــان يف حينــه . وعليــه 
وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي وعــدم حضــور املدعــى عليــه مــع 
تبلغــه وملــا ورد يف العقــد احملــرر بــن الطرفــن واملرصــود نصــه أعــاه 
ولكــون املدعــي قــد أجنــز مــا أوكل إليــه وذلــك ثابــت باحلكــم الصــادر 
مــن ديــوان املظالــم ولقولــه تعالــى » يأيهــا الذيــن امنــوا أوفــوا بالعقــود » 
ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم » املســلمون علــى شــروطهم » ولكــون 
املدعــى عليــه ســلم جــزء مــن املبلــغ املتفــق عليــه وبقــي املبلــغ املدعــى بــه 
وقــدره أربعــون الــف ريــال لــكل مــا تقــدم حكمــت علــى املدعــى عليــه 
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الغائــب عــن مجلــس احلكــم ................... باكســتاني اجلنســية مبوجــب 
ــح املدعــي  ــال لصال ــف ري ــغ أربعــون ال اإلقامــة رقــم ............... بدفــع مبل
اصالــة وبعــرض احلكــم علــى املدعــي قنــع بــه  وجــرى إفهــام املدعــي 
بــان صــورة احلكــم ســوف تبعــث للمدعــى عليــه لتقــدمي اعتراضــه علــى 
احلكــم  ففهــم ذلــك. وعليــه رفعــت اجللســة الســاعة الثامنــة والنصــف 
صباحــا. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/3/27هـــ 
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد :.فقــد جــرى منــا 
االطــاع نحــن رئيــس وعضــوي الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
الشــيخ ................... القاضــي باحملكمــة العامــة بجــدة واملســجل بعــدد 
................. ضــد  33173378 وتاريــخ 1433/4/5هـــ املتضمــن دعــوى 
ــه وبدراســة الصــك وصــورة  ................... واحملكــوم فيــه مبــادون باطن
ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:33313847 تاريخه:1433/6/24هـ 
رقم الدعوى:32191693

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
3429191 تاريخه: 1434/2/4هـ

الســعي  يســتحق  السمســار   - عربــون  بإعــادة  مطالبــة   - سمســرة 
بالتوفيــق بــن الطرفــن - ال يســترد الســعي بفســخ البيــع - صــرف 

املدعــي. دعــوى  عــن  النظــر 

1. جــاء يف شــرح منتهــى اإلرادات 153/5 )ومــن قبــض شــيئًا بســبب عقــد 
كــدالل يف بيــع فــإن فســخ البيــع باإلقالــة ونحوهــا ممــا يقــف علــى 

تــراض الطرفــن لــم يــرده(.
2. جــاء يف جامــع الفصولــن 211/2)لــو اســتحق املبيــع أو رد بعيــب ال 

تســترد الداللــة(.

ــه رغــب  ــأن موكل ــة ب ــه وكال ــة ضــد املدعــى علي ادعــى املدعــي وكال
بشــراء فلــة عــن طريــق مكتــب عقــاري عائــد ملــوكل املدعــى عليــه 
وذلــك مببلــغ أربعــة مايــن ومائتــي ألــف ريــال وبعــد أن وافــق البائــع علــى 
البيــع رجــع موكلــه وطلــب اإلقالــة مــن البائــع ووافــق البائــع وقــد ســلم 
موكلــه مبلــغ مائــة ألــف ريــال عربــون شــراء الفلــة مبوجــب شــيك وقــد 
صــدر علــى موكلــه احلكــم بدفــع املبلــغ مــن مكتــب الفصــل يف األوراق 
التجاريــة ومبــا أن البيــع ُفســخ يطلــب إلــزام املدعــى عليــه بعــدم اســتام 



105

املبلــغ وإعــادة الشــيك املرفــق باملعاملــة هكــذا ادعــى - أجــاب املدعــى 
عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى وعلــى صــدور حكــم ملوكلــه بالشــيك 
محــل الدعــوى مــن مكتــب الفصــل يف األوراق التجاريــة وموكلــه يطلب 
تســليمه الشــيك ورد الدعــوى - جــرى ســؤال املدعــي هــل اإلقالــة حصلت 
بعــد إمتــام البيــع فأجــاب باملصادقــة وأنهــا حصلــت بعــد اإليجــاب والقبــول 
وأن مالــك العقــار قــد تنــازل عــن العربــون  وكتــب إقــرار بذلــك - قــرر 
املدعــي أصالــة بــأن ســعي الفيــا فيمــا لــو مت البيــع مبلــغ وقــدره مائــة 
وخمســة وعشــرون ألــف ريــال وصادقــه املدعــى عليــه علــى ذلــك - ومبــا 
أن املدعــي قــد أقــر بــأن اإلقالــة حصلــت بعــد إمتــام البيــع وأن الســعي 
حســب العــرف مبلــغ وقــدره مائــة وخمســة وعشــرون ألــف ريــال - ومبــا أن 
السمســار يســتحق الســعي بالتوفيــق بــن الطرفــن - ملــا قــرره أهــل العلــم 
انظــر شــرح منتهــى اإلرادات 153/5 وجامــع الفصولــن 211/2 - ملــا 
تقــدم صــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي لعــدم اســتحقاقه 
مــا يدعيــه - وتســليم الشــيك الــذي يف املعاملــة للمدعــى عليــه - قنــع 
املدعــى عليــه باحلكــم واعتــرض املدعــي بائحــة - صــدق احلكــم مــن 

الدائــرة احلقوقيــة اخلامســة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........  لقاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
ــدة  ــخ 1432/05/23هـــ  املقي ــاض برقــم 32191693 وتاري العامــة بالري
واملنقوضــة  1432/05/23هـــ  وتاريــخ   32599387 برقــم  باحملكمــة 
يف  ب  347/ق5/  رقــم  بقــرار  االســتئناف  محكمــة  مــن  ســابقا 
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1432/4/11هـــ  ففــي يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/06/24هـــ حضــر 
........   ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم )........  ( بصفتــه وكيــا عــن 
........  نــوب عنــه يف املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة وطلــب اليمــن واإلقــرار 
واإلنــكار وقبــول احلكــم ونفيــه واالعتــراض عليــه ومتييــزه واالســتام 
الدرعيــة  عــدل  مــن كتابــة  والتســليم مبوجــب صــك وكالــة صــادر 
برقــم 410602062171 يف 1431/6/26هـــ وادعــى علــى احلاضــر معــه 
........   ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم )........  ( بصفتــه وكيــا 
عــن ........   ينــوب عنــه يف املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة وطلــب اليمــن 
ــه  ــراض علي ــه واالعت ــول احلكــم ونفي ــح وقب واإلقــرار واإلنــكار والصل
وطلــب متييــزه واالســتام والتســليم مبوجــب صــك وكالــة صــادر مــن 
كتابــة عــدل الريــاض الثانيــة رقــم 43946 يف 1431/6/11هـــ قائــا 
يف حتريــر دعــواه عليــه: إن موكلــي رغــب يف شــراء فيــا تقــع يف حــي 
ــق مكتــب  ــدة للمدعــو ........   عــن طري ــاض والعائ ــة الري الواحــة مبدين
وذلــك مببلــغ  املدعــى عليــه  إلــى  ملــوكل هــذا وأشــار  العائــد     ........
أربعــة مايــن ومائتــي ألــف ريــال وبعــد أن وافــق البائــع علــى البيــع رجــع 
موكلــي وطلــب اإلقالــة مــن البائــع ووافــق وقــد دفــع موكلــي مبلــغ مائــة 
ــي  ــى موكل ــون شــراء الفيــا مبوجــب شــيك وصــدر عل ــال عرب ألــف ري
احلكــم مــن مكتــب الفصــل يف األوراق التجاريــة ونفــذ احلكــم حيــث 
ســلم هــذا املبلــغ جلهــة قاضــي التنفيــذ مبوجــب شــيك مرفــق باملعاملــة 
وحيــث أن هــذا املبلــغ سيســلم للمدعــى عليــه بــدون حــق نظــرا ألن البيــع 
فســخ أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بعــدم اســتام املبلــغ وإعــادة الشــيك 
املرفــق باملعاملــة الــذي سيســلم لــه وقــدره )100000( حيــث حــرر علــى 
أنــه عربــون وليــس مــن حقــه االحتفــاظ بــه ألنــه ليــس البائــع وإمنــا دالل 
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للبيــع هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عمــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي مــن أن موكلــه ســلم ملوكلــي الشــيك 
ألــف ريــال عربــون شــراء فيــا مــن  املذكــور يف دعــواه مببلــغ مائــة 
الشــخص املذكــور هــذا صحيــح والشــيك محــل الدعــوى قــد صــدر 
بــه حكــم مــن مكتــب الفصــل يف األوراق التجاريــة بالريــاض برقــم 
1496 يف 1430/6/15هـــ وهــو حكــم مكتســب القطعيــة وهــو اآلن يف 
التنفيــذ وموكلــي يطلــب تســليمه الشــيك لــذا أطلــب رد دعــوى املدعــي 
هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة رد قائــا صحيــح 
أنــه ســبق أن صــدر احلكــم املذكــور ولكنــه لــم يتطــرق إلــى موضــوع 
الشــيك وإمنــا بنــاء علــى الشــيك أداة وفــاء جتــري مجــرى النقــود يف الوفــاء 
ــون وليــس مــن  ــه عرب ــى أن ــه حــرر عل ــرد الشــيك ألن ــي يطالــب ب وموكل
حقــه االحتفــاظ بــه والســعي الــذي يطالــب بــه صاحــب املكتــب يكــون 
حســب العــرف والصحيــح أن موكلــي اســتلم هــذا املبلــغ علــى أن يكــون 
ســعي يف حــال انعقــاد البيــع ثــم إن موكلــي قــد اشــترط شــرطا علــى 
أن املبلــغ يفقــد يف حــال تراجــع املشــتري أو املســتأجر واملؤمنــون علــى 
شــروطهم فطلــب مــن الطرفــن القــرار الصــادر مــن مكتــب الفصــل 
برقــم 30/1496 وتاريــخ  القــرار املذكــور  فأحضــر يف هــذه اجللســة 
1430/6/15هـــ واملكــون مــن ثاثــة أوراق وقــد جــرى االطــاع عليــه 
فجــرى ســؤال املدعــي أصالــة هــل اإلقالــة حصلــت بعــد إمتــام البيــع قــال 
هــذا صحيــح فبعــد اإليجــاب والقبــول تراجعــت عــن الشــراء وعرضــت 
ذلــك علــى املالــك ووافــق وعلــى هــذا ال يســتحق الوســيط املبلــغ الــذي 
حــرر يف الشــيك وأبــرز ورقــة نصهــا إقــرار بالتنــازل ) أقــر أنــا ........   
ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم )........  ( وأنــا بكامــل قواي 
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العقليــة ويف متــام أهليتــي املعتبــرة شــرعا ونظامــا بأننــي تنازلــت لــألخ 
........  ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم )........  ( عــن العربــون 
الــذي ســبق وأن صــدر بــه شــيك رقــم 301162 بتاريــخ 2008/9/23م 
........   صاحــب  إلــى    ........ بنــك  ريــال علــى  ألــف  قــدره مائــة  مببلــغ 
مكتــب ........   بشــأن مفاوضــات شــراء الفيــا العائــدة لنــا ومســاحتها 
)800م2( ثمامنائــة متــر مربــع يف حــي ........  علمــا أن مفاوضــات الشــراء 
ــك املقــر مبــا  ــي بذل ــازل من ــا أي شــيء وهــذا تن ــم عليه ــم يت املذكــورة ل
فيــه املتنــازل ........   توقيعــه بتاريــخ 1431/4/27هـــ الشــاهد األول ........ 
........  توقعيــه الشــاهد الثانــي ........   توقيعه(.أهـــ فجــرى ســؤال املدعــي 
أصالــة عــن ثمــن الفيــا املشــتراة فقــال مبلــغ أربعــة مايــن ومائتــي ألــف 
ريــال فجــرى ســؤاله عــن الســعي لهــذا املبلــغ لــو مت البيــع قــال الســعي 
حســب العــرف مبلــغ مائــة وخمســة وعشــرين ألــف ريــال وصــادق املدعــى 
عليــه علــى ذلــك فبنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة وبنــاء علــى ما 
أقــر بــه املدعــي مــن أن اإلقالــة حصلــت بعــد إمتــام البيــع وأن ثمــن العقــار 
مبلــغ أربعــة مايــن ومائتــي ألــف ريــال والســعي مبلــغ مائــة وخمســة 
وعشــرين ألــف ريــال حســب العــرف ومبــا أن السمســار يســتحق الســعي 
بالتوفيــق بــن الطرفــن ومبــا أنــه قــد مت البيــع بإقــرار املدعــي وملــا قــرره 
أهــل العلــم قــال يف منتهــى اإلرادات )153/5() ومــن قبــض شــيئا بســبب 
عقــد كــدالل يف بيــع فــإن فســخ البيــع باإلقالــة ونحوهــا ممــا يقــف 
علــى تــراض الطرفــن لــم يــرده( ويف جامــع الفصولــن )211/2( ) لــو 
اســتحق املبيــع أو رد بعيــب ال تســترد الداللــه( جلميــع ذلــك فقــد صرفــت 
النظــر عــن دعــوى املدعــي لعــدم اســتحقاقه مــا يدعيــه وامــرت بتســليم 
الشــيك املرفــق باملعاملــة للمدعــى عليــه وبذلــك حكمــت وبعرضــه علــى 
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الطرفــن قنــع املدعــى عليــه ولــم يقنــع املدعــي وطالــب بتمييــزه واســتعد 
بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة وأفهــم بــأن عليــه تقــدمي اعتراضــه خــال ثاثن 
يومــا مــن اآلن وإذا انتهــت املــدة احملــددة لاعتــراض ولــم يقــدم شــيئا 
ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 

1433/06/24هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اخلامســة لتمييــز 
املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  احلقوقيــة  القضايــا 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض املســاعد برقــم  الــواردة مــن فضيل
مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/1/7هـــ  وتاريــخ   32599387
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/........  برقــم 33313847 وتاريــخ 
1433/6/24هـــ اخلــاص بدعــوى/........  ضــد/........  يف مبلــغ مــن املــال 
علــى الصفــة املوضحــة يف الصــك واملتضمــن حكــم فضيلتــه كمــا هــو 
موضــح بالصــك وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضية 
وأوراق املعاملــة لــم يظهــر مــا يوجــب االعتــراض علــى احلكــم. واهلل 

ــه وســلم . ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل عل املوفــق وصل
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رقم الصك: 34220573 تاريخه: 1434/5/22هـ 
رقم الدعوى: 32223955

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34316063 تاريخه: 1434/9/9هـ

أتعــاب - أتعــاب محامــاة- مرافعــة وإنهــاء اإلجــراءات ومتابعــة لــدى 
اجلهات- عقد جعالة- األتعاب نسبة من احلق- وفاة احملامي وانتقال 
حقــه لورثتــه- عــدم حتديــد األتعــاب كتابــة قبــل البــدء يف العمــل- 
إبــرام عقــد اتفــاق بــن احملامــي وورثــة املــوكل ملــزم للطرفــن- إنهــاء 
احملامــي العمــل وإعــادة احلــق ينفــي حــدوث ضــرر ملوكلــه- اســتطالع 
رأي أهــل اخلبــرة يف تقديــر األتعــاب - إقــرار الوكيــل ملــزم للمــوكل .

1- قــول املــرداوي يف  اإلنصــاف:« وأنــه لــو قــال )أي اجلاعــل للعامــل( 
فلــك ثلــث الضالــة أو ربعهــا صــح علــى مــا نــص عليــه يف الثــوب ينســج 

بثلثــه والــزرع يحصــد والنخــل يصــرم بسدســه ال بــأس بــه ا.هـــ 
2- وقــال يف كشــاف القنــاع 484/9 وأن جعــل ملــن عمــل لــه عمــال عوضــا 
مجهــوال فلــه أجــره املثــل ا.هـــ وينظــر الشــرح الكبيــر 168/16 واإلنصــاف 

.168/16
املجهــول  عــن  الصلــح  »ويصــح   286/8 القنــاع  كشــاف  يف  قولــه   -3
مبعلــوم، إذا كان املجهــول ممــا ال ميكــن معرفتــه ســواء كان املجهــول 
عينــا أودينــا ، أو كان اجلهــل مــن اجلانبــن ، كصلــح الزوجــة عــن 
 ، لهــا وال للورثــة مببلغــه  ،وال علــم  بــه  لهــا  بينــة  الــذي ال  صداقهــا 
وكذلــك الرجــالن بينهمــا معاملــة وحســاب قــد مضــى عليــه زمــن 
طويــل ، وال علــم لــكل منهمــا مبــا عليــه لصاحبــه ، أو كان اجلهــل 
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أقــام املدعــون دعواهــم ضــد املدعــى عليهــم بــأن مورثهــم كان وكيــًا 
ملــورث املدعــى عليهــم بخصــوص أرض مبكــة ولــم يتفقــوا كتابــة علــى 
أتعابــه وبعــد اســترجاع األرض مت االتفــاق بــن مورثهــم واملدعــى عليهــم 
كتابــة علــى أتعــاب قدرهــا 20% مــن ثمــن األرض إال أن املدعــى عليهــم 
امتنعــوا عــن ســداد هــذه القيمــة وقامــوا ببيــع األرض مببلــغ ســتن مليــون 
ريــال لذلــك فإنهــم يطلبــون إلــزام املدعــى عليهــم بســداد مبلــغ اثنــي عشــر 
ــا -   ــال نصيــب مورثهــم كأتعــاب يف ثمــن األرض املشــار إليه ــون ري ملي
دفــع وكيــل املدعــى عليهــم أن هــذا االتفــاق كان مشــروط أن يتــم البيــع 
لشــخص معــن ولكــن ذلــك لــم يحــدث وطلــب تعويضــًا مــن املدعــن 
ــة  ــغ وقــدره ثاث لقــاء األضــرار التــي نتجــت عــن تصرفــات مورثهــم مببل
وثاثــون مليــون ريــال وبعــد أن اســتعرضت احملكمــة كافــة األوراق 
وســماع الشــهود قــررت إعتبــار موضــوع الدعــوى عقــد جعالــة وأن العمــل 
املتفــق عليــه بــن مورثــي الطرفــن فقــد مت علــى النحــو املطلــوب وبذلــك 
ينتفــي الضــرر يف حــق املدعــى عليهــم- وألن املدعــى عليهــم ومــورث 
املدعــن اتفقــوا علــى 20% مــن قيمــة األرض مقابــل أتعــاب - حكمــت 
احملكمــة بإلــزام املدعــى عليهــم بســداد مبلــغ اثنــي عشــر مليــون ريــال 
للمدعــن - أعتــرض املدعــى عليهــم علــى احلكــم - جــرى تصديقــه 
مــن محكمــة اإلســتئناف قــدم املدعــى عليهــم التمــاس إلــى محكمــة 

اإلســتئناف ورفــض .

ــو علمــه  ــه بقــدره ول ــم ل ــه حــق ال عل ــأن كان علي ــه ب ممــن الديــن علي
صاحــب احلــق وال بينــة لــه مبــا يدعيــه« ا.هـــ.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ....................   القاضــي يف احملكمــة 
ــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل العامــة مبكــة املكرمــة   وبن
رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة املقيــدة باحملكمــة برقــم 
32575209 وتاريــخ 1432/05/20هـــ حضــر ..........................بالســجل 
بالوكالــة   ...................... عــن  بوكالتــه   1039132012 رقــم  املدنــي 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانية بجنوب جدة برقم 3537/34729 يف 
1432/10/7هـــ وبوكالتــه أيضــا عــن ............ بوكالته عن ...............و.

..................بالوكالــة  ...........و...............و.............و..........أوالد 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب جــدة برقــم 3526/33694 
يف 1432/9/16هـــ وكلتــا الوكالتــن تخولــه إقامــة وســماع الدعــاوى 
واملرافعــة واملدافعــة وحضــور اجللســات ..الــخ وادعــى علــى احلاضــر معــه 
عــن  بوكالتــه    …………… رقــم  املدنــي  .........................بالســجل 
الثانيــة  العــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  بالوكالــة   ..............................
بشــمال محافظــة جــدة برقــم 10277/8577 يف 1432/1/26هـــ وعــن 
.............................. أصالــة عــن نفســه وبوكالتــه عــن ......................... 
برقــم  بالطائــف  الثانيــة  العــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  بالوكالــة 
بالوكالــة   ............................ وعــن  1431/6/5هـــ  يف   4584/26273
برقــم 4587/26522  بالطائــف  الثانيــة  العــدل  مــن كتابــة  الصــادرة 
يف 1431/6/8هـــ وعــن .......................... أصالــة عــن نفســه وبوكالتــه 
عــن ....................... و.............و.............و..................و................... أوالد 
ــة بالطائــف  ــة العــدل الثاني ــة الصــادرة مــن كتاب .................... بالوكال
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برقــم 4526/20454 يف 1431/4/29هـــ وعــن ..................... أصالــة عن 
نفســه وبوكالتــه عــن أختــه ............. بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
العــدل الثانيــة مبكــة برقم 3878/55115 يف 1429/11/10هـ  وجميع 
ــخ قائــا يف  ــه ســماع الدعــاوى واملرافعــة املدافعــة ...ال الــوكاالت تخول
املدنــي  بالســجل  اجلنســية  ................ ســعودي  أنــا  أدعــى  عليــه  دعــوه 
رقــم ............... الوكيــل الشــرعي عــن ...................... وبصفتــه وكيــًا 
أبنــاء  و.......................   ........................ )...............................ابنــاء  عــن 
 ............................. ورثــة  عليهــم  املدعــى  علــى  ........................وادعــى 
وهــم ورثــة )........... ، وورثــة ................... وهــم )أبنائــه ........... و.............( 
و............... قائــًا يف  و............  و.............(   ......... ............. وهــم  وورثــة 
حتريــر دعــواي إن مــورث موكلــي قبــل وفاتــه كان قــد ترافــع بصفتــه 
الكائنــة  األرض  يف  عليهــم  املدعــى  مــورث  عــن  الشــرعي  الوكيــل 
ــرم مــع مــورث املدعــى  ــاك اتفــاق مب ــم يكــن هن ...مبكــة املكرمــة ول
عليهــم يحــدد أتعــاب مــورث موكلــّي حتــى عــام 1426هـــ حيــث اتفــق 
معــي جميــع الورثــة بــأن أتعابــي 20% مــن قيمــة األرض وذلــك حســب 
العقــد املــؤرخ 1426/2/3هـــ وحيــث أن مــورث موكلي يف العام 1415هـ 
أقــام دعــوى يف مكــة املكرمــة ضــد املدعــى عليــه .....................مطالبــًا 
بإرجــاع األرض املذكــورة  وقــد نظــرت لــدى مكتــب فضيلــة الشــيخ 
 5/19/53 رقــم  الصــك  الدعــوى  هــذه  يف  صــدر  وقــد   .....................
اكتســب  وقــد  االختصــاص   بعــدم  وحكــم  1416/4/1هـــ  وتاريــخ 
احلكــم القطعيــة ويف العــام 1417هـــ قــام مــورث موكلــي برفــع دعــوى 
أخــرى بالريــاض ضــد .......................... مطالــب بقيمة األرض املذكورة  
الكبــرى  باحملكمــة  القاضــي   .... الشــيخ  مكتــب  لــدى  نظــرت 
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بالريــاض وصــدر بذلــك الصــك رقــم 16/176 بتاريــخ 1419/5/24هـــ 
والقاضــي باحلكــم علــى ................... بدفــع مبلــغ 54.000.000 )أربعــة 
وخمســون مليــون ريــال( لصالــح مــورث املدعــى عليهــم وقــد اكتســب 
القضيــة  أحيلــت  ملكيــة  أوامــر  علــى  وبنــاءًا  القطعيــة  الصــك  هــذا 
لدراســتها مــن قبــل مجلــس القضــاء األعلــى بهيئتــه الدائمــة وتوصــل 
إلــى احلكــم رقــم 4/140 وتاريــخ 1423/2/24هـــ يقضــي بإلغــاء كا 
الصكــن الصادريــن مــن احملكمــة الكبــرى مبكــة املكرمــة واملنــوه 
عنــه بعاليــة والصــك الصــادر مــن احملكمــة الكبــرى بالريــاض وإرجــاع 
األرض إلــى مــورث املدعــى عليهــم واملدعــى عليهــم يعلمــون أن مــورث 
بــذل مجهــودًاَ جبــارًا بحثــا وراء حقــوق مــورث املدعــى  قــد  موكلــي 
عليهــم طيلــة أكثــر مــن )14(عامــًا وقــد كللــت مســاعيه بالنجــاح وهلل 
ــى أصحابهــا واملدعــى عليهــم أقــروا مبــا  احلمــد وقــد أعيــدت األرض إل
قــام بــه موكلــي ومــا بذلــه مــن جهــد يف هــذه الدعــوى وقــد كتبــوا لــه 
اإلقــرار املشــار إليــه بعاليــة طالــب مــورث موكلــي املدعــى عليهــم مــرارًا 
وتكــرارًا بتســليمه أتعابــه إال أنهــم أثــروا املماطلــة والتهــرب حتــى توفــى 
مــورث موكلــي وال زال املدعــى عليهــم مياطلــون بدفــع  حقــوق موكلــي 
يف هــذه األتعــاب وملــا كان ملوكلــي بذمــة املدعــى عليهــم نســبة وقدرهــا 
20% مــن قيمــة األرض  إال أنهــم أثــروا املماطلــة والتهــرب الســيما بيعهــم 
األرض واســتحقاق نســبة موكلــي املشــار إليهــا ، وملــا كان ذلــك ميثــل 
ضربــًا مــن ضــروب أكل أمــوال النــاس بالباطــل وال شــك أن ذلــك ميثــل 
إضــرارًا متعمــدًا مبوكلــي وحيــث قــال تعالــي) يأيهــا الذيــن آمنــوا ال 
عليــه  قــال صلــى اهلل  وحيــث  بالباطــل(  بينكــم  أموالكــم  تأكلــوا 
وســلم )أعــط األجيــر أجــره قبــل أن يجــف عرقــه ( وقــال صلــى اهلل عليــه 
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ــم( وســلم )مطــل الغنــي ظل
وأطلــب مــا يلــي : احلكــم علــى املدعــى عليهــم وإلزامهــم بتســليم موكلّي 
مــا نســبته  20% مــن قيمــة األرض املباعــة وحيــث أن املدعــى عليهــم 
أصالــة باعــوا األرض بســتن مليــون ريــال فأطلــب إلزامهــم بدفــع مــا 
يقابــل هــذه النســبة مــن هــذا املبلــغ وقــدره اثنــا عشــر مليــون ريــال هــذه 
دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن دعــوى املدعــي أصالــة ثــم يف 
ــة  ــه وكال ــة وبســؤال املدعــى علي جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وكال
ــم فضيلتكــم أن  عــن اجابتــه علــى الدعــوى أبــرز ورقــة هــذا نصهــا يعل
املــواد )26-27-28( مــن نظــام احملامــاة والئحتــه التنفيذيــة قواعــد آمــره 
حــددت أن احملكمــة املختصــة بتحديــد أتعــاب احملامــي هــي احملكمــة 
اجللســات  وعــدد  واملابســات  والظــروف  الوقائــع  بدقائــق  الــم  التــي  
والعنايــة مــن واقــع املســتندات واملذكــرات املقدمــة مــن احملامــي . وهــذا 
مــا أيـــده صــك احلكــم الصــادر مــن احملكمــة العامــة بالطائــف رقــم 
4/5/91 وتاريــخ 1431/7/16هـــ واملؤيــد بقــرار محكمــة االســتئناف 
رقــم 1/2/357 وتاريــخ 1432/4/8هـــ بنــاء علــى الدفــع بعــدم اختصاص 
احملكمــة العامــة بالطائــف وأن محكمــة الريــاض هــي املختصــة بنظــر 
القضيــة إال أن املدعــي وكالــة آثــر جتاهــل حكــم فضيلتــه وحيــث أن 
احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة ســبق أن صرفــت النظــر عــن دعوانــا 
وكالــة ضــد ................. نظــرا ملطالبــة الوكيــل بالقيمــة والقيمــة بذمــة 
...................ومت نظــر الدعــوى ضــد ......... بالريــاض وقــد أبطلــت جميــع 
الصكــن بقــرار مــن مجلــس القضــاء األعلــى وأمــر ملكــي ســامي. 
وبنــاء عليــه أطلــب مــن فضيلتكــم صــرف النظــر عــن الدعــوى لعــدم 
اختصــاص احملكمــة وأن ينظــر يف طلبــي هــذا كدفــع شــكلي يبــت 
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فيــه قبــل نظــر القضيــة حرصــا علــى كســب الوقــت لنــا كمتداعــن . 
إجابــة علــى دعــوى املدعــي أجيــب مبــا يلــي أوال »:-ال يفتــر املدعــي عــن 
تزييــف احلقائــق وتضليــل القضــاء وااللتــواء عن احلــق ، فها هو يدعي بأن 
الورثــة مقريــن بــــ 20% وثبــوت أتعابــه!! ونتســاءل ملــاذا أقــام هــذه الدعــوى 
؟ أليــس إلثبــات أتعابــه ، وهــل تناســى أنــه كان شــريك يف الشــراء 
ــة  ــا الباطل ــة الباطــل لتثبيــت األتعــاب والوصاي ــع احليل ــة يف البي مــن الورث
بعــد أن أبطــل العقــد ومــا يدعيــه احملكمــة العامــة بالطائــف فضيلــة 
الشــيخ ................... بالصــك رقــم 5/8/194 وتاريــخ 1429/3/10هـــ. ثم 
إن الورثــة لــم يقــروا ويلحــظ فضيلتكــم أن العقــد الــذي ذكــرت فيــه 
ــبر إقــرار ذكــر يف كشــاف  ــح باطــل وذلــك ال يعتـ ــه مبوجــب صل أتعاب
القنــاع 425/10( مــن ُأدعــي عليــه بحــق فأنكــره ، ثــم قــال صاحلنــي 
عــن املــال الــذي تدعيــه لــم يكــن مقــرا بــه وذكــر أيضــًا يف 424/10 ) 
فمتــى كان أحدهمــا عاملــًا بكــذب نفســه فالصلــح باطــل يف حقــه ومــا 
أخــذه العالــم بكــذب نفســه حــرام عليــه ألنــه مــن أكل املــال بالباطــل 
وال يشــهد لــه الشــاهد بــه  إن علــم ظلمــه ألنــه إعانــة علــى باطــل ( وهــذا 
مــا شــهد بــه الشــهود نظــرًا ملــا علمــوه. ثانيــا«:- ليــس صحيحــا مــا ذكــره 
ــأن الوكيــل رحمــه اهلل طالــب بعــودة األرض ويظهــر  وكيــل املدعــي ب
لفضيلتكــم أن الوكيــل رحمــة اهلل لــم يطالــب بعــودة األرض بــل طالــب 
بالثمــن ممــا كان لــه بالــغ الضــرر علــى تكييــف القضيــة بشــكلها 
القضــاء حتــى مت  الدعــاوى ويضلــل  رفــع  الصحيــح وأخــذ يخبــط يف 
وعــودة  األعلــى  القضــاء  مجلــس  مــن  الصحيــح  بالشــكل  تكييفهــا 
األرض عــن طريــق أعلــى ســلطات الدولــة ولــذا فــإن ورثــة املدعــن أصالــة 
ال يســتحق أي شــيء مقابــل عملــه ونطلــب صــرف النظــر عــن دعــواه هــذه 
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إجابتــي وبعــرض هــذه اإلجابــة علــى املدعــي وكالــة ثــم يف جلســة أخــرى 
حضــر الطرفــان وكالــة وجــرى ســؤال املدعــي وكالــة هــل أحضــر ردا 
ــة فأبــرز ورقــة هــذا نصهــا :- إن  ردي  ــة املدعــى عليــه وكال علــى إجاب

علــى مــا قدمــه املدعــى عليــه هــو مــا يلــي :-
1. إن املــادة ) 5/28 ( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام احملامــاة قــد ورد 
األصليــة  القضيــة  نظــر  الــذي  القاضــي  مــن  )وتنظــر  نصــه  مــا  فيهــا 
...الــخ ( وال شــك أن عبــارة ) القضيــة األصليــة ( تعنــى القضيــة التــي مت 
رفعهــا ابتــداًء حســب النظــام ومت الترافــع فيهــا وصــدر فيهــا حكــم، 
وهــذا مــا ينطبــق بالتمــام علــى القضيــة التــي رفعــت مــن قبــل مــورث 
ــًا بــأرض مــورث املدعــى عليهــم والتــي نظــرت مــن قبــل  موكلــي مطالب
فضيلــة الشــيخ ................... القاضــي بهــذه احملكمــة يف العــام 1415هـــ 
وانتهــت بالصــك رقــم 5/19/53 وتاريــخ 1416/4/1هـــ ، وال شــك أن 
ــي رفعــت ضــد ........................... بالريــاض دعــوى متفرعــة  الدعــوى الت
عــن دعوانــا أمــام فضيلــة الشــيخ ..................... وهــذا مــا جــاء يف عجــز 
املــادة ) 26 ( مــن نظــام احملامــاة والتــي تنــص )  ويطبــق هــذا احلكــم 
كذلــك إذا نشــأ عــن الدعــوى األصليــة أي دعــوى فرعيــة ( . أمــا فيمــا 
يخــص الصــك الصــادر مــن محكمــة الطائــف بالرقــم 4/5/91 وتاريــخ 
1431/7/16هـــ واملصــادق عليــه مــن محكمــة االســتئناف وإن كان 
قــد صــدر بعــدم االختصــاص إال أنــه لــم يبــن احملكمــة املختصــة وذلــك 
مــن  التمــس  لــذا   ، ذلــك  التــي حتكــم  النظاميــة  النصــوص  لوجــود 
فضيلتكــم صــرف النظــر عــن الدفــع الشــكلي وذلــك لتعــارض الطلــب 

ــي حتكــم مســألة االختصــاص. ــة الت مــع النصــوص النظامي
2. أمــا فيمــا يخــص مــا جــاء يف ) ثانيــًا ( مــن مذكرتــه : نــرد بــأن فضيلــة 
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الشــيخ ..................... القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف لــم يبطــل 
اســتحقاق مــورث موكلــي فيمــا يخــص األتعــاب بــل ذكــر أن ملــورث 
موكلــي املطالبــة مبــا نســبته 20% مــن ثمــن األرض وبدعــوى مســتقلة، 
مــن قيمــة األرض  الـــ %20  بنســبة  أقــروا  املدعــى عليهــم  أن  وال شــك 
كأتعــاب ملــورث موكلــي فهنــاك أقــرار موثــق مــن الورثــة يؤكــدون 
فيــه علــى أحقيــة مــورث موكلــي بهــذه النســبة ، أمــا مــن حيــث دعواهــم 
فقــد حصروهــا يف إبطــال البيــع فقــط ولــم يطالبــوا بأكثــر مــن ذلــك . 
3. وال شــك أن مــورث موكلــي يســتحق هــذه النســبة بالنظــر إلــى مــا 
بذلــه مــن جهــد ومــا عــاد مــن نفــع طــوال 14 عــام ، - أمــا مــا جــاء يف ) 
ثالثــًا ( مــن مذكرتــه: فنــرد بــأن مــورث موكلنــا كان قــد طالــب ابتــداًء 
بعــن املزرعــة وهــذا مــا يظهــر يف حتريــر دعــواه األصليــة واملضمنــة يف 
الصــك رقــم 5/19/53 وتاريــخ 1416/4/1هـــ والتــي جــاء فيهــا ) اطلــب 
التصــرف فيهــا والســير يف  حجــز املزرعــة وإعادتهــا ملوكلــي وعــدم 
القضيــة مبــا يضمــن تســليم ثمنهــا أو إعادتهــا إلــى موكلــي ( وال شــك 
أن مــورث املدعــى عليهــم لــم يعتــرض ابتــداًء علــى بيــع هــذه األرض ألن 
ذلــك بالضبــط مــا كان يطلبــه انــذاك عنــد إفراغهــا ل..................... ، 
وبالتالــي فليــس ملــورث موكلــي اخليــرة مــن أمــره يف أن ميضــي قدمــًا يف 
املطالبــة بثمــن األرض لــدى .......... ال ســيما وقــد مت إفهامــه من قبل ناظر 
الدعــوى األصليــة بــأن الدعــوى بالثمــن تتوجــه علــى .................،وصرفــه 

النظــر عــن الدعــوى ضــد مــن بيــده العــن.
الـــ20% املذكــورة يف  4. أمــا فيمــا يخــص تقديــر األتعــاب يف حــدود 
أقــرار املدعــى عليهــم فقــد مت نظــر دعــوى األتعــاب أمــام فضيلــة الشــيخ 
................... القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف وقــد أجــرى عليهــا 
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وقــد  الشــرعي  التقديــر  بتقديرهــا  الكفيلــة  الشــرعية  املســتلزمات 
مت  وقــد  األتعــاب  وتقديــر  للتدخــل  باحملكمــة  النظــر  هيئــة  خاطــب 
تقديرهــا بحضــور مــورث موكلــي واملدعــى عليهــم بعــد االســتعانة بأهــل 
اخلبــرة يف هــذا اخلصــوص وقــد صــدر منهــم قــرار يقضــي باســتحقاق 
مــورث موكلــي مــا نســبته 20% مــن قيمــة األرض ونلتمــس مــن احملكمة 

ــر رســميًا . ــب هــذا التقري املوقــرة طل
لــذا ولــكل مــا ذكــرت التمــس مــن فضيلتكــم إلــزام املدعــى عليهــم 
بتســليم موكلــي مــا نســبته 20% مــن قيمــة األرض احلقيقيــة ا.هـــ ثــم 
جــرى اطاعــي علــى الصــك الصــادر مــن احملكمــة العامــة بالطائــف 
بعــض  دعــوى  يتضمــن  فوجدتــه  برقــم 5/8/194 يف 1429/3/10هـــ 
.................. ويطالــب فيهــا تركــة مورثهــم  ....................... ضــد  ورثــة 
أعيــان  مــن  أن  وذكــر   ................. القضيــة  يف  تدخــل  ثــم   ................
التركــة املزرعــة املســماة ... وســبق أن باعهــا مــورث الطرفــن ............... 
مــع .................... مببلــغ ســتة وثمانــن مليونــا وأربعمائــة ألــف ريــال ولــم 
يســلم لــه هــذا املبلــغ واشــترط عــدم صرفــه حتــى تنــزع املزرعــة لصالــح 
الدولــة ومت إفــراغ العقــار لألميــر واحتفــظ البائــع بالصــك إال أن ........... 
لــم يلتــزم بهــذا الشــرط واســتخرج صــك بــدل فاقــد منــه وبــاع العقــار 
علــى .................. فأقــام ............. بصفتــه وكيــل عــن .................. مــورث 
الطرفــن دعــوى ضــد ................. يطالبــه بالثمــن فصــرف النظــر عــن 
دعــواه وافهــم بــأن تقــام الدعــوى بالثمــن علــى ............... يف مقــر إقامتــه 
بالريــاض فأقــام ..............دعــواه ضــد ............ وصــدر احلكــم بإلــزام 
القضــاء  الدائمــة ملجلــس  الهيئــة  قــرار  ثــم صــدر  الثمــن  بدفــع   .........
األعلــى بإعــادة املزرعــة ملالكهــا األصلــي ................. ومــن ثــم ورثتــه 
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مــن بعــده والتهميــش علــى الصكــوك الصــادرة يف هــذه القضيــة مــن 
محكمــة مكــة والريــاض وإلغــاء كل املبايعــات التــي متــت عليهــا ثــم 
عرضــت املزرعــة للبيــع ولــم يتقــدم لهــا أحــد ومت االتفــاق بينــي ومــن 
)20%( عشــرين  بنســبة  واحملامــاة  إتعــاب  علــى  التخــارج  علــى  الورثــة 
باملائــة مــن قيمــة املزرعــة نقــدا والتــي قــدرت يف حينــه بخمســة وخمســن 
ــه مــن قيمــة األرض يف  ــب املتداخــل ................. بحصت ــال وطل ــون ري ملي
حــال إمتــام البيــع وقدرهــا عشــرين باملائــة ويف حــال عــدم البيــع فيطلــب 
إثبــات حصتــه يف األرض بنســبة عشــرين باملائــة مشــاعا مــن األرض هــذا 
هــو تدخــل املتداخــل ثــم اطلــع فضيلــة ناظــر القضيــة علــى صــك مزرعــة 
ــة واملتداخــل بــأن تكــون  ــى ورقــة االتفــاق بــن الورث ــع عل .... كمــا اطل
حصتــه عشــرين باملائــة ويكــون اســتحقاقه أحــد عشــر مليــون ريــال ثــم 
قــرر الورثــة أن االتفاقيــة التــي ورد فيهــا أن نســبة احملامي عشــرين باملائة 
مــن ثمــن األرض ولــم يكــن االتفــاق فيهــا علــى أن يكــون لــه حصــة يف 
عــن األرض وطلــب الورثــة النظــر يف األجــرة العادلــة التــي يســتحقها 
بدفعهــا  ملتزمــون  والورثــة  إتعابــه  لقــاء   ............. املتداخــل  احملامــي 
نقــدا وليــس مــن عــن األرض ثــم حكــم فضيلــة ناظــر القضيــة بصــرف 
النظــر عــن مطالبــة املتداخــل بإثبــات أن لــه عشــرين باملائــة مشــاعا علــى 
األرض )...( لعــدم اســتحقاق مــا يدعيــه وأن لــه املطالبــة بأتعابــه بدعــوى 
مســتقلة وقــرر املدعــى عليــه واملتداخــل عــدم القناعــة باحلكــم ثــم صــدق 
احلكــم مــن محكمــة التمييــز مبكــة املكرمــة برقــم 1/2/806 يف 
1429/8/19هـــ كمــا جــرى اطاعــي علــى نســخة الصــك الصــادر مــن 
احملكمــة العامــة بالطائــف برقــم 4/5/91 يف 1431/7/16هـــ فوجدتــه 
يتضمــن دعــوى ................... ضــد ورثــة .................. ولــم ترصــد الدعــوى 
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وإمنــا بــدا فضيلــة ناظــر القضيــة بدفــع ................. والــذي يطلــب فيــه 
صــرف النظــر عــن الدعــوى يف هــذه احملكمــة لكونهــا ناشــئة عــن 
دعــوى حكــم بهــا يف احملكمــة العامــة بالريــاض ونقضــت بقــرار مــن 
مجلس القضاء األعلى ألن املدعي كان يترافع يف هذه القضية وناظر 
القضيــة هــو املختــص يف نظرهــا وتقديــر اإلتعــاب فأفهمــه فضيلــة ناظــر 
القضيــة بســقوط حقــه يف الدفــع بعــدم االختصــاص وقــرر املدعــى عليــه 
عــدم وجــود أي دفــوع لديــه يف جلســة أخــرى قــرر فضيلــة ناظــر القضيــة 
مــا نصــه :- وبتأمــل مــا ســبق ضبطــه وملــا ذكــره املدعــى عليــه وكالــة 
يف اجللســة األولــى مــن دفــوع حــول عــدم اختصــاص هــذه احملكمــة بنظــر 
الدعــوى واســتنادا إلــى املــادة رقــم 26 مــن نظــام احملامــاة وردي لهــذا 
الدفــع بقولــي أن املــادة 7/11 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية قيــدت بــأن 
تكــون الدعــوى ناشــئة ضمــن واليــة حاكمهــا وهــذه املــادة حاكمــه 
علــى مــا جــاء عامــا مــن نظــام احملامــاة والئحتــه التنفيذيــة ثــم مــا حصــل 
مــن قناعــة أطــراف الدعــوى بســماعها لــدى هــذه احملكمــة وبإعــادة 
تأمــل جميــع ذلــك فإنــي رجعــت عــن فهمــي الســابق ورأيــت إعمــال نــص 
املتضمنــة  التنفيذيــة  والئحتــه  احملامــاة  نظــام  مــن   28.27.26 املــادة 
جميعــا أن املختــص بتقديــر األتعــاب واحلكــم بهــا هــو ناظــر الدعــوى 
ــواردة يف املــواد )28.27.26(  ــة ال ــادة 3/28 يقصــد بالقضي وجــاء يف امل
مــن النظــام القضيــة األصليــة التــي تــوكل احملامــي فيهــا عــن موكلــه 
ا.هـــ وهــذه املــواد آمــره وحيــث تعــددت اجلهــات التــي ترافــع فيهــا مــورث 
العامــة  الريــاض  بــن محكمــة  عليهــم  املدعــى  مــورث  عــن  املدعــن 
ومحكمــة مكــة املكرمــة العامــة وتعــذر فصــل األوراق وبعثهــا لــكل 
محكمــة حســب املــادة رقــم 74 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه 
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لــذا فإنــي رجعــت عــن فهمــي الســابق وحكمــت بصــرف  التنفيذيــة 
النظــر عــن دعــوى املدعــن أصالــة ووكالــة لعــدم االختصــاص ثــم صــدق 
احلكــم مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة برقــم 14/5/91 
يف 1432/7/16هـــ ا.هـــ ثــم جــرى اطاعــي علــى نســخة الصــك الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ ... القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة 
برقــم 5/19/53 يف 1416/4/10هـــ فوجدتــه يتضمن دعوى ................. 
بوكالتــه عــن .................... ضــد ................... وحكــم فيهــا فضيلتــه 
بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي وإفهامــه بــأن لــه إقامــة دعــواه بالثمــن 
التمييــز  محكمــة  مــن  احلكــم  هــذا  صــدق  وقــد   .................. علــى 
مبكــة املكرمــة برقــم 2/3/1379 يف 1416/8/10هـــ كمــا جــرى 
اطاعــي علــى نســخة الصــك الصــادر مــن احملكمــة العامــة بالريــاض 
برقــم 16/176 يف 1419/5/24هـــ فوجدتــه يتضمــن دعــوى .................. 
بوكالتــه عــن .................. ضــد .................... يطالبــه فيهــا بدفــع ثمــن 
وأربعمائــة  مليونــا  وثمانــن  ســتة  موكلــه  عليــه  باعهــا  التــي  املزرعــة 
ألــف ريــال واصــدر فضيلــة ناظــر القضيــة احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه 
......................... بدفــع أربعــة وخمســن مليــون ريــال فقــط ورد دعــوى 
املدعــي فيمــا زاد عــن هــذا املبلــغ ثــم صــدق هــذا احلكــم مــن محكمــة 
التمييــز بالريــاض برقــم 150/ق/2ا يف 1420/2/30هـــ كمــا جــرى 
اطاعــي علــى نســخه مــن قــرار الهيئــة الدائمــة ملجلــس القضــاء األعلــى 
برقــم 4/140 يف 1423/2/24هـــ واملتضمــن قــرار أصحــاب الســماحة 
رئيــس وأعضــاء مجلــس القضــاء األعلــى بهيئــة الدائمــة مبــا نصــه :- 
بنــاء علــى جميــع مــا تقــدم فــإن الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
بعــدد   .................. الشــيخ  املكرمــة  الكبــرى مبكــة  يف احملكمــة 
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5/19/53 يف 1416/4/1هـــ والصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي يف 
احملكمــة الكبــرى بالريــاض الشــيخ ...................... بعــدد 16/176 يف 
1419/5/24هـــ يعتبــران ال غيــن وال عمــل عليهــا ا.هـــ ، وبســؤال املدعي 
وكالــة هــل لديــه بينــه علــى دعــواه فقــال نعــم إن بينــة موكلــي هــي 
أن األتعــاب املتفــق عليهــا مــورث موكلــي مــع املدعــى عليهــم هــي نســبة 
20% مــن قيمــة االرض وهــذا مــا ظهــر يف االتفــاق املوقــع بينهــم وبــن 
مــورث موكلــي واملــؤرخ 1426/2/3هـــ حيــث جــاء يف هــذا االتفــاق مــا 
نصــه ) .. والن للمحامــي ......................... نســبة 20% يصبــح اســتحقاقه 
11.000.000 ريــال ..ألــخ ( هــذا التقديــر جــاء علــى أســاس أن البيــع 
مببلــغ 55.000.000 ريــال وال شــك أن هــذا االتفــاق ممهــور بتوقيعاتهــم 
جميعــًا مبــا فيهــم هــذا احلاضــر نيابــة عــن والدتــه. وال شــك أن كلمــة ) 
والن للمحامــي ( الــواردة باالتفــاق تــدل داللــة واضحــة علــى أن املدعــى 
عليهــم مقريــن بهــذه النســبة علــى إطاقهــا وعلــى هــذا كان محــور 

اتفاقهــم .
إن هــذا االتفــاق مؤكــد عليــه يف إقــرار املدعــى عليهــم جميعــًا يف الصــك 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ... بالرقــم 5/8/194 وتاريخ 1429/3/10هـ 
اقــر  والــذي تداخــل فيــه موكلنــا ضــد املدعــى عليهــم جميعــًا وقــد 
املدعــى عليهــم يف معــرض إجابتهــم علــى مطالبــة موكلــي بنســبة الـــ 
20% مبــا نصــه ) ..... إن االتفاقيــة الثانيــة ورد فيهــا أن للمحامــي %20 
مــن ثمــن األرض ولــم يكــن االتفــاق علــى أن يكــون لــه حصــة يف عــن 
األرض ...الــخ (  كمــا أن املدعــى عليــه آنــذاك ... )يرحمــه اهلل ( أقــر 
بالصــك املذكــور بقولــه ) .. فــإن املتداخــل لــم نتفــق معــه علــى أن لــه 
20% مشــاعًا مــن األرض وإمنــا االتفــاق علــى عشــرين باملائــة 20% مــن 



124

ثمــن األرض ( كمــا أن فضيلــة مصــدر الصــك املذكــور اســتخلص 
مــن قرائــن وظــروف ومابســات هــذه القضيــة أن ملــورث موكلــي %20 
مــن قيمــة األرض حيــث جــاء بالصــك ) وحيــث أن مــا ذكــره املتداخــل 
بخصــوص املطالبــة بعشــرين باملائــة 20% مشــاع مــن األرض ال وجــه لــه 
الن االتفاقيــة بينــه وبــن الورثــة كان علــى 20% مــن ثمــن املبيــع ( كل 
هــذه البينــات واألدلــة تشــير إلــى أن ملــورث موكلــي نســبة 20% نظيــر 
ــا لــم جنــد  أتعابــه ، كمــا أن الدليــل علــى صحــة هــذه األتعــاب هــو أنن
احــد ســواًء كان مــن الورثــة أو مــن غيرهــم يطــرح نســبة غيــر نســبة 
ــى أن املدعــى عليهــم حســموا  الـــ 20%  املذكــورة وهــذا مــا يؤكــد عل
أنهــم عــادوا  النســبة مــن األتعــاب إال  أمرهــم بإعطــاء موكلــي هــذه 
ليجحــدوا حقــه مــن أساســه رغــم ثبوتــه هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه وكالــة أبــرز ردا هــذا نصــه أوال«:- يعلــم فضيلتكــم أن 
املــواد )26-27-28( مــن نظــام احملامــاة والئحتــه التنفيذيــة قواعــد آمــره 
حــددت أن احملكمــة املختصــة بتحديــد أتعــاب احملامــي هــي احملكمــة 
التــي  اعلــم بدقائــق الوقائــع والظــروف واملابســات وعــدد اجللســات 
والعنايــة مــن واقــع املســتندات واملذكــرات املقدمــة مــن احملامــي . وقــد 
نصــت املــادة )26( مــن نظــام احملامــاة :)حتــدد أتعــاب احملامــي وطريقــة 
دفعهــا باتفــاق يعقــده مــع موكلــه ، فــإذا لــم يكــن هنــاك اتفــاق أو 
كان االتفــاق مختلفــا فيــه أو باطــا قدرتهــا احملكمــة التــي نظــرت 
يف القضيــة عنــد اختافهمــا ، بنــاء علــى طلــب احملامــي أو املــوكل مبــا 
يتناســب مــع اجلهــد الــذي بذلــه احملامــي والنفــع الــذي عاد علــى املوكل، 
ويطبــق هــذا احلكــم إذا نشــأ عــن الدعــوى األصليــة أي دعــوى فرعيــة.
وحيــث أن احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة ســبق أن صرفــت النظــر 
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عــن دعوانــا وكالــة ضــد ................. نظــرا ملطالبــة الوكيــل بالقيمــة 
والقيمــة بذمــة ................. ومت نظــر الدعــوى ضــد .............. بالريــاض 
وقــد أبطلــت جميــع الصكــن بقــرار مــن مجلــس القضــاء األعلــى وأمــر 

ملكــي ســامي بنــاء علــى برقيــة رفعــت مــن ..................... .
وبنــاء عليــه أطلــب مــن فضيلتكــم صــرف النظــر عــن الدعــوى لعــدم 
اختصــاص احملكمــة وأن ينظــر يف طلبــي هــذا كدفــع شــكلي يبــت 
فيــه قبــل نظــر القضيــة حرصــا علــى كســب الوقــت لنــا كمتداعيــن .
ثانيــا«:-ال يفتــر املدعــي عــن تزييــف احلقائــق وتضليــل القضــاء وااللتــواء 
عــن احلــق ، فهــا هــو يدعــي بــأن الورثــة مقريــن بــــ 20% وثبــوت أتعابــه!! 
ونتســاءل ملــاذا أقــام هــذه الدعــوى ؟ أليــس إلثبــات أتعابــه ، وهــل تناســى 
أنــه كان شــريك يف الشــراء مــن الورثــة يف البيــع احليلــة الباطــل لتثبيــت 
األتعــاب والوصايــا الباطلــة بعــد أن أبطــل العقــد ومــا يدعيــه باحملكمــة 
العامــة بالطائــف فضيلــة الشــيخ ...................... بالصــك رقــم 5/8/194 
وتاريــخ 1429/3/10هـــ. ثــم إن الورثــة لــم يقــرون ويلحــظ فضيلتكــم 
أتعابــه مبوجــب صلــح باطــل وذلــك ال  الــذي ذكــرت فيــه  العقــد  أن 
يعتـــبر إقــرار ذكــر يف كشــاف القنــاع 425/10 )مــن ُأدعــي عليــه بحــق 
فأنكــره ، ثــم قــال صاحلنــي عــن املــال الــذي تدعيــه لــم يكــن مقــرا 
بــه وذكــر أيضــًا يف 424/10 ) فمتــى كان أحدهمــا عاملــًا بكــذب 
نفســه فالصلــح باطــل يف حقــه ومــا أخــذه العالــم بكــذب نفســه حــرام 
ــم  ــه  إن عل ــه الشــاهد ب ــه مــن أكل املــال بالباطــل وال يشــهد ل ــه ألن علي
ظلمــه ألنــه إعانــة علــى باطــل ( وهــذا مــا شــهد بــه الشــهود نظــرًا ملــا 
علمــوه. كمــا أنــه ليــس صحيحــا« أن هيئــة اخلبــراء أقــرت مــا ذكــره مــن 

نســبة20%فاملائة.
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ثالثا«:-لــم نكــن كموكلــن علــى إطــاع مبا قام بــه املدعي يف ترافعه 
يف القضيــة فلــم يطلعنــا إال علــى عــودة األرض مدعيــا« أنــه مــن أعادهــا 
واســتغل حاجــة الورثــة املاليــة مدعيــا بــأن لديــه زبــون واحلقيقــة أنــه يســعى 
لتثبيــت أتعابــه والضغــط عليهــم بنســبة أتعابــه فطالــب فالبدايــة بـــ%30 
فاملائــة ثــم شــارك الورثــة بنســبة 20% فاملائــة وأثنــاء دعــواه الثانيــة لــدى 
الشــيخ ................... بالطائــف طلبنــا بيــان بأعمالــه وعندهــا اكتشــفنا 
أنــه الســبب الرئيســي يف ضيــاع القضيــة حيــث لــم يطالــب إال بالثمــن .  

رابعــا«:- ليــس صحيحــا ماذكــره وكيــل املدعــي بــأن الوكيــل رحمــه 
اهلل طالــب بعــودة األرض ويظهــر لفضيلتكــم أن الوكيــل رحمــة اهلل لــم 
يطالــب بعــودة األرض بــل طالــب بالثمــن ممــا كان لــه بالــغ الضــرر علــى 
تكييــف القضيــة بشــكلها الصحيــح وأخــذ يتخبــط يف رفــع الدعــاوى 
ويضلــل القضــاء حتــى مت تكييفهــا بالشــكل الصحيــح مــن مجلــس 
ــة بعــد  ــى ســلطات الدول ــى وعــودة األرض عــن طريــق أعل القضــاء األعل
أن رفــع برقيــة ............... وليــس وكيلنــا املدعــي .كمــا أن االتفــاق بــن 
مورثنــا والوكيــل كان علــى إعــادة املزرعــة أو الثمــن بإقــرار الوكيــل 
رحمــة اهلل ولنفتــرض جــدال وليــس حقيقــة أننــا طالبنــا بالثمــن أليــس 
مــن الواجــب عليــه كأحــد أعــوان القضــاء أن يســاعد يف إحقــاق احلــق 
وليــس املطالبــة بالباطــل وتضليــل القضــاء . وعليــه فأننــي أطلــب مــن 
فضيلتكــم صــرف النظــر عــن دعــواه لعــدم اســتحقاقه مــا يدعيــه بعــد 
ثبــوت إضــراره بالقضيــة وأن األميــر ســبق وأن عــرض عــودة األرض 
للمــورث إال أن املدعــى رفــض بصفتــه وكيــل وطالــب بالقيمــة وأخــذ 
يتخبــط يف رفــع الدعــاوى طمعــًا يف زيــادة أجرتــه بإطالــة أمــد املرافعــة 
وأجــل اخلصومــة متجاهــًا مصلحــة املــوكل ، ذكـــــر يف املوســوعة 
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الفقهيــة ) يشــترط الســتحقاق اجلعــل يف الدابــة الضالــة ونحوهــا مــن 
األمــوال الضائعــة أال يكــون املتعاقــدان أو احدهمــا عاملــًا مبكانهــا ألن 
مــن علــم مكانهــا غــار وخــادع لصاحبــه فيفســد العقــد فــإن علــم العامــل 
فالراجــح أنــه ال شــيء لــه ويكــون آثمــًا ضامنــًا للضالــة إن تلفــت ألن 

اإلتيــان بهــا صــار واجبــًا عليــه حيــث علــم مكانهــا دون صاحبهــا. 
ثــم إن املدعــي فضــًا عــن إضــراره بالقضيــة لــم يكــن ملــا رفعــه مــن 
دعــاوى أي أثــر يف إصــدار األحــكام فصــرف النظــر عــن الدعــوى ضــد 
بعــودة  ثــم حكــم  ............. ولــم يحكــم مببلــغ األرض ضــد األميــر  
ــاًء علــى أمــٍر ســاٍم بنــي علــى قــرار مجلــس القضــاء األعلــى ،  األرض بن
ذكــر يف الفــروع البــن مفلــح والقواعــد البــن رجــب وكشــاف القنــاع )إن 

رد اإلمــام العبــد اآلبــق فــا شــيء للعامــل ( . 
وعليــه يظهــر لفضيلتكــم أن الوكيــل رحمــه اهلل لــم يكــن ترافعــه 
إلحقــاق احلــق بــل طمعــا« يف زيــادة أجرتــه أخــذ يطالــب بالثمــن  هــذا إذا 
أحســنا الظــن وإذا أســأناه كان يثبــت البيــع ل................. فانحــرف عــن 

مســار الدعــوى بعــد أن كان يطالــب بــاألرض ا.هـــ
وجــرى ســؤال املدعــي وكالــة هــل لديــه زيــادة بينــة علــى دعــواه فقــال : 
نعــم ، لــدي عقــد االتفــاق علــى االتعاب وأبرز عقدًا هذا نصه : احلمد هلل 
رب العاملــن والصــاة والســام علــى اشــرف األنبيــاء واملرســلن ســيدنا 
 .............. محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم أجمعــن وبعــد حيــث ان 
رحمــه اهلل توفــى وانحصــر ارثه الشــرعي يف زوجتــه .................... زوجته 
حــال حياتــه ويف أبنائــه ..............و...........و.............  مبوجــب صــك حصــر 
اإلرث رقــم 13/47 يف 1423/8/20هـــ الصــادر مــن احملكمــة العامــة 
 ............ .......... توفــى وانحصــر ارثــه يف زوجتــه  بالطائــف وحيــث ان 
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وابنــه ...........و.............. مبوجــب صــك حصــر اإلرث رقــم 54 وتاريــخ 
1426/1/12هـــ الصــادر مــن احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة والن 
املــورث ورثهــم مزرعــة ... الكائنــة .............. مبكــة املكرمــة اململوكــة 
لــه بالصــك الشــرعي رقــم 1184 وتاريــخ 1392/7/11هـــ  ومــا احلــق بــه 
مــن احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة بالقــرار رقــم 12/71/46/ض 
وتاريــخ 1423/12/1هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ... واملصــدق مــن 
محكمــة التمييــز بالقــرار رقــم 2/6/80 وتاريــخ 1424/1/16هـــ بنــاًء 
علــى قــرار مجلــس القضــاء االعلــى رقــم 4/140 وتاريــخ 1423/4/24هـــ 
.. والن منذ عامن بعد ان أعيدت املزرعة واستلم ما صرف من تعويض 
ومقــداره خمســمائة وأربعــة وعشــرون ألــف وســتمائة وخمــس وعشــرين 
ريــااًل ومت توزيــع التعويــض علــى الورثــة كل حســب حصتــه وعرضــت 
املزرعــة للبيــع منــذ عامــن ولــم يتقــدم لهــا إال بعــض الكذابــن وأخيــرا 
مت االتفــاق بــن الورثــة علــى تقديــر املزرعــة مببلــغ خمــس وخمســون 
مليــون ريــاال تراضيــًا وحــًا فوافــق األطــراف علــى هــذا التقديــر والن 
و..  ريــال   11.000.000 اســتحقاقه  يصبــح   %20 لل..............نســبة 
............ وصيــة لوالــده وأتعــاب لــه قــدرت بعشــرة مليــون ريــااًل ووافــق 
عليهــا جميــع الورثــة والن بالطــرح بعــد حــذف حقــوق احملامــي يكــون 
الباقــي 44 مليــون ريــال وبحــذف العشــرة مليــون حقــوق ............. يكــون 
املتبقــي أربعــة وثاثــن مليــون ريــااًل و يكــون نصيــب الزوجــة الثمــن 
ومقــداره أربعــة مليــون ومائتــن وخمســون الــف ريــال تســلم لوكيلهــا 
ابنهــا .................. ويكــون نصيــب ............ خمســة مليــون وتســعمائة 
وخمســون ألــف ريــال 5.950.000 ريــال ويكــون نصيــب ورثــة .............. 
يرحمــه اهلل البنــه ............ احــد عشــر مليــون وتســعمائة ألــف ريــال اقتنــع 
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ــون والباقــي النصــف يدفــع  ــا ومقــداره خمســة ملي ــه نصفه ــان يدفــع ل ب
بعــد ســنة ومقــداره خمــس مليــون وتســعمائة ألــف ريــال مــن الدفعــة 
ــى ......................... بالتقســيط ومــا تبقــى  الثانيــة متــى بيعــت األرض عل
لــكل مــن .................و................و.................... وقــرر كل مــن ............. 
بوكالتــه عــن والدتــه .............. و.................... و.................... عــن والدتــه 
............. بــان لــم يعــد لهــم أي دعــوى او مطالبــة او أي شــيء بــه غــرر او 
غــن او خافــه مــا عــدا مــا بقــي......... ومقــداره خمــس مليــون وتســعمائة 
الــف ريــال وان يصــدر كًا مــن ............... و.................. و.................. 
وكالــة افــراغ وقبــض الثمــن ولــه حــق التصــرف يف أرض ... ، وبــاهلل 
التوفيــق ......................... عــن والدتــه  ، .............. توقيــع ، ......... عــن 
والدتــه توقيــع ، ................... توقيــع ،شــهد بذلــك ..................  توقيــع، 
..................  توقيــع ، ...................  توقيــع ………. توقيــع أ.هـــ ، ثــم 
قــرر املدعــي وكالــة قائــًا : إن لــدي زيــادة بينــة ولكــن أطلــب إمهالــي 
إلحضارهــا ، هكــذا قــرر ، ولــذا رفعــت اجللســة ثــم يف جلســة أخــرى 
حضــر الطرفــان وكالــة وقــرر املدعــي وكالــة قائــا ان لــدي بيانــا 
بجميــع األعمــال التــي قــام بهــا مــورث موكلــي مــن عــام 1415هـــ وقــد 
دونتــه بورقــة فأطلــب االطــاع عليهــا ورصدهــا بنصهــا وأبــرز ورقــة هــذا 
نصهــا موجــز عــن األعمــال التــي قــام بهــا مــورث موكلــي منــذ توليــه 
وكالــة شــرعية مــن مــورث املدعــى عليهم برقــم 3 وتاريــخ 1415/8/8هـ 
وحتــى أعيــدت املزرعــة للورثــة مــع مــا صــرف لهــا مــن تعويــض علــى مــدى 
خمســة عشــرة عامــًا مــن (  1415هـــ ــــــ1430هـــ ( وهــي علــى مراحــل 

وســيأتي بيانهــا أدنــاه :-
 املرحلــة األولــى : االســتدعاءات املقدمــة للمقــام الســامي بشــأن إيقــاف 
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التصــرف يف املزرعــة ومتــت متابعتهــا بــن املقــام الســامي ووزارة الداخليــة 
ــة العاصمــة املقدســة واحملكمــة العامــة  وأمــارة مكــة املكرمــة وأمان
مبكــة املكرمــة وحتــى صــدور األمــر بإيقــاف التصــرف يف املزرعــة 

وقــد اســتمر ذلــك حتــى إقامــة الدعــوى علــى ..................... .
املرحلــة الثانيــة : الدعــوى املقامــة مــن مــورث موكلــي ضــد ................... 
أمــام احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة والتــي مكثــت أكثــر مــن 
ســنة ) مــن 1415/8/14هـــ حتى1416/10/21هـــ (.والتــي صــدر بهــا 
الشــيخ  فضيلــة  مــن  1416/4/10هـــ  وتاريــخ   5/19/53 رقــم  الصــك 
املطالبــة  وإن  الدعــوى  عــن  النظــر  بصــرف  والقاضــي   .......................
بالقيمــة تتجــه علــى .......................... ومــا أحلــق ذلــك مــن اعتراضــات 

حتــى املصادقــة علــى الصــك   .
املرحلــة الثالثــة : القضيــة املقامــة مــن مورث موكلي ضــد ...................... 
بالريــاض علــى ضــوء اإلفهــام الصــادر مــن ســمو  العامــة  باحملكمــة 
ــة برقــم 17708 وتاريــخ 1417/3/10هـــ بإقامــة الدعــوى  ــر الداخلي وزي
ضــد ............. والتــي نظــرت باحملكمــة العامــة بالريــاض لــدى الشــيخ 
.................. الصــادر بهــا احلكــم رقــم 16/176 وتاريــخ 1419/5/22هـــ 
ــال )  ــغ وقــدره 54.000.000 ري ــزام .................. بدفــع مبل والقاضــي بإل
أربعــة وخمســن مليــون ريــال ( وقــد مكثــت هــذه القضيــة ثاثــة أعــوام 

) مــن 1417/3/20هـــ ، إلــى 1420/2/30هـــ (.
رقــم  بالصــك  الصــادر  احلكــم  تنفيــذ  إجــراءات   : الرابعــة  املرحلــة   
 ) مــن  عامــن  ملــدة  ومكثــت  :1419/05/24هـــ  وتاريــخ   )16/176(

1422/08/11هـــ( إلــى   ، 1420/5/13هـــ 
املرحلــة اخلامســة : صــدور األمــر الســامي البرقــي رقــم  )15836 ( يف 
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1422/08/12هـــ ، بإحالــة كامــل املعاملــة ملجلــس القضــاء األعلــى 
لدراســتها ، واملتابعــة املســتمرة حتــى  صــدور قــرار املجلــس املوقــر رقــم 
4/140 يف 1423/2/24هـــ ، املؤيــد باألمــر الســامي رقــم 22943 يف 
1423/06/14هـــ ، املتضمــن إعــادة األرض ملالكهــا األصلــي .............. 
مــع مــا صــرف مــن تعويــض ، وقــد مكثــت )11( شــهرًا تقريبــًا مــن 

)1422/8/12هـــ حتــى 1423/7/15هـــ(.
املرحلــة السادســة  : الدعــوى املقامــة مــن مــورث موكلــي ضــد ...............
....و..................... أمــام احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة لــدى فضيلــة 
الشــيخ ....................... وصــدور إفهــام مــن فضيلتــه برقــم 12/71/46 
وتاريــخ 1423/12/1هـــ والــذي ال يســوغ لــه نظــر هــذه الدعــوى التــي 
بــت فيهــا مجلــس القضــاء األعلــى ومــن ثــم إكمــال الدعــوى مــن خلفــه 
الشــيخ ... والــذي قــام بالتهميــش علــى صــك امللكيــة وإعــادة املزرعــة 
ملالكهــا األصلــي ومــن ثــم لورثتــه مــن بعــده وإلغــاء جميــع املبايعــات 
وإجــراء التهميــش علــى صــك امللكيــة ومتابعــة ذلــك لــدى كتابــة العــدل 

والتــي اســتمرت ) مــن 1423/11/17هـــ حتــى 1424/2/20 هـــ .
املرحلة  السابعة : الدعوى املقامة من مورث موكلي ضد .................... 
بشــأن املطالبــة بالتعويــض الــذي صــرف للجــزء املختــزل مــن املزرعــة 
لصالــح وزارة املواصــات بعــد مراجعــات مســتمرة لــوزارة املواصــات 
الشــيخ  فضيلــة  لــدى  منظــورة  كانــت  والتــي  العامــة  واحملكمــة 
..................... والتــي حكــم فيهــا لصالــح املدعــى عليهــم مببلــغ وقــدره 
524.625 ريــال مبوجــب الشــيك رقــم 2665 وتاريــخ 1425/4/18هـــ 
مرفــق رقــم )1( ونلتمــس مــن فضيلتكــم احلكــم لنــا بنســبة موكلينــا 

يف هــذا التعويــض إضافــة إلــى طلباتنــا الســابقة ..
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املرحلــة الثامنــة:  مراجعــة احملكمــة العامــة مبكة املكرمة الســتخراج 
 ، 1392/7/11هـــ  يف   1184 رقــم  امللكيــة  لصــك  تالــف  بــدل  صــك 

املســجل بالقيــد رقــم )10177( يف 1426/10/10هـــ   .
املكرمــة  مبكــة  العامــة  احملكمــة  مراجعــة   : التاســعة  املرحلــة 
وكتابــة عــدل األولــى الســتنزال املســاحة املختزلــة مــن صــك امللكيــة 
رقــم )1184( يف 1392/7/11هـــ لصالــح وزارة املواصــات ، وإضافــة 
املســاحة واألطــوال للصــك بحيــث يكــون جاهــزًا لإلفــراغ عنــد وجــود 

مشــتري للمزرعــة .
 وقــد اســتغرقت املراجعــة لهــذا املوضــوع مــا يقــارب ثمانيــة شــهور ، 
حيــث دارت بهــذا اخلصــوص عــدة مكاتبــات بــن كتابــة العــدل وفــرع 
وزارة املاليــة مبكــة املكرمــة برقــم )2/2650( يف 1427/7/13هـــ ، 
وشــكلت جلنــة مــن عــدة دوائــر حكوميــة وأعــدت محضــرًا بذلــك مــؤرخ 

يف 1428/2/2هـــ .
املرحلــة العاشــرة: متابعــة الدعــوى املرفوعــة مــن املدعــي ............... ضــد 
ورثــة .................... والتــي نظــرت لــدى فضيلــة الشــيخ ....................... 
املدعــي  فيهــا  يطالــب  والتــي  بالطائــف  العامــة  باحملكمــة  القاضــي 
باخلســائر التــي صرفهــا علــى ارض ...مــن قطــع للحجــر ورصــف للطــرق 
وتســويتها وتخطيطهــا واملقــدرة مببلــغ اثنــي عشــرة مليــون ريــال عندمــا 
كانــت مفرغــة باســمه وقــد حكــم فيهــا بصــرف النظــر عــن الدعــوى 
وقــد اســتمرت هــذه الدعــوى مــن 1428هـــ وانتهــت يف العــام 1430هـــ 
وصــدر بشــأنها الصــك رقــم 40ج4/12 وتاريــخ 1430/4/3هـــ بحكــم 

ــز.. ــه مــن محكمــة التميي مصــادق علي
ماحظة
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بتاريــخ  عليهــم  املدعــى  مــورث  توفــى  عندمــا  أنــه  بالذكــر  اجلديــر 
مبتابعــة  آنــذاك  موكلــي  مــورث  قيــام  اثنــاء  وذلــك  1421/8/3هـــ 
إجــراءات تنفيــذ الصــك الصــادر ضــد ............ قــام جميــع املدعــى عليهــم 
دون اســتثناء بتوكيــل مــورث موكلــي إلكمــال مــا بــدأه مــع مورثهــم  ..
هــذا مــا لــزم توضيحــه بصــورة مختصــرة عمــا قــام بــه مــورث موكلي من 
أعمــال مكنــت املدعــى عليهــم مــن إعــادة أرضهــم )... ( إلــى ملكيتهــم 
مــع املبالــغ املتحصــل عليهــا مــن تعويــض وزارة املواصــات ومــا تبعهــا 
ــي  ــة إنن ــم قــرر املدعــي وكال ــى العــام 1430هـــ ا.هـــ ، ث ــا حت مــن قضاي
أحضــرت زيــادة بينــة علــى دعــوى موكلــي وأحضــر للشــهادة وأدائهــا 
..................... بالســجل املدنــي رقــم ............. ، وطلــب ســماع مــا لديــه 
مــن شــهادة وشــهد قائــا إننــي اشــتريت هــذا العقــار املســمى ... باملغمــس 
مــن .................. وهــو اشــتراها مــن ................و..................... اشــتراها 
مــن ..................... ثــم صــدر قــرار مــن مجلــس القضــاء األعلــى ببطــان 
جميــع بيــوع األرض وعودتهــا ملالكهــا األول ...............وألننــي عملــت يف 
األرض وخســرت  فيهــا وبعــت أجــزاء منهــا فقــد حاولــت إعــادة شــرائها 
مــن ورثــة .......... واتصلــت بوكيلهــم ..................... وذكــرت لــه رغبتــي 
يف شــراء العقــار مــن الورثــة وأدخلــت مجموعــة مــن الوســطاء مــن أجــل 
إنهــاء املوضــوع منهــم الدكتــور .............. وبعــد محاولــة وافقــوا علــى أن 
أقــوم بتطويــر األرض مقابــل نســبة لــي ولهــم ول.................... مــن ثمــن 
البيــع علــى النحــو اآلتــي أربعــن باملائــة لــي أنــا وأربعــن باملائــة لورثــة 
بذلــك  بيننــا  عقــد  ل................ وكتبنــا  باملائــة  وعشــرين   .................
لكنــه لــم يوقــع بســبب اختــاف الورثــة ................. فيمــا بينهــم وأنــا 
.................... ووكيــل عنهــم يف  ............... وهــو أحــد ورثــة  أشــهد أن 
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التفــاوض يف هــذا العقــد قــد أقــر أمامــي بــأن ل................... مــا نســبته 
عشــرين باملائــة مــن قيمــة األرض مقابــل األعمــال التــي قــام بهــا وهــي 
الدعــاوى التــي برفعهــا حيــث أقــام دعــوى لــدى الشــيخ ............. ودعــوى 
عنــد الشــيخ ................... وأيضــا راجــع مجلــس القضــاء األعلــى علمــا 
بــأن ............... هــذا كان وكيــل الورثــة يف التفــاوض ولكــن الوكيــل 
عــن الورثــة حقيقــة هــو .................. هــذا مــا لــدي وأشــهد بــه وبعــرض 
الشــاهد وشــهادته علــى املدعــى عليــه وكالــة فأبــرز ورقــة هــذا نصهــا: 
ــه أحــد خصــوم  ــب مــن فضيلتكــم رد شــهادة .................. حيــث أن أطل
الورثــة الواضحــن يف القضيــة بعــد أن نزعــت األرض بقــرار مجلــس 
القضــاء األعلــى مــن حتــت يــده  كمــا تتضــح عداوتــه مــن ســياق شــهادته 
ورفضنــا كورثــة املوافقــة لــه ول.. املشــهود لــه أن تتــم مشــاركتنا يف 
أرضنــا مبــا نســبته ســتن يف املائــة مــن مســاحة األرض مقابــل أعمالهــم 
وأجرتهــم كمــا اعتــدى بعــد أن تســلمنا وتقــدم بطلــب ترخيــص محطــة 
بنزيــن علــى جــزء مــن األرض  مرفــق طلبــه لألمانــة فضــا عــن الدعــوى 
حاليــًا  وكالــة  املدعــي  عنــه  وكالــة  رفعهــا  أن  ســبق  التــي  الباطلــة 
احملامــي ............... للمطالبــة بالتعويــض عــن خســائرهم يف تخطيــط 
األرض وإصاحاتهــا كمــا يدعــي وأن مورثنــا هــو مــن كان ســببا لهــم 
يف خســائرهم هــذا وقــد صــرف النظــر عــن دعواهــم مبوجــب الصــك 
رقــم40/ج4/12 وتاريخ1430/4/3هـــ أ.هـــ ، وبســؤال املدعــى عليــه عــن 
ــة مــع موكليــه فأبــرز  عقــد األتعــاب الــذي وقعــه مــورث املدعــن أصال
بيــع  توقيــع عقــد  أواًل: مت   : هــذا نصهــا  ورقــة  املدعــى عليــه وكالــة 
بصلــح باطــل لــم يطلعنــا قبــل توقيعــه علــى الصكــوك وكيفيــة ترافعــه 
بقضيتنــا  ولــم يأتنــا ســوى نتيجــة عــودة األرض وبعنــا األرض لــكل مــن 
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ــم نقــر وليــس  ــة ... ول ــح عليهــا وأحــد الورث .................... بنســبة مت الصل
لنــا حــق اإلقــرار بــأن ل... نســبة عشــرين باملائــة مــن قيمــة األرض فمــا 
هــذا العقــد إال بيــع بعــد أن ُمنعنــا مبباركــة مــن ... مــن اســتام حصصنــا 
مــن اإلرث طيلــة ســت ســنن قاومنــا فيهــا أشــد أنــواع الفقــر معارضــن 
فيهــا فريــة أتعــاب ............ والنســب املبالــغ فيهــا التــي لــم يســبقه بهــا 
ــن  ــغ ثمان ــون مببل ــاك زب ــأن هن ــال .............. ب ــه عندهــا احت محامــي قبل
مليــون بالتقســيط وعنــد اعتراضنــا علــى البيــع بــدون ضمانــات غيــر 
الشــيكات كدخــول املشــتري كشــريك أو عــدم اإلفــراغ حتــى ســداد 
كامــل املبلــغ زمجــر وأرعــد وأخــذ يهــدد ويتوعــد ومت الصلــح بشــرائه هو 
وأحــد الورثــة أنصبــت الورثــة ومتــت كتابــة العقــد املدعــى بــه بشــرط بيــع 
ــوم الثانــي بتســليمنا  ــا الي ــى املشــتري املزعــوم وعنــد مطالبتن األرض عل
احلصــص ذكــر بــأن املشــتري نصــاب وأننــا بعنــا مبوجــب العقــد احليلــة 
وأخــذ يتمســك بالتواقيــع كإقــرارات حتــى يومنــا هــذا ولــن يتــم تســليمنا 
شــيء حتــى يبيــع علــى أي زبــون ،ذكر يف كشــاف القنــاع 425/10)من 
ُأدعــي عليــه بحــق فـــأنكره ثــم قــال صاحلنــي عــن املــال الــذي تَدعيــه لــم 
يكــن مقــرًا بــه( وذكــر أيضــًا يف 424/10)فمتــى كان أحدهمــا عاملــًا 
بكــذب نفســه فالصلــح باطــل يف حقــه ومــا أخــذه حــرام عليــه ألنــه مــن 
أكل املــال بالباطــل وال يشــهد لــه الشــاهد بــه إن علــم ظلمــه ألنــه إعانــة 
علــى باطــل( وهــذا مــا شــهد بــه الشــهود )مرفــق صورتــه( . وعندهــا رفعنا 
دعــوى إلبطــال البيــع ترافــع .............. كوكيــل عــن ............... وعــن 
نفســه كمشــترين مــن الورثــة وطــرد شــر طــرده وعــاد يف القضيــة لــدى 
خلــف الشــيخ ............. الشــيخ ............... كمتدخــل للمطالبــة بأتعابــه 
بنســبة 20% مــن قيمــة األرض مببلــغ  إحــدى عشــر مليــون ريــال وأبطــل 
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فضيلــة ناظــر القضيــة البيــع ل............... حيــث ال يحــق لــه كوكيــل 
املشــاركة يف املــال املتنــازع فيــه حســب املــادة 25 مــن نظــام احملامــاة  
عندهــا طالــب بأتعابــه حصــة مــن األرض وصــرف النظــر عــن دعــواه 
وأنــه ليــس لــه احلــق يف مــا يدعيــه وعليــه رفــع دعــوى إلثبــات أتعابــه ينظــر 
الصــك رقــم 5/8/194وتاريــخ 1429/3/10هـــ كذلــك رده عــن دعوانــا 
واملشــار فيــه بأنــه شــريك يف الشــراء مــن الورثــة وأن ذلــك مت مبوجــب 
صلــح وليــس كإقــرار بأتعابــه. كمــا أن ممــا يبطــل دعــواه مطالبتــه 
باثنــي عشــر مليــون ريــال والعقــد ذكــر فيــه أحــد عشــر مليــون ريــال ويف 
ذلــك جهالــة يف اجُلعــل وبالتالــي يبطــل العقــد ونطلــب مــن فضيلتكــم إذا 
لــم تقتنــع مبــا قدمنــا مــن إثباتــات حتديــد جلســة نحضــر فيهــا الشــهود 
علــى هــذا العقــد. ا.هـــ ، كمــا جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن األعمــال 
التــي قــام بهــا مــورث املدعيــن أصالــة والتــي ذكرهــا املدعــي وكالــة يف 
اجللســات املاضيــة فأبــرز املدعــى عليــه وكالــة ورقــة هــذا نصهــا : بشــأن 

ــة .................... رحمــه اهلل ــة ورث بيــان أعمــال املدعــي وكال
ــَن َلــُه ُســوُء َعَمِلــِه  ــِه َكَمــْن ُزيِّ َنــٍة ِمــْن َربِّ قــال تعالــى: )َأَفَمــْن َكاَن َعَلــى َبيِّ

َبُعــوا َأْهَواَءُهــْم( )14محمــد(  َواتَّ
إننــا والقضــاء كنــا ضحيــة ملــن جعـــل القضــاء ميدانــًا لارتـــزاق وتضليل 
املوكلــن والقضـــاة ســعيًا ألغـــراض دنيـــوية تــويف وهــو لــم يخـــٌرج منهــا 
الفاحصــة  فضيلتكــم  بعــن  لقضيتنــا  ينظــر  لــم  إن  ونخشــى  بشــيء 
حلقائــق األمــور أن يلحقـــه عــذاب فعلتــه يف قبــره ونحــن واهلل ال نرضــى لــه 
ــا رحمهــم اهلل ذلــك ويظهــر لفضيلتكــم أن القضيــة مــرت  وال ملوكلين
بعــدة مراحــل :- املرحلــة األولــى :- بيعــت األرض علــى ............ رحمــه 
اهلل مبوجــب عقــد بيــع صــوري أيــام التعويضــات إلدخالهــا علــى الدولــة 
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لــم يســتطع األميــر إدخالهــا  وقــام ببيــع األرض علــى ............. وعليــه فــإن 
بيــع ....... مبوجــب العقــد بيننــا وبــن ....... فــإن هــذا البيــع علــى .............. 
هــو بيــع باطــل )قضيــة ســهله عاديــه وليســت معقــده( مت توكيــل املدعــي 
منتحــًا شــخصية احملامــي ينظــر العقــد ومت االتفــاق معــه بُجعــٍل نفتــرض 
ــه وليــس  ــى تكييــف العقــد كعقــد ُجعال ــدل عل ــه وي ــم يتفــق علي ــه ل أن

إجــارة أن املدعــي لــم يســتلم أي مبلــغ خــال فتــرة التعاقــد.
الــرد عــن مرحلتــه األولــى والثانيــة والثالثــة  الثانيــة:- وفيهــا  املرحلــة 
قضيــة  يف  ترافعــه  بشــأن  والســابعة   والسادســة  واخلامســة  والرابعــة 
.............. مبحكمة مكة وقضية ........... مبحكمة الرياض وسيظهر 
لفضيلتـــكم أن مــا يدعيــه يف ترافعــه ظاهــره فيــه احلــق وباطنــه من قبـــله 
يه وتفريطه وإخالـــه بواجباته كوكيـــل أميـــن  الباطل كما يظهر تعدِّ
ضامن لتصـــرفاته شـــرعًا وإخالـــه بأصـــول الترافع بالشكل الصحيح 

والواضــح لفضيلتكــم بالنظــر إلــى الصكــوك التــي أبرزهــا:-
1. مطالبتــه مبــا يضمــن تســليم املزرعــة أو الثمــن )القيمــة(  يف الدعــوى 
املنظــورة باحملكمــة العامــة مبكــة  ضــد مــن بيــده العــن ................. 
وبعــد رفــع احلكــم للتمييــز واعتــرض علــى احلكــم ذاكــرًا يف الئحتــه 
أن البيــع باطــل علــى ........... ولــم تكــن حتــت يــده وقــد وردت ماحظــة 
ــره  ــه تأثي ــك الصــورة ل ــى ............... بتل ــع عل ــأن البي أعضــاء احملكمــة ب
علــى بيــع ......... علــى ............. إال أنــه عــدل بعــد مــا ذكــر يف الئحتــه 
َعــَدل ولــم يطالــب إال بالثمــن فقــط وهــذا يضعــه مثــار تهمــه إلثبــات البيــع 

ل................................
 ................... وطلــب  بالثمــن  للمطالبــة   ............ علــى  باطــل  ادعــى   .2
إمهالــه إلعــادة األرض وذكــر ............... أن البيــع عليــه صــوري وتصرفــه 
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تصــرف فضولــي وتصــرف الفضولــي باطــل وحقيقتــه وكالــة إال أن 
وكيلنــا ادعــى بــأن البيــع صحيــح والقيمــة ثابتــة يف ذمــة ......... واألرض 
عــدل وأصبحــت حتــت تصرفــه  مــن كتابــة  أفرغــت بصــك شــرعي 
حتــت  األرض  بــأن  مكــة  مبحكمــة  دعــواه  يف  ماذكــره  مناقضــَا 

تصرفنــا وليســت حتــت تصــرف األميــر وأن البيــع باطــل.
يــه رحمــه اهلل علــى إحقــاق احلــق )بطــان البيــع علــى ...............(  3. تعدِّ
ومحاولــة إثبــات البيــع الباطــل مــع علمــه ببطانــه )ينظــر االعتــراض 
علــى التمييــز يف حكــم ................ مرفــق صورتــه كمــا ينظــر صــك 
محكمــة الريــاض( وتضليــل فضيلــة القاضــي ......... باحملكمــة العامــة 
بالريــاض بأنــه طالــب بــاألرض وأفهــم ليــس لــه حــق املطالبــة إال بالثمــن 
علمــا أن فضيلــة ناظــر القضيــة مبكــة حكــم بتوجيــه الدعــوى علــى 
يحــرم علــى وكيــل  بالثمــن وتضليلــه  أن عــدل وطالــب  بعــد   ............
اخلصومــة )الشـــيخ آل خنــن مجلــة العــدل العــدد15( واملفتــرض عليــه 
كوكيــل للخصومــة إعانــة القاضــي علــى إحقــاق احلــق وليــس تضليلــه، 
ــَقّ َوَأْنُتــْم  ــَقّ ِباْلَباِطــِل َوَتْكُتُمــوا احْلَ متجاهــًا قولــه تعالــى: )َوال َتْلِبُســوا احْلَ
َتْعَلُمــوَن( ومــا رواه ابــن عمــر عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال ) مــن 
خاصــم يف باطــل وهــو يعلمــه لــم يــزل يف ســخط اهلل حتــى ينــزع( وقولــه 
ــاء بغضــب مــن اهلل( رواهمــا  ــم  فقــد ب ــى خصومــة بظل - )مــن أعــان عل
أبــو داوود وُذكـــــر يف املوســوعة الفقهيــة )ُيشــترط الســتحقاق اجُلعــل يف 
الدابــة الضالــة ونحوهــا مــن األمــوال الضائعــة أال يكــون املتعاقــدان أو 
ــم مكانهــا غــار وخــادع لصاحبــه  احدهمــا عاملــًا مبكانهــا ألن مــن عل
فيفســد العقــد فــإن علــم العامــل فالراجــح أنــه ال شــيء لــه ويكــون 
آثمــًا ضامنــًا للضالــة إن تلفــت ألن اإلتيــان بهــا صــار واجبــًا عليــه حيــث 
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علــم مكانهــا دون صاحبهــا( .وبعــد اطاعكــم ســيظهر لفضيلتكــم 
ــًا بالباطــل -أطــال أمــد القضيــة طمعــًا يف  أنــه كان عاملــًا باحلــق مطالب
زيــادة أجرتــه ونســبته رحمــه اهلل حيــث أن األرض بيعــت صوريــًا علــى 
.................. بســعر فلكــي ســتة وثمانــون مليــون ريــال وإذا كان االتفــاق 
كمــا ادعــى بالنســبة أصبــح الوكيــل طامعــًا يســعى ملصلحــة نفســه 
متجاهــا مصلحتنــا كموكلــن وإحقــاق احلــق وأخــذ يدعــي بالثمــن 

وعــدل عــن املطالبــة بــاألرض.
بالريــاض  العامــة  باحملكمــة  القضيــة  ناظــر  فضيلــة  يحكــم  لــم   .4
بــأن  ادعــى وكيلنــا وحكــم  القيمــة كمــا  مــن  بأقــل  البيــع  بصحــة 
البيــع علــى ........... صــوري وحقيقتــه وكالــة وأن بيــع .................... بيــع 
فضولــي لــذا فتلزمــه قيمتهــا وقَيمــت األرض مببلــغ خمســن ريــال للمتــر 
وقــت البيــع علــى األميــر عــام 1404هـــ بنــاء علــى تقديــر قــرار هيئــة النظر 
باحملكمــة العامــة مبكــة ورد دعــوى وكيلنــا )املدعــي( فيمــا زاد عــن 
ذلــك ويعلــم فضيلتكــم أن معنــى رد الدعــوى هــي بطانهــا وكذبهــا 

ــة لنظــام املرافعــات الشــرعية. ــادة)45( مــن الائحــة التنفيذي امل
فهــد رحمــه  للملــك  رفعهــا  ببرقيــة  احلـــكم   علــى   ......... اعتــرض   .5
ــلى وحــق احلــق بدراســة الصكــن  ــس القضــاء األعــ ــيلت ملجلــ اهلل وأحـ
مــن احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة مــع .................... واحملكمــة 
العامــة بالريــاض مــع .................... وحكــم ببطــان احلكمــن بهمــا وأن 
البيــع وهمــي وباطــل ومابنــي علــى باطــل فهــو باطــل وإعــادة األرض لنــا 
كمــاك أصليــن لــألرض بعــد وفــاة مورثنــا وإلغــاء جميــع صكــوك 
التملــك علــى األرض أوهمنــا املدعــي كوكيــل بعدهــا بأنــه مــن أعــاد 

ــا. ــه مــن تابعه األرض وليــس صحيحــا كمــا يدعــي أن
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6. ونــرد علــى مرحلتــه السادســة بأنــه أصر على رفــع دعوى إلضافة قرار 
مجلــس القضــاء بأصــل الصــك بعــد إلغــاء صكــوك التملــك اجلديــدة 
علــى األرض وأصبــح احلكــم بإضافــة القــرار ألصــل الصــك كارثــة 
يف تســويق األرض، فبعــد املشــاكل علــى األرض طيلــة ســنن  كان 
يســوق األرض بالصــك ومشــكلتها معهــا واليخفــى علــى فضيلتكــم 
أن األرض أشــبه ســمعتها بالعــروس فلــم يلتفــت لهــا مشــتري فعلــي - 
ونــرد علــى مرحلتــه الســابعة بأنــه رفــع دعــوى باتفــاق مــع ................. 
للمطالبــة بالتعويــض املشــار إليــه كنتيجــة للفقــرة الثالثــة مــن قــرار 
مجلــس القضــاء األعلــى املتضمنــة أن التعويــض يتبــع األصــل للمالــك 
ألــف  وأربعــون  وأربعــة  ســتمائة  التعويــض  أن كان  وبــدل   .................
ــة  ــم نســتلم  ســوى خمســمائة وأربع ــال ل وســتمائة وخمســة وعشــرون ري

وعشــرون ألــف وســتمائة وأربعــة وعشــرون ريــال
  بعــد أن تنــازل عــن مائــة وعشــرين ألــف كأتعــاب ملعقــب ............؟ 
وغيــر صحيــح ماذكــره املدعــي وكالــة أن ذلــك احتــاج ملراجعــات مــع 
وزارة املواصــات بــل ســبق االطــاع علــى شــيك التعويــض بيــد .............. 
ورفــض تســليمه إيــاه إال بدعــوى وذلــك حســب منطــوق الصــك وقــد تســلم 
.............. رحمــه اهلل خمســن ألــف ريــال مقابــل هــذه الدعوى فلم يطالب 
يف الدعويــن الســابقتن بهــذه األتعــاب  لعلمــه باســتامها لــذا نطلــب رد 
هــذه الدعــوى لكذبهــا وبطانهــا املرحلــة الرابعــة:- 1- حبــس املدعــي 
الصــك يف يــده وتســويق األرض عــن طريقــه طمعــًا يف الســعي بحجــة 
أنــه لــم يســتلم أتعابــه علمــا بــأن األنظمــة يف الــدول األخــرى ال جتيــز  
للمحامــي أن يحبــس األوراق األصليــة عنــد عــدم وجــود عقــد مكتــوب 
ــز املــوكل  ــى ال يبت ــه حت ــح أن يكــون ســندًا ملطالبت ــل يصــور مــا يصل ب
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ــًا لهــم  ــة حيلتهــم ومضل ــة لســنن مســتغًا ضعفهــم وقل ــز الورث وهــو ابت
بأنــه أعــاد األرض ولــم يزودنــا بــأي مســتندات للقضيــة إال بطلبنــا ذلــك 
عنــد رفعــه للدعــوى لــدى فضيلــة الشــيخ ................  مبحكمــة الطائــف 
احلــال حالــه  البيــع وكأن  وعــروض  الدعــاوى  يتصــرف يف  وكان 

باســتغاله ملســك الصكــوك وســيطرته علــى كافــة شــؤون الورثــة.
2- أمــا بشــأن املرحلــة الثامنــة واســتخراج صــك بــدل تالــف فقــد تلفــت 
الصكــوك وهــي حتــت يــده فاســتخرج صــك بــدل تالــف لــكل مــن 
أراضــي الهــدا و... مبكــة ينظــر  للصكــن واآلن يطالبنــا حتــى علــى 

تعديــه وتفريطــه .
3- ونــرد بشــأن املرحلــة التاســعة إضافــة املســاحة ...  ال علــم لنــا بــأن 
...................... تابــع إضافــة املســاحة وكانــت وكالتــه ملغيــة ونطلــب 

ــا . ــه مــن أضافه ــات أن إثب
4- أمــا ردنــا علــى املرحلــة العاشــرة وادعائــه بالترافــع ضــد ................... 
فبعــد معارضتنــا ألتعابــه تقــدم املــاك الســابقن امللغــاة صكوكهــم 
األرض إلرغامنــا  الضــرر وإصاحــات  عــن  لتعويضهــم  دعــاوى  برفــع 
للعــودة إليــه وتوكيلــه حيــث أن أوراق القضيــة معــه كمــا يظهــر يف 
دعــوى .................. فلــم يتــم رفــع الدعــوى إال بعــد خمــس ســنن مــن 
صــدور قــرار مجلــس القضــاء وعــودة األرض إال أنــه لــم يكمــل ترافعــه 
كمــا يدعــي ويظهــر لفضيلتكــم أنــه كعادتــه ترافــع بعكــس مصلحــة 
موكليــه حيــث ذكــر مبــا فيــه مصلحــة اخلصــم بأنهــم هدمــوا العقــوم 
لــألرض وأزالــوا الطينــة ودفنــوا اآلبــار وهــذا اعتــراف منــه بأنهــم حولــوا 
األرض مــن زراعيــه إلــى مخطــط مكتمــل اخلدمــات كمــا يدعــون وعند 
حضورنــا لــم يكمــل ترافعــه بالقضيــة ولــم يحضــر اجللســات ... منــذ 
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تاريــخ 1429/12/26هـــ وبعــد أن توقــف وكيلــه احلالــي ........................ 
مــن إســاءة ســمعة  .................. قرابــة ســنه وتضررنــا  كوكيــل عــن 
لقــرار  اســتنادًا  الباطلــة  دعواهــم  عــن  النظــر  صــرف  أخيــرًا  األرض 

ــى . ــس القضــاء األعل مجل
............. وحجــز  الشــيخ  لــدى فضيلــة  أتعابــه  5- رفــع دعــوى إلثبــات 
األرض حتفظيــا وعــدم بيعهــا ولــم نســتطع تســويقها خوفــا مــن زيــادة 
ــة العــدل يجــد الصــك  اإلســاءة لســمعتها حيــث أن مــن يســأل يف كتاب
وحينهــا  النظــام  وفــق  بأتعابــه  وتقريــر  الصكــوك  وطلبنــا  موقــف 
اكتشــفنا ســوء فعلتــه رحمــه اهلل وبعــد مرافعــات اســتمرت ســنة ونصف 
طلــب فيهــا فضيلتــه تقاريــر مــن اخلبــراء وهــذا يعنــي أن فضيلتــه لــم ينظــر 
للعقــد الــذي يســتند عليــه وألتــزم فضيلتــه ببطانــه وفــق احلكــم الســابق 
وحكــم بصــرف النظــر عــن الدعــوى لعــدم اختصــاص احملكمــة وعــدل 

عــن فهمــه بنــاء علــى مــا تقدمنــا بــه يف أول جلســة كدفــع شــكلي.
يظهــر لفضيلتكــم إن عــدم وجــود عقــد طيلــة ســنن لــم يكــن املدعــي 
حســن النيــة بــل جعــل املدعــي بــدون التزامــات ويتصــرف يف احلــق املتنــازع 
فيــه علــى أنــه مــال ســائب مينعــه عــن أهلــه ويحجــزه ويبيعــه ويشــتريه 
متييزهمــا  أن صــدر صكــن مت  بعــد  تســاءلنا  عــن  ويســوقه  فضــًا 
عــن مــن تاعــب بقضيتنــا وقضائنــا وتصـــحيح مســار القضـــية بإلغــاء 
احلكمن من أعـــلى سلطات الدولــــة )من قضــــية سهلة ( بقرار  مجلس 
القضــاء األعلــى وأمــر ســاٍم ويبــرأ القضــاء مــن تســاءلنا لوضــوح تضليــل 
الوكيــل للقضـــاء حلديثـــه  )إمنــا أقضــي علــى نحــو مــا أســمع( فهــذا 
ــى مــا يســمع مــن اخلصمــن وبعــد  ــاس يقــع عل ــن الن ــد أن احلكــم ب يفي
مــا ظهــر لفضيلتكــم مــا ظهــر ومــا خفــي كان أعظــم فإننــي أطلــب 
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مــن فضيلتكــم رد دعــواه لعــدم اســتحقاقه مــا يدعيــه وإثبــات اخلطــأ 
والضــرر وتعويضنــا عــن الضــرر مببلــغ ثاثــن مليــون ريــال ولــو كان 
حيــًا لطلبنــا تعزيــره حيــث إن املدعــي فضــًا عــن إضــراره بالقضيــة لــم 
يكــن ملــا رفعــه مــن دعــاوى أي أثــر يف إصــدار األحــكام فصــرف النظــر 
عــن الدعــوى ضــد ............ وردت دعــواه ولــم يحكــم مببلــغ األرض ضــد 
............... ثــم حكــم بعــودة األرض بنــاًء علــى أمــٍر ســاٍم بنــي علــى قــرار 
مجلــس القضــاء األعلــى وتظلــم ............. علــى احلكــم ، ذكــر الشــيخ 
يف  التوكيــل  حكــم  يف  املســتقنع  زاد  شــرح  يف  الشــنقيطي  محمــد 
احملامــاة فــإذا دافــع احملامــي عــن هــذه القضيــة ولــم يســتطع التوصــل إلى 
ــل يف اخلصومــة بأجــرة  احلــق فــا يســتحق شــيئًا هــذا إذا كان التوكي
ــن رجــب وكشــاف  ــح والقواعــد الب ــن مفل اجلعــل وذكــر يف الفــروع الب

ــاع ) إن رد اإلمــام العبــد اآلبــق فــا شــيء للعامــل( . القن
 وســام اهلل علــى موســى وهــارون أول محــام يف التاريــخ قــال تعالــى :) 
َواْجَعــْل ِلــي َوِزيــرًا ِمــْن َأْهِلــي )29( َهــاُروَن َأِخــي )30( اْشــُدْد ِبــِه َأْزِري 
)31( َوَأْشــِرْكُه يِف َأْمــِري )32( )ســورة طــه( ولــم يقــل أكســر بــه ظهــري 
أ.هـــ ،/ وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة ابــرز رده بورقــة هــذا نصهــا 
)1/ ردنــا علــى املرحلــة األولــى ملــا أثــاره املدعــى عليهــم فهــو  أن مــورث 
املدعــى عليهــم كان قــد جلــأ ملــورث موكلــي بعــد أن خــارت قواه وســدت 
مــن  ثمنهــا  أو  أرضــه  علــى  للحصــول  املؤديــة  الطــرق  جميــع  أمامــه 
......................يرحمــه اهلل  منــذ العــام 1404هـــ وحتــى تاريــخ توكيــل 
مــورث موكلــي يف العــام 1415هـــ للقيــام بأعبــاء إعــادة هــذه األرض أو 
ثمنهــا ، وبعــد وفاتــه تســلم املدعــى عليهــم زمــام األمــر  وقامــوا مبواصلــة 
مــا بــدأه مورثهــم وذلــك بعمــل وكاالت ملــورث موكلــي مجيزيــن بذلــك 
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موكلــي  وجهــود  أتعــاب  علــى  التأكيــد  ثــم  ومــن  موكلــي  تصــرف 
املفضيــة الســترداد أرضهــم باتفــاق مكتــوب بــن املدعــى عليهــم ومــورث 
موكلــي واملــؤرخ يف 1426/2/3هـــ والــذي يحــدد نســبة 20% مــن قيمــة 
إليــه الشــك  اقــرارًا ال يتســلل  االرض وال شــك أن هــذا االتفــاق ميثــل 
باجلهــود املضنيــة التــي بذلهــا مــورث موكلــي يف إعــادة األرض يف العــام 
1423هـــ  وبالتالــي فــإن األتعــاب متفــق عليهــا مــع املدعــى عليهــم وال 
مجــال إذن للحديــث عــن كونهــا جعالــة أو إجــارة 2/ أمــا مــا ذكــره 
املدعــى عليهــم يف املرحلــة الثانيــة )1( مــن مذكرتهــم: فنــرد بــأن مــورث 
موكلــي قــد بــذل عنايــة الرجــل احلريــص وذلــك عندمــا اقــام دعــوى علــى 
مــن بيــده العــن وهــو ) ..................... ( لــدى فضيلــة الشــيخ ... مطالبــًا 
أواًل بحجــز املزرعــة وإعادتهــا وعــدم التصــرف فيهــا مبــا يضمــن تســليم 
ثمنهــا أو إعادتهــا إلــى موكلــه أنــذاك .. فهــل يف دعــوى موكلــي بهــذه 
الكيفيــة مــا يدعــو إلــى الشــك والريبــة والتواطــؤ ؟؟ وملــاذا لــم يقــم مورث 
بواجباتــه  مخــًا  كان  إن  عنــه  وكالتــه  بفســخ  عليهــم  املدعــى 
كوكيــل؟؟.. ولــو ســلمنا جــداًل بــأن مــورث موكلــي طالــب بالقيمــة أواًل 
فــإن قيمــة األرض لــدى .................... هــي أكبــر بكثيــر مــن الثمــن 
الــذي مت البيــع عليــه اآلن 3/ أمــا مــا ذكــره املدعــى عليهــم يف املرحلــة 
الثانيــة )2( مــن بطــان تصــرف مــورث موكلــي يف مطالبــة ................. 
بالثمــن ، ألــم يطلــع وكيــل املدعــى عليهــم علــى الصــك الصــادر مــن 
ــة الشــيخ ... والــذي جــاء فيــه إفهــام مــورث مــوكل بــأن الدعــوى  فضيل
بالثمــن تتجــه إلــى ...................... ، فهــل هنــاك ســبيل أو خيــار آخــر يلجــأ 
إليــه مــورث موكلــي بعــد هــذا اإلفهــام واملصادقــة عليــه مــن التمييــز  4/
أمــا مــا ذكــره املدعــى عليهــم يف املرحلــة الثانيــة )3( إن مــورث موكلــي 
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الوحيــد  الطريــق  هــو  ....................... كان  دعــواه ضــد  رفــع  عندمــا 
للخلــوص حلــق مــورث املدعــى عليهــم خاصــة وقد افهم مــن قبل احملكمة 
بــأن الدعــوى بالثمــن تتجــه علــى .............. .. وبالنظــر إلــى االعتــراض 
................. ال جنــده  املقــدم مــن موكلــي ضــد صــك فضيلــة الشــيخ 
يطعــن إال ببطــان البيــع .. فأيــن يكمــن هــذا التعــدي الــذي ذكــره 
وكيــل املدعــى عليهــم علــى إحقــاق احلــق 5/ أمــا مــا ذكــره املدعــى 
عليهــم يف املرحلــة الثانيــة )4( فلــو ســلمنا جــدال بــأن مــورث موكلــي 
ســعى إلــى إثبــات البيــع بســعر ســتة وثمانــن مليــون ريــال ، أليــس يف ذلــك 
مصلحــة للمدعــى عليهــم يف املقــام األول 6/ أمــا مــا ذكــره املدعــى 
عليهــم ي املرحلــة الثانيــة )5( مــع اننــي لــم أفهــم مــا يصبــوا إليــه وكيــل 
املدعــى عليهــم يف هــذه الفقــرة ولكــن كل مــا يف األمــر إن مــورث 
الشــيخ  فضيلــة  لــدى   ) املزرعــة  قيمــة   ( بكامــل  طالــب  موكلــي 
....................... إال أن فضيلتــه حكــم بســعر املثــل وقــت البيــع بنــْاًء علــى 
تقديــر هيئــة النظــر مبكــة املكرمــة ورد الدعــوى فيمــا زاد عــن التقدير 
..وقــد القــى هــذا احلكــم اعتــراض مــورث موكلــي حتــى متــت املصادقــة 
عليهــم يف  املدعــى  مــا ذكــره  أمــا   /7 بتاريــخ 1420/2/30هـــ  عليــه 
املرحلــة الثانيــة )6( ذكــر وكيــل املدعــى عليهــم يف عجــز هــذه الفقــرة 
وليــس  األرض  أعــاد  مــن  بأنــه  بعدهــا  كوكيــل  املدعــي  أوهمنــا   (
صحيحــًا أنــه مــن تابعهــا ( ونحــن كذلــك نــرد بســؤال آخــر مــن الــذي 
كان يتابــع ويراجــع ويرافــع ويدافــع ويعتــرض ويســافر طيلــة هــذه املــدة 
وحتــى إعــادة األرض إلــى املدعــى عليهــم ؟؟ فهــل كان للمدعــى عليهــم 
وكيــًا أو جهــة تقــوم بهــذه املهمــة غيــر مــورث موكلي الوكيــل الوحيد 
للمدعــى عليهــم وملورثهــم مــن قبلهــم ؟؟ ومــا الدافــع ل................ لرفــع 
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برقيــة إلــى املقــام الســامي لاعتــراض علــى احلكــم ؟؟ أليس هــو مطالبة 
موكلــي بتنفيــذ احلكــم علــى ...........  8/ أمــا مــا ذكــره املدعــى عليهــم 
ــة الثانيــة )7(إن مــورث موكلــي وعندمــا صــدر قــرار مجلــس  يف املرحل
األرض  علــى  املبايعــات  جميــع  بإبطــال  والقاضــي  األعلــى  القضــاء 
لــدى  بدعــوى  تقــدم   ،  ................. األصلــي  مالكهــا  علــى  وإعادتهــا 
فضيلــة الشــيخ ........................ مطالبــًا فيهــا برفــع يــد املدعــى عليــه 
............ وشــريكة .................. ، وقــد أفهــم فضيلتــه موكلــي أن هــذه 
الدعــوى قــد مت الفصــل والبــت فيهــا مــن قبــل مجلــس القضــاء األعلــى وال 
يســوغ لــه النظــر فيهــا ، ومت إفهــام مــورث موكلــي بــأن هــذا اإلفهــام إن 
اكتســب القطعيــة فســيتم التهميــش مبوجبــه ومبوجــب قــرار مجلــس 
يف   23/35385 رقــم  ضبــط  امللكيــة  صــك  علــى  األعلــى  القضــاء 
1423/10/28ه ) ســبق أرفــاق صورتــه (، بعــد ذلــك قــام فضيلــة الشــيخ 
علــى  املصادقــة  بعــد   ................ الشــيخ  بعمــل  القائــم   ......................
اإلفهــام بقــرار محكمــة التمييــز رقــم 2/6/80 وتاريــخ 1424/1/16هـــ 
بالتهميــش علــى صــك امللكيــة مبــا جــاء يف قــرار مجلس القضــاء األعلى 
بعــودة العقــار إلــى مالكــه األصلــي .................. ومــن ثــم إلــى ورثتــه مــن 
بعــده وإحلــاق ذلــك يف الصــك وســجله ، فلــوال هــذا اإلجــراء الــذي قــام بــه 
مــورث موكلــي لبقــي الصــك وســجله يف اســم املالــك األخيــر )............( 
فهــل أخطــأ موكلــي يف هــذا اإلجــراء كمــا يدعــي وكيــل املدعــى 
عليهــم 9/ أمــا مــا ذكــره املدعــى عليهــم يف املرحلــة الثانيــة )8( إن 
تصــرف موكلــي بإجــازة أتعــاب املعقــب التــي ذكرهــا املدعــى عليــه 
............ حــول إجــراءات التعويــض علــى األرض من قبل وزارة املواصات 
بعــد إقامــة البينــة عليهــا كان ذلــك بعــد رجوعــه إلــى املدعــى عليهــم 
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وأخــذ موافقتهــم فوافقــوا علــى خصــم األتعــاب مــن قيمــة التعويــض وال 
يــدل اســتامهم للتعويــض إال علــى قبولهــم وإجازتهــم لهــذا التصــرف . 
وأمــا مــا ذكــره مــن اســتام مــورث موكلــي 50 ألــف ريــال فنطلبــه 
إقامــة البينــة علــى ذلــك 10/ أمــا مــا ذكــره املدعــى عليهــم يف املرحلــة 
الرابعــة )1( فهــذا زعــم مرســل ال صحــة لــه بــل ان صــك امللكيــة كان 
بحــوزة مورثهــم ................ حتــى وفاتــه ومــن ثــم انتقــل إلــى ابنــه .............. 
والدليــل علــى ذلــك مــا ذكره ......... بصك الشــيخ .................... وســيأتي 
إال  األصلــي  الصــك  يســتلم  ال  موكلــي  مــورث  وكان  بأدنــاه  بيانــه 
لضــرورة املرافعــة واملراجعــات والســؤال: هــل أقــام املدعــى عليهــم دعــوى 
لــدى احملكمــة مطالبــن فيهــا بتســليم الصــك إن كان مــورث موكلــي 
قــد حجــزه ظلمــًا وجــورا قاصــدًا اإلضــرار بهــم 11// أمــا مــا ذكــره 
ــة  ــة الرابعــة )2( بخصــوص تلــف صــك امللكي املدعــى عليهــم يف املرحل
بيــد مــورث موكلــي فنــرد بــأن صــك امللكيــة األصلــي واملــؤرخ 1392هـــ 
كان اصــًا بيــد مــورث املدعــى عليهــم حتــى وفاتــه ومــن ثــم انتقــل إلــى 
يــد ................. ابــن املــورث وقــد كان مهترئــًا وباليــًا وال ميكــن إجــراء 
أي تهميشــات أخــرى عليــه بعــد التهميــش عليــه بقــرار مجلــس القضــاء 
األعلــى ) مرفــق صــورة تبــن الصــك القــدمي واحلالــة التــي كان عليهــا  
مســتند رقــم ) 1( ( فقــام مــورث موكلــي يف العــام 1426هـــ بطلــب صورة 
مــن ســجله بــدل تالــف بالقيــد رقــم 10177 وتاريــخ 1426/10/10هـــ ) 
مرفــق صــورة مــن الصــك األخيــر بــدل تالــف مســتند رقــم )2(( ومــن ثــم 
مت تســليمه إلــى ابــن املــورث ............. والدليــل علــى ذلــك مــا ذكــره 
.............. عنــد طلــب فضيلتــه صــك أرض ... فأفــاد بــأن الصــك لــدى 
كتابــة عــدل مكــة املكرمــة األولــى إلضافــة املســاحة ) وقــد ســبق 
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هــذه  بطلــب  فهــل يف تصــرف موكلــي  الشــيخ........( ،  إرفــاق صــك 
املدعــى عليهــم يف  مــا ذكــره  أمــا  بالورثــة 12/  أي إضــرار  الصــورة 
املثــارة يف موضــوع  النقطــة  يخــص  فيمــا  وهــي    )3( الرابعــة  املرحلــة 
املســاحة فــإن كان املدعــى عليهــم ال يعلمــون دور مــورث موكلــي ومــا 
قــام بــه مــن جهــد فنرفــق لفضيلتكــم خطــاب مديــر مكتــب وزارة 
املاليــة رقــم 201 /1053 وتاريــخ 1428/2/23هـــ املوجــه لرئيــس كتابــة 
عــدل األولــى إضافــة إلــى مشــهد خــروج اللجنــة املشــكلة مــن إدارة 
ــة وأهــل اخلبــرة واملعرفــن برفقــة مــورث  ــة واألمان الطــرق والنقــل واملالي
موكلــي وحتديــد املســاحة املنزوعــة لصالــح مطــار عرفــة ومســاحة اجلزء 
املتبقــي علــى الطبيعــة بعــد نــزع جــزء مــن األرض للمصلحــة العامــة مرفــق 
رقــم  )3( علمــًا بــأن الوكيــل .................. كان لــه دورًا يف عرقلــة إمتــام 
إجــراءات إضافــة املســاحة حيــث طلبــت كتابــة عــدل األولــى مبكــة 
إحضــار وكاالت مــن جميــع الورثــة ولــم يتســنى ذلــك ملوكلــي يف إمتــام 
بفســخ   ................ احلالــي  الوكيــل  لقيــام  نظــرًا  وذلــك  اجلزئيــة  هــذه 
وكالــة مــورث موكلــي عــن والدتــه بتاريــخ 1424/8/24هـــ بعــد رجــوع 
األرض واســتامها مــن قبــل الورثــة 13/ أمــا مــا ذكــره املدعــى عليهــم 
ــي ترافــع  بعكــس مصلحــة  ــأن مــورث موكل ــة الرابعــة )4( ب يف املرحل
مــن  ونطلــب   .. وتفصيــًا  جملــة  صحيــح  غيــر  ادعــاء  فهــذا  الورثــة 
فضيلتكــم الرجــوع إلــى الصــك رقــم 4/12/40 وتاريــخ 1430/4/3هـــ 
إذا  لتظهــر احلقيقــة فيمــا   .................... الشــيخ  مــن فضيلــة  والصــادر 
كان هنــاك أخــااًل مبقتضيــات الوكالــة ، وقــد توقــف بســبب رفــض 
الورثــة إكمــال متثيلهــم يف هــذه الدعــوى وإنكارهــم حلقوقــه ممــا دعــاه 
 ................. الشــيخ  لــدى فضيلــة  املنظــورة  الدعــوى  التداخــل يف  إلــى 



149

كمــدع مطالبــًا بأتعابــه والتــي صــدر بهــا الصــك رقــم 5/8/194 وتاريــخ 
لــدى فضيلــة الشــيخ  ثــم الدعــوى التــي نظــرت  1429/3/10هـــ ومــن 
ــة الرابعــة )5(  ................. 14/ أمــا مــا ذكــره املدعــى عليهــم يف املرحل
وعندمــا تقــدم مــورث موكلــي للمحكمــة مطالبــًا بأتعابــه مت حجــز 
صــك املزرعــة لــدى فضيلــة الشــيخ ......................كإجــراء حتفظــي مــن 
الدعــوى وال دخــل ملوكلــي يف ذلــك ، وليــس  انتهــاء  القاضــي حتــى 
صحيحــًا مــا ذكــره وكيــل املدعــى عليهــم بــأن فضيلتــه أبطــل عقــد 
األتعــاب  15/ أمــا فيمــا يخــص طعنــه يف شــهادة الشــاهد ........ ونعتــه 
باخلصــم : فنــرد بــأن الشــاهد لــم يكــن خصمــًا وإمنــا كان يومــًا أحــد 
مــاك هــذه األرض حتــى صــدور قــرار مجلــس القضــاء األعلــى بإعــادة 
األرض إلــى املدعــى عليهــم وليــس لــه مصلحــة يف الشــهادة، كمــا أن 
القضيــة قــد انتهــت قبــل 4 ســنوات وال مجــال التهامــه يف الشــهادة اآلن 
القاضــي   .................. الشــيخ  فضيلــة  أن   ... الفضيلــة  صاحــب   /16
باحملكمــة العامــة بالطائــف ســبق وأثنــاء الســير يف الدعــوى االســتعانة 
بأهــل اخلبــرة باحملكمــة لتحديــد أتعــاب مــورث موكلــي وصــدر منهــم 
قــرار بتحديــد نســبة األتعــاب ، لــذا نلتمــس مــن فضيلتكــم مخاطبــة 
محكمــة الطائــف العامــة مكتــب فضيلــة الشــيخ عبد الرحمــن الدخيل 
لتزويــد فضيلتكــم بصــورة مــن هــذا القــرار تطبيقــًا لنــص املــادة )148( 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والتــي تنــص ) يجــوز للمحكمــة مــن تلقاء 
نفســها أو بنــاًء علــى طلــب أحــد اخلصــوم عنــد االقتضــاء أن تقــرر جلــب 
مســتندات أو أوراق مــن الدوائــر الرســمية يف اململكــة إذا تعــذر ذلــك 
علــى اخلصــوم  (  صاحــب الفضيلــة إن املدعــى عليهــم دائمــًا مــا يجادلــون 
يف اســتحقاق مــورث موكلــي يف أتعابــه فتــارة يطعنــون بعــدم اختصــاص 
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احملاكــم بنظــر الدعــوى وتــارة الطعــن يف الدعــوى مــن ناحيــة املوضــوع 
بغيــر مــا علــم ، وال شــك أن املدعــى عليهــم وهــم بهــذه الكيفيــة ميعنــون 
ــذي ظــل وملــدة 15 عامــًا  ــي ال يف الهــرب مــن مواجهــة اســتحقاق موكل
مدافعــًا ومنافحــًا عــن حقــوق املدعــى عليهــم حتــى توجت جهــوده بالنجاح 
ــه ، وال شــك أن جحــود املدعــى عليهــم حلقــوق  ورجــع احلــق إلــى أصحاب
مــورث موكلــي هــو ضــرب مــن ضــروب أكل أمــوال النــاس وجهدهــم 
مــن  نطلــب  لــذا  اهلل  يشــكر  ال  النــاس  يشــكر  ال  ومــن  بالباطــل 
فضيلتكــم إلــزام املدعــى عليهــم بتســليم موكلــي مــا نســبته 20% مــن 
قيمــة األرض ا.هـــ ، وبعــرض ذلــك علــى املدعــي عليــه وكالــه قــدم رده 
بورقــة هــذا نصهــا :- متوكلــن علــى اهلل وال زلنــا بحاجــة إلــى عــن 
فضيلتكــم الفاحصــة حلقائــق األمــور حيــث أن املدعــي وكالــة ال يألــوا 
جهــدَا يف أن يلتقــط مــن معالــم قضيتنــا مــا يؤيــد حّجــة موكليــه حتــى  ال 
يكشــف الغطــاء عــن وجــه احلقائــق محــاواًل تضليــل فضيلتكــم حتــى 
يجــري قلــم فضيلتكــم مبــا يبــرئ مــورث موكليــه مــن املؤاخــذة ال مبــا 
يوافــق اإلنصــاف وذلــك بتشــتيتنا أعمالــه فتــرة وكالتــه للتهــرب مــن 

مساءلته يف تعديه وتفريطه بقضيتنا موضحًا ذلك لكم فيما يلي:-
املدعــن  مــورث  إلــى  جلأنــا  نعــم  الفقــرة)1(  علــى  الــرد  وفيــه  أواًل:- 
كوكيــل يف قضيتنــا ألن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وّكل وكذلــك 
أئمــة العــدل وإن كنــا كمــا ذكــر مــن خــور موكلنا فــكان من األولى 
نصرتــه ملظلــوم ملهــوف ال أن يتعــّدى ويفــّرط بقضيتنــا وفــق مطامــع اهلل 
يعلــم مداهــا ونتســاءل ملــاذا يتجاهــل املدعــي ردنــا بشــأن العقــد وشــراءه 
مــن الورثــة وبطانــه مــن الشــيخ .......................... ويســتند عليــه بعــد 

إبطالــه؟؟
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يف  لفضيلتكــم  ويظهــر   الفقــرة)2و3و4(  علــى  الــرد  وفيــه  ثانيــًا:- 
رد املدعــي وكالــة فقــد ذكــر املدعــي وكالــة يف دعــواه أنــه طالــب 
بــاألرض فقــط وصــرف النظــر لعــدم االختصــاص ويف اجللســة بتاريــخ 
1432/4/12ه يف الفقــرة الثالثــة أن املدعــي كوكيــل لنــا طالــب ابتــداَء 
بعــن املزرعــة وأن مورثنــا لــم يعتــرض علــى بيــع األرض علــى ............. ألن 
ذلــك بالضبــط مــا كان يطلبــه عنــد إفراغهــا علــى ............. وبالتالــي 
ليــس ملــورث املدعــن كوكيــل اخليــرة مــن أمــره يف أن ميضــي قدمــًا 
بتاريــخ  دفعــه  ثــم ذكــر يف   ..  .................... لــدى  بالثمــن  املطالبــة  يف 
1434/12/1ه بأنــه طالــب أواَل بحجــز املزرعــة وإعادتها وعدم التصرف 
فيهــا مبــا يضمــن تســليم ثمنهــا أو إعادتهــا ملورثنــا .. وبــن دعــواه وإبتــداًء 
وأواًل يلحــظ فضيلتكــم إقــرار يتضمــن مــا حصــل يف ثانيــَا وهــو عدولــة 
عــن دعــواه للمطالبــة بالثمــن فقــط وذلــك بعــد اعتراضــه علــى احلكــم 
لــدى التمييــز حيــث ذكــر فضيلــة ناظــر القضيــة .................. بعــد طعنــه 
ببطــان البيــع ورد التمييــز بــأن لذلــك أثــره علــى بيــع ................ علــى 
............... بــأن املدعــي كوكيــل لنــا  )ال يطالــب حاليــَا إال بالثمــن(؟!!
ثالثــًا:- وفيــه الــرد علــى الفقــرة )2و5( ال يخفــى علــى فضيلتكــم أهميــة 
بالنســبة للقضــاء وعمــل احملامــي يف مســاعدة القاضــي يف  احملامــاة 
الدعــوى بعــد تأكــده مــن وجــه حــق املطالبــة فيهــا وتكييــف القضيــة 
واختصــار مــدة الدعــوى وكل مــا يســاعد القاضــي للوصــول إلــى حتقيق 
العدالــة وإعــادة احلقــوق ألصحابهــا ووكيلنــا املدعــي حاليــًا جتاهــل كل 
ذلــك مدعيــًا كذبــًا يف الفقــرة أنــه كان يســعى ملصلحتنــا بعدولــة يف 
الدعــاوى التــي رفعهــا باطــًا مــع علمــه ببطــان العقــد للمطالبــة بصحتــه 
وثمنــه نظــرًا لضخامــة الثمــن الوهمــي للبيــع علــى ............86مليــون...
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وهــل مصلحتنــا والقضــاء أن يدعــي يف باطــل يعلمــه ؟ وهــل هــذه مهمتــه 
كوكيــل للخصومــة ؟ وتعّرضنــا ونفســه والقضــاء للحســاب يف يــوم 
الــوكاء  مــن  الضالــن  مســلك  وهــذا  بنــون،  وال  مــال  فيــه  الينفــع 
للخصومــة واحملامــن. قــال ابــن عبدالبــر يرحمــه اهلل )فمــن وكل يف 
شــيء بعينــه لــم يجــز لــه أن يتعــداه إلــى غيــره وال يتعــدى مــا حــد لــه فيــه( 
ويعلــم فضيلتكــم أن الوكالــة عقــد أمانــة كالوديعــة تبطــل بالتعــدي.
رابعــًا:- وفيــه الــرد علــى الفقــرة )6( املدعــي وكالــة يتجاهــل تكييــف 
القضيــة يف دعــوى مــورث موكليــه علــى ............... املتضمنــة صحــة عقد 
البيــع علــى .............. ومطالبتــه بثمنــه مببلــغ ســتة وثمانــون مليــون ريــال 
ــل ويذكــر  ــة ناظــر القضيــة حكــم بســعر املث ــأن فضيل ــَا ذلــك ب مضل
ــع وال يذكــر ملــاذا احلكــم كان كذلــك  ــغ أقــل مــن ســعر البي أن املبل
ــم  ــه ل ــه كان يترافــع بالشــكل الصحيــح واحلقيقــة أن فضيلت ليثبــت أن

يحكــم بصحــة البيــع وفــق دعــواه بــل رد الدعــوى بصحــة البيــع.
................. اعتــرض علــى  خامســًا:- وفيــه الــرد علــى الفقــرة )7( إن 
............ وذلــك باللجــوء إلــى  احلكــم والصــك الباطــل باحلكــم ضــد 
درجــة أعلــى مــن التقاضــي  ملجلــس القضــاء وليــس كمــا ذكــر املدعــي 
يف دعــواه بــأن ذلــك بنــاًء علــى أوامــر ســاميه فمــن الطبيعــي أن ................ 
مــن كان يتابــع اعتراضــه حتــى صــدر قــرار مجلــس القضــاء بعــودة 
األرض ووكيلنــا لــم يكــن لترافعــة أي أثــر يف إصــدار األحــكام بــل 
دعــواه ضــد ............. صــرف النظــر عنهــا بعــد عدولــة للمطالبــة بالثمــن 
............... وردت  فقــط دون األرض وحكــم بعــدم صحــة البيــع علــى 
ــا ولكــن  ــم ننكــر ترافــع مــورث املدعــن كوكيــل لن ــه ل دعــواه وعلي
تاعــب وتعــّدى وفــرط يف قضيتنــا حتــى كان لعملــه بالــغ الضــرر الــذي 
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طلبنــا مــن فضيلتكــم إثباتــه أمــا ماذكــره بأنــه أوهمنــا نعــم كان 
ــا رفعــه مــن دعــاوى أي  ــم يكــن مل ــه مــن أعــاد األرض بينمــا ل يدعــي أن

أثــر يف إعــادة األرض .
سادســًا:- وفيــه الــرد علــى الفقــرة )8( الزال املدعــي وكالــة يضللنــا 
وفضيلتكــم فلــم يرفــق احلكــم يف الدعــوى بشــأن اســتام األرض مــن 
.................. و..................... ليقتنــع فضيلتكــم أننــا كاملســتجير مــن 
الرمضــاء بالنــار فاملدعــي كوكيــل لنــا تقــدم بدعــوى الســتام األرض 
ورفــع أيديهمــا عــن األرض وإفراغهــا لنــا كموكلــن علمــًا أن قــرار 
مجلــس القضــاء األعلــى تضمــن إعــادة األرض لنــا كموكلــن .فــرد 
فضيلــة ناظــر الدعــوى الشــيخ ...................... مــا نصــه )فقــد أفهمــت 
املدعــي وكالــة أنــه ال يســوغ لــي واحلــال ماذكــر نظــر هــذه الدعــوى 
التــي بــت فيهــا مجلــس القضــاء األعلــى بقــراره املشــار إليــه بتنصيصــه 
يف القــرار علــى أن العقــار موضــوع الدعــوى يكــون ملالكــه األصلــي 
................... ولــدى إفهــام املدعــي وكالــة بذلــك قرر عــدم قناعته وطلب 
متييــزه بائحــة اعتراضيــه فأجبــت طلبــه وأمــرت بتســليم املدعــي وكالــة 
بصــورة مــن هــذا الضبــط لتقــدمي الئحــة اعتراضيــة وأفهمتــه بــأن هــذا 
اإلفهــام إن اكتســب القطعيــة فســيتم التهميــش مبوجبــه ومبوجــب قــرار 
مقــام مجلــس القضــاء األعلــى املشــار إليــه علــى صــك امللكيــة فأبــدى 
فهمــه لذلــك( وقــد اعتــرض وكيلنــا املدعــي حينهــا مطالبــًا بتســليم 
األرض عــن طريــق هيئــة النظــر والكتابــة إلــى كتابــة عــدل األولــى 
إللغــاء كل الصكــوك املتفرعــة مــن هــذا الصــك وقــد ُصــّدق حكــم 
فضيلتــه ولــم يلتفــت العتــراض وكيلنــا حســب مــا يظهــر لفضيلتكــم 
بالصــك وهّمــش علــى صكنــا مبشــكلته وأصبحــت يف صــدر الصــك 
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ونطلبــه  الضــرر  بالــغ  كان  ذلــك  ويف  مبشــكلتها  األرض  فنســّوق 
إثبــات مــا يدعيــه أنــه ألغيــت مبوجــب هــذا احلكــم  جميــع املبايعــات 
ومت اســتام األرض وفــق دعــواه وبســببها. ســابعًا:- أمــا ماذكــره يف 
ــًا  ــه ادعــى مضل الفقــرة )9( بشــأن أتعــاب التعويــض ملــاذا ال يعتــرف أن
لنــا ولفضيلتكــم متوقعــًا أننــا لســنا علــى إطــاع علــى الصــك ولــم يرفقــه 
مــن ضمــن اإلثباتــات وكشــفنا لفريتــه بأنــه اســتلم التعويــض علــى طبــق 
مــن ذهــب وبتنســيق مســبق مــع ............. بنــاًء علــى قــرار مجلــس القضــاء 
األعلــى املتضمــن إعــادة األرض واســتام التعويــض .أمــا بشــأن ذكــره 
بأنــه لــم نســّلمه األتعــاب أواًل هــذه يف ذمــة مورثهــم ثانيــًا مــورث املدعــن 
رحمــه اهلل ســبق أن رفــع دعويــن علــى الورثــة للمطالبــة بأتعابــه عــن 
.................... ولــم يذكــر مــا يدعونــه خــال اجللســة املاضيــة  قضيــة 
علمــًا أن دعواهــم ابتــداًء بنفــس مــا يدعيــه مورثهــم ويف ذلــك مناقضــة ملــا 

يدعونــه للحصــول منــا بــأي مبلــغ بحــق أو بغيــر حــق.
ثامنًا:- أما ماذكره املدعي يف الفقرة)10و11( أن الصك بيد ............... 
فهــذا ليــس صحيــح بــل يظهــر لفضيلتكــم أن ............ ووكيلنــا اشــتروا 
مــن الورثــة مبوجــب العقــد املســتند عليــه مــن املدعــي وإفــادة ............... 
بذلــك نظــرًا ألنــه شــريك مــع ... والدليــل أنــه يدعــي تقدمــه بطلــب بــدل 
تالــف بتاريــخ 1426/10/10ه وهــذا بعــد العقــد بتاريــخ 1426/6/3ه 
والــذي بعــده أثيــرت املشــاكل بــن الورثــة مبباركــة منــه رحمــه اهلل 
ــذ العقــد اســتنادًا  ــا بتنفي ــا مــن اإلرث فــكان يرغمن ــا بحصصن فطالبن
لتمكنــه مــن جميــع الصكــوك وســبق أن أرفقنــا لفضيلتكــم صــورة 
مــن دفعــه لــدى الشــيخ ناظــر القضيــة املتضمــن وجــود الصكــوك يف 
يــده ولــم تكــن بيــد الورثــة إال بعــد إلــزام فضيلــة ناظــر القضيــة بتزويــده 
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بهــا وتوريــد صــك ... مبكــة رســميًا عــن طريــق كتابــة عــدل كمــا هــو 
ظاهــر بالصــك .

تاســعًا:- أمــا بالنســبة إلضافــة املســاحة فــا نــرى عملــه إال فضوليــًا أو 
مســتغًا للورثــة لتتــم مطالبتنــا بأجرتــه ويتضــح لفضيلتكــم أنــه ســبق 
إلغــاء وكالتــه ويترافــع بعدهــا عــن الورثة ويضيف املســاحات ويســتخرج 
الصكــوك أو أن لذلــك تفســير آخــر  وهــو اعتقــاده بأنــه أحــد الورثــة 
وأن املــال مالــه واحلــال حالــه هــذا إن أحســن الظــن واحلقيقــة كانــت 
وســيله مــن وســائل إلزامنــا بعقــده ،كمــا يظهــر لفضيلتكــم أن األرض 
عــادت عــام 1423هـــ ونســأل ملــاذا لــم تتــم إضافــة املســاحة إال بعــد خمــس 
ســنوات ويف ذلــك بالــغ الضــرر فلــم نتمكــن مــن بيعهــا لعــدم إضافتهــا 

وملــا عليهــا مــن مشــاكل .
عاشــرًا:- ونــرد نعــم مت عزلــه كوكيــل ألنــه لــم يصبــح وكيــًا لنــا 
بــل خصــم وذلــك يظهــر رده بشــأن دعــوى ................ والــذي يثبــت فيــه 
أعمــال ............... ولوجــود دعــوى ســابقة لــه للمطالبــة بأتعابــه فلــم نأمــن 
مكــره ولــم يتــم رفــع هــذه الدعــوى إال إللزامنــا للجــوء إليــه حيــث أن 
الصكــوك يف يــده وجميــع إثباتــات القضيــة وليــس صحيحــًا ماذكــره 
املدعــي وكالــة رفــع دعــوى إلثبــات أتعابــه بعــد عزلــه والصحيــح أن 
بتاريــخ   ................ دعــوى  يف  وحضــر  كوكيــل  ترافــع   .................
1428/7/4هـــ وقيــد تداخــل .............. ضــد الورثــة للمطالبــة بأتعابــه 
ضــد الورثــة بتاريــخ 1428/6/16هـــ أي أن دعــوى ............ بعــد مطالبتــه 
بأتعابــه وليــس عزلــه كان ســببًا لرفــع دعــوى ألتعابــه ينظــر للصكــن 

ويف ذلــك مغالطــة أخــرى لفضيلتكــم.
ــة ناظــر القضيــة  احلــادي عشــر:- أمــا ذكــره يف الفقــرة )14( أن فضيل
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ــه وليــس ملــورث  ــًا كإجــراء مــن فضيلت الشــيخ ... حجــز األرض حتفظي
املدعــن دخــل يف ذلــك فــإن ذلــك أيضــًا ليــس صحيحــًا وأطلــب مــن 
فضيلتكــم مــن احملكمــة العامــة بالطائــف القضيــة فيعلــم فضيلتكــم 
أنــه بنــاًء علــى املــادة )208( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية أن مــن شــروط 
احلجــز التحفظــي أن يطلبــه الدائــن فــإذا لــم يطلبــه لم يحجز )الكاشــف 
للشــيخ  آل خنــن 345( علمــًا أنــه أوهــم فضيلتــه أنــه ليــس لنــا ســوى هــذه 

األرض وذلــك عكــس احلقيقــة.
الثانــي عشــر:- أمــا ماذكــره يف الفقــرة )15( بشــأن رد شــهادة ......... 
فكيــف لــم يكــن خصمــًا لــدودًا وهــو مــن اعتــدى علــى أرضنــا بعــد 
اســتامها منــه وتقــدم برخصــة محطــة بنزيــن وقــام قبلهــا وأفرغهــا لعــدة 
ــن البشــر  ورفــع  ــا ب ــى تهــدر ملكيته ــًا واســتعادها حت أشــخاص وهمي
عــن طريــق املدعــي وكالــة حاليــًا وبعــد خمــس ســنوات مــن اســترداد 

األرض دعــوى كيديــه للمطالبــة بإصاحــات األرض.
الثالــث عشــر :- أمــا مــا طلبــة املدعــي يف الفقــرة )16( تقريــر أهــل اخلبرة 
فنظــر القضيــة كان مــن األســاس باطــل لعــدم اختصــاص احملكمــة 
كمــا أن التقريــر لــم يكتمــل حيــث طلبنــا إثبــات اخلطــأ والضــرر عــن 
طريــق اخلبــراء إال أن فضيلتــه حكــم بصــرف النظــر عــن الدعــوى لعــدم 
االختصــاص قبــل االســتجابة لطلبنــا واســتجابتكم لطلبــه ســيكون لــه 
بالــغ الضــرر ففضــًا أنــه مت اختيــار اخلبــراء عــن طريقنــا كمتخاصمــن 
ــق القاضــي خاصــة يف  ــون عــن طري وهــذا خطــأ حيــث يجــب أن يكون
مبالــغ كهــذه مبايــن الريــاالت بــل يجــب أن تــرد هــذه الدعــوى برمتهــا 
حيــث أن هــذا الطلــب دليــل علــى أن فضيلتــه لــم يســتند إلــى العقــد ويف 
ــة دعــواه مبطالبتــه بعشــرين  ذلــك مناقضــه لوقائــع احلــال ودليــل كيدي
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فاملائــة.
الرابــع عشــر :- أمــا مــا ذكــره املدعــي يف الفقــرة )17( فإنــه ال يخفــى 
علــى فضيلتكــم أهميــة اختصــاص احملكمــة ويف ذلــك حــق كفلــه 
الشــرع والنظــام وهــي األعلــم بوقائــع القضيــة ومــا مت فيهــا مــن دعــاوى 
ودفــوع وهــل ترافــع فيهــا احملامــي أو الوكيــل وفــق الطــرق الشــرعية و 
األنظمــة املرعيــة أم كاملدعــي وكالــة كان يف جميــع الدعــاوى التــي 
ترافــع فيهــا ضــد الورثــة وكأنــه خصــم لنــا ونعــوذ بــاهلل أن نــأكل أموال 

النــاس بالباطــل أو نتاعــب ونترافــع بأموالهــم بالباطــل .
القضيــة  التاعــب يف  بعــدم  الوكيــل  تنبيــه  مــن فضيلتكــم  أطلــب   
وتبيينهــا علــى وجــه الصحــة ال يضلــل  وال يكيــدـ أهـــ وبعــرض هــذا علــى 
املدعــي وكالــة قــال أطلــب إمهالــي لاطــاع علــى هــذا الــرد واالجابــة 
عليــه ولــذا رفعــت اجللســة ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة ولم 
يحضــر املدعــى عليــه أصالــة أو وكالــة وألن املدعــى عليــه وكالــة تبلــغ 
لشــخصه يف اجللســة املاضيــة فقــد قــررت الســير يف القضيــة فســألت 
املدعــي وكالــة عمــا اســتمهل ألجلــه يف اجللســة املاضيــة فأبــرز ورقــة 
هــذا نصهــا رد علــى  مذكــرة املدعــى عليــه يف جلســة 25 محرم 1434هـ
 1- مــا ذكــره املدعــى عليــه وكالــة يف ) ثانيــًا ( فقــد مت الــرد عليهــا يف 

جميــع مذكراتنــا الســابقة وليــس لدينــا مــا نضيفــه .. 
2- أمــا مــا ذكــره املدعــى عليــه وكالــة يف ) ثالثــًا ( فنبــرأ بأنفســنا 

ونترفــع مــن أن نــرد علــى مثــل هــذه اإلســاءات   .. 
ــي جلــأ إلقامــة  ــأن مــورث موكل ــرد ب ــًا ( فن 3- أمــا مــا ذكــره يف ) رابع
الدعــوى علــى ................ بنــاًء علــى إفهــام فضيلــة الشــيخ ................... 
بــه فضيلــة  .. ومــا حكــم   ........... تتوجــه علــى  بالثمــن  الدعــوى  بــأن 
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مليــون  أربعــة وخمســن   ( ريــال  ............ مببلــغ 54.000.000  الشــيخ 
ــك فهــذا حكــم شــرعي ال دخــل  ــال ( ورد الدعــوى فيمــا زاد عــن ذل ري
ملــورث موكلــي فيــه ، علمــًا بأنــه القــى اعتــراض مــورث موكلــي حتــى 
اكتســابه القطعيــة .. - أمــا مــا ذكــره مــورث املدعــى عليهــم وكالــة يف 
) خامســًا( فمــورث موكلــي هــو مــن كان يطالــب بتنفيــذ احلكــم علــى 
................. األمــر الــذي دفــع ................. إلــى التظلــم إلــى املقــام الســامي 
ومــن ثــم كانــت النتيجــة إحالــة املعاملــة إلــى مجلــس القضــاء األعلــى 
1422/8/12هـــ  وتاريــخ  4/ب/15836  رقــم  الســامي  األمــر  حســب 
ــى حضــرة  ــى إل ــس القضــاء األعل مرفــق رقــم )1( ) خطــاب رئيــس مجل
خــادم احلرمــن الشــريفن رحمــه اهلل امللــك فهــد بــن عبــد العزيــز آل 
ســعود برقــم 475/4 وتاريــخ 1423/3/1هـــ باإلضافــة إلــى برقيــة رئيــس 
ديــوان رئاســة مجلــس الــوزراء إلــى معالــي وزيــر العــدل برقــم 22943/2 
وتاريــخ 1423/6/14هـــ )  .. 5- أمــا مــا ذكــره مــورث املدعــى عليهــم 
وكالــة يف ) سادســًا ( فليــس صحيحــًا مــا ذكــره فقــد مت إرفــاق صــورة 
الضبــط لفضيلتكــم رقــم 23/35385 وتاريــخ 1423/10/28هـــ وقــد 
عاجلنــا مــا ذكــره يف الفقــرة ) ثامنــًا ( مــن مذكرتنــا الثامنــة وليــس 

لدينــا مــا نضيفــه 
6- أمــا مــا ذكــره مــورث املدعــى عليهــم وكالــة يف ) ســابعًا ( فنكتفــي 
مبا ذكرناه يف الفقرة ) 7 ( من مذكرتنا السابقة ونرفق لفضيلتكم 
صــورة مــن صــك احلكــم بالرقــم 4/21/55 وتاريــخ 1425/4/27هـــ 

علــى املدعــى عليــه ................... مرفــق رقــم )2) ..
7- أما ما ذكـــــره مورث املدعى عليهم وكالـــــة يف ) ثامنًا ( فنكتفـــي 
مبــا ذكرنــاه يف الفقــرة ) 10 و11 ( مــن مذكرتنــا الســابقة 8- أمــا 
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ــة يف ) تاســعًا ( فنكتفــي مبــا  مــا ذكــره مــورث املدعــى عليهــم وكال
ــا الســابقة .... ــاه يف الفقــرة ) 12 ( مــن مذكرتن ذكرن

9- أمــا مــا ذكــره مــورث املدعــى عليهــم وكالــة يف ) عاشــرًا ( فنــرد 
بــأن حضــور مــورث موكلــي يف الدعــوى التــي ذكرهــا وكيــل املدعــى 
إال  لــم يكــن حضــوره  بتاريــخ 1428/7/4هـــ   ............... عليهــم ضــد 
كونــه وكيــًا ألغلــب الورثــة واألمانــة املهنيــة تســتوجب عليــه ذلــك ، 
أمــا تداخلــه يف الدعــوى التــي أقامهــا وكيــل املدعــى عليهــم حاليــًا علــى 
احــد الورثــة وهــو ) .......... ( بتاريــخ 1428/6/16هـــ فــا غــرو يف تداخلــه 
مطالبــًا بحــق شــرعي وهــو األتعــاب ال ســيما وإن الدعــوى تــدور حــول 

االتفــاق ) العقــد ( الــذي يحمــل أتعــاب موكلــي .. 
10- أمــا مــا ذكــره مــورث املدعــى عليهــم وكالــة يف ) احلــادي عشــر ( 
فطلــب احلجــز التحفظــي علــى صــك املزرعــة إجــراء أملتــه ضــرورة حفــظ 
أتعــاب موكلــي ال ســيما أن أتعــاب مــورث موكلــي قوبلــت باجلحــود 

واإلنــكار مــن قبــل الورثــة  ..
ــة يف ) الثانــي عشــر(  11- أمــا مــا ذكــره مــورث املدعــى عليهــم وكالــ

ــا الســابقة ــاه يف الفقــرة ) 15 ( مــن مذكرتن فنكتفــي مبــا ذكرن
ــا  ــرز ورقــة هــذا نصه ــة اب ــه وكال ــى املدعــى علي ــك عل  أهـــ وبعــرض ذل
ال يفتــر املدعــي وكالــة عــن تشــعيب القضيــة وااللتــواء والنــكال عــن 
احلــق وجتاهــل الــرد علــى مواجهــة حقيقــة أفعــال مــورث املدعــن وتعديــه 
وتفريطــه فيمــا وّكل عليــه رحمــه اهلل وذلــك يظهــر فيمــا يلــي :- أواًل:- 
جتاهــل الــرد عــن فريتــه والعقــد املبــرم مــع مــورث املدعــن وكيلنــا 
وحقيقــة شــراءه مــن الورثــة وأن هــذا العقــد ُأبطــل ولــم يدفــع عــن دعوانــا 
بذلــك وعليــه يظهــر لفضيلتكــم كيديــة هــذه الدعــوى حملاولتــه إلــزام 
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موكلــي بهــذا العقــد الباطــل احليلــة وقــد ذكرنــا ذلــك يف مذكرتنــا 
بتاريــخ1434/1/25ه يف الفقرتــن األولــى والثالــث عشــر وجتاهــل الــرد 
علــى الفقرتــن ملواجهتنــا لــه بإيضــاح ســبب تضليلــه علــى فضيلتكــم 
عــن إقرارنــا بالعقــد وهــو قــد ســبق إبطالــه بحكــم قضائــي مــن فضيلــة 

الشــيخ ....
بتعــدي  يقــر  واملدعــي وكالــة  1و2  الفقــرة  علــى  الــرد  وفيــه  ثانيــًا:- 
وكيلنــا رحمــه اهلل وعدولــة عــن الدعــوى ملطالبتــه بالثمــن وهــو يعلــم 
أن هــذه الدعــوى باطلــه مدعيــًا بــأن ليــس لديــه مــا يضيفــه وأن يف ذلــك 

إســاءة واحلــق أنــه يقــر بتعديــه وتفريطــه.
ــى الفقــرة 3  فنتســاءل هــل احلكــم الصــادر مــن  ــرد عل ــه ال ــًا:- وفي ثالث
فضيلــة ناظــر الدعــوى بالريــاض حكــم بصحــة البيــع وتكييفهــا وفــق 
دعــوى وكيلنــا الباطلــة رحمــه اهلل أم مــاذا ؟! أمــا بشــأن رد الدعــوى 
وذكــره بــأن وكيلنــا املدعــي حاليــًا ال دخــل لــه يف ذلــك كحكــم 
شــرعي فمــن ترافــع وكّيــف القضيــة وأبرزهــا للقاضــي مضلــًا إّيــاه 
بأنــه طالــب بالعــن وكيــف تــرد الدعــوى وهــي ليســت باطلــة أو كيديــة 

ثــم إننــا نتســاءل عــن اعتراضــه علــى احلكــم ملــاذا لــم يبــرزه؟
رابعــًا:- وفيــه الــرد علــى الفقــرة 4 إن .............. عنــد جلــوؤه للمجلــس 
لوكيلنــا  الباطلــة  الدعــوى  والســبب  مظلــوم  كان  للقضــاء  األعلــى 
مــورث املدعــن وكالــة حاليــًا حتــى مت تصحيــح األحــكام وإبطالهــا 

وعــودة األرض لنــا .
خامســًا:- وفيــه الــرد علــى الفقــرة 5 جتاهــل ورثــة املدعــي وكالــة الــرد 
بشــأن إضــرار مورثهــم كوكيــل لنــا للمطالبــة بتنفيــذ قــرار مجلــس 
القضــاء األعلــى واحلكــم علينــا بنــاء علــى دعــواه وإحلــاق ذلــك بأصــل 
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دعــواه  بســبب  ألغيــت  األرض  علــى  املبايعــات  أن  يثبــت  ولــم  الصــك  
باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة.

ــى الفقــرة 6 واكتفــاءه مبــا ذكــر  يف دعــوى  ــرد عل ــه ال سادســا:- وفي
لنــا  تضليلــه  عــن  يعتــذر  لــم  ملــاذا   .............. علــى  التعويــض  اســتام 
وفضيلتكــم وفريتــه بــأن اســتامه اســتغرق العديــد مــن املراجعــات 

للمواصــات وملــاذا لــم يبــرز الصــك إال بعــد كشــفنا لفريتــه.
مــا  عكــس  املدعــي  يثبــت  الفقرة7فلــم  علــى  الــرد  وفيــه  ســابعًا:- 
أوضحنــاه مــن أن الصكــوك كانــت حتــت يــده ولدينــا شــهود علــى ذلــك
ثامنــًا:- وفيــه الــرد علــى الفقــرة 8 فلــم يــرد علــى فضوليــة وكيلنــا 

املــال وكأنــه حالــه. وتصرفــه يف  لنــا  واســتغاله 
تاســعًا:- وفيــه الــرد علــى الفقــرة 9 وفيــه نكتفــي بأنــه ضلــل فضيلتكم 
وذكــر أنــه بعــد عزلــه يف قضيــة يف حــان تداخــل يف دعوانــا كورثــة 
وهــذا غيــر صحيــح  كمــا أســلفنا يف املذكــرة الســابقة كمــا أنــه 
طالــب ابتــداًء بصحــة البيــع لــه وملوكلــه .............. عاشــرًا:- وفيــه الــرد 
علــى الفقــرة 10 ونتســاءل ملــاذا افتــرى علــى القضــاء وفضيلــة الشــيخ... 
وأنــه مــن حجــز األرض وأن ليــس ملــورث املدعــن أي دخــل يف هذا الضرر 

واإلجــراء وهــو مــن طلــب احلجــز .
 .............. احلــادي عشــر:- وفيــه الــرد علــى الفقــرة 11 بشــأن شــهادة 
فنتــرك احلكــم لفضيلتكــم بعــد مــا ظهــر لفضيلتكــم مــن عداوتــه 
وحيــث ظهــر لفضيلتكــم تعّديــه وتفريطــه وبطــان مــا يّدعيــه لــم يبــق 
يــردع  ونصرتنــا كمظلومــن بحكــم  احلــق  يحــق فضيلتكــم  أن  إال 
أمثالــه مــن وكاء اخلصومــة ممــن جعلــوا القضــاء ميدانــًا لارتــزاق 
والتاعــب يف أمــوال النــاس واألحــكام الشــرعية أهـــ وبعــرض هــذه 
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الورقــة علــى املدعــي وكالــة قــال ليــس لــدي رد علــى مــا قدمــه املدعــى 
عليــه وكالــة وأكتفــي مبــا قدمتــه ســلفا هكــذا قــرر ثــم جــرى االطاع 
علــى صــورة صــك التملــك الصــادرة مــن كتابــة العــدل مبكــة برقــم 
 ....................... شــراء  يتضمــن  فوجدتــه  1392/7/11هـــ  يف   1184
لكامــل البــاد املســماة ... واحملــدودة واملذروعــة باطنــه ثــم أحلــق بــه مــن 
كتابــة العــدل مبكــة انتقــال ملكيــة العقــار إلــى .................... وصــورة 
الصــك رقــم 1/1/317 يف 1404/3/15هـــ أهـــ ثم أحلق به فضيلة الشــيخ 
.................. القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة والقائــم بعمــل الشــيخ 
................ مــا نصــه احلمــد هلل وحــده وبعــد لدي أنــا ................... القاضي 
يف احملكمــة الكبــرى مبكــة املكرمــة والقائــم بعمــل فضيلــة الشــيخ 
36وتاريــخ  رقــم  العــدل  وزيــر  معالــي  قــرار  مبوجــب   ......................
1424/1/1هـــ بنــاء علــى قــرار مجلــس القضــاء األعلــى بهيئتــه الدائمــة 
رقــم 4/140 وتاريــخ 1423/2/24هـــ القاضــي بــأن الصــك الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي يف احملكمــة الكبــرى مبكــة املكرمــة الشــيخ ... 
بعــدد 19/53 يف 1416/4/1هـــ والصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
يف احملكمــة الكبــرى بالريــاض الشــيخ .................. بعــدد 16/176 يف 
1419/5/24هـــ يعتبــران ال غيــن وال عمــل عليهمــا وأن بيــع املدعــي 
..................... بالصيغــة  وكالــة للعقــار املذكــور علــى املدعــى عليــه 
املذكــورة يف الشــيك واالتفاقيــة بيــع فاســد وغيــر صحيــح فيكــون 
املشــتري  تصــرف  أن  كمــا   .................. األصلــي  ملالكــه  العقــار 
.................... غيــر صحيــح ألن  العقــار علــى  ببيــع  أخيــرا   ..................
البائــع بــاع مــا ال ميلــك ومــا بنــي علــى باطــل فهــو باطــل وبنــاء علــى اإلفهــام 
تاريــخ  يف  12/71/46/ض  برقــم  احملكمــة  هــذه  مــن  الصــادر 
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ــي بــت فيهــا  ــه ال يســوغ نظــر الدعــوى الت 1423/12/1هـــ واملتضمــن أن
مجلــس القضــاء األعلــى بقــراره املشــار إليــه وذلــك بتنصيصــه يف القــرار 
علــى أن العقــار موضــوع الدعــوى يكــون ملالكــه األصلــي ..................... 
ــه ومبوجــب قــرار  ــة فســيتم التهميــش مبوجب ــه إن اكتســب القطعي وأن
مقــام مجلــس القضــاء األعلــى املشــار إليــه علــى صــك امللكيــة بعــودة 
العقــار املشــمول بــه إلــى مالكــه األول ................... ومــن ثــم إلــى ورثتــه 
مــن بعــده وقــد صــدق اإلفهــام مــن محكمــة التمييــز مبكــة املكرمــة 
بقرارهــا رقــم 2/6/80 وتاريــخ 1434/1/16هـــ بأنــه تقــرر املوافقــة علــى 
احلكــم وبنــاء علــى مــا تقــدم فقــد ثبــت أن العقــار املشــمول بالصــك رقــم 
1184وتاريــخ 1392/7/11هـــ يعــود ملالكــه األصلــي ..................... ومــن 
ثــم إلــى ورثتــه مــن بعــده وأمــرت بإحلــاق ذلــك يف الصــك وســجله وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 
1424/2/17هـــ أهـــ وقــد ظهــر علــى الصــك أنــه صــورة مخرجــة مــن 
ســجله بــدل فاقــد بطلــب الوكيــل ........................ أهـــ كمــا ظهــر عليــه 
يف  مؤرخــن  احلاقــن  مبكــة  األولــى  العــدل  كتابــة  مــن  أيضــا 
1428/11/7هـــ واملتضمنــن ذرع اجلزأيــن املتبقيــن مــن العقــار وبيــان 
حــدود كل جــزء وذرعــه ومســاحته بعــد نــزع جــزء مــن العقــار للمنفعــة 
العامــة أهـــ وقــرر املدعــي وكالــة أن الصــورة املخرجــة واحلــاق املســاحة 
كان بتقــدمي ومتابعــة مــورث موكلــي هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه وكالــة قــال أمــا الصــورة املخرجــة فصحيــح أن مــورث 
املدعــن أصالــة هــو الــذي اســتخرجها ولكــن الصــك األساســي كان 
معــه وأمــا احلــاق ذرع اجلزأيــن املتبقيــن فــان مــورث املدعــن قــدم األوراق 
ولكــن تابعهــا شــخص اســمه ................. هــو الــذي تابعهــا وملــا وصلــت  
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إلــى كتابــة العــدل كانــت وكالــة .................. ال تخولــه هــذا االجــراء 
وكانــت القضيــة منظــورة لــدى الشــيخ ................... فالزمنــا نحــن الورثة 
بالذهــاب إلــى كتابــة العــدل مبكــة للتوقيــع علــى ذرع اجلزأيــن املتبقيــن 
وملــا وقعنــا مت بعــث الصــك رســميا إلــى محكمــة الطائــف هكــذا قــرر 
وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن أصــل هــذا الصــك فقــال إن الورثــة 
باعــوا العقــار مببلــغ ســتن مليــون ريــال للمشــتري ......................... وافــرغ 
العقــار لــه وأصبــح أصــل  الصــك معــه بصفتــه مالــك العقــار هكــذا قــرر 
ــة الشــيخ  كمــا جــرى اطاعــي علــى صــورة الصــك الصــادر مــن فضيل
......................... القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 
 .................. دعــوى  يتضمــن  فوجدتــه  1416/4/10هـــ  يف   5/19/53
بوكالتــه عــن ...................... ضــد ........................ ومــا ذكــر يف دعــواه 
بــأن موكلــه بــاع املزرعــة الواقعــة بضواحــي مكــة علــى ....................... 
الثمــن مؤجــل وأن  ألــف ريــال وهــذا  مببلــغ ثمانــن مليــون وأربعمائــة 
ــواطء مــع ...................  ــه ت ــه وأن املدعــى علي ــه أبقــى الصــك لدي موكل
لاســتياء علــى املزرعــة قبــل ســداد ثمنهــا وألن تصــرف األميــر بالبيــع ال 
يصــح ألنهــا ال تكــون ملــكا مــن أماكــه إال بعــد ســداد ثمنهــا وألن 
شــراء املشــتري ................ باطــل وطلــب املدعــي وكالــة حجــر املزرعــة 
وإعادتهــا ملوكلــه وعــدم التصــرف فيهــا والســير يف القضيــة مبــا يضمــن 
تســليمه ثمنهــا أو إعادتهــا ملوكلــه هكــذا ادعــي وأجــاب املدعــى عليــه 
وكالــة بــأن موكلــه اشــترى املزرعــة مــن ............ وأفرغــت لــه مبوجــب 
صــك صــادر مــن كتابــة العــدل وأمــا مــا ذكــره املدعــي وكالــة مــن أن 
موكلــه أبقــى الصــك رهنــا لديــه حتــى ســداد القيمــة فــا صحــة لــه فلــم 
يذكــر هــذا يف املبايعــة ولــذا وألن دعــوى املدعــي بالثمــن فــان دعــواه 
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النظــر عــن  املدعــى عليــه صــرف  ..................... وطلــب  تكــون علــى 
الدعــوى ثــم اطلــع فضيلــة حاكــم القضيــة علــى صــك اإلفــراغ ثــم اصــدر 
ضــد  تتجــه  بالثمــن  الدعــوى  بــأن  وكالــة  املدعــي  بإفهــام  حكمــه 
................... وصــرف فضيلتــه النظــر عــن دعــوى املدعــي وكالــة ضــد 
................... فقــرر املدعــي وكالــة عــدم القناعــة ثــم صــدق احلكــم 
باألكثريــة مــن محكمــة التمييــز مبكــة بالقــرار رقــم 1/3/1379 يف 
1416/10/21هـــ وقــرر املدعــى عليــه وكالــة قائــا إن مــورث املدعــن 
أصالــة ........................ أخطــأ يف هــذه القضيــة حيــث طلــب يف البدايــة 
إبطــال البيــع وإعــادة املزرعــة ثــم عــدل عــن هــذه الدعــوى وطالــب بالثمــن 
ممــا أدى إلــى احلكــم بصــرف النظــر عــن الدعــوى بــل أن أســاس دعــوى 
.............. ضــد ................. ثــم ................. بعــد ذلــك كاهمــا دعــوى 
باطلــه ألن ............... يعلــم أن البيــع وهمــي وباطــل وأنــه متوقــف علــى 
صــرف التعويــض هكــذا قــرر كمــا جــرى اطاعــي علــى صــورة الصــك 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ................... القاضــي باحملكمــة الكبــرى 
بالريــاض برقــم 16/176 يف 1419/5/24هـــ فوجدتــه  يتضمــن دعــوى 
................... بوكالتــه عــن ......................... ضــد ......................... وقــد 
ذكــر املدعــي يف دعــواه أن موكلــه بــاع املزرعــة املســماة ...علــى املدعــى 
عليــه أصالــة مببلــغ ســتة وثمانــن مليونــا وأربعمائــة ألــف ريــال وثمانــن 
ريــال للمتــر املربــع واســتلم موكلــه شــيكا مؤجــا بالثمــن وشــرط عليــه 
أن ال يصــرف الشــيك حتــى يقــوم املدعــى عليــه بإدخــال املزرعــة علــى 
الدولــة واســتام التعويــض وتغطيــة قيمــة الشــيك وتعويــض الصــك بعــد 
اإلفــراغ لــدى البائــع أصالــة فقــام املدعــى عليــه بإخــراج صــك بــدل فاقــد 
ضــد  دعــواه  موكلــه  فأقــام   ................. املدعــو  علــى  املزرعــة  وبــاع 
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املشــتري يطالبــه باملزرعــة فصــرف النظــر عــن دعــواه وأفهــم بــأن لــه 
إلــزام  يطلــب  فــإن موكلــه  ولــذا  املدعــى عليــه  مــن  بالثمــن  املطالبــة 
.................. بدفــع ثمــن املزرعــة ســتة وثمانــن مليــون وأربعمائــة ألــف 
بــن  البيــع  بــأن  وكالــة  عليــه  املدعــى  وأجــاب  ادعــى  هكــذا  ريــال 
الطرفــن مشــروط بالتعويــض ولــم تفــرغ األرض حتــى اآلن ولــذا فــان 
البيــع املدعــى بــه وجــوده كعدمــه وأمــا مــا ذكــره املدعــي وكالــة مــن 
أن األرض أفرغــت ل....................... فــان ذلــك حصــل عــن طريــق اخلطــأ 
ودون علــم موكلــه ألن صــك العقــار األصــل بيــد املدعــي أصالــة حفاظــا 
علــى األرض وقــد قــام أحــد وكاء ............. باســتخراج صــك بــدل فاقد 
وأفــرغ العقــار وأن موكلــه ................. أقــام دعــوى ضــد هــذا الوكيــل 
الــذي قــام بإفــراغ األرض وســيواصل األميــر دعــواه حتــى تعــود األرض 
املدعــي  ورد  أجــاب  هكــذا  املدعــي  األصلــي  ومالكهــا  لصاحبهــا 
وكالــة إن قيمــة املزرعــة ثابتــة يف ذمــة ................... مبوجــب العقــد ثــم 
كتــب فضيلــة ناظــر القضيــة خطابــا لهيئــة النظــر مبكــة لتقديــر املتــر 
املربــع مــن األرض يف وقــت البيــع فــوردت إجابــة هيئــة النظــر بــأن قيمــة 
املتــر املربــع مــن األرض يف وقــت البيــع هــو خمســة وخمســون ريــال أهـــ 
وبعــد مرافعــة بــن الطرفــن اصــدر فضيلــة حاكــم القضيــة حكمــه 
بإلــزام املدعــى عليــه .................. بدفــع أربعــة وخمســن مليــون ريــال 
ــم صــدق  ــك أهـــ ث ــة ورد دعــوى املدعــي فيمــا زاد عــن ذل للمدعــي أصال
يف  /2أ  150/ق  برقــم  بالريــاض  التمييــز  محكمــة  مــن  احلكــم 
1420/2/30هـــ وقــد ألغــي هــذا الصــك والصــك الصــادر مــن الشــيخ 
القــرار الصــادر مــن مجلــس القضــاء األعلــى بهيئتــه  .......... مبوجــب 
الدائمــة برقــم 4/140 يف 1423/2/24هـــ أهـــ كمــا جــرى اطاعــي 
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القاضــي   .................... الشــيخ  فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  علــى 
باحملكمــة العامــة برقــم 4/21/65 يف 1425/6/27هـ فوجدته يتضمن 
عــن  أصالــة   ....................... عــن  بوكالتــه   ............................ دعــوى 
نفســه وبوكالتــه عــن ......... و............... ولــدي ................ وبوكالتــه 
أيضــا عــن .................. بوكالتــه عــن .................. وادعــى علــى احلاضــر 
معــه ....................... بوكالتــه عــن ....................... يطالبــه فيهــا بإعــادة 
مــا اســتمله مــن تعويضــات مــن وزارة املاليــة مــن العقــار بعــد خصــم أتعــاب 
املكتب مبلغ وقدره خمســمائة وأربعة وعشــرون ألفا وســتمائة وخمســة 
وعشــرين ريــاال وصــادق علــى ذلــك املدعــى عليــه وحكــم فضيلتــه بإلزام 
املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املدعــى بــه أهـــ كمــا جــرى اطاعــي علــى 
الصــك الصــادر مــن احملكمــة العامــة بالطائــف برقــم 40ج4/12 يف 
1430/4/3هـــ وباالطــاع عليــه وجدتــه يتضمــن دعــوى .................. ضــد 
.................... أصالــة  ....................... وعــن  ................... بوكالتــه عــن 
عــن نفســه وبوكالتــه عــن .............. و..................... يدعــي فيهــا بأنــه 
اشــترى األرض املعروفــة ب... وأفرغــت لــه مبوجــب صــك شــرعي وقــام 
بإصاحهــا وتســويتها وعمــل مخطــط لهــا وردم الطرق وســفلتها بتكلفة 
اثنــي عشــر مليــون ريــال ثــم صــدر قــرار مجلــس القضــاء األعلــى بهيئتــه 
الدائمــة بإبطــال بيــع .............. ل..................... واحلكــم بعــودة األرض 
ملالكهــا األصلــي ................... وطلــب املدعــي إلــزام املدعــى عليهم بدفع 
تكلفــة التخطيــط الــذي قــام بــه اثنــي عشــر مليــون ريــال وبعــد ســماع 
إجابــة املدعــى عليــه وكالــة واطــاع فضيلــة ناظــر القضيــة علــى قــرار 
مجلــس  القضــاء األعلــى بهيئتــه الدائمــة حكــم بصــرف النظــر عــن 
دعــوى املدعــي وقــرر املدعــي عــدم القناعــة وصدق احلكــم من محكمة 
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جــرى  كمــا  1430/9/1هـــ  يف   1/1/808 رقــم  بالقــرار  االســتئناف 
اطاعــي علــى صــورة الصــك الصــادر مــن احملكمــة العامــة بالطائــف 
دعــوى  وجدتــه  عليــه  وباالطــاع  1429/2/10هـــ  يف   5/8/94 برقــم 
.................... بوكالتــه عــن ....................... ضــد ..................... يطلــب 
فيهــا املدعــي وكالــة بقســمة تركــة مــورث موكلتــه ............. ثــم تدخــل 
يف القضيــة باقــي ورثــة ................. يطلبــون أيضــا قســمة التركــة كمــا 
تدخــل يف القضيــة ................... وطلــب إدخالــه يف القضيــة وذكــر يف 
تدخلــه أنــه كان وكيــا عــن مــورث الطرفــن بخصــوص أحــد أعيــان 
التركــة وهــي األرض املســماة ... وانــه بوكالتــه عــن املــورث أقــام دعــواه 
ضــد .................... وصــدر حكــم بصــرف النظــر عــن دعــواه ثــم أقــام 
دعــوى ضــد األميــر ................. وصــدر حكــم بإلزامــه بدفــع جــزء مــن 
قــرار مجلــس  ثــم صــدر  الباقــي  املتفــق عليــه ورد الدعــوى يف  الثمــن 
القضــاء األعلــى بهيئتــه الدائمــة بإلغــاء كل املبايعــات وإعــادة األرض 
ملالكهــا األصلــي مــورث الطرفــن ثــم عــرض العقــار للبيــع ولــم يتقــدم 
أحــد لشــرائه ومت التخــارج بــن الورثــة ببيــع هــذه األرض املســماة ...
بخمســة وخمســن مليــون ريــال علــى أن يكــون للمتداخــل .............. 
عشــرين باملائــة مقابــل أتعابــه وطلــب املتداخــل .............. نصيبــه مــن 
قيمــة أرض ... يف حــال امتــام البيــع وقــدره عشــرون باملائــة ويف حــال عــدم 
امتــام البيــع طلــب املتداخــل اثبــات نصيبــه وقــدره عشــرون باملائــة مشــاعا 
يف األرض هكــذا ادعــى وتداخــل ثــم حكــم فضيلــة ناظــر القضيــة 
بأبطــال عقــد البيــع وصــرف النظــر عــن طلــب املتداخــل اثبــات ان لــه 
ــه  عشــرين باملائــة مشــاعا مــن االرض لعــدم اســتحقاق مــا يدعيــه وأن ل
املطالبــة بأجــرة أتعابــه بدعــوى مســتقلة أهـــ وقــد صــدق هــذا احلكــم مــن 
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محكمــة االســتئناف مبكــة برقــم 1/2/806 يف 1429/8/19هـــ أهـــ ، 
وبســؤال املدعــي وكالــة هــل لديــه صكــوك أو أوراق أخــرى ملــا يذكره 
مــن أعمــال مــورث موكليــه فأبــرز صــورة صــادر مــن مكتــب وزارة 
املاليــة مبكــة برقــم 1053/201 يف 1428/2/23هـــ وباالطــاع عليهــا 
وجدتهــا موجهــة أساســا إلــى كتابــة العــدل األولــى مبكــة بخصــوص 
ذرع اجلــزء املتبقــي واملنــزوع مــن عقــار ورثــة .................... وأنــه جــرى 
تشــكيل جلنــة مــن إدارة الطــرق وأمانــة العاصمــة واملاليــة وهيئــة النظــر 
للوقــوف علــى الطبيعــة مــع وكيــل الورثــة ومت تطبيــق الصــك وحتديــد 
اجلــزء املنــزوع واملتبقــي حســب احملضــر املرفــق برقــم 2787467  يف 
1428/2/15هـــ وقــد أبــرز املدعــي وكالــة أيضــا صــورة مــن محضــر 
املعــد مــن اللجنــة املشــكلة مــن مــورث املدعــن ومنــدوب املاليــة ومنــدوب 
احملكمــة  واملهنــدس  باحملكمــة  النظــر  هيئــة  ومحضــر  األمانــة 
واملتضمــن ان اللجنــة وقفــت علــى احملــدود برفــق وكيــل الورثــة وأن 
اللجنــة طبقــت صــك ورثــة ................. فوجــد متطابقــا وال يوجــد تداخــل 
مــع املجاوريــن ومت حتديــد اجلــزء املنــزوع واجلــزء املتبقــي أهـــ وقــرر املدعي 
وكالــة أن وكيــل ورثــة ................ هــو ............. هكــذا قــرر وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال نعــم ان الوكيــل هو مــورث املدعن 
أصالــة .............. أهـــ كمــا قــرر املدعــي وكالــة أن مــورث موكلــي بعــد 
صــدور احلكــم علــى ................. تقــدم ألمــارة منطقــة الريــاض ولــوزارة 
الداخليــة بطلــب تنفيــذ احلكم وأكثر من املراجعات وإرســال البرقيات 
بهــذا اخلصــوص ممــا أدى إلــى تظلــم ................ علــى احلكــم وطلــب 
عــرض احلكــم علــى مجلــس القضــاء فصــدر األمــر الســامي بذلــك ومــن 
ثــم صــدر قــرار املجلــس بإبطــال املبايعــات وإلغــاء الصكــوك وعــودة 
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العقــار ملالكــه األول مــورث املدعــى عليهــم هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال مــن الطبيعــي أن يقــوم ................ مــورث 
املدعــن أصالــة بطلــب تنفيــذ احلكم علــى ................. ويقوم باملراجعات 
الازمــة والــذي تظلــم مــن احلكــم هــو ............... وصــدر األمــر الســامي 
وبعــرض احلكــم علــى مجلــس القضــاء األعلــى الــذي أصــدر قــرار بإلغــاء 
الصكــوك وإبطــال البيــع وإعــادة الصكــوك ملورثنــا وهــذا القــرار يــدل 
ــة ................ تعــدى يف تكييــف القضيــة  علــى أن مــورث املدعــن أصال
مــن البدايــة وادعــى يف باطــل يعلمــه حيــث ادعــى بثمــن األرض ضــد 
..................... ثــم صــك فضيلــة الشــيخ ................... ناظــر القضيــة ضــد 
....................... حيــث ذكــر يف دعــواه أنــه ســبق ان تقــدم بدعــواه ضــد 
ــب  ــه طال ــة باســتعادة األرض أو ثمنهــا واحلقيقــة أن .................... باملطالب
الشــيخ  مــن  الصــادر  الصــك  نهايــة  يف  يظهــر  وهــذا  فقــط  بالثمــن 
.................... حيــث ذكــر فضيلتــه أن املدعــي حاليــا يطالــب بالثمــن 
الشــيخ  .................. جعــل فضيلــة  املدعــن  مــورث  مــن  وهــذا تضليــل 
...................... ينظــر يف موضــوع الثمــن ولــم ينظــر إلبطــال البيــع نظــرا 
إلصــرار مــورث املدعــن علــى صحــة البيــع واملطالبــة بالثمــن فقــط وهــذا 
يــدل علــى تعــدي مــورث املدعــن يف مطالباتــه يف هــذه القضيــة منــذ 
بدايتهــا حتــى نهايتهــا وأن قــرار مجلــس القضــاء األعلــى هــو الــذي أظهــر 
ــى  ــاء عل ــس القضــاء كان بن ــة ملجل ــة املعامل ــأن إحال ــه علمــا ب احلــق وبين
تظلــم مــن ................... وليــس مــن مــورث املدعــن وعليــه فــان جميــع 
الدعــاوى التــي أقامهــا ليــس لهــا أثــر يف إصــدار األحــكام هكــذا قــرر 
فســألت املدعــى عليــه وكالــة عــن .................. الــذي ذكــره يف اجللســة 
املاضيــة انــه تابــع موضــوع إجــراء ذرع اجلــزء املتبقــي هــل هــو وكيــل عــن 
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الورثــة فقــال ال انــه ليــس وكيــل عــن الورثــة وقــد اتصلــت عليــه باألمــس 
فذكــر أن ورثــة ................. اتفقــوا معــه علــى أن يأخــذ أتعابــه منهــم 
هكــذا قــرر وبســؤال املدعــي وكالــة هــل لديه زيــادة أوراق أو صكوك 
علــى أعمــال مــورث موكلــه فقــال ليــس لــدي ســوى مــا قدمتــه هكــذا 
ــرزه  ــذي ســبق أن أب ــة عــن االتفــاق ال قــرر فجــرى ســؤال املدعــي وكال
بــن مــورث موكليــه مــع ورثــة ........................ والــذي تضمــن أن أتعــاب 
................. هــو عشــرون باملائــة مــن ثمــن األرض هــل هــذا االتفــاق عقــد 
ابتــداء مــع الورثــة ام كان هنــاك اتفــاق ســابق مــع مورثهــم وهــم أقــروا 
بــه بعــد وفاتــه يف هــذا االتفــاق فقــال إن هــذا االتفــاق مت مــع الورثــة 
ــة قــال إن مــورث  ــى املدعــى عليــه وكال هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك عل
املدعــن وأحــد الورثــة واســمه ............... أحضــروا مشــتر لــألرض اســمه 
.............. مببلــغ ثمانــن مليــون ريــال علــى إقســاط فلــم يوافــق الورثــة ثــم 
اتفقــوا علــى بيــع العقــار علــى مــورث املدعــن ............... واحــد الورثــة 
أن تكــون  نقــدا علــى  ريــال  مليــون  ..................... بخمســة وخمســن 
ــة مــن ثمــن األرض علمــا  أتعــاب ............. مــورث املدعــن عشــرين باملائ
بــأن مــورث املدعــن كان يطالــب الورثــة مــن قبــل بأربعــن باملائــة مــن 
الثمــن ثــم نــزل إلــى ثاثــن باملائــة حتــى اصطلحــوا معــه علــى هذه النســبة 
مــن  فيــه  ترافــع  مــا  علــى  اطاعنــا  قبــل  وذلــك  فقــط  البيــع  هــذا  يف 
صكــوك وأمــا بعــد اطاعنــا علــى جميــع أعمالــه فــا نوافــق علــى 
إعطائــه عشــرين باملائــة مــن الثمــن ألنــه ال يســتحقه ونوافــق علــى مــا 
يقــرره الشــرع لــه مــن أتعــاب مــع مراعــاة أنــه تعــدى وفــرط يف قضيتنــا 
أمــد  بيعهــا وأطــال  ولــم نتمكــن مــن  إلــى ســمعة األرض  ممــا أســاء 
القضايــا حتــى عــادت إلــى مورثنــا بقــرار مجلــس القضــاء األعلــى فنحــن 
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نطلــب إثبــات الضــرر واخلطــأ الــذي وقــع مــن مــورث املدعــن بنــاء علــى 
تعديــه وتفريطــه هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال ال 
صحــة ملــا ذكــره املدعــي عليــه مــن التفريــط أو التعــدي يف هــذه القضيــة 
بــل إن مــورث موكلــي كان يبــذل عنايتــه وحرصــه علــى هــذه القضيــة 
مــن بدايتهــا حتــى نهايتهــا كمــا أنــه ال صحــة ملــا ذكــره املدعــى عليــه 
وكالــة مــن أن االتفــاق علــى األتعــاب كان خاصــا يف حــال البيــع علــى 
............. ألن هــذا االتفــاق يثبــت أتعــاب مــورث موكلــي بغــض النظــر 
عــن املشــتري واســمه هكــذا قــرر ثــم أضــاف املدعــى عليــه وكالــة ان 
ذكــر األتعــاب وتثبيتهــا يف هــذا البيــع هــي حيلــة وخــداع علــى مــورث 
املدعــن أصالــة حيــث ادعــى وجــود زبــون وهمــي اســمه ................. وانــه 
يرغــب يف شــراء األرض بثمانــن مليــون وحــن كتابــة هــذا العقــد ادخــل 
أتعابــه حيلــة فــكان الهــدف مــن ذكــر اســم املشــتري هــو إثبــات أتعابــه 
يف ورقــة يوقــع عليهــا الورثــة بهــذه األتعــاب الباهظة هكــذا قرر وبعرض 
ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال جميــع مــا ذكــره املدعــى عليــه وكالــة 
مــن احليلــة واخلــداع غيــر صحيــح ألن العقــد واضــح يف اتفــاق الورثــة علــى 
البيــع بخمســة وخمســن مليــون ريــال وان أتعــاب مــورث موكلي عشــرين 
باملائــة مــن هــذا الثمــن هكــذا قــرر وبســؤال الطرفــن هــل لديهمــا مــا 
ــة ليــس لــدي ســوى مــا  يضيفانــه يف هــذه القضيــة فقــال املدعــي وكال
ــي إلحضــار شــهود عقــد  ــب إمهال ــي أطل ــه إنن ــه وقــال املدعــى علي قدمت
ــي  ــل مــن مــورث املدعــن ملوكل ــه خــداع وتضلي االتفــاق لنبــن لكــم ان
هكــذا قــرر وأطلــب مهلــة إلحضارهــم ولــذا رفعــت اجللســة ثــم يف جلســة 
أخــرى حضــر الطرفــان وكالــة وجــرى ســؤال املدعــى عليــه وكالــة هــل 
أحضــر الشــاهد الــذي ذكــر يف اجللســة املاضيــة فقــال نعــم وأحضــر 
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للشــهادة وأدائهــا ..................... بالســجل املدنــي  …………. ، وطلــب 
ســماع مــا لديــه مــن شــهادة وشــهد قائــا أشــهد أن ورثــة ......... اختلفــوا 
مــع احــد الورثــة وهــو ................... و.................. بخصــوص أرض املغمــس 
يف مكــة فدخلــت بالصلــح أنــا و..............و..................... و.................. 
فيهــم  مبــن   ................ ورثــة  جميــع  مــع  األربعــة  نحــن  واجتمعنــا 
كان  والــذي   ................ االجتمــاع  حضــر  وكذلــك   .....................
وكيــا ل.................... يف حياتــه واثــر تدخلنــا بالصلــح قــال ............ 
ــون لــألرض واســمه .................... يرغــب شــراء  ــا زب و................ إن لدين
األرض بثمانــن مليــون ريــال بالتقســيط فاعتــرض ................ والــذي 
كان حاضــرا بوكالتــه عــن أمــه وهــي إحــدى الوارثــات حيــث قــال ومــن 
يضمــن لنــا املبلــغ إذا أفرغنــا لهــذا املشــتري فقــال ........... و............. نحــن 
ال نضمــن شــيئا فاقتــرح .... اقتراحــن وهمــا أوال أن يعمــل جميــع الورثــة 
وكالــة للراغــب يف الشــراء .......... يف جميــع التصرفــات يف األرض مــا 
عــدا البيــع واإلفــراغ واالقتــراح الثانــي أن يشــتري .............. و............... 
علــى  و.............   ........ فوافــق  للورثــة  ويدفعانــه  مليــون  بســتن  األرض 
الشــراء ولكــن قــاال املبلــغ كثيــر فاتفــق الطرفــان علــى أن يشــتري ... 
و... األرض بخمســة وخمســن مليــون ريــال وكتبــت أنــا االتفــاق وكان 
... هــو الــذي ميلــي علــي مــا أكتبــه وقــد ذكــر ........ فيمــا أمــاه علــي أن 
ل............. عشــرة مايــن مــن الثمــن وأن لــه أي ......... عشــرين باملائــة مــن 
كانــوا  والورثــة  ذلــك  أنــا  وكتبــت  األرض  يف  أتعابــه  مقابــل  الثمــن 
الــذي...  املبلــغ  هــذا  علــى  الورثــة  بعــض  وعــارض  جميعــا  موجوديــن 
وكذلــك علــى أتعــاب ............. إال أننــا نحــن تدخلنا بن الورثة و............. 
و.............. حتــى وافــق الورثــة علــى املبلــغ الــذي ل... وعلــى أتعــاب ........... 
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ولكــن كانــت موافقــة الورثــة مشــروطة بإمتــام البيــع علــى ........... ألن 
............ و.............. اشــتريا العقــار مــن الورثــة وســيبيعانه ل................ 
الورثــة  وبعــض  للورثــة  ويدفعانهــا  املبلــغ  مــن  دفعــه  ســيقبضان  وهمــا 
ســيأخذ كامــل اســتحقاقه دفعــه واحــدة مثــل .............. وبعــض الورثــة 
وافــق علــى أن يأخــذ اســتحقاقه علــى دفعتــن ومت توقيــع الورقــة مــن  
اجلميــع ثــم إن ............... لــم يتــم البيــع فعــاد لنــا الورثــة وأخبرونــا بذلــك 
وأنهــم طالبــوا ......... و.............. بالثمــن فرفضــا أن يدفعــا شــيئا وقابلنــا 
......... و...................... وجلســنا معهمــا وطلبنــا منهمــا دفــع  كا مــن 
الثمــن للورثــة فرفضــا فرأينــا نحــن املصلحــن أن ............... و............... 
واألتعــاب  ل.................  املبلــغ  إثبــات  ألجــل  الورقــة  هــذه  كتبــا  إمنــا 
ل............. وأنــه ال يوجــد زبــون ولــذا اجتمعنــا نحــن املصلحــن األربعــة 
وحدنــا وقررنــا بــراءة ذمــة الورثــة مــن املبلــغ املذكــور يف الورقــة ل... 
وكذلــك بــراءة الورثــة مــن النســبة عشــرين باملائــة ل................. لعــدم 
التزامهمــا بدفــع الثمــن املتفــق عليــه للورثــة وكتبنــا بذلــك ورقــة هــذا مــا 
لــدي وأشــهد بــه وبعــرض الشــاهد وشــهادته علــى املدعــي وكالــة قــال 
إن لــدي أســئلة للشــاهد فســأل املدعــي وكالــة أيــن كان االجتمــاع 
الثانــي والــذي قــررمت فيــه بــراءة ذمــة الورثــة فقــال االجتمــاع األول والــذي 
كان بحضــور الورثــة و...........  و.............. والــذي كتبنــا فيــه الورقــة 
كان يف بيــت ............. واجتماعنــا الثانــي نحــن املصلحــن األربعــة كان 
يف بيــت .................ز هكــذا قــرر ثــم قــرر املدعــي وكالــة قائــا أطلــب 
إمهالــي لعــرض الشــاهد وشــهادته علــى موكلــي ولــذا رفعــت اجللســة ثــم 
يف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وكالــة وبســؤال املدعــي وكالــة عمــا 
اســتمهل ألجلــه يف اجللســة املاضيــة فأبــرز ورقــة هــذا نصهــا )1( أن 
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الشــاهد املذكــور هــو واحــد مــن أربعــة شــهود وقعــوا علــى عقــد األتعــاب 
املــؤرخ 1426/2/3هـــ وقــد ثبــت يف شــهادته أن مــورث موكلــي يســتحق 
مــا نســبته 20% مــن قيمــة األرض إال أنــه أضــاف بــأن هذه النســبة كانت 
مشــروطة بإمتــام البيــع للمشــتري)................( وهــذا الشــرط لــم يــرد يف 
العقــد كمــا لــم يــرد يف أي مســتند آخــر كمــا لــم يتطــرق لــه املدعــى 
عليهــم وال وكيلهــم حالــي يف جميــع القضايــا التــي نظــرت ســواًء كانــت 
يف محكمــة الطائــف أو يف محكمــة مكــة املكرمــة ، ممــا يؤكــد 
أن شــهادة هــذا الشــاهد ليســت صحيحــة وحتمــل مــا حتمــل مــن التواطــؤ 
بدليــل جــاءت بإضافــات لــم يتطــرق لهــا حتــى املدعى عليهــم وال وكيلهم 

الشرعي احلالي. 
)2( ذكــر الشــاهد يف شــهادته أنــه عندمــا رفــض ......... شــراء األرض 
مــن  الورثــة  ذمــة  بــراءة  وقــرروا  )املصلحــن(  األربعــة  الشــهود  أجتمــع 
نســأل  ونحــن  ملــورث موكلــي  الـــ%20  ونســبة  لـــ...  املذكــورة  النســبة 
مــن الــذي خولهــم احلــق يف االجتمــاع مــرة أخــرى لتحديــد مصيــر عقــد 
األتعــاب وبــراءة ذمــة الورثــة ؟؟ أوليــس مــن األولــى لهــذا االجتمــاع أن 
يكــون بحضــور طــريف النــزاع أصحــاب املصلحــة أن صــح مــا يقــول ؟؟
)3( أن هــذا الشــاهد ابــن عــم املدعــى عليهــم وال شــك أن هــذه القرابــة يف 
قضيــة يف مثــل هــذه القضيــة الراهنــة جتلــب للشــاهد نفــع وميكــن لهــذا 
النفــع علــى األقــل أن يكــون نفعــًا )معنويًا( كما تدفع هذه الشــهادة عن 
أبنــاء عمــه ضــررًا يتمثــل يف صحــة العقــد ا.هـــ ، وحيــث األمــر مــا ذكــر 
ــي ذكرهــا الشــاهد  ــة الورقــة الت ــه وكال ــت مــن املدعــى علي فقــد طلب
يف شــهادته مــن أن املصلحــن اجتمعــوا ووقعــوا ورقــة بــراءة ذمــة الورثــة 
مــن األتعــاب املقــررة ملــورث املدعــن وكالــة فأبــرز املدعــى عليــه وكالــة 
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ورقــة هــذا نصهــا بســم اهلل الرحمــن الرحيــم التاريــخ 1427/3/3هـــ 
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل نشــهد بأننــا حضرنــا 
مجالــس صلــح إلنهــاء اخلــاف بــن ورثــة ....................... وحيــث ظهــر لنــا 
أنــه لــم يتــم تنفيــذ مــا مت االتفــاق عليــه يف تلــك املجالــس وعليــه فإنــه ليــس 
علــى الورثــة أي التــزام بالبيــع أو الوصيــة أو األتعــاب التــي ادعــى بهــا كل 
مــن ................... و........................ واهلل علــى مــا نقــول شــهيد ............... 
توقيــع .................. توقيــع أشــهد مبــا وقــع علــي والــدي ..................... 
توقيــع 1427/3/3هـــ أهـــ وبعــرض هــذه الورقــة علــى املدعــي قــال أطلــب 
إمهالــي لاطــاع عليهــا والــرد عليهــا هكــذا قــرر ثــم أضــاف املدعــي 
وكالــة قائــا إن هــذه الورقــة موقعــة مــن شــاهدين فقــط وأنــا أطلــب 
إمهالــي إلحضــار الشــاهد الثالــث وهــو ................. هكــذا قــرر ثــم قــرر 
املدعــى عليــه وكالــة أنــه قــد يوجــد أوراق أخــرى وقعهــا املصلحــون يف 
اجتماعــات أخــرى وأنــا أطلــب إمهالــي للرجــوع إلــى الشــاهد وســؤاله 
عنهــا ثــم يف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وكالــة وجــرى ســؤال املدعــي 
وكالــة هــل أحضــر رده علــى الورقــة التــي قدمها املدعى عليه يف اجللســة 
املاضيــة فقــال إن هــذه الورقــة تناقــض ملــا أفــاد بــه الشــاهد يف شــهادته 
ــة بينمــا  ــه اجتمــع هــو وباقــي املصلحــن الثاث لديكــم حيــث ذكــر أن
أن  ثانيــا   . الشــاهدان األخــران  اثنــن فقــط فأيــن  بــه  الورقــة موقعــة 
الشــاهدين ال ميلــكان احلــق يف الغــاء االتفاقيــة بــن مــورث موكلــي 
وورثــة ................ هكــذا قــرر كمــا جــرى ســؤاله هــل أحضــر الشــاهد 
الثالــث ................فقــال أن الشــاهد مريــض ولــم يســتطع احلضــور يف 
هــذه اجللســة وأطلــب إمهالــي جللســة أخــرى هكــذا قــرر وبســؤال املدعــى 
عليــه وكالــة هــل وجــد أوارق أخــرى وقعهــا املصلحــون كمــا ذكــر يف 
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اجللســة املاضيــة فقــال إننــي لــم أجــد أوراقــا حتــى اآلن وإذا وجــدت شــيئا 
ســأبرزه لكــم هكــذا قــرر ثــم يف جلســة أخــرى حضر الطرفــان وكالة 
وقــرر املدعــي وكالــة اننــي احضــر الشــاهد ............. واطلــب ســماع مــا 
رقــم  املدنــي  بالســجل   ..................... وحضــر  شــهادة  مــن  لديــه 
)............................( ، وشــهد قائــا اشــهد ان ................... قــال لــي انــه 
وكل ........................... علــى أرض املغمــس التــي بيعــت علــى .............. 
وضحــك علينــا واتفقنــا بــأن يترافــع يف هــذه القضيــة ويرجــع االرض لنــا 
مقابــل عشــرين باملائــة مــن قيمتهــا اذا بيعــت وبعدهــا اجتمعنــا يف بيــت 
..... اهلل يرحمهــم كلهــم وكان موجــودا ....................... و.................. و.
.....................و................... ومجموعــة يف املجلــس يزيــدون علــى عشــرين 
شــخصا وكان الكاتــب ............... ومت االتفــاق بــن ورثــة ................... 
ــة مــن قيمــة ارض املغمــس  ــى أن يكــون ل.................. عشــرين باملائ عل
ــى أن يقــوم ................  ــه وقــد تضمــن االتفــاق عل ــل اتعاب اذا بيعــت مقاب
بوكالتــه عــن امــه و................. بوكالتــه عــن امــه وإخوانــه و................ 
بوكالتــه عــن امــه علــى ان يقومــوا بتوكيــل ................. يف افــراغ العقــار 
ألي مشــتري يرغــب شــراء العقــار وقــد ذكــروا يف تلــك اجللســة أن هنــاك 
ــة اننــا ســنبيع هــذا  مشــتري بخمســة وخمســن مليــون ريــال وقــال الورث
العقــار لهــذا املشــتري او غيــره ونعطــي ......... حقــه عشــرين باملائــة مــن 
الثمــن وكان مــن ضمــن االتفاقيــة أن ................. قــد اوصــى بالربــع 
واتعــاب  الوصيــة  منهــا  مايــن  عشــرة  خصــم  علــى  اتفقــوا  والورثــة 
ل.............. مقابــل عملــه يف االرض هــذا مــا مت عليــه االتفــاق ثــم بعــد 
حوالــي اســبوع قابلــت ............... وســألته مــاذا حصــل عليكــم فقــال لــم 
يقــم الثاثــة ............. و........... و............. بعمــل وكالــة حتــى اآلن ثــم 
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زرت ............... عــدة مــرات يف املستشــفى حيــث كان مريضــا وســألته 
عــن املوضــوع فقــال لــم يحصــل شــيء حتــى اآلن وأمــا الشــهود احلاضريــن 
ــا بعــد ذلــك املجلــس  ــذ تفرقن وهــم ............... و ............. و............... فمن
لــم اتكلــم معهــم بشــيء بخصــوص هــذا املوضــوع مــع اننــا اجتمعنــا عــدة 
مــرات هــذا مــا لــدي واشــهد بــه وبعــرض الشــاهد وشــهادته علــى املدعــي 
عليــه وكالــه قــال اننــي ارغــب ســؤال الشــاهد فأذنــت لــه بذلــك فســأل 
انــه حــن  انــت تذكــر  الشــاهد ســؤال قائــا  املدعــى عليــه وكالــه 
االجتمــاع كان .............. يدعــي انــه يوجــد زبــون يرغــب شــراء االرض 
بثمانــن مليــون بالتقســيط واننــا طلبنــا مــن ... ضمانــات لهــذا املشــتري 
فقــال انــه ســيدفع جــزء مــن املبلــغ ويحــرر شــيكات باملبلــغ املتبقــي ويتــم 
االفــراغ لــه بذلــك فرفضنــا ان يتــم البيــع بهــذه الطريقــة وعندمــا ذكــر 
الورثــة مــع  انــه يضمــن املشــتري والشــيكات اقترحنــا نحــن   ...........
املصلحــن علــى ...........و .............. ان يشــتروا االرض بخمســة وخمســن 
فيكــون  زاد  ومــا  املذكــور  املشــتري  علــى  ويبيعونهــا  مليــون 
ل...............و.............. فانــا اســأل الشــاهد امامكــم هــل حصــل هــذا يف 
الورثــة  بــن  خــاف  هنــاك  كان  وهــل  ال  ام  االتفــاق  مجلــس 
و............و............. علــى نســبة اتعــاب ........... والوصيــة واتعــاب .............. 
ام لــم يكــن هنــاك خــاف كمــا اننــي اســأل الشــاهد مــن كان ميلــي 
الكتابــة علــى كاتــب االتفــاق وهــو .....................واطلــب مــن الشــاهد 
االجابــة علــى هــذه االســئلة وبعــرض هــذه االســئلة علــى الشــاهد قــال امــا 
مــا ذكــره املدعــى عليــه وكالــة مــن وجــود مشــتري بثمانــن مليــون 
بالتقســيط ووجــود اتفــاق بــن الورثــة و.............. و................ علــى ان 
........... و.............. االرض بخمســة وخمســن مليــون فهــذا ال  يشــتري 
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و..........  الورثــة  ان  لديكــم  شــهدت  كمــا  اذكــره  والــذي  اذكــره 
و............. ذكــروا انــه يوجــد مشــتري بخمســة وخمســن مليــون ريــال 
وامــا ســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن وجــود خــاف يف نســبة االتعــاب 
ــا  ــم يكــن فيه ــة فل ــة فقــال امــا اتعــاب ............... عشــرين باملائ والوصي
خــاف بــن الورثــة وقــد صادقــوا عليهــا بــا اعتــراض وامــا اتعــاب ... 
والوصيــة فقــد كان فيهــا اعتــراض وخــاف ولكــن الورثــة اتفقــوا يف 
االخيــر علــى ان تكــون الوصيــة واتعــاب ............. مببلــغ عشــرة مايــن 
وامــا الســؤال الثانــي عــن مــن كان ميلــي علــى الكاتــب ................... 
وهــم  الكاتــب  علــى  ميلــون  هنــاك مجموعــه  ان  فقــال  االتفــاق  وقــت 
.............. و..................... و.............. هــؤالء الثاثــة كانــوا ميلــون عليــه 
علمــا بــأن احلاضريــن يف املجلــس كانــوا احيانــا يتدخلــون يف بعــض 
ــى الكاتــب هكــذا اجــاب الشــاهد وبعــرض  ــى عل الكلمــات التــي متل
الشــاهد وشــهادته علــى املدعــي عليــه وكالــه قــال الشــاهد انعــم بــه وال 
اقــول فيــه شــيئا وامــا الشــهادة فاطلــب امهالــي للــرد علــى مــا جــاء فيهــا 
ال نهــا مناقضــة للعقــد واطلــب امهالــي للــرد علــى مــا جــاء فيهــا هكــذا 
ــه قائــا يظهــر لفضيلتكــم تناقــض  ــه وكال ــم قــرر املدعــى علي قــرر ث
دعــوى املدعــي ومطالبتــه مببلــغ اثنــي عشــر مليــون ريــال مقابــل اتعابــه يف 
ــى ان للمدعــي رحمــه اهلل احــد عشــر  حــن ان العقــد مت النــص فيــه عل
مليــون ريــال كمــا يظهــر مطالبتــه بأتعــاب ال عمــال بعــد توقيــع العقــد 
مثــل قضيــة ............ وكذلــك اضافــة املســاحة اإلجماليــة واســتخراج 
صــك بــدل تالــف واملدعــي وكالــة رحمــه وان دل ان جميــع تلــك االعمــال 
كان يتصــرف بطــرق غيــر نظاميــة ودون عقــد مــع املوكلــن واالن 
نطالــب بأجــرة تلــك االعمــال اال ان ذلــك مــن جهالــة االجــرة والعمــل وهــذ 
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يبطــل أي عقــد اجــارة هكــذا قــرر املدعــى عليــه وكالــة وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي وكالــه قــال اجيــب علــى مــا ذكــره املدعــى عليــه وكالــه 
مبــا يلــي 1/ إن مــورث موكلــي لــم يألــوا جهــدًا يف متابعــة جميــع مــا 
يتعلــق بإعــادة األرض حتــى إعادتهــا إلــى املدعــى عليهــم وذلــك بالتهميــش 
األرض  إعــادة  وبعــد   /2  . 1424/2/20هـــ  يف  امللكيــة  صــك  علــى 
والتهميــش علــى صــك امللكيــة وانتقالهــا إلــى املدعــى عليهــم اســتمر 
عليهــا  واحملافظــة  األرض  هــذه  إلجــراءات  باملتابعــة  موكلــي  مــورث 
وذلــك باعتبــاره صاحــب مصلحــة فيمــا يقــوم بــه مــن أعمــال حيــث أقــام 
دعــوى املطالبــة بالتعويــض ضــد املدعــى عليــه ................ وهــذا كان 
قبــل توقيــع عقــد األتعــاب بتاريــخ 1426/2/3هـــ وبعــد رجــوع االرض إلــى 
املدعــى عليهــم 3/ بعــد إبــرام عقــد األتعــاب والــذي فحــواه بــأن ملوكلــي 
نســبة وقدرهــا 20% مــن قيمــة األرض وهــذا ال يتســنى إال عنــد بيــع هــذه 
األرض  . قــام مــورث موكلــي باالســتمرار بجميــع األعمــال التــي تفضــي 
إلــى احملافظــة علــى كيــان األرض وعلــى ســبيل املثــال اســتخراج صــك 
الدعــوى  ومباشــرة  لــألرض  اإلجماليــة  املســاحة  وإضافــة  فاقــد  بــدل 
املقامــة ضــد املدعــى عليهــم مــن قبــل ................. 4/ إن مــا أثــاره املدعــى 
عليهــم بــأن هنــاك أعمــال متــت بعــد عقــد األتعــاب ممــا يشــكك يف صحة 
العقــد: فنجيــب علــى ذلــك بــأن مــورث موكلــي رحمــه اهلل عنــد إبرامــه 
لعقــد األتعــاب مــع املدعــى عليهــم علــى النســبة املذكــورة أعــاه لــم 
يكــن هنــاك خيــار لــه وللمدعــى عليهــم إال اســتمراره  يف تذليــل جميــع 
اإلجــراءات التــي تعيــق مــا اجتهــت إليــه نيــة ورغبــة املدعــى عليهــم يف 
االســتفادة مــن هــذه األرض وبيعهــا وهــو مــا انتهــى إليــه املدعــى عليهــم 
أخيــرًا ال ســيما وانهــم عنــد التعاقــد مــع مــورث موكلــي ليــس لهــم اخليــرة 
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مــن أمرهــم يف إنهــاء تعاقــد موكلــي وإعطائــه حقــه إال هــذا الســبيل 
هكــذا قــرر املدعــي وكالــة بنــاء علــى طلــب املدعــي وكالــة رفعــت 
وجــرى ســؤال  الطرفــان وكالــة  أخــرى حضــر  اجللســة ث يف جلســة 
املدعــي عليــه وكالــة عمــا اســتمهل ألجلــه فقــال إننــي احضــرت ردًا 
علــى مــا جــاء يف شــهادة الشــاهد وأمــا مــا قدمــه املدعــي وكالــة يف 
اجللســة املاضيــة بخصــوص األعمــال فأكتفــي مبــا قدمتــه وأبــرز املدعي 
عليــه وكالــة ورقــة هــذا نصهــا إن شــهادة الشــاهد تناقــض وقائــع احلــال 
ودعــوى املدعــي والعقــد املدعــى بــه وذلــك يظهــر لفضيلتكــم فيمــا 
يلــي:- أوال / ذكــر املدعــي وكالــة يف دعــواه مــا نصــه أنــه لــم يكــن 
مــورث  أتعــاب  يحــدد  عليهــم  املدعــي  مــورث  مــع  مبــرم  اتفــاق  هنــاك 
موكليــه حتــى عــام 1426هـــ أمــا الشــاهد فقــد ذكــر أن ............. أحــد 
بيعــت  التــي  األرض  الســتعادة   ............. وكل  بأنــه  أخبــره  الورثــة 
ل.................... مقابــل عشــرين باملائــة مــن قيمتهــا إذا بيعــت وكامــه 
يــدل أن هنــاك اتفــاق قبــل عــام 1426هـــ . ثانيــًا/ استشــهد الشــاهد 
بكام ............. وهو شــريك مع ............ يف الشــراء من الورثة وبالتالي 
نطعــن بشــهادته . ثالثــًا/ ذكــر الشــاهد أنــه لــم يكــن هنــاك مشــتري 
بثمانــن مليــون بالتقســيط علمــًا بــأن العقــد نــص علــى أنــه متــى بيعــت 
زاد  مــا  أن  العقــد  تضمــن  كمــا  بالتقســيط   .............. علــى  األرض 
ل................ و.............. وهــذا يــدل علــى شــرائهم مــن الورثــة وهــذا مــا 
...................... ومت  لــدي الشــيخ  بــه يف قضيــة ســابقة  طالــب اإلفــراغ 
تزويــد فضيلتكــم بــه . رابعــًا/ ذكــر الشــاهد بــأن الورثــة أقــروا مببلــغ 
عشــرة مايــن ريــال ل.............. وصيــة وأتعــاب مقابــل عملــه يف األرض 
أ.هـــ  واألتعــاب  العمــل  و......... يف   .......... بــن  هنــاك شــراكة  وكأن 
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وعليــه فقــد طلبــت مــن الطرفــن مزكيــن للشــاهدين الذيــن ســبق 
إحضارهمــا كمــا طلبــت منهمــا احضــار صكــوك حصــر الورثــة ملــورث 
املدعــن ................ ومــورث املدعــى عليهــم ................ ومــن تويف بعدهما 
مــن ورثتهمــا فطلبــا امهالهمــا ولــذا رفعــت اجللســة ثــم يف جلســة أخــرى 
مزكيــن  أحضــر  هــل  ســؤالهما  وجــرى  وكالــة  الطرفــان  حضــر 
لشــاهديهما الذيــن أحضراهمــا فقــال املدعــي وكالــة نعــم وأحضــر 
............... بالســجل املدنــي رقــم  …………… و................... بالســجل 
املدنــي رقــم ...............  وشــهد كل واحــد منهمــا مبفــرده بــأن الشــاهد 
.................... عــدل مقبــول الشــهادة هكــذا شــهدا وقــال املدعــى عليــه 
وكالــة إن املزكيــن يف الطريــق إلــى احملكمــة هكــذا قــرر فســألت 
املدعــى عليــه وكالــة هــل أحضــر صــك العقــار بعــد البيــع األخيــر فأبــرز 
الصــك الصــادر مــن كتابــة العــدل األولــى مبكــة برقــم 3/667/105 
يف 1432/2/14هـــ فوجدتــه يتضمــن بيــع ورثــة ................... لكامــل 
العقــار املســمى ... الكائنــة بــوادي ............... قــرب وادي ........ واحملــدود 
واملــذروع باطنــه للمشــتري ....................... مببلــغ وقــدره ســتون مليــون 
ــه  ــة موكل ــال أهـــ فطلبــت مــن املدعــي وكالــة صكــوك حصــر ورث ري
ومــن مــات بعــده فقــال ان مــورث موكلــي تــويف ولــم يتــوف احــد بعــده مــن 
ورثتــه حتــى اآلن وأبــرز الصــك الصــادر مــن احملكمــة العامــة بالطائــف 
برقــم 14/2120 يف 1431/2/30هـــ وباالطــاع عليــه وجدتــه يتضمــن 
ثبــوت وفــاة ....................... وانحصــار ارثــه يف زوجتــه .................. ويف 
و.............  و...........   .......... البالغــن  منهــا  أوالده 
و............و.............و..............و...........ال وراث لــه ســواهم أهـــ فطلبــت من 
املدعــى عليــه وكالــة صكــوك حصــر مــورث موكليــه ومــن مــات بعــده 
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فأبــرز الصــك الصــادر مــن احملكمــة الكبــرى بالطائــف برقــم 13/47 
ــه يتضمــن وفــاة ..................  يف 1423/8/20هـــ وباالطــاع عليــه وجدت
.................... ويف أوالده  إرثــه يف زوجتــه  يف 1421/8/3هـــ وانحصــار 
البالغــن املرزوقــن لــه مــن زوجتــه املتوفــاة قبلــه ............ وهــم ............... 
و............... و................ ال وراث لــه ســواهم كمــا أبــرز الصــك الصــادر 
وباالطــاع  برقــم 3/92/54 يف 1426/1/12هـــ  هــذه احملكمــة  مــن 
عليــه وجدتــه يتضمــن ثبــوت وفــاة ......................بتاريــخ 1425/12/8هـــ 
منهــا  البالغــن  ولديــه  ويف   ............... زوجتــه  يف  إرثــه  وانحصــار 
..............و.............. ال وارث لــه ســواهم كمــا أبــرز الصــك الصــادر مــن 
احملكمــة العامــة بالطائــف برقــم 5/18 يف 1428/2/2هـــ باالطــاع 
عليــه وجدتــه يتضمــن ثبــوت وفــاة ....................... بتاريــخ 1427/11/4هـ 
ــه  ــدي ................. ال ورث ــا ........... و............ ول وانحصــار إرثهــا يف ولديه
أبــرز الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم  لــه ســواهما كمــا 
20/100/37 يف 1429/4/9هـــ وباالطــاع عليــه وجدتــه يتضمــن ثبــوت 
وفــاة ........................ بتاريــخ 1429/2/22هـــ وانحصار إرثها يف أوالدها 
البالغــن ............و................ ولــدي ................ وبنتهــا البالغــة ................
.................. ال وارث لهــا ســواهم  كمــا أبــرز الصــك الصــادر مــن هــذه 
ــه  احملكمــة برقــم 13/100/588 يف 1430/12/21هـــ وباالطــاع علي
1430/11/25هـــ  بتاريــخ   ..................... وفــاة  ثبــوت  يتضمــن  وجدتــه 
وانحصــار إرثــه يف زوجتيــه .............. ويف أوالده منهــا البالغــن  ............ 
و............و..........و............ ال وارث لــه ســواهم أهـــ ثــم قــرر املدعــى عليــه 
وكالــة إننــي أحضــرت مزكيــن للشــاهد الــذي أحضرتــه ............... 
املدنــي  بالســجل  و..................   ................ رقــم  املدنــي  بالســجل 
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الشــاهد  بــأن  مبفــرده  منهمــا  واحــد  كل  وشــهد  رقــم…………. 
.................. عــدل مقبــول الشــهادة ثــم قــرر املدعــى عليــه وكالــة إننــي 
أحضــرت شــاهدا كان حاضــرا يف جلســة الصلــح بــن ورثــة ................ 
ومــورث املدعــن أصالــة ................. ولــم يــدون اســمه يف ورقــة الصلــح 
فأطلب سماع ما لديه من شهادة وأحضر للشهادة وأدائها .................... 
............. ، وطلــب ســماع مــا لديــه مــن شــهادة  بالســجل املدنــي رقــم 
وشــهد قائــا اشــهد اننــي حضــرت يف بيــت ................ وكان موجــودا 
ومجموعــة  و..................و....................و.............و.....................  والــدي 
 .................. بــن  خــاف  هنــاك  كان  حيــث   ................. ورثــة  مــن 
الواقعــة  االرض  بخصــوص   ................... ورثــة  بقيــة  و..................مــع 
ــح بينهــم والــدي ..................... و..................  مبكــة باملغمــس وقــد أصل
يشــتري  أن  علــى  جميعــا  بينهــم  الصلــح  و....................ومت 
يدفعونهــا  مليــون  وخمســن  بخمســة  األرض  .............و..................... 
خــال شــهرين واتفقــوا أيضــا علــى أن ................ عشــرين باملائــة مــن 
هــذا املبلــغ مقابــل أتعابــه يف األرض وهــذه النســبة ل.................. كانــت 
متفقــا عليهــا بــن الورثــة و.............. قبــل اجللســة ولكــن ذكروهــا يف 
تلــك الليلــة مــن أجــل كتابتهــا يف ورقــة االتفــاق كمــا اتفقــوا أيضــا علــى 
أن يكــون ل............... مقابــل أتعابــه وللوصيــة عشــرة مايــن مــن الثمــن 
هــو  الورقــة  اجلميــع وكاتــب  مــن  وتوقيعهــا  بذلــك  ورقــة  ومت كتابــة 
................. وال أذكــر مــن كان ميلــي عليــه هــذا مــا لــدي وأشــهد بــه ثــم 
اســتأذن املدعــى عليــه وكالــة يف ســؤال الشــاهد فأذنــت لــه وســأل قائا 
ــاك  ــون آخــر لــألرض فقــال الشــاهد نعــم كان هن ــاك زب هــل كان هن
زبــون ............... يرغــب شــراء األرض وال أذكــر الثمــن الــذي عرضــه 
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ــاع  ــى أن تب ــم حصــل االتفــاق بينهــم عل ــه ث ــع علي ــة يف البي ــف الورث واختل
األرض ل............... و................ بخمســة وخمســن مليــون ريــال هكــذا 
أجــاب الشــاهد ثــم اســتأذن املدعــي وكالــة يف ســؤال الشــاهد فأذنــت 
لــه وســأله قائــا بخصــوص نســبة .............. مقابــل أتعــاب هــل مت االتفــاق 
عليهــا يف املجلــس أم أنهــا متفــق عليهــا ســابقا وهــل لهــا عاقــة بهــذا 
البيــع أم ال فقــال الشــاهد إن ورثــة ..................... و................ كانــوا 
متفقــن علــى نســبة عشــرين باملائــة ل............... مــن قبــل اجللســة ولــم 
يكــن فيهــا خــاف بينهــم وليــس لهــا ارتبــاط بالبيــع الــذي حصــل يف 
ــى  ــك اجللســة هكــذا أجــاب الشــاهد وبعــرض الشــاهد وشــهادته عل تل
املدعــي وكالــة قــال الشــاهد ال أقــول فيــه شــيئا وشــهادته صحيحــة 
هكــذا قــرر فطلبــت مزكيــن للشــاهد فحضــر كل مــن ....................
هــذا  بــأن  قائــا  مبفــرده  منهمــا  واحــد  كل  وشــهد  ...و................... 
الشــاهد عــدل مقبــول الشــهادة ثــم قــرر املدعــى عليــه وكالة اننــي ارغب 
ســؤال الشــاهد هــل كان الصلــح يف مجلــس واحــد أو عــدة مجالــس 
فقــال الشــاهد إنــا لــم أحضــر إال هــذا املجلــس فقــط ولكــن ســمعت مــن 
والــدي ان هنــاك مجلســا آخــر للصلــح مت عقــده يف خيمــة .................... 
نســبة  علــى  فيــه  االتفــاق  ومت   ................... مجلــس  إلــى  انتقلــوا  ثــم 
.................. وأتعابــه مقابــل عملــه يف األرض بنســبة عشــرين باملائــة هــذا 
مــا ذكــره لــي والــدي هكــذا قــرر وبســؤال الطرفــن هــل لديهمــا مــا 
يضيفانــه يف القضيــة فقــال املدعــي وكالــة اكتفــي مبــا قدمــت وقــال 
املدعــى عليــه وكالــة إن املدعــي وكالــة ســبق أن ذكــر أن هيئــة النظــر 
مبحكمــة الطائــف قــدرت األتعــاب يف قضيــة ســابقة بــن الطرفــن 
بعشــرين باملائــة وقــد جــرت الكتابــة منكــم لهيئــة النظــر بالطائــف 
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وتبــن عــدم صحــة كامــه وأن هيئــة النظــر لــم تقــدر أتعــاب ................ 
بهــذه النســبة هكــذا قــرر وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة هــل لديــه مــا 
يضيفــه ســوى ذلــك فقــال ا ليــس لــدي ســوى مــا قدمته ا.هـ ، وقد ســبقت 
الكتابــة لفضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالطائــف بخطابــي رقــم 
علــى جميــع  بصــورة  تزويدنــا  بطلــب  34176281 يف 1434/1/20هـــ 
مخاطبــات فضيلــة الشــيخ ... القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائف لهيئة 
النظــر بخصــوص تقديــر أتعــاب ............. ورد هيئــة النظــر علــى ذلــك 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة بالطائــف برقــم  ــة مــن فضيل ــا اإلجاب فوردتن
مخاطبــات  مــن  صــورة  وبرفقهــا  1434/2/20هـــ  يف   34/232698
القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف الشــيخ ................... لهيئــة النظــر 
مبحكمــة الطائــف لتقديــر أتعــاب املدعــي ............ وهــي كمــا يلــي 
أوال(:- خطــاب فضيلــة القاضــي الشــيخ .................... املوجــه إلــى قســم 
اخلبــراء باحملكمــة العامــة بالطائف برقم 14/1166 يف 1430/6/29هـ 
وهــذا نصــه :- املكــرم رئيس قســم اخلبــراء باحملكمة العامة مبحافظة 
الطائــف ســلمة اهلل الســام عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه ، وبعــد 
فنظــرًا لوجــود دعــوى مقامــة لدينــا مــن ................... ضد ورثــة ................ 
مــع  قــد جــرى االتفــاق  أنــه  املدعــي  بطلــب مبلــغ مالــي حيــث ذكــر 
موكلــه مــورث املدعــى عليهــم بنســبة أتعابــه وقدرهــا 20% مــن قيمــة 
بــدأ العمــل يف عــام 1416هـــ واســتمر يف القضيــة حتــى  األرض وقــد 
لــذا نأمــل منكــم االطــاع للنظــر فيمــا قدمــه مــن عمــل  تاريخــه ، 
ملوكلــه حســب األوراق املرفقــة واعتــراض املدعــى عليهــم علــى مــا قــام 
بــه واإلفــادة هــل هــذه القيمــة 20 % متناســبة مــع عملــه أم ال مع االســتعانة 
تــرون مــن أهــل اخلبــرة ، واهلل يحفظكــم ويرعاكــم القــاض  ممــن 
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بتاريــخ   ...................... توقيــع  بالطائــف  العامــة  باحملكمــة 
يف   2193 رقــم  بالقــرار  اخلبــراء  قســم  أجــاب  وقــد  1430/6/29هـــ، 
1430/10/17هـــ وهــذا نصــه :- احلمــد هلل وحــده وبعــد ، بنــاء علــى 
رقــم  الشــيخ.......................  فضيلــة  بخطــاب  لنــا  الــواردة  املعاملــة 
ضــد   ................. دعــوى  بشــأن  1430/6/29هـــ  يف   14/1166
ورثــة................. واملطالــب بنســبة أتعــاب وقدرهــا 20% مــن قيمــة األرض 
وقــد بــدأ العمــل يف عــام 1416هـــ واســتمر يف القضيــة حتــى تاريخــه 
وحيــث تضمــن طلــب فضيلتــه النظــر فيمــا قدمــه مــن عمــل ملوكلــه 
بــه  قــام  مــا  علــى  عليهــم  املدعــى  واعتــراض  املرفقــة  األوراق  حســب 
ــه أم ال مــع االســتعانة  واإلفــادة هــل هــذه القيمــة 20% متناســبة مــع عمل
ممــن ترونــه مــن أهــل اخلبــرة وبنــاء عليــه فقــد حضــر املدعــي وكالــة / 
................. يحمــل بطاقــة رقــم ..................... بالوكالــة رقــم 11099 يف 
1429/5/30هـــ جلــد 3288 مــن كتابــة عــدل الطائــف وحضــر بحضــور 
 ...................... رقــم  .......................بطاقــة   / وكالــة  عليــه  املدعــى 
بالوكالــة رقــم 67196 يف 1432/8/6هـــ جلــد 672 مــن عــدل الطائــف 
يف   55722 رقــم   .................. عــن  وبوكالتــه   .................... عــن 
1429/11/13هـــ جلــد 3884 مــن عــدل مكــة املكرمــة وبالوكالــة 
املكرمــة  مــن مكــة   3878 جلــد  1429/11/10هـــ  55115 يف  رقــم 
 -2  .  ....................  -1 مــن  كل  اخلبــرة  أهــل  مــن  حضــر  وحيــث 
الطرفــن  مالــدى  ســماع  وجــرى   .......................  -3.....................
تتعلــق  القضيــة  أن  وحيــث  باملعاملــة  املرفقــة  األوراق  علــى  واالطــاع 
مبطالبــة أتعــاب يف تعقيــب معاملــة لــدي احملكمــة واجلهــات األخــرى 
ذات العاقــة بشــأن أرض واقعــة ب..... مبكــة املكرمــة ويذكر املدعي 
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وكالــة أن موكلــه .................. قــام بإنهــاء القضيــة ويذكــر أنــه ســبق 
لــه  ........................... علــى التعقيــب علــى أن يدفــع  أن اتفــق موكلــه 
نســبة 20% يف املائــة مــن قيمــة األرض باملبلــغ الــذي تســتحقه إال أنــه لــم 
يكــون هنــاك عقــد بــن موكلــي ......... و............. بــل كان االتفــاق 
شــفهينا وتــويف الطــرف الثانــي ســفير قبــل أن تنتهــي القضيــة واســتمر يف 
القضيــة حتــى انتهــت والورثــة جميعهــم يعملــون بهــذا ومؤيــد يف االتفــاق 
ــت مــن  ــة طلب ــن مورثهــم وعندمــا انتهــت القضي ــي وب ــذي بــن موكل ال
الورثــة دفــع اســتحقاق موكلــي ............و............ بــن موكلــي ......... 
وورثــة املتــويف ..................... اتفاقيــة مؤرخــة يف 1426/2/3هـــ تتضمــن 
التــزام الورثــة أصالــة منهــم والــوكاء الغائــب منهــم بدفــع مبلــغ إجمالــي 
ملوكلــي وقــدره أحــدى عشــر مليــون ريــال )11000000( علــى احتســاب 
أن قيمــة األرض هــو مبلــغ خمســة وخمســن مليــون ريــال وأن تكــون 
ــة نقــص  ــادة قيمــة األرض والنقــص يف حال ــة زي ــادة يف حال النســبة بالزي
قيمــة األرض أمــا وكيــل الورثــة / ............. فذكــر أنــه لــم يكون هناك 
................... علــى أي  ................ وبــن  أتفــاق بــن مــوكل احلاضــر / 
اتفاقيــة وأنكــر أنــه اتفــق شــفهيًا مــع املتــويف ......... كمــا أنكــر مــا 
تضمنتــه الورقــة الــذي أبــرز صورتهــا املوقعــة مــن الورثــة حيــث أن مــا 
القاضــي  فضيلــة  مــن  صــادر  بحكــم  باطلــه  الورقــة  هــذه  تضمنتــه 
يف  النظــر  بصــرف  1429/3/10هـــ  يف   194 رقــم  بالصــك   ...............
دعــوى املدعــي يف أتعابــه بنســبة 20% لعــدم اســتحقاقه مــا يدعــي بــه أمــا 
وكيــل املدعــي فذكــر أن مــا ذكــره املدعــى عليــه وكالــة / .............. 
بأن القضية منتهية بحكم شرعي بالصك رقم 194 يف 1429/3/10هـ 
فــإن هــذا احلكــم هــو يختــص باحلكــم علــى رقبــة األرض وليــس مــن 
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تختــص  حاليــًا  موكلــي  ودعــوى  بالصــك  وواضــح  واألتعــاب  الثمــن 
باألتعــاب وبنــاء عليــه وحيــث اإلمــر مــا ذكــر ولتناكــر الطرفــن عمــا 
القضيــة  ناظــر  العــرض لفضيلــة  اللجنــة  تــرى  جــاء يف األوراق فعليــه 
للتوجيــه مبــا يــراه علــى حســب مــا أفــاد بــه كل طــرف ليتســنى للجنــة 
اكمــال الــازم بعــد التوجيــه مــن فضيلــة ناظــر القضيــة وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم احملققــن وتوقيعاتهــم . 1- 
النظــر  وهيئــة    .......................  -3  .  ..........  -2  .  ........................
وتوقيعاتهم كل من 1- ............... .2- ............ . حاضر املدعي وكالة 
توقيــع ....................... واملدعــى عليــه وكالــة توقيــع ......................... ا.هـ 
ثانيــا خطــاب فضيلــة القاضــي برقــم 14/74 يف 1431/1/11هـــ واملوجه 
اساســا لرئيــس قســم اخلبــراء مبحكمــة الطائــف لتقديــر أتعــاب املدعــي 
حســب مــا يدعيــه حســب األوراق املرفقــة وأمــا جــواب املدعــى عليهــم 
تناســب  عــن  اإلفــادة منكــم  بعــد  فيتــم معاجلتــه يف مجلــس احلكــم 
األتعــاب مــع العمــل الــذي يدعيــه املدعــي مــع االســتعانة مبحامــن ا.هـــ 
فــوردت اإلفــادة مــن قســم اخلبــراء باحملضر رقــم 519 يف 1431/2/24هـ 

وهذا نصه :- محضر بتاريخ 1431/2/24هـ .
ــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد :-   احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
بنــاء علــى املعاملــة الــوارد مــن القســم القضائــي الربع عشــر برقم 14/74 
وتاريــخ 1431/1/11هـــ املتعلقــة بدعــوى / ............... ضــد ورثــة ............ 
يف أتعــاب واحملــدد لهــا موعــد بهيئــة النظــر هــذا اليــوم االثنــن املوافــق 
1431/2/8هـــ ويف املوعــد احملــدد حضــر ............... مــن مكتــب ........... 
................ للمحامــاة ولــم  ................. مــن مكتــب  للمحامــاة وحضــر 
يحضــر أطــراف النــزاع وقــدر أصحــاب اخلبــرة ضــرورة بعــث كامــل 
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املختصــن  قبــل  مــن  دراســته  ويتــم  القضيــة ملكاتــب احملامــاة  ملــف 
دراســة كاملــة وتقديــر أتعــاب املدعــى علــى ضــوء مــا قــام بــه مــن أعمــال 
بعــد بيانهــا وســيتم بعــث التقديــر علــى احملكمــة بعــد ذلــك وحفظــا 
للواقــع جــرى حتريــر هــذا احملضــر وبــاهلل التوفيــق . أعضــاء هيئــة النظــر 
وبســؤال  ا.هـــ ،  توقيعاتهــم   ..............  -3 .  ..............  -2 .  ............  -1
املدعــى عليــه وكالــة عــن عــدد املدعــى عليهــم وأيــن يقيمــون فقــال إن 
الورثــة أربعــة عشــر شــخصا وهــم يقيمــون يف أماكــن متفرقــة ولكــن 
قــرر وبســؤال املدعــى عليــه عــن  أكثرهــم يقيمــون مبكــة هكــذا 
التعــدي والتفريــط يف عمــل مــورث  بــه مقابــل  الــذي يطالــب  الضــرر 
املدعــن يف هــذه القضيــة ومبــاذا يقــدره فقــال إن مــورث املدعــن أصالــة 
فــرط وتعــدى يف هــذه القضيــة وأنــا أقــدره بثاثــة وثاثــن مليــون ريــال 
وأنــا أطالــب الورثــة بدفــع هــذا املبلــغ هكــذا قــرر وبســؤال املدعــى عليــه 
أتعــاب مــورث  وكالــة عــن ورقــة اإلقــرار واألتعــاب واملذكــور فيهــا 
املدعــن هــي عشــرين باملائــة مــن ثمــن العقــار وتاريخهــا فقــال هــذه 
الورقــة صحيحــة وجميــع الورثــة ووكائهــم ووقعــوا عليهــا يف حينــه 
ل.........  العقــار  بيــع  أســاس  علــى  العقــاد  هــذا  علــى  التوقيــع  وكان 
و.................... وهــي موقعــه يف عــام 1426هـــ هكــذا قــرر كمــا جــرى 
ــع هــذه الورقــة بعــد عــودة  ــة هــل كان توقي ــه وكال ســؤال املدعــى علي
األرض للورثــة فقــال نعــم إن هــذه الورقــة مت توقيعهــا بعــد انتهــاء القضايــا 
اخلاصــة بــاألرض وعودتهــا إلــى ملكيــة الورثــة ولكننــي أضيــف شــيئا 
وهــو اننــا عنــد توقيعنــا للورقــة لــم يكــن ظاهــر لنــا ســوى النتيجــة التــي 
انتهــى إليهــا .................. وهــي عــودة العقــار للورثــة أمــا تفاصيــل األعمــال 
التــي قــام بهــا ................. فلــم يظهــر لنــا ســوى بعــد مرافعــة بيننــا وبــن 
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.................. يف القضيــة املنظــورة لــدى الشــيخ ...................... باحملكمــة 
بالطائــف عنــد مطالبــة ................... بأتعابــه وإبــراز الصكوك الدعاوي 
التــي قــام بهــا وتبــن لنــا حينئــذ التعــدي والتفريــط الــذي قــام بــه ............. 
يف هــذه القضيــة وأنــه أضــر بالورثــة وهــذا الضــرر الــذي اقــدره أنــا بثاثة 
وثاثــن مليــون ريــال ولــذا فهــو ال يســتحق أي أتعــاب مقابــل عملــه ألنــه 
وكيــل امــن ضامــن ألعمالــه وتصرفاتــه وهــو اضــر بنــا بالــغ الضــرر 
وبتعديــه وتفريطــه وتاعبــه يف القضيــة وأنــا ال زلــت أدفــع بــأن هــذه 
القضيــة ليســت مــن اختصــاص هــذه احملكمــة وإمنــا هــي مــن اختصــاص 
 ، قــرر  هكــذا  احملامــاة  نظــام  حســب  بالريــاض  العامــة  احملكمــة 
وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة هــل يوجــد اتفــاق بــن ورثــة الطرفــن علــى 
مقــدار األتعــاب بينهمــا قبــل العقــد املكتــوب يف 1426هـــ فقــال إن عمــل 
................. مــورث املدعــن أصالــة يف املطالبــات لــم يكــن تبرعــًا وإمنــا 
كان مقابــل جعــل وال أعلــم أنــا أو موكلــي مقــداره ولكــن بعــد انتهــاء 
األرض  بتســويق   ................... قــام  للورثــة  األرض  وعــودة  القضيــة 
وعرضهــا للبيــع ثــم زعــم يف عــام 1426هـــ أن لديــه زبــون بثمانــن مليــون 
ريــال وقــال إن مقــدار أتعابــي هــو أربعــن باملائــة وبعــد ضغــط علــى الورثــة 
أتعــاب  مقــدار  تكــون  أن  علــى  الورثــة  وافــق  املصلحــن  قبــل  مــن 
.................. عشــرين باملائــة مــن ثمــن األرض متــى حضــر هــذا الزبــون 
الــذي يرغــب الشــراء بثمانــن مليــون ريــال ثــم بعــد أن طهــر لنــا أن هــذا 
املشــتري ليــس مشــتريًا حقيقيــًا وأنــه لــن يدفــع هــذا املبلــغ فتبــن لنــا أن 
الوصايــا  تثبيــت  هــو  العقــود  وأجــراء  االجتماعــات  هــذه  مــن  الهــدف 
ل.................  العقــار  بيــع  علــى  وافقنــا  ثــم  فيهــا  املبالــغ  واألتعــاب 
أتعــاب  تكــون  وأن  مليــون  وخمســن  خمســة  مقابــل  و................. 
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................ عشــرين باملائــة مــن ثمــن األرض أي أحــد عشــر مليــون ريــال 
ومت توقيــع الورقــة بذلــك علــى أن يتــم هــذا البيــع ونأخــذ مــن الورثــة 
كامــل حقوقنــا بــدون تأخيــر ولكــن .............. و............. لــم يدفعــا لنــا 
املبلــغ ولــم يتــم اإلفــراغ لنــا ثــم ابطــل هــذا العقــد مبوجــب حكــم صــادر 
مــن الشــيخ ... وهــذا يجعلنــا نصــر علــى أن هــذا العقــد لــم يكــن عقــدًا 
ــه إثبــات أتعــاب ............. وأتعــاب  ــا وإمنــا عقــدًا كان الغــرض من حقيقي
................ ووصيــة ............ فقــط هكــذا قــرر ، وبســؤال املدعــى عليــه 
وكالــة عــن تاريــخ بيــع الورثــة للعقــار وهــل قســم بينهــم وهــل تــويف أحــد 
منهــم بعــد البيــع فقــال أن الورثــة باعــوا العقــار علــى املشــتري ............... 
مبوجــب الصــك رقــم 667/105 يف 1432/2/14هـــ ولــم يتــوف أحــد 
منهــم بعــد البيــع حتــى اآلن وقــد قســم الثمــن بينهــم حســب الفريضــة 
الشــرعية هكــذا قــرر فطلبــت منــه صــك البيــع الورثة فقــال انني وكيل 
الورثــة علــى  بيــع  املشــتري أيضــا وأحضــرت لكــم أصــل صــك  عــن 
املشــتري .................... وأبــرز الصــك الصــادر مــن كتابــة العــدل األولــى 
مبكــة املكرمــة برقــم 3/667/105 يف 1432/2/14هـــ وباالطــاع 
عليــه وجدتــه يتضمــن بيــع ورثــة ..................... لكامــل العقــار املســمى ... 
............... واحملــدود واملــذروع باطنــه علــى املشــتري  بــوادي  الكائنــة 
...................... مببلــغ ســتن مليــون ريــال وســلم هــذا املبلــغ للورثــة مبوجب 
الشــيكات املدونــة بالصــك املذكــور ا.هـ وبســؤال الطرفــن هل لديهما 
مــا يضيفانــه يف هــذه القضيــة فقــاال ليــس لدينــا ســوى مــا قدمنــاه ، 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة وبعــد االطــاع على صكوك 
امللكيــة وحصــر الورثــة والصكــوك الصــادرة يف هــذه القضيــة وصــك 
إفــراغ العقــار وبعــد ســماع شــهادة الشــهود وألن املدعــى عليــه وكالــة 
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صــادق علــى جميــع االعمــال التــي قــام بهــا مــورث املدعــن أصالــة يف 
ــى أن  ــا ومراجعــات كمــا صــادق عل هــذا العقــار مــن مطالبــات وقضاي
عمــل مــورث املدعــن أصالــة لــم يكــن تبرعــًا وامنــا كان مقابــل جعــل وال 
يعلــم مقــداره كمــا صــادق املدعــى عليــه علــى ورقــة االتفــاق بــن مــورث 
املدعــن أصالــة واملدعــى عليهــم أصالــة واملتضمنــة أن أتعــاب مــورث 
املدعــن أصالــة مقابــل عملــه يف هــذا العقــار هــي عشــرين باملائــة )%20( 
مــن ثمنهــا وعلــى توقيــع الورثــة علــى هــذه الورقــة وأن هــذا االتفــاق حصــل 
ــة بعــد انتهــاء مــورث  ــة واملدعــى عليهــم أصال بــن مــورث املدعــن أصال
املدعــي مــن عملــه االساســي وهــو إعــادة االرض الــى ملكيــة الورثــة وألن 
املدعــى عليــه وكالــة دفــع يف هــذه القضيــة بدفعــن االول وهــو دفــع مــن 
الناحيــة الشــكلية وهــو عــدم اختصــاص احملكمــة العامــة مبكــة يف 
هــذه القضيــة وأنهــا مــن اختصــاص احملكمــة العامــة بالريــاض حســب 
املــواد )26-28( مــن نظــام احملامــاة والدفــع الثانــي وهــو دفــع موضوعــي 
بعــدم اســتحقاق مــورث املدعــن أصالــة االتعــاب يف عملــه الــذي قــام بــه 
ألنــه أضــر بالورثــة بتفريطــه وتعديــه وقــد قــدر املدعــى عليــه وكالــه 
الضــرر بثاثــة وثاثــن مليــون ريــال وطالــب املدعــن أصالــة بدفــع هــذا 
املبلــغ هــذا مــا دفــع بــه املدعــى عليــه وكالــة وألن دعــوى املدعــن أصالــة 
هــي باثنــي عشــر مليــون ريــال وألن أكثــر املدعــى عليهــم يقيمــون مبكة 
حســب اقــرار املدعــى عليــه وكالــة لــذا فــإن هذه القضية مــن اختصاص 
احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة حســب املادتــن )34،31( مــن نظــام 
ــة  املرافعــات الشــرعية والفقرتــن 5/34 و 7/11 مــن الائحــة التنفيذي
لنظــام املرافعــات الشــرعية وألن املدعــى عليــه وكالــة أقــر بــأن املدعــى 
عليهــم أصالــة باعــوا العقــار بســتن مليــون وقســموا ثمنــه بينهــم حســب 
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الفريضــة الشــرعية وألن مــا يدعيــه املدعــى عليــه مــن أضــرار هــي دعــوى 
غيــر صحيحــه ألن عمــل مــورث املدعــن انتهــى بعــودة العقــار إلى ملكية 
الورثــة وهــو العمــل املتفــق عليــه بــن الطرفــن وبــذا تبــن أن مــورث 
املدعــن قــام بالعمــل املــوكل إليــه وألن العقــد بــن الطرفــن هــو عقــد 
جعالــة ولــم يعلــم فيــه مقــدار اجلعــل وألن املقــرر مــن أقــوال أهــل العلــم أنــه 
يفــرض للعامــل أجــرة املثــل يف هــذه احلــال وألن الطرفــن اصطلحــا يف 
ورقــة االتفــاق علــى أن تكــون هــذه األجــرة هــي عشــرين باملائــة مــن ثمــن 
األرض وألن هــذا الصلــح بينهمــا هــو صلــح علــى تقديــر أجــرة املثــل لعمــل 
مــورث املدعــن وهــو صلــح صحيــح وهــو عقــد الزم بــن الطرفــن قــال يف 
اإلنصــاف يف بــاب اجلعالــة 168/16 وإن قــال )اي اجلاعــل للعامــل( فلــك 
ــة أو ربعهــا صــح علــى مــا نــص عليــه يف الثــوب ينســج بثلثــه  ثلــث الضال
والزرع يحصد والنخل يصرم بسدســه ال بأس به ا.هـ وقال يف كشــاف 
القنــاع 484/9 وإن جعــل ملــن عمــل لــه عمــا عوضــا مجهــوال فلــه أجــره 
املثــل ا.هـــ وينظــر الشــرح الكبيــر 168/16 واإلنصــاف 168/16 وقــال 
ــوم ، إذا  ــح عــن املجهــول مبعل ــاع 286/8 ويصــح الصل يف كشــاف القن
كان املجهــول ممــا ال ميكــن معرفتــه ســواء كان املجهــول عينــا أو 
دينــا، أو كان اجلهــل مــن اجلانبــن ، كصلــح الزوجــة عــن صداقهــا 
للورثــة مببلغــه ، وكذلــك  لهــا وال  بــه ، وال علــم  لهــا  بينــة  الــذي ال 
الرجــان بينهمــا معاملــة وحســاب قــد مضــى عليــه زمــن طويــل ، وال علــم 
لــكل منهمــا مبــا عليــه لصاحبــه ، أو كان اجلهــل ممــن الديــن عليــه بــأن 
ــم لــه بقــدره ولــو علمــه صاحــب احلــق وال بينــة لــه  كان عليــه حــق ال عل
ــة أقــر بــأن املدعــى عليهــم  مبــا يدعيــه ا.هـــ ، وألن املدعــى عليــه وكال
أصالــة باعــوا العقــار بســتن مليــون وأنهــم اســتلموا الثمــن وقســموه بينهم 
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حســب الفريضــة الشــرعية لذلــك كلــه فقــد حكمــت بعــدم اســتحقاق 
املدعــى عليهــم أصالــة ملــا يدعونــه مــن أضــرار والتــي قدروهــا بثاثــة 
يدفعــوا  بــأن  أصالــة  عليهــم  املدعــى  وألزمــت  ريــال  مليــون  وثاثــن 
للمدعــن أصالــة املبلــغ املدعــى بــه أثنــي عشــر مليــون ريــال بحيــث يدفــع 
كل واحــد مــن املدعــى عليهــم أصالــة مــا نســبة عشــرين باملائــة مــن 
حصتــه الشــرعية مــن اصــل الثمــن الــذي بيــع العقــار بــه ويقســم هــذا 
املبلــغ بــن املدعــن أصالــة حســب الفريضــة الشــرعية وبذلــك حكمــت 
وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي وكالــة القناعــة وقــرر 
املدعــى عليــه وكالــة عــدم القناعــة وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف 
بعــد تقــدمي الئحــة اعتراضيــة عليــه فأفهمتــه مبراجعــة احملكمــة خــال 
عشــرة أيــام الســتام الصــك وتقــدمي الائحــة االعتراضيــة خــال ثاثــن 
تأخــر ســقط حقــه يف طلــب االســتئناف  فــإذا  مــدة االعتــراض  يومــا 
وبــاهلل   ، التوقيــع  ذلــك جــرى  وعلــى  القطعيــة ،  واكتســب احلكــم 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حرر يف 1434/05/21هـ . 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بشــرح فضيلــة الرئيــس برقــم 33789180 يف 1434/7/30هـــ بنــاء علــى 
خطــاب رئيــس محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة  برقــم 
33789180 يف 1434/7/25هـــ الصــادر بهــا القــرار رقم  34272112يف 

1434/7/18هـــ  مــن الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة وهــذا نصــه
 احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد فقــد جــرى منــا 
نحن قضاة الدائرة احلقوقية الثانية مبحكمة االســتئناف االطاع على 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة 
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برقــم 33789180 وتاريــخ 1434/7/2هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر من 
فضيلــة الشــيخ ........................... القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة 
املكرمــة برقــم 34220573 وتاريــخ 1434/5/22هـــ املتضمــن دعــوى 
ــة ....................وبدارســة الصــك وصــورة ضبطــه  .................... ضــد ورث
ملاحظــة  لفضيلتــه  إعادتهــا  باألكثريــة  تقــرر  االعتراضيــة  والئحتــه 
مايلــي : 1/ الصلــح الــذي ذكــره املدعــي وكالــة علــى حتديــد نســبة 
االتعــاب مــن ثمــن البيــع يدعــي بعــض الورثــة وموكلــي بعضهــم انهــم لــم 
يحضــروه ولــم يوافقــوا عليــه ولــم ميثــل عنهــم وكيــل شــرعي مخــول لــه يف 
ذلــك فعلــى فضيلتــه ماحظــة ذلــك 2/ أقــر وكيــل بعــض املدعــى عليهــم 
أن االتفــاق علــى هــذه النســبة مقابــل االتعاب وســعي مــورث املدعن جللب 
الزبــون الراغــب يف شــراء العقــار مببلــغ مليــون ريــال وإنهــاء مطالبــات 
.............. وتســلطه علــى التركــة وكــف أذاه ، فــإن لــم يقــر املدعــن 
ذلــك ولــم يثبــت املدعــى عليهــم مــا ادعــوه فعلــى فضيلتــه اجــراء الوجــه 
الشــرعي يف ذلــك 3/ مناقشــة مــا ذكــره املدعــى عليهــم مــن شــروط يف 
الصلــح الــذي اتفــق علــى نســبة االتعــاب فيــه 4/ حكــم فضيلتــه بعــدم 
اســتحقاق املدعــى عليهــم ملــا يدعونــه مــن اضــرار ولــم يطلــب مــن املدعــي 
اثبــات هــذه االضــرار ونوعهــا ولــم يناقــش ذلــك بدقــة 5/ علــى فضيلتــه 
مناقشــة الطرفــن فيمــا ذكــر واجــراء الوجــه الشــرعي وبــاهلل التوفيــق، 
وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبه وســلم قاضي اســتئناف 
ختــم   .................. اســتئناف  قاضــي  وتوقيــع  ختــم   .............................
وتوقيــع رئيــس الدائــرة ........................................................ ختــم وتوقيع 
موافــق علــى احلكــم إ.هـــ واجيــب علــى  قــرار اصحــاب الفضيلــة  قضــاة  
محكمــة االســتئناف  مبــا يلــي  أوال / بخصــوص أن بعــض الورثــة  لــم 
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يحضــر عقــد الصلــح أو لــم يوافــق عليــه  فــإن  املدعــى عليــه هــو وكيــل  
عــن جميــع الورثــة يف هــذه القضيــة ووكالتــه تخولــه ســماع الدعــوى  
واملرافعــة  واملدافعــة  وســبق أن أجــاب يف اجللســة الســابعة والعشــرين  
واجللســة  الرابعــة والثاثــن علــى ان االتفــاق وكتابــة الورقــة املتضمنــة 
تقديــر األتعــاب كان مبوافقــة  جميــع الورثــة  وهــذا إقــرار منــه بذلك وال 
يقبــل اإلنــكار بعــد هــذا اإلقــرار كمــا أن  الشــهود  والذيــن حضروا  يف 
القضيــة  شــهدوا  بــأن االتفــاق كان  بــن ورثــة ................... و................ 
وأن الورثــة وافقــوا عليــه وهــذا كاف يف أثبــات موافقــة  الورثــة . ثانيــا/ 
أمــا بخصــوص مــا ذكــره  وكيــل  املدعــى عليهــم  أن هــذا التقديــر 
واألتعــاب كان مقابــل  إحضــار مــورث املدعــن  ملشــتر للعقــار وكــف 
أذاه وإنهــاء  تســلطه علــى التركــة فــإن هــذا الدفــع ينفيــه عقــد االتفــاق 
والصلــح  كمــا أن مناقشــة هــذا  املوضــوع ال أثــر لــه  يف القضيــة  وال 
ثمــرة لــه  إال  إطالــة أمدهــا مبــا ال فائــدة منــه . ثالثا/  بخصوص االضرار 
التــي يدعيهــا املدعــى عليــه  وكالــة فإننــي  ذكــرت يف حكمــي  ان 
العقــد بــن الطرفــن  هــو عقــد وكالــة بجعــل  وأن املوضــوع انتهــى بعــودة 
األرض  إلــى  املدعــى عليهــم  واســتحق الوكيــل اجلعــل  الــذي مت  الصلــح 
علــى تقديــر بــن الطرفــن  وهــذا كلــه بــن  أن دعــوى االضــرار دعــوى 
غيــر صحيحــة كمــا قــررت ذلــك يف احلكــم . رابعــا/  إن هــذه القضيــة  
قــد اســتوفت حقهــا مــن النقــاش بــن الطرفــن  وقــد مت إجــراء الوجــه 
الشــرعي فيهــا  ولــذا فلــم يظهــر لــي خــاف مــا حكمــت  بــه وامــرت 
بإحلاقــه بالصــك وســجله ورفعــه حملكمــة االســتئناف. وبــاهلل التوفيــق، 
يف  حــرر  وســلم  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 
1437/8/14هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم عــادت املعاملــة بشــرح فضيلــة 
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رئيــس احملكمــة برقــم 33789180 يف 1434/10/8هـــ علــى خطــاب 
1434/9/20هـــ  33789180  يف  برقــم  االســتئناف  رئيــس محكمــة 
مرفقــا بهــا القــرار رقــم 34316063 يف 1434/9/9هـــ املــدون علــى ظهــر 
الصــك ونصــه احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده  
وبعــد فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة الثانيــة 
مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 
33789180  وتاريــخ 1434/8/15هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ .......................... القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة 
املكرمــة برقــم 34220573 وتاريــخ 1434/5/22هـــ املتضمــن دعــوى 
.............................. وكالــة ضــد ................................ وبدراســة الصــك 
وصــورة  ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى 
احلكــم . واهلل املوفــق. وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه 
وســلم قاضــي اســتئناف .................... ختــم وتوقيــع قاضــي اســتئناف 
................... ختــم وتوقيــع لــي وجهــة نظــر رئيــس الدائــرة ........................ 
التوفيــق  .وبــاهلل  التهميــش مبوجبــه  ذلــك جــرى  وعلــى  وتوقيــع.  ختــم 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 

1434/10/13هـ 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ثــم عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بشــرح فضيلــة الرئيــس برقــم 34/2495610 يف 1434/12/16هـــ علــى 
خطــاب رئيــس محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة املكلــف 
برقــم 342495610 يف 1434/12/1هـــ برفقهــا قــرار االلتمــاس مبوجــب 
القــرار رقــم 34361207 يف 1434/11/18هـــ وهــذا نصــه :- احلمــد هلل 
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وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : فقــد جــرى منــا 
االطــاع نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة علــى إحالــة فضيلــة رئيــس 
محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة رقــم 24492942 وتاريخ 
1434/11/4هـ املشفوع بها صحيفة االلتماس املقدمة من .................... 
ــة ....................... املقيــدة برقــم 3424956102 وتاريــخ  ــة عــن ورث وكال
ــة التمــاس املذكــور إعــادة النظــر يف احلكــم  1434/11/3هـــ املتضمن
املكرمــة  العامــة مبكــة  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر 
الشــيخ .................... برقــم 34220573 وتاريــخ 1434/5/22هـــ املصدق 
مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة برقــم 34346063 
وتاريخ 1434/9/9هـ ، وبدراسة املعامــلة تــقـــــــرر باألكثـــرية ما يلي : 
أوال:- رفــض االلتمــاس املقــدم مــن املذكــور بعاليــه لعــدم توفــر شــروطه 
. ثانيــا : بنــاء علــى املــادة 3/195 مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام املرافعــات 
الشــرعية فيــزود حاكــم القضيــة بصــورة مــن هــذا القــرار إلكمــال 
الــازم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمعــن ، قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع ........................ ، 
قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع .................... لــي وجهــة نظــر ســابقة ، 
رئيــس الدائــرة ختــم وتوقيــع .................. ، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/12/9ه
 احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ، فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة اإلطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 33789180 وتاريــخ 
الشــيخ  فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/8/15هـــ 
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........................... القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 
34220573 وتاريــخ 1434/5/22هـــ ، املتضمــن دعــوى ...................... 
وكالــة ضــد ................................. ، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والئحتــه االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم . واهلل 
املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك:33459984 تاريخه:1433/11/20هـ 
رقم الدعوى:32252771

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34220971 تاريخه: 1434/5/25هـ

سمســرة - مطالبــة بإعــادة مبلــغ معــن - عــدم حضــور املدعــى عليــه دون 
عــذر رغــم تبلغــه يعــد نكــواًل عــن اجلــواب -املمتنــع عــن احلضــور تســمع 
عليــه البينــة ويقضــى بهــا مــن غيــر ميــن االســتظهار - احلكــم يف حــق 
املدعــى عليــه حضــوري لتبلغــه - إلــزام املدعــى عليــه بتســليم املبلــغ 

املدعــى بــه .

1. قوله صلى اهلل عليه وسلم )ال ضرر وال ضرار( رواه أحمد.
2. جــاء يف شــرح املنتهــى )وإن ســكت مدعــى عليــه بــأن لــم يقــر بالدعــوى 
ولــم ينكرهــا أو قــال املدعــى عليــه ال أقــر وال أنكــر أو قــال ال أعلــم قــدر 
حقــه وال بينــة ملــدع بدعــواه قــال احلاكــم ملدعــى عليــه إن أجبــت وإال 

جعلتــك نــاكاًل وقضيــت عليــك بالنكــول ..(.
3. جــاء يف اإلنصــاف )وإن ســكت املدعــى عليــه فــم يقــر ولــم ينكــر قــال 
لــه القاضــي إن أجبــت وإال جعلتــك نــاكاًل وقضيــت عليــك وهــو 

املذهــب(.
4. جــاء يف حتفــة احملتــاج )وإال لتواريــه أو تعــززه أي تغلبــه وقــد ثبــت 
ذلــك عنــد القاضــي فتســمع البينــة ويحكــم بغيــر حضــوره مــن غيــر 

ميــن االســتظهار علــى املنقــول املعتمــد تغليظــًا عليــه ..(.
5. املادة 55 من نظام املرافعات الشرعية.
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ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه بــأن مــورث موكلــه اشــترى فلــة بحــي 
... بواســطة املدعــى عليــه ثــم اســتلم املدعــى عليــه مبلــغ وقــدره خمســون 
ألــف ريــال بشــيك وخمســة وعشــرون ألــف ريــال داللــه وأخــذ مياطــل يف 
إمتــام البيــع حتــى تاريخــه ويطلــب إلــزام املدعــى عليــه بــرد املبلــغ وقــدره 
خمســة وســبعون ألــف ريــال هكــذا ادعــى - طلــب املدعــى عليــه اإلمهــال 
للجــواب يف اجللســة القادمــة - لــم يحضــر املدعــى عليــه مــع تبلغــه جــرى 
ســؤال املدعــي عــن بينتــه - قــدم املدعــى الشــيك رقــم ... مببلــغ خمســن 
ألــف ريــال وإقــرار املدعــى عليــه باســتام املبلــغ املدعــى بــه يف صــك 
احلكــم املنقــوض وشــهادة الشــاهد املثبتــة يف الصــك - ومبــا أن املدعــى 
عليــه تخلــف عــن احلضــور رغــم تبلــغ وكيلــه الشــرعي وإفهامــه بإيــداع 
جوابــه قبــل موعــد اجللســة بثاثــة أيــام ومبــا أن عــدم حضــوره وإيــداع 
ــا  ــه مل ــاكل يقضــى علي دفاعــه دون عــذر يعــد نكــواًل عــن اجلــواب والن
قــرره الفقهــاء - ومبــا أن امتنــاع املدعــى عليــه عــن احلضــور يعــد إضــرارًا 
باملدعــي والضــرر يــزال - ومبــا أن املمتنــع عــن احلضور تســمع عليه البينة 
ويقضــى بهــا مــن غيــر ميــن االســتظهار - وبنــاء علــى إقــرار املدعــى عليــه 
باملبلــغ املدعــى بــه يف صــك احلكــم املنقــوض - ملــا تقــدم صــدر احلكــم 
بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم املبلــغ املدعــى بــه وقــدره خمســة وســبعون 
ألــف ريــال ملــوكل املدعــي - يعــد هــذا احلكــم يف حــق املدعــى عليــه 
ــًا بنــاء علــى املــادة 55 مــن نظــام املرافعــات وســيبلغ باحلكــم -  حضوري
قنــع املدعــي وكالــة باحلكــم - صــدق احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة 

األولــى مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة.
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احملكمــة  يف  القاضــي    ........ أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة مبحافظــة جــدة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 32252771 
 32759673 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1432/06/27 وتاريــخ 
وتاريــخ 1432/06/22 هـــ  واملنقــوض بالقــرار رقــم 1/21/ن وتاريــخ 
1432/6/11هـــ  ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1433/03/08 هـــ أفتتحــت 
اجللســة الســاعة 53 : 10  وفيهــا حضــر ........  ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ........  بصفتــه وكيــا عــن ........  ولــي  اصالــة 
عــن نفســه وبواليتــه علــى اخويــه ........   و........  مبوجــب صــك الواليــة 
الصــادر مــن احملكمــة العامــة بجــدة برقــم 13/120 يف 1427/7/26هـــ 
وبوكالتــه عــن ........  ولــي و........   و.... و........   و........  بصفتهــم مــن 
ورثــة املتــويف ........  مبوجــب صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن احملكمــة 
العامــة بجــدة برقــم 15/104 وتاريــخ 1427/7/25هـــ مبوجــب الوكالــة 
رقــم 51636 وتاريــخ 1428/6/12هـــ وادعــى علــى احلاضــر معــه ........  
ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل املدني رقم ........  بصفته وكيا عن 
........   مبوجــب الوكالــة رقــم 15928 وتاريــخ 1433/2/17هـــ قائــا يف 
دعــواه أن مــورث موكلــي اشــترى فلــه بحــي ... بواســطة املدعــى عليــه ثــم 
اســتلم مبلــغ وقــدره خمســون ألــف ريــال شــيك وخمســة وعشــرون ألــف 
ريــال داللــه وإخــذ مياطــل حتــى تاريخــه يف إكمــال البيــع نطلــب إلزامــه 
بإرجــاع املبلــغ الــذي يف ذمتــه وهــو خمســة وســبعون ألــف ريــال هــذه 
دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال أطلــب مهلــة للــرد هكــذا 
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قــال ويف يــوم الثاثــاء املوافــق1433/06/24 هـــ افتتحت اجللســة الســاعة 
01 : 10  وفيهــا حضــر ........  واملدونــه هويتــه ووكالتــه ســابقًا ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه رغــم تبلغــه باملوعــد يف اجللســه املاضيــه وبســؤال 
املدعــي وكالــه قــال أطلــب تبليغــه عــن طريــق البحــث والتحــري لــذا 
جــرى تأجيــل اجللســه لتبليــغ املدعــى عليــه عــن طريــق البحــث والتحــري. 
ويف يــوم  الســبت املوافــق1433/11/20 هـــ لــدي أنــا ........  القاضــي 
يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة وخلــف فضيلــة الشــيخ ........  ،  
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ........  ولــم يحضــر املدعى 
عليــه وال مــن ميثلــه وقــد وردنــا أصــل ورقــة البــاغ موقعــة مــن املســتلم........  
وصفتــه وكيــل شــرعي ومتبلــغ عــن طريــق املشــرف اإلداري مبكتبنــا 
والبحــث  التحريــات  شــعبة  مديــر  وردنــا كتــاب  وقــد  ا.هـــ  وتوقيعــه. 
احلاجــة  ونــص  1433/1/25هـــ  4/20/1733/ع22 يف:  رقــم:  اجلنائــي 
منــه: )عليــه نفيــد فضيلتكــم بأنــه حضــر لدينــا املذكــور وأقــر بإقــراره 
املرفــق بأنــه مســتعد مبراجعتكــم وإنهــاء الدعــوى املقامــة ضــده(. ا. 
هـــ وباالطــاع علــى احملضــر املرفــق وجدنــا مــا نصــه: )أتعهــد أنــا ........   
بــأن أراجــع احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة لــدى الشــيخ ........  إلنهــاء 
الدعــوى املقامــة ضــدي مــن ........   وعليــه جــرى التوقيــع. توقيــع(. ا. هـــ 
وبســؤال املدعــي وكالــة عــن بينتــه أجــاب قائــا: بينتــي الشــيك رقــم 
  ........ الســيد  ولــي لصالــح    ........ مــن  الصــادر  ... يف 1427/6/18هـــ 
مببلــغ قــدره خمســون الــف ريــال وذلــك عربــون فيــا ورثــة ... املســحوب 
علــى بنــك ........  ا.هـــ وباالطــاع علــى صورتــه وجدنــاه طبقــا ملــا ذكــر 
وبســؤاله هــل لديــه زيــادة بينــه اجــاب قائــا نعــم وابــرز الشــيك رقــم 14 
يف 1427/6/18هـــ الصــادر مــن ........  ولــي لصالــح الســيد ........   مببلــغ 
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قــدره خمســة وعشــرون ألــف ريــال ســعودي وذلــك داللــة فيــا ورثــة ........  
املســحوب علــى بنــك ........  ا.هـــ وباالطــاع علــى صورتــه وجدنــاه طبقــا 
ملــا ذكــر وبســؤاله هــل لديــه زيــادة بينــه اجــاب قائــا نعــم وهــي اقــراره 
باســتام املبلــغ املشــار إليــه املثبــت علــى الصــك املنقــوض مــن املكتــب 
القضائي الثالث رقم: 3/200/109 يف 1430/5/11هـ وباالطاع عليه 
وجدنــا أن املدعــي .... ولــي باالصالــة عن نفســه وبوكالته عن ورثة ........  
واملدعــى عليــه ........  واملتضمــن مــا نصــه ) واســتلمت مــن مورثهــم هــذا 
املبلــغ وقــدره خمســة وســبعون ألــف ريــال ولــي منهــا مبلــغ داللــه خمســة 
وعشــرون ألــف ريــال حســب العقــد مناصفــة يف مبلــغ الداللــة بينــي وبــن 
شــخص اســمه ........  مينــي اجلنســية أمــا مبلــغ خمســون ألــف ريــال فقــد 
ســلمتها للبائــع ........  وكيــل ورثــة ........  وقــد حصــل اتفــاق حيــث طلــب 
مــورث املدعــي مهلــة أســبوع ثــم تغيــب ومضــت املهلــة وعلمنــا بعــد ذلــك 
انــه تــويف بعدهــا بشــهر ( ا.هـــ ثــم أضــاف: علــى فــرض أنــه ســلمها لـــــ........   
فإنــه ليــس وكيــا عــن الورثــة هكــذا أضــاف. وبســؤاله هــل لديــه زيــادة 
بينــه أجــاب قائــا نعــم وهــي شــهادة الشــاهد املثبتــة يف صــك احلكــم 
املشــار إليــه أعــاه وباالطــاع عليــه وجدنــا مــا نصــه: )فأحضــر الشــاهد 
وبســؤاله    ........ رقــم:  اإلقامــة  اجلنســية مبوجــب رخصــة  مينــي    ........
عمــا لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد هلل بأننــي كنــت حاضــرا يف وقــت 
كتابــة املبايعــة التــي كانــت بــن ........  و........  وأشــهد أن التأخيــر 
كان مــن املدعــى عليــه ...ويقــول إن صاحــب العقــار ........  مســافر إلــى 
ــا باملدعــى عليــه  خــارج اململكــة وأنــه ســيعود بعــد أســبوعن ثــم اتصلن
...فقــال لــم يعــد مــن الســفر فأشــهد أن التأخيــر لــم يكــن مــن ........  
بــل كان مــن املدعــى عليــه ... هكــذا شــهد(. ا. هـــ وبســؤاله هــل لديــه 
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ــة أجــاب قائــا ليــس لــدي ســوى مــا ذكــرت هكــذا اجــاب.  ــادة بين زي
وباالطــاع علــى أصــل الصــك رقــم: 3/200/109 يف: 1430/5/11هـــ 
وجدنــا مــا نصــه: )وعليــه ورد خطــاب رئيــس قســم اخلبــراء باحملكمــة 
رقــم: 30/51691 يف: 1431/2/11هـــ املعطــوف علــى رئيــس طائفــة 
العقــار مبحافظــة جــدة املتضمــن أنــه بحســب املتعــارف عليــه فيجــب أوال 
أن تكــون الدفعــة األولــى باســم البائــع وليــس باســم صاحــب املكتــب 
ثانيــا تصــرف الداللــة للمكتــب بعــد امتــام عملــة اإلفــراغ ثالثــا مــا لــم 
يتــم توقيــع عقــد املبايعــة مــن الطــرف االول البائــع او مــن ينــوب عنــه 
بوكالــه شــرعية وهــذا يبطــل البيــع وتكــون املبايعــة غيــر صحيحــه( 
ا.هـــ ثــم قــرر املدعــي وكالــة قائــا ان البيــع لــم يتــم بــن ورثــة ........  وبــن 
مــورث موكلــي الجــل مماطلــة املدعــى عليــه اذا انــه اخــذ املبلــغ وليــس 
يف يــده حــل وال عقــد بخصــوص هــذا املنــزل الــذي تســلم داللتــه هكــذا 
قــرر فبنــاء علــى مــا ســلف ، وألن املدعــى عليــه قــد تخّلــف عــن احلضــور 
مــع تبلــغ وكيلــه شــخصيًا مبوعــد هــذه اجللســة ـ حســب اإلفــادة املرفقــة 
دفاعــه  بإيــداع  وإفهامــه  الدعــوى  لصحيفــة  واســتامه  ـ،  باملعاملــة 
وجوابــه قبــل موعــد اجللســة بثاثــة أيــام، وحيــث إن عــدم إيــداع جوابــه 
ودفاعــه يف احملكمــة قبــل موعــد اجللســة بثاثــة أيــام وعــدم حضــوره 
بعــد علمــه بالدعــوى ومضمونهــا وموعــد اجللســة دون عــذر يعــّد نكــواًل 
عــن اجلــواب، والنــاكل يقضــى عليــه، قــال صاحــب شــرح املنتهــى: )وإن 
ــم ينكرهــا )أو قــال(  ــم يقــر بالدعــوى ول ــأن ل ــه( ب ســكت مدعــى علي
املدعــى عليــه: )ال أقــر وال أنكــر أو( قــال: )ال أعلــم قــدر حقــه وال بينــة( 
ملــدع بدعــواه ) قــال احلاكــم ( ملدعــى عليــه: )إن أجبــت وإال جعلتــك 
نــاكا وقضيــت عليــك( بالنكــول...(. ا.هـــ ويف اإلنصــاف: )قولــه: )وإن 
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ســكت املدعــى عليــه فلــم يقــر ولــم ينكــر، قــال لــه القاضــي: إن أجبــت 
وإال جعلتــك نــاكًا وقضيــت عليــك، وهــو املذهــب(. ا. هـــ  وألن امتنــاع 
املدعــى عليــه عــن احلضــور يعــّد إضــرار باملدعــي والضــرر يــزال؛ لقــول 
: )ال ضــرر وال ضــرار( رواه اإلمــام أحمــد،  النبــّيـ  صلــى اهلل عليــه وســّلمـ 
ومبــا أنَّ املمتنــع عــن احلضــور ُتســمع عليــه البّينــة وُيقضــى بهــا مــن غيــر 
ميــن االســتظهار، قــال صاحــُب حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج: )وإال 
لتواريــه أو تعــززه أي: تغلبــه وقــد ثبــت ذلــك عنــد القاضــي فتســمع البّينــة 
ويحكــم بغيــر حضــوره مــن غيــر ميــن لاســتظهار علــى املنقــول املعتمــد 
ــاس كّلهــم، فــإن لــم يكــن للمدعــي بينــة  تغليظــًا عليــه، وإال المتنــع النَّ
جعــل اآلخــر يف حكــم الّنــاكل فيحلــف املدعــي ميــن الــرّد ـ خافــًا 
ــة اقــام  ــه(، ومبــا ان املدعــي وكال ــم يحكــم ل للمــاوردي ومــن تبعــه ـ ث
وقــدره: خمســة  بــه  املدعــى  للمبلــغ  املدعــى عليــه  اســتام  بينــة علــى 
احلاجــة  ونــص  أعــاه  املرصــود  اإلقــرار  وهــي:  ريــال،  ألــف  وســبعون 
ــغ وقــدره خمســة وســبعون الــف  ــه: )واســتلمت مــن مورثهــم هــذا املبل من
ريــال ولــي منهــا مبلــغ داللــه خمســة وعشــرون الــف ريــال حســب العقــد 
مناصفــة يف مبلــغ الداللــة بينــي وبــن شــخص اســمه ........  مينــي اجلنســية 
ــة  ــع ........  وكيــل ورث ــال فقــد ســلمتها للبائ ــغ خمســون الــف ري امــا مبل
........  وقــد حصــل اتفــاق حيــث طلــب مــورث املدعــي مهلــة اســبوع ثــم 
تغيــب ومضــت املهلــة وعلمنــا بعــد ذلــك انــه تــويف بعدهــا بشــهر ( ا.هـــ 
فقــد أقــر املدعــى عليــه باســتامه كامــل املبلــغ املدعــى بــه ودفــع بتســلم 
مبلغــا قــدره: خمســون ألــف ريــال لوكيــل ورثــة البائــع، ودفعــه هــذا ال 
يلتفــت إليــه إذ إنــه لــم يقــم بينــة علــى ذلــك، وبنــاء علــى املــادة اخلامســة 
واخلمســون مــن نظــام املرافعــات الشــرعية، لذلــك كلــه فقــد الزمــت 
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املدعــى عليــه اصالــه ........  ســجل رقــم ........  بتســليم املبلــغ املدعــى بــه 
ــة ........  وبذلــك قضيــت وهــذا  ــال لورث وقــدره خمســة وســبعون الــف ري
احلكــم يعــد حضوريــا يف حــق املدعــى عليــه وباعــان احلكــم قــرر 
املدعــي وكالــة قناعتــة باحلكــم  امــا املدعــى عليــه فســوف يبلــغ بنســخة 
مــن احلكــم واذا اســتلم احلكــم لشــخصه فلــه احلــق يف تقــدمي اعتراضــه 
ملــدة ثاثــن يــوم مــن تاريــخ اســتامه احلكــم فــاذا مضــت هــذه املــدة ولــم 
يقــدم اعتراضــة ســقط حقــة يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة 
واذا اســتلمه لغيــر شــخصة رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف لتدقيقــة 
حســب التعليمــات وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/11/20 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة املســاعد بجــدة برقــم 32/759673 
وتاريــخ 1434/4/30هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ 
بعــدد  واملســجل  جــدة  العامــة مبحافظــة  باحملكمــة  القاضــي    ........
33459984 وتاريــخ 1433/11/20 هــــ واملتضمــن دعــوى/ ........  اصالــة 

عــن نفســه ووكالــة ضــد/ ........   واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه .
علــى  املوافقــة  باألكثريــة  تقــرر  ضبطــه  وصــورة  احلكــم  وبدراســة 
احلكــم واهلل املوفق.وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم ،،،
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رقم الصك: 34193570 تاريخه: 1434/4/21هـ 
رقم الدعوى: 32534792

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34286360 تاريخه: 1434/8/2هـ

جعالــة - مطالبــة باســترداد أجــرة جعالــة لبطــالن عقــد البيــع - دفــع 
بــأن اجلعــل ليــس ســعيا بــل علــى اجلمــع بــن املتعاقديــن - دفــع بإقــرار 
املدعــي بأنــه غيــر مســترد - احلكــم بــرد اجلعــل للمدعــي لثبــوت بطــالن 

العقــد الــذي أخــذ اجلعــل ألجلــه.

1. البهوتــي كشــاف القنــاع يف بــاب الصــداق مــا نصــه: »َوِإْن َكاَنــْت 
 ) َوَنْحِوَهــا  ِل  الَّ الــدَّ اْلَعْقــِد َكُأْجــَرِة  ِبَســَبِب  اْلَعاِقَدْيــِن  ِلَغْيــِر  ــُة  اْلَعِطيَّ
ــاِت ) إْن ُفِســَخ  َظِريَّ اِن ) َقــاَل اْبــُن َعِقيــٍل ( يِف النَّ ــاِل َواْلــَوزَّ َكُأْجــَرِة اْلَكيَّ
ُه(  ــا َيِقــُف َعَلــى َتــَراٍض( ِمــْن اْلَعاِقَدْيــِن ) َلــْم َيــُردَّ َبْيــٌع ِبِإَقاَلــٍة َوَنْحِوَهــا مِمَّ
َأْي َلــْم َيــُردَّ الــّدالل َمــا َأَخــَذُه ) َوإال ( َأْي َوِإْن َلــْم َيِقــْف اْلَفْســُخ َعَلــى 
ُه ( َأْي َردَّ الــدالل َمــا َأَخــَذُه ألنَّ  َتَراِضيِهَمــا َكاْلَفْســِخ ِلَعْيــٍب َوَنْحــِوِه ) َردَّ

ــِه« أ.هـــ. ــُزوِم َوَعَدِم ــا اللُّ ًدا َبْيَن ــَردِّ ــَع ُمَت امْلَِبيــَع َوَق
2. مطالــب أولــي النهــى يف بــاب الشــروط يف البيــع : »َفْصــٌل : ) َوَمــْن َبــاَع  
َشــْيًئا ) ِبَشــْرِط اْلَبــَراَءِة ِمــْن ُكلِّ َعْيــٍب ( ِفيَمــا َباَعــُه ؛ َلــْم َيْبــَرْأ ، )َأْو ( 
ِبَشــْرِط اْلَبــَراَءِة ) ِمــْن َعْيــِب َكــَذا ( ، إْن َكاَن يِف امْلَِبيــِع ) َلــْم َيْبــَرْأ َباِئــٌع( 
ــُد  ــا َرَوى َأْحَم ــٍد ؛ مِلَ ــَة َعْق ــْم َحاَل ــْم ُيْعَل ــٍب َل ــُخ ِبَعْي ــَتٍر اْلَفْس ــَك ، َومِلُْش ِبَذِل
اَئــِة ِدْرَهــٍم،  َأنَّ اْبــَن ُعَمــَر َبــاَع َزْيــَد ْبــَن َثاِبــٍت َعْبــًدا ِبَشــْرِط اْلَبــَراَءِة ِبَثَماِنِ
ــا  ــُه ، َفَتَراَفَع ــْم َيْقَبْل ــَر َفَل ــِن ُعَم ــى اْب ُه َعَل ــَأَراَد َردَّ ــا ،َف ــِه َعْيًب ــٌد ِب َفَأَصــاَب َزْي
ــَذا  ــْم ِبَه ــْم َتْعَل ــَك َل ــُف َأنَّ ِل ــَر : حَتْ ــِن ُعَم ــاُن اِلْب ــاَل ُعْثَم ــاَن ، َفَق ــى ُعْثَم إَل
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ــِذِه  ــٍم .َوَه ــِف ِدْرَه ــَر ِبَأْل ــُن ُعَم ــُه اْب ــِه ، َفَباَع ُه َعَلْي ــَردَّ ــاَل : اَل ، َف ــِب ؟ َق اْلَعْي
ــْر، َفَكاَنــْت كاإلجمــاع«. ــْم ُتْنَك ــٌة اْشــَتَهَرْت ، َوَل َقِضيَّ

ادعــى املدعــى علــى املدعــى عليــه أنــه ســلمه مبلــغ )250.000( ريــال 
أجــرة ســعي علــى عقــد شــراء أرض ، وقــد ظهــر بطــان العقــد وحكــم 
بحكــم يثبــت ذلــك واحلكــم مصــدق مــن محكمــة االســتئناف، وقــام 
البائــع بإعــادة ثمــن األرض وهمــش علــى الصــك بذلــك ولبطــان الصــك 
يطلــب املدعــى إلــزام املدعــى عليــه بــرد مــا ســلم لــه ، املدعــى عليــه 
صــادق علــى حصولــه علــى املبلــغ وقــرر أنــه ال يوافــق علــى رد املبلــغ ألنــه 
قبضــه بنــاء علــى عمــل ولــم يكــن ســعي بــل جعالــة والســعي يدفــع عنــد 
اإلفــراغ ويطلــب رد الدعــوى، وقــدم مذكــره بالــرد ومــا فيهــا مــن دفــاع 
وقــدم املدعــى احلكــم الصــادر بإبطــال البيــع ودفــع بعلــم املدعــى عليــه 
بحــال االرض محــل احلكــم مــن انهــا موقوفــه، رد املدعــى عليــه بأنــه 
علــم أن األرض محــل عقــد البيــع موقوفــه الحقــًا بعــد اســتامه للمبلــغ.

املدعــى  مــن  املبلــغ  باســتام  عليــه  املدعــى  وإلقــرار  الدعــوى  ولتأمــل 
مقابــل جعالــة شــرط اســتحقاقها احضــار البائــع والتوقيــع علــى عقــد 
شــراء األرض وملــا يثبــت باحلكــم الســابق بطــان البيــع الختــال شــرط 
مــن شــروط صحتــه وثبــت شــرعًا عــدم انعقــاده ألجلــه فــإن ذلــك يــؤول 
لبطــان العــوض »اجلعــل« الــذي علــق اســتحقاقه عليــه علــى الصحيــح 
مــن كام الفقهــاء أنــه ال اثــر ملــا دفــع بــه املدعــى عليــه مــن أنــه اســتحق 
العــوض مبوجــب عقــد جعالــه ال ســعي حيــث نــص علــى جــواز مطالبــة 
الدافــع بــرد العــوض املســلم لغيــر املتعاقديــن متــى كان بســبب العقــد 
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كأجــرة الــدالل والــوزان وكان الفســخ مــن غيــر تراضــي مــن الطرفــن 
جميعــًا كاإلقالــة وهــذان الشــرطان يتحققــان يف هــذه الواقعــة محــل 
النظــر فضــًا عــن أن اجلعالــة والســعي والداللــة الفــاظ ملســمى واحــد هــو 
ــغ مائتــن  »اجلعالــة« ، وعليــه فقــد حكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع مبل
علــى  احلكــم حضوريــًا صــدق  ويعــد  للمدعــى  ريــال  ألــف  وخمســن 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

ــا )......( القاضــي يف احملكمــة العامــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
مبكــة املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   32534792 برقــم  املكرمــة  مبكــة  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   321434064 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1432/11/18هـــ 
1432/11/12هـــ ففــي يــوم الســبت 1433/06/21هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 41 : 11وفيهــا حضــر )......( ويحمــل الســجل املدنــي رقــم )......( 
بصفتــه وكيــًا عــن )......( مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
العدل الثانية شمال محافظة جدة برقم 48763 وتاريخ 1432/5/29هـ 
واملخــول لــه فيهــا املخاصمــة واحملاكمــة ومتابعــة القضايــا املقامــة منــه 
أو ضــده واملدافعــة واملرافعــة وتقــدمي البينــات ...الــخ وحضــر حلضــوره 
املدعــى عليــه)......( ويحمــل الســجل املدنــي رقــم )......( وادعــى األول 
قائــًا لقــد ســلم موكلــي لهــذا احلاضــر مائتــن وخمســن ألــف ريــال 
أجــرة ســعي علــى عقــد شــراء أرض يف )......( مــن )......( أصالــة عــن 
وحكــم  العقــد  بطــان  ظهــر  وقــد  موكليــه  عــن  وبوكالتــه  نفســه 
بحكــم يثبــت ذلــك مــدون علــى الصــك املســجل برقــم 5/200/134 
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وتاريــخ 1431/7/30هـــ واملصــدق مــن محكمــة االســتئناف بالقــرار 
رقــم 32262057 وتاريــخ 1432/10/4ه وقــام البائــع بإعــادة ثمــن األرض 
وهمــش علــى الصــك بذلــك لــذا وحيــث ظهــر بطــان العقــد لــذا فــإن 
موكلــي يطلــب إلــزام املدعــى عليــه بإعــادة مــا ســلم لــه مائتــن وخمســن 
قــال مــا ذكــره  ريــال هــذه دعــواي وباســتجواب املدعــى عليــه  ألــف 
املدعــي مــن أنــي اســتلمت مائتــن وخمســن ألــف ريــال بخصــوص أرض 
يف )......( مــن )......( صحيــح إال أنــي ال أوافــق علــى رد املبلــغ ألنــه مت 
القبــض بنــاء علــى عمــل كمــا أن املبلــغ لــم يكــن ســعي بــل جعالــة وامنــا 
الســعي يدفــع عنــد افــراغ األرض مت لــذا فإنــي أطلــب رد دعــواه فســألته 
اجلعالــة كان علــى مــاذا فأجــاب علــى احضــار البائــع إلــى بيــت املدعــي 
أ.هـــ وبعرضــه علــى وكيــل  العقــد  بالتوقيــع علــى  شــخصيًا واقناعــه 
املدعــي قــال مــا ذكــره غيــر صحيــح والصحيــح بأنــه كان ســعيًا وبينتي 
علــى ذلــك نــص شــهادته يف صــك احلكــم حيــث أقــر بأنــه كان ســعيًا 
ــم يكــن ســعيًا  ــه ل ــه قــال الصحيــح بأن ــى املدعــى علي أ.هـــ وبعرضــه عل
وامتســك مبــا ورد يف هــذا العقــد وأبــرز مذكــره جوابيــه جــاء فيــه مــا 
نصــه )أواًل : أن املدعــي طلــب منــي البحــث عــن صاحــب األرض مــدار 
الدعــوى وان اجمعــه بالبايــع والوقــوف عليهــا ويف حالــة حتقيــق ذلــك 
وتوقيــع البائــع علــى عقــد البيــع يدفــع لــي جعالــة قدرهــا 250000 ريــال 
مائتــان وخمســون ألــف ريــال وهــذه اجلعالــة وليــس ســعي وامنــا الســعي 
كمــا يتضــح لفضيلتكــم مــن أعقــد االتفــاق املرفــق تدفــع عنــد افــراغ 
األرض املذكــورة واحلــاق األطــوال واملســاحة اإلجماليــة عليهــا وأن املبلــغ 
ــرد وال يســترجع وحــرر عــن ذلــك عقــد اتفــاق مــؤرخ يف  ــه ال ي املدعــى ب
1426/11/11هـــ موقــع عليــه مــن املدعــي وعليــه ختــم مؤسســته إال أن 
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املدعــي ناقــض العقــد والعقــد. ثانيــًا : القاعــدة الشــرعية )مــن ســعى الــى 
نقــض مــا مت مــن جهتــه فســعيه مــردود عليــه( فاملدعــي اتفــق معــي علــى 
أن املبلــغ املدعــى بــه هــو جعالــة ال تــرد وال تســترجع وحــرر عــن ذلــك عقــد 
ــا : اننــي جمعتــه بصاحــب  ــه. ثالث اتفــاق ونــص عليــه يف البنــد الرابــع من
األرض وقــد مت التوقيــع علــى عقــد البيــع بتاريــخ 1426/11/11هـــ بــن 
املدعــي وبــن البائــع واصبــح املبلــغ املدعــى بــه جعالــة حتققــت شــروطها 
وصيغتهــا الشــرعية وال يحــق للمدعــي املطالبــة بهــا شــرعًا . رابعــًا : البينة 
حجــة متعديــة واإلقــرار حجــة قاصــرة واإلقــرار شــرعًا أقــوى يف االثبــات 
مــن الشــهادة الن الشــهادة اخبــار عــن حــس أمــا اإلقــرار فهــو انشــاء 
ــغ املدعــى بــه  وكــون املدعــي أقــر مبوجــب إقــرار خطــي بــأن هــذا املبل
هــو جعالــة غيــر مســترد وغيــر مســترجع وأن الســعي لــم يتــم دفعــه الن لــم 
يتــم اكمــال البيــع حســب االتفــاق املبــرم واحملــرر بــن املدعــي والبائــع 
وكذلــك عقــد االتفــاق الــذي بينــه وبــن املدعــي. خامســًا : ملــا كان 
اإلقــرار حجــة قاصــرة علــى املقــر وأن القاعــدة الشــرعية التــي تنــص 
علــى أن العقــد شــريعة املتعاقديــن اعمــااًل لقولــه تعالــى )يــا أيهــا الذيــن 
وســلم  عليــه  اهلل  صلــى  النبــي  قــول  ولعمــوم  بالعقــود(  أوفــوا  آمنــوا 
»املؤمنــون علــى شــروطهم«وأن الثابــت بينــي وبــن املدعــي العقــد املبــرم 
بيننــا واملشــروط فيــه بــأن املبلــغ املدعــى بــه ال يــرد وال يســترجع ألنــه 
جعالــة إلحضــار البائــع وجمعــه مــع املدعــي واحضــار العقــود واملســتندات 
والتفــاوض مــع البائــع لتســهيل البيــع للمدعــي علــى أن يتــم دفــع الســعي 
بعــد اإلفــراغ ولكــن املدعــي خالــف قــول اهلل تعالــى ]وليملــل الــذي عليــه 
احلــق وليتــق اهلل ربــه وال يبخــس منــه شــيئا[. سادســًا : ان املدعــي تناقــض 
يف دعــواه تناقضــًا يبطلهــا وقاصــدًا مــن ذلــك االضــرار والكيــد بــي 
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وذلــك ألنــه طلبنــي يف الشــهادة ضــد البائــع ولكنــي شــهدت احلقيقــة 
 )...( الشــيخ  . فضيلــة  تلــق قبولــه  الشــهادة ال  والواقــع وكانــت هــذه 
حفظــه اهلل أن الدعــوى واضحــة فهــي دعــوى كيديــة فكيــف للمدعــي 
أن يســلمني املبلــغ املذكــور جعالــة إلحضــار البائــع ولقائــه بــه ووقوفــه 
علــى املوقــع وبــذل مجهــود شــاق حتــى وقــع علــى عقــد البيــع وقــد وافــق 
ومبحــض إرادتــه أن املبلــغ املدعــى بــه ليــس ســعيًا وال جــزء مــن الســعي 
ولكنــه جعالــة علــى عمــل محــدد إذا مت هــذا العمــل واالتفــاق مبوجــب 
إقــرار موثــق بعقــد وأصبحــت اجلعالــة مســتحقة وملزمــة. اتفــق القائلــون 
باجلعالــة علــى أن عقــد اجلعالــة بعــد متــام العمــل يصبــح الزمــا ألنــه ال أثــر 
يترتــب علــى رجــوع اجلاعــل عــن العقــد أو تــرك العامــل العمــل حينئــذ ألن 
اجلعــل قــد لــزم واســتقر علــى اجلاعــل وحيــث أن مــا مت االتفــاق عليــه مــن 
األعمــال املتعاقــد عليهــا يف عقــد اجلعالــة فإنــه يلــزم اجلعالــة بعــد متــام 
ــب مــن فضيلتكــم احلكــم بصــرف النظــر عــن  ــي اطل ــذا فأنن العمــل ل
دعــوى املدعــي واخــاء ســبيلي مــن الدعــوى( وأضــاف بأنــه متمســك يف 
الفقــرة الرابعــة بــأن املبلــغ ال يــرد وال يســترجع وأن أجــرة الســعي يف 
ــة  الفقــرة الرابعــة »أ.هـــ ثــم حضــر وكيــل املدعــي واملدعــى عليــه أصال
وقــد جــرى اإلطــاع علــى الوثيقــة املؤرخــة يف 1426/11/11هـــ ونصهــا 
)احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد ،،، 
أنه يف يوم االثنن 11 ذو القعدة ، 1426هـ املوافق 12ديسمبر ،2005م 
بعــون اهلل وتوفيقــه قــد اتفــق كل مــن :- الطــرف األول :- )......( حامــل 
حفيظــة رقــم )......( تاريــخ 1402/11/17هـــ إصــدار مكــة املكرمــة . 
الطرف الثاني :- )......( حامل حفيظة رقم )......( بتاريخ 1392/11/1هـ 
إصــدار مكــة املكرمــة . متهيــد حيــث أن الطــرف األول ســعى وأحضــر 
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األرض الواقعــة يف طريــق )......( اململوكــة بالصــك رقــم )......( والصــك 
رقــم )......( واملســجلة يف محكمــة الليــث برقــم 58 و59بتاريــخ 1347هـــ 
البالــغ مســاحتها )321000000( متــر مربــع، )فقــط ثاثمائــة وواحــد 
وعشــرين مليــون متــر مربــع تقريبــا( عليــه فقــد إتفــق الطرفــان علــى مــا 
يلــي :- أواًل يعتبــر التمهيــد جــزء مــن العقــد . ثانيــًا : يلتــزم الطــرف الثانــي 
بدفــع مبلــغ وقــدره )250.000(  ريــال ، فقــد مائتــان وخمســون ألــف 
ــًا: يلتــزم الطــرف  ريــال عنــد توقيــع عقــد األرض املذكــورة أعــاه .ثالث
الثانــي بدفــع مبلــغ وقــدره )20000000(ريــال، فقــط عشــرون مليــون 
ريــال ســعودي عنــد إفــراغ األرض املذكــورة أعــاه وإحلــاق األطــوال 
ــع  ــد توقي ــغ املدفــوع للســعاة عن ــًا : املبل ــة عليهــا. رابع واملســاحة اإلجمالي
العقــد ال يــرد وال يســترجع . طــرف أول )......( توقيعــه، طــرف ثانــي 
)......( توقيعــه ، ختــم مؤسســة )......( أ.هـــ وبعرضهــا علــى وكيل املدعي 
قــال إن موكلــي يقــر بــأن هــذه الوثيقــة صحيحــة ومنطوقهــا نــص صريح 
يف أن املبلــغ املســلم كان مقابــل ســعي أمــا مــا ورد يف الفقــرة الرابعــة 
فموكلــي يطلــب عــدم االلتفــات لهــا لكونــه غــارًا حيــث كان يعلــم أن 
علــى األرض ايقافــًا ولــم يخبــر بذلــك موكلــي أ.هـ وبعرضــه على املدعى 
عليــه قــال مــا ذكــره بأنــي كنــت أعلــم بحــال األرض وأن التصــرف 
فيهــا موقــوف غيــر صحيــح أ.هـــ وبعرضــه علــى املدعــي قــال الصحيــح مــا 
ادعيــت بــه مــن أنــه يعلــم ولــدي البينــة أ.هـــ وأبــرز صــورة الصــك الصــادر 
1431/7/30هـــ  وتاريــخ   5/200/134 برقــم  احملكمــة  هــذه  مــن 
ــه ضــد البائــع وقــد جــاء يف شــهادته مــا نصــه  بخصــوص دعــوى موكل
)......( بالســجل املدنــي رقــم )......( وطلــب ســماع مــا لديــه مــن شــهادة 
فأذنــت بذلــك وشــهد قائــا أشــهد بــاهلل العظيــم أنــي كنــت الوســيط 
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بــن )......( و)......( يف بيــع األرض الواقعــة بالليــث وقــد إجتمعنــا يف منــزل 
البيــع  علــى  التفــاوض  جــرى  وقــد  1426/11/11هـــ  مســاء  يف   )......(
واتفقــا علــى بيعهــا مبائــة مليــون ريــال واختلفــا علــى الدفعــة األولــى 
ــى  ــى أن تكــون الدفعــة األول ــا عل ــد فتراضي ــب املزي فــكان )......( يطل
حســبما هــو مــدون يف العقــد احملــرر يف ذلــك اليــوم مليونــن وســتمائة أو 
ســبعمائة ألــف ال أذكــر حتديــدا ولكنــه مقــارب لهــذا املبلــغ وتكــون 
غيــر مســترجعة بحــال مــن األحــوال حتــى ولــو لــم يتمكــن )......( مــن 
اســتخراج صــك عليهــا أي تكــون مــن زكاة مالــه وقــام )......( وبنــاء 
علــى هــذا االتفــاق باســتام مبلــغ مبوجــب شــيكن وجــرى التوقيــع علــى 
العقــد األول وبعــد مضــي فتــرة اتصــل بــي )......( وطلــب منــي إقنــاع )......( 
بتوقيــع عقــود أخــرى حيــث طلــب مكتــب )......( تغييــر صيغــة العقــد 
صوريــا لتســهيل األمــر حســب قولــه وكان )......( يرفــض ذلــك فجــرى 
إقناعــه مــن قبلــي بعدمــا وعدتــه بــأن آتيــه بورقــة مضــادة مــن قبــل )......( 
للتحقــق مــن جعلهــا صوريــة هــذا مــا حصــل فقــد حضــر لــدي )......( أحــد 
املوظفــن لديــه وســلم لــي عقديــن بثمانــن مليونــًا كل عقــد بأربعــن 
وقمنــا بإيصالهــا إلــى )......( ووقــع عليهمــا وبعــد توقيعــي عليهــا أعدناهــا 
العقديــن  لهذيــن  امللغيــة  الورقــة   )......( لــي  مــا صــاغ  بعــد   )......( إلــى 
ثــم عرضهــا علــى  )......( بطباعتهــا وضمهــا  وقــام مكتــب  الصوريــة 
املدعــي فقــام بالتوقيــع عليهــا وأعدتهــا إلــى )......( هــذا مــا لــدي وبــه 
أشــهد. فســألت الشــاهد هــل قــام البائــع بإخطــاره عمــا حصــل لــألرض 
ســابقًا مــن أوامــر ونحوهــا؟ قــال: نعــم لقــد أخبــره بــأن أحــد أفــراد 
األســرة املالكــة حــاول أن يســتخرج صــكا عليهــا إال إنــه لــم يتمكــن، 
أخبــره بذلــك قبــل التوقيــع علــى العقــد األول عندمــا كنــا يف اســتراحة 
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)......(،كما أخبره بوجود اعتداءات عليها، واستعد )....( بتعويضهم، 
وطلــب مــن البائــع أن يتنــازل عــن جــزء مــن األرض مقابــل مــا ســيتم 
تعويــض املعتديــن عليهــا .أ.هـــ فجــرى عــرض صــورة العقــد املبــرز مــن قبل 
وكيــل املدعــي علــى الشــاهد فقــرر بــأن هــذا العقــد هــو أحــد العقــود 
الصوريــة ال احلقيقيــة والعقــد احلقيقــي املعتمــد هــو العقــد األول مبائــة 
مليــون (أ.هـــ وبعرضــه عليــه قــال مــا جــاء يف الشــهادة صحيــح وقــد علمــت 
بحالهــا الحقــًا ووقــت اســتامي للمبلــغ لــم أكــن أعلــم أ.هـــ وبعرضــه 
علــى وكيــل املدعــي قــال الصحيــح مــا ادعيــت بــه أ.هـــ ويف يــوم األحــد 
1434/4/7هـــ فتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف وفيهــا حضــر 
وكيــل املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه ولــم يتقــدم بعــذر مقبــول حتــى 
اآلن عليــه وبعــد قفــل بــاب املرافعــة وتأمــل الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار 
املدعــى عليــه بأنــه اســتلم مــن املدعــي مئتــن وخمســن ألــف ريــال مقابــل 
جعالــة شــرط اســتحقاقها احضــار البائــع والتوقيــع علــى عقــد شــراء 
األرض جــاء ذلــك نصــا يف مذكرتــه املدونــة يف اجللســة األولــى بقولــه » 
ويف حالــة حتقــق ذلــك وتوقيــع البائــع علــى عقــد البيــع يدفــع لــي جعالــة 
قدرهــا مئتــن وخمســن ألــف ريــال » عليــه وألن مجــرد احضــار البائــع 
أمــر تبعــي املقصــود منــه غايتــه وهــو » التوقيــع علــى العقــد » فيســتحق 
املدعــى عليــه اجلعــل مبجــرده ولــو لــم يتحقــق اللقــاء بينهمــا ، عليــه وملــا 
ثبــت باحلكــم الســابق بطــان هــذا البيــع الختــال شــرط مــن شــروط 
لبطــان  يــؤول  ذلــك  فــإن  انعقــاده ألجلــه  وثبــت شــرعًا عــدم  صحتــه 
العــوض »اجلعــل« الــذي علــق اســتحقاقه عليــه علــى الصحيــح مــن كام 
الفقهــاء قــال البهوتــي - رحمــه اهلل- يف كشــاف القناع يف باب الصداق 
ــُة ِلَغْيــِر اْلَعاِقَدْيــِن ِبَســَبِب اْلَعْقــِد َكُأْجــَرِة  مــا نصــه :« ) َوِإْن َكاَنــْت اْلَعِطيَّ
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اْبــُن َعِقيــٍل ( يِف  َقــاَل  اِن )  َواْلــَوزَّ ــاِل  َوَنْحِوَهــا( َكُأْجــَرِة اْلَكيَّ ِل  الَّ الــدَّ
ــْن  ــَراٍض( ِم ــى َت ــُف َعَل ــا َيِق ــٍة َوَنْحِوَهــا مِمَّ ــٌع ِبِإَقاَل ــاِت ) إْن ُفِســَخ َبْي َظِريَّ النَّ
ــْم  ــَذُه ) َوِإالَّ ( َأْي َوِإْن َل ــا َأَخ ُل َم الَّ ــدَّ ــُردَّ ال ــْم َي ُه ( َأْي َل ــُردَّ ــْم َي ــِن ) َل اْلَعاِقَدْي
َردَّ  َأْي  ُه(  )َردَّ َوَنْحــِوِه  ِلَعْيــٍب  َكاْلَفْســِخ  َتَراِضيِهَمــا  َعَلــى  اْلَفْســُخ  َيِقــْف 
ــُزوِم َوَعَدِمــِه »أ.هـــ وهــذا  ًدا َبْيَنــا للُّ ُل َمــا َأَخــَذُه أِلَنَّ امْلَِبيــَع َوَقــَع ُمَتــَردِّ الَّ الــدَّ
النــص الفقهــي العــام يبــن لنــا أنــه ال أثــر ملــا دفــع بــه املدعــى عليــه مــن أنــه 
اســتحق العــوض مبوجــب عقــد اجلعالــة ال ســعي حيــث نــص علــى جــواز 
مطالبــة الدافــع بــرد العــوض املســلم لغيــر املتعاقديــن متــى كان بســبب 
الفســخ مــن غيــر  والــوزان وكان  الــدالل والكيــال  العقــد كأجــرة 
ــة وهــذا الشــرطان متحققــان يف  تــراض مــن الطرفــن جميعــا كاإلقال
هــذه الواقعــة محــل النظــر ، فضــا عــن أن » اجلعالــة والســعي والداللــة« 
األســماء  اختلفــت  فــإن   « »اجلعالــة  هــو  واحــد  شــرعي  ألفــاظ ألصــل 
فاملســمى واحــد ، وأمــا الدفــع اآلخــر الــذي متســك بــه املدعــى عليــه وهــو 
إقــرار املدعــي بــأن املبلــغ املســلم ال يــرد وال يســترجع فاألظهــر بأنــه 
شــرط غيــر صحيــح ألن إســقاط احلــق قبــل ســببه لغــو ال أثــر لــه وهــو ال 
يســتحق اجلعــل بعــد تســليمه للعامــل » املدعــى عليــه » إال بعــد ثبــوت 
بطــان البيــع ونظيــره مــن الشــروط الفاســدة وأقربــه إليــه البيــع بشــرط 
البــراءة مــن العيــب فــإن الصحيــح مــن كام أهــل العلــم أن الشــرط 
باطــل ال أثــر إلشــتراطه يف اســقاط حــق خيــار العيــب للمشــتري ، قــال 
يف مطالــب أولــي النهــى يف بــاب الشــروط يف البيــع :« َفْصــٌل : ) َوَمــْن َبــاَع 
( َشــْيًئا )ِبَشــْرِط اْلَبــَراَءِة ِمــْن ُكلِّ َعْيــٍب ( ِفيَمــا َباَعــُه ؛ َلــْم َيْبــَرْأ ، ) َأْو ( 
ِبَشــْرِط اْلَبــَراَءِة ) ِمــْن َعْيــِب َكــَذا ( ، إْن َكاَن يِف امْلَِبيــِع ) َلــْم َيْبــَرْأ َباِئــٌع 
( ِبَذِلــَك ، َومِلُْشــَتٍر اْلَفْســُخ ِبَعْيــٍب َلــْم ُيْعَلــْم َحاَلــَة َعْقــٍد ؛ مِلَــا َرَوى َأْحَمــُد َأنَّ 
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اْبــَن ُعَمــَر َبــاَع َزْيــَد ْبــَن َثاِبــٍت َعْبــًدا ِبَشــْرِط اْلَبــَراَءِة ِبَثَمامِنِاَئــِة ِدْرَهــٍم ، 
ُه َعَلــى اْبــِن ُعَمــَر َفَلــْم َيْقَبْلــُه ، َفَتَراَفَعــا  َفَأَصــاَب َزْيــٌد ِبــِه َعْيًبــا ،َفــَأَراَد َردَّ
ــَك َلــْم َتْعَلــْم ِبَهــَذا اْلَعْيــِب  ِلــُف َأنَّ إَلــى ُعْثَمــاَن ، َفَقــاَل ُعْثَمــاُن اِلْبــِن ُعَمــَر : حَتْ
ــٌة  ــُن ُعَمــَر ِبَأْلــِف ِدْرَهــٍم .َوَهــِذِه َقِضيَّ ــِه ، َفَباَعــُه اْب ُه َعَلْي ؟ َقــاَل : اَل ، َفــَردَّ
ْجَماِع«.وهــذا علــى فــرض أن  اْشــَتَهَرْت ، َوَلــْم ُتْنَكــْر، َفَكاَنــْت َكاإْلِ
العبــارة تشــمل الواقعــة محــل النظــر وإال فإنــه يــرد احتمــال قــوي بــأن 
ــه ال  ــى الصــك فإن ــو عجــز املشــتري عــن إحلــاق الــذرع عل مرادهمــا مــا ل
يحــق املطالبــة باســترداد اجلعــل » العــوض »  وهــذا ظاهــر إذ ال يســتحق 
حينهــا املطالبــة بــرده ألنــه ال يلــزم مــن عــدم قدرتــه علــى ذلــك بطــان بيــع 
العــن والشــرط جــاء لـــتأكيد هــذا األمــر وهــذا االحتمــال الــوارد علــى 
اللفــظ يضعــف أيضــا األخــذ بإطاقــه مــع مــا تقــدم ، عليــه وملجمــوع مــا 
تقــدم فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه )......( بدفــع مائتــن وخمســن 
ألــف ريــال للمدعــي )......( عليــه وألن تخلفــه بعــد تبلغــه لشــخصه مبوعــد 
اجللســة وســماع جوابــه فيعــد احلكــم حضوريــا وجــرى النطــق بــه يف يــوم 
1434/4/7هـــ وأمــرت بإخــراج صــك مبوجبــه وبعــث صورتــه للمدعــى 
لــه مــن بعــد اســتامه لهــا ثاثــون يومــا يقــدم خالهــا الئحتــه  عليــه 
ويكتســب  اإلعتــراض  حقــه يف  يســقط  يفعــل  لــم  فــإن  اإلعتراضيــة 
احلكــم الصفــة القطعيــة وأقفلــت اجللســة الســاعة احلادية عشــرة . وصلى 

اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن. 
ــا )......( القاضــي يف احملكمــة العامــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
مبكــة املكرمــة ففــي يــوم األحــد 1434/09/06هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة الواحــدة ظهــرا بعدمــا وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة اإلســتئناف 
احلاجــة  ونــص  1434/08/02هـــ  وتاريــخ   34286360 رقــم  بالقــرار 
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منــه )وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه اإلعتراضيــة تقــرر 
ختمــه   )......( اســتئناف  قاضــي  احلكــم(  علــى  املوافقــة  باألكثريــة 
وتوقيعــه ، قاضــي اســتئناف )......( ختمــه وتوقيعــه ولــه وجهــة نظــر، 
رئيــس الدائــرة )......(ختمــه وتوقيعــه . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف1434/9/6هـــ 
احلمــد هلل وحــده ، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد : ـ نحــن 
قضــاَة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة اخلامســة يف محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى مّنــا االطــاُع علــى هــذا احلكــم الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ )......( القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة 
املســجل بعــدد 34193570 وتاريــخ 1434/4/21 املتضمــن دعــوى )......( 
ــه مبــا دون باطــن الصــك، وبدراســة احلكــم  ضــد )......( احملكــوم فيـ
وصـــورة ضبطـــه والئحتــه االعتراضيــة تقـــرر باألكثريــة املوافقـــة علـــى 
آلـــه  وعلـــى  نبينــا محمــد  علـــى  التوفيــق وصلـــى اهلل  وبــاهلل  احلكــم. 

وصحبـــه وســلم .
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رقم الصك: 34168504 تاريخه : 1434/3/22هـ 
رقم الدعوى : 33136578

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34289497 تاريخه: 1434/8/7هـ

ملكتــب  ارجاعهــا  مت   - خادمــة  اســتقدام  برســوم  مطالبــة   - عمالــة 
اخلدمــات - حضــور املدعــى عليــه - جلنــة صلــح - الصلــح علــى مبلــغ 
ــه ـ عــدم حضــور املدعــى عليــه جلســة  ــه املدعــى علي معــن لــم يلتــزم ب
احلكــم رغــم تبليغــه باملوعــد ـ حلــف املدعــي علــى املبلــغ الــذي دفعــه 
ـ األدلــة الشــرعية دلــت علــى أنــه لــو لــم يحكــم علــى املســتتر جلعــل 
االســتتار ســبياًل لتضييــع احلقــوق ـ احلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع 
املبلــغ للمدعــي - رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف لتعــذر تبليــغ املدعــى 

عليــه  .

1. ما روى أبو موسى األشعري ـ رضي اهلل عنه ـ قال : ) كان اخلصمان 
إذا اختصمــا إلــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فاتعــدا املوعــد فوفــى 
أحداهمــا ولــم يــوف اآلخــر قضــى للــذى وفــى ( أخرجــه الطبرانــي يف 

األوســط . 
2. لــو لــم يحكــم علــى املســتتر جلعــل االســتتار ســبياًل لتضييــع احلقوق 

) الشــرح الكبير 508/28 ( . 
ولوائحهــا  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن   )103( و   )55( املــادة   .3

. التنفيذيــة 
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مــرات  ولــم يحضــر املدعــى عليــه رغــم إباغــه عــدة  حضــر املدعــي 
املــادة  علــى  بنــاء  ـ  باحملكمــة  الصلــح  جلنــة  جلســة  حضــوره  ورغــم  ـ 
)55( مــن نظــام املرافعــات قــرر ناظــر الدعــوى ســماع الدعــوى ـ ادعــى 
املدعــي علــى املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم بأنــه قــد ســلمه 
مبلــغ وقــدره ســبعة آالف وخمســمائة ريــال قيمــة رســوم عاملــة منزليــة 
أحضرهــا عــن طريــق مكتــب املدعــى عليــه لاســتقدام وبعــد قدومهــا 
رفضــت العمــل فقــام بإعادتهــا للمكتــب خــال فتــرة التجربــة وتســلمها 
املدعــى عليــه ووعــده بإعــادة املبلــغ الــذي دفعــه إال أنــه قــد ماطــل ولــم يقم 
بإنهــاء إجــراءات اخلادمــة حيــث إنهــا مــا زالــت يف كفالــة املدعــي وطلــب 
إلــزام املدعــى عليــه بإعــادة املبلــغ الــذي ســلمه لــه وقــدره ســبعة آالف 
وخمســمائة ريــال 7500 - مت ســؤال املدعــي البينــة علــى دعــواه فأشــار 
إلــى أن املدعــى عليــه قــد حضــر لــدى جلنــة الصلــح باحملكمــة واصطلحــا 
أن يدفــع املدعــى عليــه للمدعــي خمســة آالف ريــال يف 1433/5/29هـــ 
ويتنــازل املدعــي عــن ألفــن وخمســمائة ريال إال أن املدعــى عليه لم يلتزم 
ــح  ــة الصل ــى األوراق فوجــد بهــا خطــاب جلن ــح ـ جــرى االطــاع عل بالصل
املتضمــن أنــه حضــر املدعــي واملدعــى عليــه واصطلحــا أن يدفــع املدعــى 
عليــه للمدعــي مبلغــًا وقــدره خمســة آالف ريــال يف 1435/5/29هـــ ويف 
حــال تأخــره عــن دفــع املبلــغ يف املوعــد احملــدد فإنــه يكون ملزمًا بســداد 
كامــل املدعــى بــه وقــدره ســبعة آالف وخمســمائة ريــال ويكــون هــذا 
الصلــح منهــي للنــزاع بــن الطرفــن - حلــف املدعــي اليمــن - بنــاء علــى 
مــا ورد يف خطــاب جلنــة الصلــح وحللــف املدعــي اليمــن - وألن املدعــى 
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عليــه لــم يــف مبــا وعــد بــه وألن الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى 
للــذي وفــى علــى مــن لــم يــف - وبنــاء علــى املــواد )55( و )103( مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية - صــدر احلكــم بــأن يدفــع املدعــى عليــه للمدعــي 
املبلــغ وقــدره ســبعة آالف وخمســمائة ريــال - مت بعــث صــورة مــن احلكــم 
للمدعــى عليــه لتبليغــه وإفهامــه بتعليمــات االســتئناف - صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف .

ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
أنــا ........القاضــي باحملكمــة اجلزئيــة بجــدة بنــاًء علــى املعاملــة احملالــة 
  33357873 برقــم  املســاعد  هــذه احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا 
يف 1433/2/22هـــ واملتعلقــة بدعــوى ........ضــد ........ومبوجبهــا ففــي 
هــذا اليــوم االثنــن املوافــق 1434/2/18هـــ الســاعة التاســعة صباحــا 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي ........ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ........ولــم يحضــر املدعــى عليــه يف هــذه اجللســة 
أصالــة وال وكالــة رغــم طلبــه عــدة مــرات مبوجــب اإلبــاغ رقــم ........يف 
1433/5/12هـــ و اإلبــاغ رقــم ........يف 1433/7/2هـــ و ورغــم حضــوره 
جللســة جلنــة الصلــح بهــذه احملكمة بتاريخ االثنــن 1433/5/17هـ  وبناء 
علــى املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحهــا 
التنفيذيــة فقــد قــررت ســماع الدعــوى وأذنــت للمدعــي بتحريــر دعــواه 
فادعــى علــى خصمــه الغائــب عــن املجلــس الشــرعي قائــا إن لــي يف ذمــة 
ــال قيمــة رســوم  ــا وقــدره ســبعة آالف وخمســمائة ري ــه مبلغ املدعــى علي
عاملــة منزليــة احضرهــا املدعــى عليــه عــن طريــق مكتبــه مكتــب 
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........لاســتقدام إال أنهــا رفضــت العمــل لــدي وقمــت بإعادتهــا للمكتــب 
خــال فتــرة التجربــة وتســلمها املذكــور ووعدنــي بإعــادة املبلــغ إال انــه 
بعــد ذلــك ماطلنــي ولــم يقــم بإنهــاء إجــراءات خروج الشــغالة حيــث إنها ال 
تــزال علــى كفالتــي ولــم يعيــد لــي املبلــغ لــذا أطلــب إلزامــه بســداد املبلــغ 
وقــدره ســبعة آالف وخمســمائة ريــال أطالبــه بذلــك فجــرى ســؤاله هــل 
لديــك بينــة علــى دعــواك أجــاب قائــا نعــم لقــد حضــر املدعــى عليــه لــدى 
جلنــة الصلــح بهــذه احملكمــة بتاريــخ االثنــن 1433/5/17هـــ واصطلحنا 
علــى أن يدفــع لــي مبلــغ خمســة آالف ريــال يف تاريــخ 1433/5/29هـــ 
وأتنــازل لــه عــن ألفــن وخمســمائة ريــال إال انــه لــم يلتــزم بذلــك الصلــح  
فجــرى االطــاع علــى األوراق فوجــد بهــا خطــاب جلنــة الصلــح بهــذه 
احملكمــة برقــم 33357873 يف 1434/5/17 هـــ واملتضمــن انــه حضــر 
لديهــم املدعــي واملدعــى عليــه واصطلحــا علــى ان يدفــع املدعــى عليــه 
للمدعــي مبلــغ خمســة االف ريــال يف تاريــخ 1433/5/29هـــ ويف حــال 
تأخــره عــن دفــع املبلــغ يف املوعــد احملــدد فانــه يكــون ملزمــا بســداد 
كامــل املبلــغ املدعــى بــه وقــدره ســبعة االف وخمســمائة ريــال ويكــون 
هــذا الصلــح منهيــا جلميــع النزاعــات القائمــة بــن الطرفــن انتهــى فجــرى 
ســؤال املدعــي هــل حتلــف اليمــن علــى أن لــك يف ذمــة املدعــى عليه مبلغا 
وقــدره ســبعة آالف وخمســمائة ريــال فأجــاب قائــا نعــم أحلــف فجــرى 
وعظــه وتخويفــه مــن مغبــة اليمــن الكاذبــة وأنهــا تغمــس صاحبهــا يف 
ــم  ــه إال هــو عال ــذي ال ال ــم ال ــاهلل قائــا واهلل العظي ــف ب ــم فحل ــار جهن ن
الغيــب والشــهادة احلــي القيــوم بــأن لــي يف ذمــة املدعــى عليــه ........ مبلغــا 
وقــدره ســبعة آالف وخمســمائة ريــال حالــة ولــم يســلمني منهــا شــيئا 
واهلل العظيــم انتهــى وعليــه فبنــاء علــى دعــوى املدعــي املرصــودة أعــاه 
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وبنــاء علــى مــا ورد يف محضــر جلنــة الصلــح املشــار لــه بعاليــه وبنــاء علــى 
اليمــن التــي حلفهــا املدعــي باســتحقاقه مبلــغ ســبعة االف وخمســمائة 
ريــال يف ذمــة املدعــى عليــه وملــا رواه أبــو موســى األشــعري رضــي اهلل 
عنــه قــال ) كان اخلصمــان إذا اختصمــا إلــى رســول اهلل  صلــى اهلل 
عليــه وســلم فاتعــد املوعــد فوفــى احدهمــا ولــم يــوف اآلخــر قضــى للــذي 
وفــى ( أخرجــه الطبرانــي  يف األوســط وغيــره وألنــه لــو لــم يحكــم 
عليــه جلعــل االســتتار ســبيا لتضييــع احلقــوق كمــا ذكــر يف الشــرح 
ــى املــادة اخلامســة واخلمســن واملــادة  ــاء عل ــره وبن الكبيــر508/28 وغي
الثالثــة بعــد املائــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحهمــا التنفيذيــة 
ــأن يدفــع للمدعــي  ــا ب ــه ........ حضوري ــى املدعــى علي فقــد حكمــت عل
........ مبلغــا وقــدره ســبعة آالف وخمســمائة ريــال وبــه حكمــت وأمــرت 
بتنظيــم هــذا الصــك مبوجبــه وبعــث صــورة منــه للمدعــى عليــه لتبليغــه 
نظامــا  املقــررة  املــدة  باعتراضــه خــال  يتقــدم  لــم  إذا  بأنــه  وإفهامــه 
فســوف يســقط حقــه يف االعتــراض ويكتســب احلكــم القطعيــة واهلل 
املوفــق وصلــى اهلل علــى ســيدنا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر 

يف 1434/2/18هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد وحيــث جــرى بعــث صــورة مــن احلكــم لتبليــغ 
املدعــى عليــه وردتنــا افــادة مديــر شــرطة محافظــة جــدة برقــم ........ 
يف 1434/5/28هـــ متضمنــة انــه لــم يتــم االســتدالل علــى املدعــى عليــه 
ــم الــرد  ــم يت ــى االرقــام التــي زودهــم بهــا املدعــي ول وجــرى االتصــال عل
.انتهــى .وعليــه قــررت رفــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف 
لتدقيــق احلكــم اســتنادا للمــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعات 
علــى ســيدنا  املوفــق وصلــى اهلل  واهلل  التنفيذيــة  الشــرعية والئحتهــا 
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ــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/6/10هـــ ــى ال محمــد وعل
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد :.فقــد جــرى 
اطاعنــا نحــن رئيــس وعضــوي الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
برقــم  جــدة  مبحافظــة  اجلزائيــة  باحملكمــة  ........القاضــي  الشــيخ 
34168504 وتاريــخ 1434/3/22هـــ املتضمــن دعــوى ........ضــد ........ 
ضبطــه  وصــورة  الصــك  وبدراســة   . باطنــه  مبــادون  فيــه  واحملكــوم 
تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم والغائــب علــى حجتــه إذا حضــر 
واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

،.،.،.،.،
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رقم الصك: 33204853 تاريخه: 1433/4/21هـ 
رقم الدعوى: 19263

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3434009  تاريخه: 1434/12/25هـ

اتعــاب- اعمــال تعقيــب- مطالبــة بإعــادة جــزء مــن األجــرة لعــدم إجنــاز 
األجيــر للعمــل- وجــوب الوفــاء بالعقــود- االصــل يف العقــود و الشــروط 
احلــل - احلكــم بــرد دعــوى املدعــى والــزام املدعــي بدفــع اتعــاب احملامــاة 

ملــوكل املدعــى عليــه .

1- قول اهلل تعالى: ))يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود((.
2- األصل يف العقود الصحة.

ادعــى وكيــل املدعــي بــأن موكلــه اتفــق مــع املدعــى عليــه علــى أن يقــوم 
ــق بتاعــب  ــي بأعمــال التعقيــب واملتابعــة يف إنهــاء موضوعــه املتعل الثان
أحــد املصــارف بحســاباته كمــا اتفــق معــه علــى أن يدفــع لــه املبلــغ 
املذكــور يف الدعــوى بشــيك ليبقــى ضمانــًا لديــه بشــرط أال يصرفــه 
حتــى ينهــي املوضــوع كامــًا إال أن املدعــى عليــه قــام بصــرف الشــيك 
دون إنهــاء مــا اتفــق عليــه، لــذا طلــب إلزامــه بإعــادة مــا اســتلمه مــن 
موكلــه- أقــر وكيــل املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى ودفــع بــأن 
االتفاقيــة التــي بينهمــا تنــص علــى حــق موكلــه يف صــرف الشــيك كمــا 
دفــع بــأن املدعــي هــو مــن قــام بفســخ وكالــة موكلــه دون أن ُيبلغــه 
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بالفســخ أو ســببه - العقــد املبــرم بــن املتداعيــن يتضمــن أن الشــيك 
محــل الدعــوى حــق مــن حقــوق الطــرف الثانــي لــه احلــق يف صرفــه دون 
الرجــوع للطــرف األول كمــا يتضمــن أن الطــرف الثانــي يســتحق جميــع 
حقوقــه عنــد فســخ الطــرف األول لوكالتــه- قضــت احملكمــة بــرد 
دعــوى املدعــي لعــدم اســتحقاقه ملــا يدعيــه - قنــع املدعــى عليــه باحلكــم 
وعــارض عليــه املدعــي- قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى 

احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض برقــم .... وتاريــخ 1431/04/18 هـــ املقيــدة باحملكمــة 
برقــم 3166610 وتاريــخ 1431/04/14 هـــ ففــي يــوم االحــد املوافــق 
1432/03/10 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 44 : 08 وفيهــا حضــر ........ 
ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... بالوكالــة عــن ........ مبوجــب 
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة جده برقم 
12261 يف 1431/2/9هـــ جلــد 9269 وادعــى علــى احلاضــر معــه ........ 
ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ بالوكالــة عــن ........ مبوجب 
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب الريــاض برقــم 
18987 يف 1432/3/9هـــ جلــد 4640 قائــًا يف دعــواه عليــه إن موكلــي 
اتفــق مــع مــوكل املدعــى عليــه علــى التعقيــب ومتابعــة يف موضوعــه 
املتعلــق بتاعــب بنــك ... بحســاباته اجلاريــة واالســتثمارية وبــذل قصــارى 
جهــده إلنهــاء املوضــوع كــون موكلــي رجــل أعمــال وحصــل هنــاك 
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تاعــب مــن بنــك ........ ووكل املدعــى عليــه أصالــة بإنهــاء مــا يتعلــق بهذا 
األمــر وقــد أتفــق موكلــي مــع مــوكل املدعــى عليــه علــى أن يدفــع لــه 
موكلــي مبلــغ مليونــن شــرط أن ينهــي مــوكل املدعــى عليــه املوضــوع 
كامــًا وكذلــك بقــاء هــذا املبلــغ ضمانــًا حلــن اســترجاع أموالــه التــي 
مت االســتياء عليهــا مــن حســابه يف أحــد البنــوك إال أن موكلــي تفاجــأ 
بقيــام مــوكل املدعــى عليــه بصــرف الشــيك دون إنهــاء مــا اتفــق عليــه 
لــذا أطلــب احلكــم علــى مــوكل املدعــى عليــه بإعــادة مــا اســتلمه مــن 
موكلــي مبلغــًا وقــدره مليونــا ريــال وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
ــة أجــاب بأنــي أطلــب إمهالــي للرجــوع إلــى موكلــي واإلفــادة يف  وكال
اجللســة القادمــة لــذا رفعــت اجللســة ويف يــوم االثنــن 1432/06/06هـــ 
عــن  عليــه  املدعــى  وســألت  الطرفــان  وفيهــا حضــر  اجللســة  افتتحــت 
جوابــه علــى الدعــوى فقــال إن جوابــي هــو مــا ذكــره املدعــي مــن طلــب 
موكلــي لــه يف التعقيــب عنــه فهــذا صحيــح حيــث إن املدعــي أصالــة 
طلــب مــن موكلــي أن ميثلــه يف التعقيــب واملرافعــة يف معاملتــه لــدى جلنــة 
املنازعــات املصرفيــة ضــد بنــك ... فطلــب منــه موكلــي قبــل أن يتفــق معه 
أن يكتــب لــه وكالــة لكــي يســتطيع مبوجبهــا معرفــة حقيقــة الدعــوى 
. وبالفعــل كتــب لــه وكالــة برقــم ).....( وتاريــخ 1430/3/21هـــ مرفــق 
رقــم )1( وعلــى ضــوء هــذه الوكالــة قــام موكلــي مبراجعــة اجلهــات 
موكلــي  وبقــي  ومابســاتها  الدعــوى  هــذه  ملعرفــة حقيقــة  املختصــة 
مــدة وهــو يســأل عــن قضيــة املدعــي وبعــد أن عــرف قضيتــه أبلغــه أنــه 
ال مانــع لديــه مــن الســعي يف الدعــوى وحرصــًا مــن املدعــي قــام وكتــب 
لــه شــيكًا مببلــغ مليونــي ريــال )2000.000 ريــال( وأرســله ملوكلــي 
وطلــب مــن موكلــي عــدم صرفــه فكتــب لــه موكلــي إقــرارًا موقعــًا 
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ــه فقــط مؤرخــًا يف 1430/4/12هـــ أنظــر مرفــق رقــم )2( واشــترط  من
عليــه موكلــي أنــه ال بــد مــن كتابــة اتفاقيــة حتــدد حقــوق كل منهمــا 
كمــا هــو متعــارف عليــه فوافــق املدعــي ثــم حضــر بعــد ثاثــة أيــام 
مــن إقــرار موكلــي املــؤرخ يف 1430/4/12هـــ وكتبــا بينهمــا اتفاقيــة 
مؤرخــه يف 1430/4/15هـــ املوافــق 2009/4/11م مرفــق )3( موقعــة 
مــن املدعــي أصالــة بقلمــه وإبهامــه وكذلــك موكلــي ومــن ثاثــة شــهود. 
وعلــى ضــوء هــذه االتفاقيــة قــام موكلــي بصــرف الشــيك املمثــل للمبلــغ 
املدعــى بــه ألنــه جــاء يف هــذه االتفاقيــة بنــد )6( أن ملوكلــي حــق صــرف 
الشــيك. وموكلــي منــذ أن وقــع اتفاقــه مــع املدعــي بــل منــذ أن وكلــه لــم 
يألــو جهــدًا يف كشــف احلقيقــة للمســئولن ومــن ذلــك علــى ســيبل املثــال 
ال احلصــر خطــاب موكلــي املوجــه لســعادة األمــن العــام للجنــة تســوية 
2009/4/5م  املوافــق  1430/4/9هـــ  يف  املــؤرخ  املصرفيــة  املنازعــات 
ــا  ــا اخلطــاب املــؤرخ يف 1430/4/24هـــ مرفــق )5( ومنه مرفــق )4(ومنه
اخلطاب املؤرخ يف 1430/5/3هـ املوافق 2009/4/28م مرفق )6( ومنها 
اخلطــاب املــؤرخ يف 1430/5/22هـــ املوافــق 2009/5/17م مرفــق)8-7( 
ومــن يتأمــل هــذا اخلطــاب يظهــر لــه أن موكلــي قــد وّضــَح للمســئولن 
حقيقــة دعــوى موكلــه وجـــــــــاء يف الفقــــــرة )9( مــن هــذا اخلطـــــــاب مــا 
ــالبتي للبنــك خمســة مايــن وثاثمائــة  ــالي مطـــــ نصــه ) ليصبــح إجمــــ
واثنــان وثمانــون ألفــًا وخمســمائة وأربعــة ريــاالت وســبعة وعشــرون هللــه 
))5.382.504.27 ريــال. وهــذا يعتبــر مهــارة مــن موكلــي حيــث عــّدل 
باســتدعائه هــذا الدعــوى التــي ســبق أن رفعــت مــن وكيــل املدعــى 
الــذي قبلــه أنظــر مرفــق )9-10( حيــث جــاء يف الفقــرة )3( منــه أن املبلــغ 
الــذي يطالــب بــه املدعــي ثاثــة مايــن وثاثمائــة وثمانــون الفــًا وســتمائة 
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وثاثــة وعشــرون ريــااًل وســبعة وعشــرون هللــه )3.380.623.27(. ألنــه 
اكتشــف مــا لــم يكشــفه غيــره بعــد اطاعــه علــى األوراق التــي تخــص 
املدعــي. وقــد حضــر موكلــي اجللســة املنعقــدة بتاريــخ 1430/10/17هـــ 
العــام  األمــن  مــن خطــاب  يظهــر  املنازعــات حســبما  تســوية  يف جلنــة 
وتاريــخ  ت(  )578/ل  رقــم  طلبــه  علــى  بنــاًء  ملوكلــي  املوجــه  للجنــة 
موكلــي  اهتمــام  علــى  يــدل  وممــا   )12-11( مرفــق  1432/3/25هـــ 
أنــه أجــاب إلــى استفســار جلنــة تســوية املنازعــات التــي ُطلبــت منــه يف 
اجللســة املؤرخــة يف 1430/10/17هـــ حيــث أجابهــم بخطابــه املــؤرخ يف 
1430/10/21هـــ املوافــق 2009/10/10م مرفــق )13-14( وممــا يــدل 
علــى اهتمــام موكلــي أنــه ُيطلــع موكلــه ) املدعــي( علــى كل مــا يقــوم 
بــه أو مــا يحتــاج إلــى استفســار حيــث كتــب لــه خطابــًا بعــد جلســة 
يــدل علــى رضــا املدعــي  1430/10/17هـــ أنظــر مرفــق )15(. وممــا 
أصالــة عــن عمــل موكلــي مــا قالــه ابــن املدعــي )........( حيــث قــال مــا 
نصــه »وقــد رضينــا رضــًا تــام علــى مــا قــام بــه الوكيــل الشــرعي........ 
مــن عمــل وجهــد يف متابعــة قضيــة املدعــو ........ وقــد أعطينــاه الوقــت 
 .)10-9( ســطر   )16( مرفــق  أنظــر  القضيــة«.  تنتهــي  حتــى  الــكايف 
وممــا يــدل علــى مواصلــة موكلــي لعملــه أنــه كتــب مذكــرة للجنــة 
املوافــق  1430/12/26هـــ  يف  مؤرخــة  املصرفيــة  املنازعــات  تســوية 
2009/12/13م أنظــر مرفــق )17(. وعندمــا حضــر موكلــي للجلســة 
املؤرخــة يف 1431/1/2هـــ تفاجــأ بأنــه جــرى فســخ وكالتــه بــدون أن 
الســبب  أو  القصــور  لــه وجــه  ُيبــن  أو  يتفاهــم معــه  أو  املدعــي  ُيبلغــه 
ــة. واملدعــي هــداه اهلل عمــل هــذا العمــل  ــه علــى فســخ الوكال احلامــل ل
مــع محامــن ســابقن ملوكلــي حيــث فســخ وكاالتهــم أنظــر مرفــق 
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)18-19(. أمــا مــا طلبــه مــوكل املدعــى مــن احلكــم علــى موكلــي 
بإعــادة مــا اســتلمه وقــدره مليونــا ريــال )2000.000 ريــال( فموكلــي 
ال يوافــق علــى ذلــك ألنــه اســتحق هــذا املبلــغ منــذ أن وقــع االتفاقيــة مــع 
املدعــي املؤرخــة يف 1430/4/15هـــ ومــن يطلــع علــى هــذه االتفاقيــة 
ــي بعــدم صــرف الشــيك املــؤرخ  ــا بعــد إقــرار موكل ــًا أنه ــه جلي يظهــر ل
يف 1430/4/12هـــ ألن االتفــاق املوقــع عليــه مــن الطرفــن هــو األســاس 
يف التعامــل بينهمــا وهــو املتأخــر تاريخــًا ومــن املعلــوم أن املتأخــر ناســخ 
ملــا قبلــه الســيما أنــه جــاء يف البنــد )6( منــه مــا نصــه » ويعتبــر اإلقــرار 
الــذي صــدر مــن الطــرف الثانــي يف 1430/4/12هـــ ملغــي وال ميثــل أي 
شــيء بــن الطرفــن«. مــع اإلحاطــة ان املدعــى وكالــة قــال يف دعــواه أن 
موكلــي رجــل أعمــال ومــن هــذه حالــه فهــو يعــرف معنــى االتفــاق ومــا 
يــدل عليــه وهــو ليــس بجاهــل بــل رجــل أعمــال وســبق أن فســخ وكالتــن 
لوكيلــن قبــل أن يكتــب الوكالــة ملوكلــي ومــن يعمــل هــذا ال بــد أنــه 
أخــذ حــذره وحيطتــه مــع مــن ســيتفق معــه وهــذا مــا عملــه مــع موكلــي 
حيــث لــم يكتفــي بالتوقيــع بــل طلــب التوقيــع بالقلــم واإلبهــام. ومــن هــذا 
كلــه يظهــر أن موكلــي قــام بعملــه علــى الوجــه املطلــوب ولكــن ملــا 
ظهــر للمدعــي أن موكلــي ســار يف القضيــة ســيرًا صحيحــًا وتكشــفت 
الـــــــ )%20 ( بنســبة  يطالبــه  بفســخ وكالتــه لكــي ال  قــام  حقائقهــا 
يف املئــة املتفــق عليهــا يف العقــد املوقــع عليــه بينهمــا مرفــق )3( فقــرة 
)4( وموكلــي يحتفــظ بحقــه بإقامــة الدعــوى بهــذه النســبة . أطلــب 
صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي وتكليــف املدعــي بأجــرة احملامــاة 
التــي خســرها موكلــي وقدرهــا مئتــان ألــف ريــال )200.000 ريــال( 
ــة قــال أطلــب تزويــدي  ــى املدعــي وكال هــذه إجابتــي وبعــرض ذلــك عل
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نســخة مــن رد املدعــى عليــه حتــى امتكــن مــن الــرد عليــه يف اجللســة 
القادمــة وجــرى تزويــده بنســخة مــن رد املدعــى عليــه وكالــة ومرفقاتــه 
ورفعــت اجللســة ثــم لــدي أنــا ........ املكلــف بعمــل املكتــب رقــم )3( لــدى 
ــة الشــيخ ........ القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض مبوجــب  فضيل
خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة رقــم 32/823650 يف 1432/7/4هـــ 
ففــي يــوم االربعــاء 1432/7/6هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 9:30 وفيهــا 
حضــر الطرفــان وبقــراءة مــا مت ضبطــه ســابقا صادقــا عليــه وبســؤال 
املدعــي وكالــة عــن جوابــه عــن جــواب املدعــى عليــه وكالــة قــال جوابــه 
ــى هــذا رفعــت اجللســة للتأمــل ثــم  لــم ياقــي الدعــوى هكــذا قــال وعل
لــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض ويف يــوم الســبت 
املوافــق 1432/11/3 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 12 : 10 وفيهــا حضــر 
املدعــى عليــه وكالــة ........ ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ........ ولــم 
يحضــر املدعــي وال مــن ينــوب عنــه بوكالــة شــرعيه وفيهــا قــدم املدعــي 
عليــه وكالــه ردا مــن ورقتــن ضمــت بأصــل املعاملــة ونصهــا ومضمونهــا 
قائــا يف رده علــى إجابــة املدعــي يف اجللســة املاضيــة مــن أن إجابتــي 
غيــر ماقيــة لدعــواه . أجيــب عــن ذلــك بــأن إجابتــي ماقيــة وبصــورة 
وافيــة لدعــواه فهــو ذكــر يف دعــواه مــا نصــه )ثانيــًا( إلــزام املدعــى 
عليــه ........ بالتضامــن مــع أعوانــه املذكوريــن بــرد مــا اســتولوا عليــه 
مــن مبالــغ مــن موكلــي وقدرهــا مليونــا ريــال )2.000.000 ريــال( دون 
وجــه حــق واحلكــم بذلــك( وموكلــي هــو الــذي اســتلم املبلــغ مــن املدعــي 
أصالــة ووضحــت يف إجابتــي بصــورة مفصلــه ســبب اســتام موكلــي 
ــغ ومــن هــذا يتضــح أن إجابتــي ماقيــة للدعــوى. ثــم حضرنــا  لهــذا املبل
اجللســة املاضيــة بتاريــخ 1432/8/2هـــ ولــم يقــدم املدعــي شــيئًا. وما عدم 
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حضــور املدعــي جللســة هــذا اليــوم إاّل لعلمــه بعــدم أحقيــة موكلــه لهــذه 
ــرك  ــه شــيء لقدمــه إذ ليــس مــن املعقــول أن يت ــو كان لدي الدعــوى. ول
دعــواه يف هــذا املبلــغ الكبيــر لــو كان لديــه بينــة. صاحــب الفضيلــة 
ــي وأن  ــه وموكل إن املدعــي ذكــر ان مســتنده هــو االتفــاق بــن موكل
موكلــه قــام بتوقيــع عــدة مســتندات كمــا جــاء يف صفحــة الدعــوى 
أخــر ســطر)3( وقــد أجبــت تفصيــًا علــى دعــواه يف مذكرتــي املعطــى 

للمدعــي وكالــة صــورة منهــا .
قــام  وإمنــا  املدعــي  دعــوى  علــى  رده  يف  بجديــد  يأتــي  لــم  وموكلــي   
بتوضيــح االتفــاق الــذي وقعــه مــع املدعــي أصالــة وكــذا قــام بتوضيــح 
العمــل الــذي قــام بــه ألن املدعــي قــال يف دعــواه )أنــه اســتولى عليــه 
دون وجــه حــق( الســطر األخيــر مــن صحيفــة الدعــوى. ومــن هــذا كلــه 
يتضــح أن املدعــي قــدم جميــع مــا لديــه مــن مســتندات وألن املــادة ) 54( 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية نصــت علــى انــه ) إذا حضــر املدعــى عليــه 
يف اجللســة التــي غــاب عنهــا املدعــي فلــه أن يطلــب مــن احملكمــة عــدم 
شــطب الدعــوى واحلكــم يف موضوعهــا إذا كانــت صاحلــة للحكــم 
ــه لــم يبــق للمدعــي مــا  فيهــا( وهــذه القضيــة صاحلــة للحكــم فيهــا. ألن
يقدمــه إذ لــو كان لديــه شــيء لقدمــه يف هــذه اجللســة. وكــذا املــادة 
) 84 و 85( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فيهــا إذا تهيــأت الدعــوى 
للحكــم فــا تنقطــع اخلصومــة وعلــى احملكمــة احلكــم فيهــا وتعــد 
الدعــوى مهيــأة للحكــم إذا أبــدى اخلصــوم أقوالهــم وطلباتهــم اخلتاميــة 
يف جلســة املرافعــة. لــذا أطلــب احلكــم يف القضيــة وصــرف النظــر يف 
الدعــوى هــذه إجابتــي عنــد ذلــك رفعــت اجللســة للتأمــل يف يــوم الثاثــاء 
وفيهــا   01  :  12 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/04/20 
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حضــر املدعــي وكالــة ........ ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ 
........واملدونــة وكالتــه ســابقًا كمــا حضــر حلضــوره  بالوكالــة عــن 
املدعــى عليــه وكالــة ........مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........بالوكالــة 
عــن ........واملــدون وكالتــه أعــاه وقــدم املدعــي وكالــة ردا مــن ورقــة 
واحــدة جــرى ضمهــا باملعاملــة ونصهــا افيــد فضيلتكــم بــأن مــا ذكــره 
املدعــى عليــه غيــر صحيــح كونــه اســتدرج موكلــي للريــاض وغــرر 
بــه للتوقيــع علــى االتفاقيــة بينهمــا مخالفــة ألصــل العقــد والــذي يتعهــد 
فيــه بعــدم صــرف مبلــغ شــيك وان يبقــى لديــه ضمــان حلــن اجنــاز مــا 
اوكل اليــه اال انــه بعــد ان احضــره للريــاض ونظــرا لكبــر ســنه حيــث 
ــي مــا اضمــره املدعــى  ــم موكل ــون عامــا دون ان يعل ــغ خمســة وثمان يبل
عليــه مــن احتيــال لتحصيــل الشــيك دون وجــه حــق وقبــل بــدء العمــل 
وممــا يثبــت التغريــر واالســتدراج والغــن ان مطالبــة موكلــي التــي تقــدم 
بهــا املدعــى عليــه امــام جلنــة تســوية املنازعــات املصرفيــة مببلــغ خمســة 
ــغ مليونــي ريــال  مايــن ريــال فقــط فكيــف يســتحق مقــدم اتعــاب مبل
واملطالبــة هــي مــا ذكــر كمــا يثبــت ذلــك ان املدعــى عليــه ادعــى بأنــه 
يعمــل محامــي للخصــم يف مثــل هــذه الدعــاوى علــى عكــس احلقيقــة 
ــال  ــي ري ــغ وقــدره مليون ــرد مبل ــه ب ــى املدعــى علي ــب احلكــم عل ــذا اطل ل
ملوكلــي لعــدم اســتحقاقه لذلــك املبلــغ لقولــه جــل وعــا ) وال تأكلــوا 
أموالكــم بينكــم بالباطــل ( اآليــة وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه وكالــة 
اجــاب ليــس لــدي زيــادة علــى مــا قدمــت واكتفــي بــه هــذه اجابتــي عنــد 
ذلــك قــرر املدعــي وكالــة بأنــي اكتفــي بحصــر دعــوى موكلــي ضــد 
ــاء  ــي فبن ــه هــو مــن أجــرى االتفــاق مــع موكل ــه ........ كون املدعــى علي
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة والن املدعــى عليــه وكالــة صــادق 
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علــى بعــض دعــوى املدعــي وكالــة وانكــر البعــض ونظــرا للعقــد املبــرم 
بــن املتداعيــن اصالــة وفيــه مــا نصــه توقيــع الطرفــن علــى هــذا العقــد 
يعتبــر الشــيك املوضــح يف البنــد رقــم )3( حــق مــن حقــوق الطــرف الثانــي 
لــه احلــق يف صرفــه دون الرجــوع للطــرف األول وال يحــق للطــرف األول 
أو الحــد مــن طرفــه املطالبــة بهــذا الشــيك بــأي حــال وألن هــذا الشــرط 
نــص يف النــزاع ولقولــه تعالــى » يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود » 
وألن األصــل يف العقــود الصحــة وال يصــار إلــى ابطالهــا إال إذا اشــتملت 
ــة بأجــرة  علــى مــا ينــايف مقتضــى العقــود وملطالبــة املدعــى عليــه وكال
ــرد دعــوى  ــذا فقــد حكمــت ب ــال ل ــا ألــف ري ــًا وقــدره مئت احملامــاة مبلغ
املدعــي وكالــة وعــدم اســتحقاق موكلــه ملــا يدعيــه كمــا حكمــت 
بإلــزام مــوكل املدعــي بدفــع مبلــغ وقــدره مئتــا ألف ريال ملــوكل املدعى 
عليــه أتعابــًا للمحامــاة وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليه 
وكالــة القناعــة بــه أمــا املدعــي وكالــة فقــرر عــدم قناعتــه باحلكــم 
ــه وجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم  ــب االســتئناف فأجيــب لطلب وطل
لتقــدمي االعتــراض عليــه خــال مــدة ثاثــن يومــًا وان لــم يقــدم اعتراضــه 
خالهــا ســقط حقــه يف االســتئناف واكتســب احلكــم الصفــة القطعيــة 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1433/04/20 هـــ
 احلمــد هلل وحــده ففــي يــوم األحــد املوافــق1433/11/21 هـــ افتتحــت 
اجللســة الــس08 : وفيهــا حضــر املدعــى عليــه وكالــة ........ ســعودي 
واملــدون   ........ عــن  بالوكالــة   ........ رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
وكالتــه أعــاه ولــم يحضــر املدعــي او وكيــًا عنــه وقــد وردت املعاملــة 
مــن رئيــس محكمــة االســتئناف برقــم 331056932 يف 1433/8/6هـــ 
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واملتضمــن  1433/7/9هـــ  يف   33334042 رقــم  القــرار  بــه  ومرفــق 
أن  وجــد   : أواًل  يلــي  مــا  اهلل  حفظهــم  الفضيلــة  أصحــاب  ماحظــة 
فضيلتــه لــم يطلــب العقــد املبــرم بــن الطرفــن ويطلــع عليــه ويرصــد 
مضمونــه بالضبــط والصــك وال بــد مــن ذلــك ثانيــًا : لــم يتحقــق فضيلتــه 
مــن اســتحقاق املدعــى عليــه للمبلــغ املدعــى بــه حســب االتفــاق املبــرم 
بينهمــا ملاحظــة مــا ذكــر وباإلجابــة علــى ماحظــة أصحــاب الفضيلــة 
ــرم بــن  ــى العقــد املب ــا االطــاع عل ــق فقــد جــرى من ــاهلل التوفي أقــول وب
الرحمــن  اهلل  بســم   « نصــه  وهــذا  رصــد مضمونــه  وجــرى  الطرفــن 
ــة  ــخ 1430/4/15هـــ املوافــق 2009/4/11م عقــد اتفاقي ــم التاري الرحي
انــه يف يــوم الســبت 1430/4/15هـــ املوافــق 2009/4/11م مت االتفــاق 
بعــون اهلل بــن كل مــن 1/ الســيد ........ويشــار إليــه فيمــا بعــد بالطــرف 
األول 2/ الســيد ........ ويشــار اليــه فيمــا بعــد بالطــرف الثانــي حيــث 
ان للطــرف األول قضيــة تنحصــر بتاعــب بنــك ... يف حســاباته اجلاريــة 
واالســتثمارية وحيــث قبــل الطــرف الثانــي القيــام عــن الطــرف األول يف 
التعقيــب ومتابعــة القضيــة يف جميــع الدوائــر احلكوميــة ذات العاقــة 
ومنهــا وال تقتصــر علــى مؤسســة النقــد وجلانهــا واإلمــارة واحملاكــم 
ووزارة الداخليــة واألمــن العــام وبنــك ........ قــد اتفقــا علــى مــا يلــي : 1/ 
مقدمــة هــذا العقــد جــزء ال يتجــزأ مــن هــذه االتفاقيــة 2/ يلتــزم الطــرف 
الثانــي ببــذل قصــارى جهــده يف متابعــة هــذه القضيــة بالتعــاون املبــذول 
ــل الطــرف األول 3/ اصــدار الطــرف األول شــيك مصــريف رقــم  مــن قب
998100 يف 2009/4/7م بقيمــة ) 2000,000 ( ريــال علــى البنــك ........ 
لصالــح الطــرف الثانــي مقابــل اتعابــه يف التعقيــب علــى قضيــة الطــرف 
ــي  املوضحــة يف مقدمــة هــذا العقــد 4/ يف حــال اســتطاع الطــرف الثان
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تكليــف بنــك ........ بدفــع غرامــة ماليــة جزائيــة ملــا قامــوا بــه مــن تاعــب 
أو  أربــاح  بإعــادة  تكليفهــم  اســتطاع  أو  األول  الطــرف  حســابات  يف 
خســائر الطــرف األول يف حســاباته االســتثمارية واجلاريــة فــأن للطــرف 
الثانــي نســبة قدرهــا ) 20 % ( مــن هــذا املبلــغ تضــاف إلــى قيمــة أتعابــه 
املوضحــة يف البنــد ) 3 ( 5/ تنتهــي مســئوليات الطــرف الثانــي أمــام 
الطــرف األول مــع اســتحقاقه جميــع حقوقــه املبينــة يف هــذا العقــد عنــد 
بــت جلنــة املنازعــات املصرفيــة أو إذا اســترجع بنــك ........ حقــوق الطــرف 
األول مباشــرة أو عــن طريــق الصلــح أو عنــد إخــال الطــرف األول يف 
هــذه االتفاقيــة كقيامــة بفســخ وكالــة الطــرف الثانــي أو توكيــل غيره 
ــر  ــى هــذا العقــد يعتب ــع الطرفــن عل ــة 6/ بتوقي ــة هــذه القضي ــل نهاي قب
الشــيك املوضــح يف البنــد رقــم ) 3 ( حــق مــن حقــوق الطــرف الثانــي 
لــه حــق صرفــه دون الرجــوع للطــرف األول وال يحــق للطــرف األول أو 
ألحــد مــن طرفــه املطالبــة بهــذا الشــيك بــأي حــال ويعتبــر االقــرار الــذي 
صــدر مــن الطــرف الثانــي يف 1430/4/12هـــ ملغــى وال ميثــل أي شــيء 
بــن الطرفــن واهلل املوفــق الطــرف األول ........توقيعــه وبصمتــه الطــرف 
........وتوقيعــه والشــاهد  ........توقيعــه وبصمتــه الشــاهد األول  الثانــي 
الثانــي ........وتوقيعــه والشــاهد الثالــث ........وتوقيعــه » أهـــ وباإلجابــة 
علــى املاحظــة الثانيــة أجيــب أصحــاب الفضيلــة انــه باالطــاع علــى 
العقــد املبــرم بــن الطرفــن الفقــرة اخلامســة ونصهــا » تنتهــي مســئوليات 
الطــرف الثانــي أمــام الطــرف األول مــع اســتحقاقه جميــع حقوقــه املبينــة 
يف هــذا العقــد عنــد بــت جلنــة املنازعــات املصرفيــة أو إذا اســترجع بنــك 
...... حقــوق الطــرف األول مباشــرة أو عــن طريــق الصلــح أو عنــد إخــال 
الطــرف  وكالــة  بفســخ  كقيامــة  االتفاقيــة  هــذه  يف  األول  الطــرف 
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الثانــي أو توكيــل غيــره قبــل نهايــة هــذه القضيــة » وألن مــوكل املدعــي 
قــام بفســخ الوكالــة مبــا يخالــف مقتضــى العقــد فقــد اســتحق املدعــى 
عليــه املبلــغ املدعــى بــه وعليــه ليــس لــدي ســوى مــا حكمــت بــه واغلقــت 
اجللســة يف متــام الســاعة 44:08 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/11/21 هـــ
مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
رئيــس احملكمــة العامــة بالرياض/املســاعد برقــم 2156931 وتاريــخ 
وتاريــخ   3428802 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1434/01/03
1434/01/06 هـــ ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1434/01/14 هـــ افتتحت 
اجللســة الســاعة 08،06 وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بالريــاض مرفــق بهــا قرارهــم 33477343 يف 1433/12/25هـ املتضمن 
قولهــم جــواب فضيلــة القاضــي علــى املاحظــة الثانيــة من القرار الســابق 
ال يكفــي ، الن العقــد املوقــع بــن الطرفــن ال يتجــزأ ثانيــا :- لم يذكر 
فضيلتــه مســتنده علــى إلــزام املدعــي بدفــع مائتــي الــف ريــال للمدعــى 
عليــه أجــرة اتعــاب احملامــاة . وعليــه أجيــب اصحــاب الفضيلــة مشــايخنا 
الفضــاء أجيــب عــن امللحوظــة األولــى أنــه ال يســلم يف كل حــال عــدم 
جتزئــة العقــود فمتــى حصــل نقــص الحــد شــروط العقــد نقــص كلــه 
الن نقــص البعــض نقــص للــكل وإال ملــا صــار للعقــود والشــروط فيهــا 
ــة  ــه قــدم وكال ــة أن املدعــى علي أي حجــة وأجيــب عــن املاحظــة الثاني
صــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب الريــاض برقــم 3448913 يف 
1434/1/13هـــ ونصهــا مــا يلــي : ) وقــد مت االقــرار بتوكيــل ........ فيمــا 
ــازل بشــأن القضيــة املرفوعــة  يخــص املطالبــات واحملاكــم وذلــك بالتن
بخصــوص مطالبتــي ل ........ يف أتعــاب احملامــاة وقدرهــا مئتــا ألــف ريــال 
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ومراجعــة جميــع اجلهــات ذات العاقــة وإنهــاء جميــع اإلجــراءات الازمــة 
والتوقيــع فيمــا يتطلــب ذلك(.ا.هـــ وعليــه رجعــت عمــا حكمــت بــه مــن 
إلــزام مــوكل املدعــي بدفــع مبلــغ وقــدره مائتــا ألــف ريــال للمدعــى 
عليــه أجــرة للمحامــاة وليــس لــدي ســوى مــا حكمــت بــه ســائا املولــى 
جــل وعــا ألصحــاب الفضيلــة مشــايخنا الكــرام التوفيــق والســداد . 
وأغلقــت اجللســة الســاعة 08،10 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/01/14هـــ

ــخ 	  صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 3434009 وتاري
1434/12/25 هـــ 
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رقم الصك:  33408025 تاريخه : 1433/9/11هـ 
رقم الدعوى : 14510

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3441754 تاريخه: 1434/2/19هـ

أتعــاب محامــاة - انتحــال صفــة احملامــي - عــدم صحــة كــون املدعــي 
محــام -  الوكيــل إذا ترافــع يف اخلصومــة ولــم يكــن محاميــًا نظاميــًا 
فإنــه يســتحق أجــرة املثــل - تقديــر أجــل املثــل عــن طريــق أهــل اخلبــرة- 
الغــش والتدليــس محــرم يف الشــريعة ـ ثبــوت تدليــس وغــش املدعــي- 
احلكــم لــه بأجــرة املثــل ـ صــرف النظــر عــن مطالبتــه مبــا ذكــر يف 
معــه  للتحقيــق  االختصــاص  جلهــة  املدعــى  أوراق  بعــث   - العقــد 

ومعاقبتــه النتحالــه مهنــة ال يتقنهــا ولــم يرخــص لــه.

أو   ، بالقــول  كان  ســواء  الغــش  حرمــة  علــى  العلــم  أهــل  اتفــق   .1
أو  الثمــن  أو  عليــه  املعقــود  العيــب يف  بكتمــان  وســواء كان  الفعــل، 
بالكــذب واخلديعــة، ســواء أكان يف املعامــالت أو يف غيرهــا مــن املشــورة 
والنصيحــة . قــال الترمــذي رحمــه اهلل ـ كمــا يف الســن مــا نصــه : 

»والعمــل علــى هــذا عنــد أهــل العلــم وقالــوا : الغــش حــرام«.
2. جــاء يف الصحيحــن مــن حديــث أبــي هريــرة ـ رضــي اهلل عنــه ـ أن 
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال ) ال تصــروا اإلبــل والغنــم فمــن 
ابتاعهــا بعــد ذلــك فهــو بخيــر النظريــن بعــد أن يحلبهــا إن رضيــا 

أمســكها وإن ســخطها ردهــا وصاعــا مــن متــر (.
3. قــال املــردواي يف اإلنصــاف ) 394/6 ( » تنبيــه : مــراد املصنــف وغيــره 
بقولهــم ) ومــن عمــل لغيــره عمــاًل بغيــر جعــل فــال شــيء لــه ( غيــر 
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املعــد ألخــذ األجــرة ، فأمــا املعــد ألخذهــا فلــه األجــرة قطعــًا كاملــالح ، 
واملــكاري ، واحلجــام ، والقصــار ، واخليــاط ، والــدالل ، ونحوهــم ممــن 
يرصــد نفســه للتكســب بالعمــل ، فــإذا عمــل : اســتحق أجــرة املثــل ، نــص 

عليــه«
ـ رحمــه اهلل ـ يف كشــاف القنــاع كتــاب  4. وقــال العالمــة البهوتــي 
اجلعالــة ) 485/9 ( » )ومــن عمــل لغيــره عمــاًل بغيــر جعــل فال شــيء له ( 
ألنــه بــذل منفعتــه مــن غيــر عــوض فلــم يســتحقه ، ولئــال يلــزم اإلنســان 
مــا لــم يلتزمــه ، ولــم تطــب نفســه بــه ، إن لــم يكــن العامــل معــدا ألخــذ 
األجــرة ، فــإن كان معــدًا لذلــك كاملــالح واملــكاري واحلجــام والقصــار 
واخليــاط والــدالل ونحوهــم كالنقــاد والكيــال والــوزان وشــبههم ممــن 
يرصــد نفســه للتكســب بالعمــل وأذن لــه املعمــول لــه يف العمــل فلــه 

أجــرة املثــل لداللــة العــرف علــى ذلــك ، وتقــدم معنــاه يف اإلجــارة« 
منتحــاًل  الشــخص  يكــون   (  : احملامــاة  نظــام  مــن   )1/17  ( املــادة   .5
صفــة احملامــي إذا قــام بعمــل يجعــل لــه  صفــة احملامــي ، ومــن ذلــك 
فتــح مكتــب إلســتقبال قضايــا الترافــع واالستشــارات ، أو اإلشــارة يف 

مطبوعــات إلــى نفســه بصفــة احملامــي (

ادعــى املدعــي بأنــه اتفــق مــع املدعــى عليــه علــى متابعــة قضايــاه وتقدميها 
إلــى احملاكــم الشــرعية وبعدمــا عمــل مــع املدعــى عليه وقام بتقدمي ســت 
قضايــا لــه يف ديــوان املظالــم علــى أن يكــون لــه 10 % مــن قيمــة القضايــا 
- قــام املدعــى عليــه بفســخ وكالتــه - ويطلــب املدعــي مــن املدعــى عليــه 
ـ  صــادق املدعى عليه  مــا قــام بــه مــن أعمــال تقديــر قيمتهــا بـــ   443,295ـ 
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علــى مــا ذكــره املدعــي مــن أنــه قــام بالترافــع عنــه وتقــدمي قضايــاه إلــى 
ــًا  ديــوان املظالــم لكــن اتفاقــه مــع املدعــي علــى أســاس كونــه محامي
واتضــح أن املدعــي معقــب وليــس محاميــًا وبالتالــي يصبــح العقــد باطــل 
لثبــوت غــش املدعــي ـ ذكــر املدعــى عليــه أن القضايــا التــي قــام املدعــي 
بتقدميهــا قــد صــرف النظــر عنهــا لعــدم االختصــاص وحولــت بعضهــا 
إلــى جلنــة التحكيــم ، بــل طلــب صحيفــة الدعــوى ولــم يكتبهــا ولــم 
يذهــب بهــا إلــى الديــوان حتــى تســبب يف تأجيــل القضيــة ألكثــر مــن 
شــهر كمــا أن املدعــي وكيــًا ألحــد أخصــام املدعــى عليــه ـ بعــرض 
هــذا اجلــواب علــى املدعــي أنكــر مــا جــاء فيــه ســوى مــا ذكــره مــن أنــه 
لــم يحضــر صحيفــة الدعــوى حيــث صحيفــة الدعــوى مرفقــة باملعاملــة 
وجــرى تأجيــل اجللســة بنــاء علــى رغبــة املدعــى عليه ، أمــا كونه وكيًا 
ألحــد أخصــام املدعــى عليــه فهــذا غيــر صحيــح حيــث كان وكيــًا لــه 
ضــد إحــدى الدوائــر احلكوميــة قبــل خمســة عشــر عامــًا ـ ذكــر املدعــى 

عليــه أنــه اتفــق مــع املدعــي أنــه محــام واحضــر شــاهدًا لذلــك.
أبــرز املدعــى عليــه خطابــًا موجهــا مــن مؤسســته إلــى مكتــب املدعــي 
علــى  ذلــك  وبعــرض  قانونيــة  استشــارات  موصــوف بكونــه مكتــب 
املدعــي قــال أطلــب مهلــة للجــواب هــل وصلــه أم ال ، ويف جلســة أخــرى 
أقــر بوصولــه إليــه ـ جــرت الكتابــة إلــى ديــوان املظالــم للتأكــد مــن 
اجللســات التــي قدمــت باســم املدعــى عليــه فــورد اجلــواب مــن ديــوان 
ــا مشــتملة كل  ــع قضاي ــه يف أرب ــل املدعــى علي ــأن املدعــي مثَّ ــم ب املظال
معاملــة علــى الئحــة دعــوى مكونــة مــن ورقــة واحــدة ومــع كل الئحــة 
عــدد مــن املرفقــات - كمــا أفــاد اخلطــاب بــأن الوكيــل قــد حضــر 
اجللســة األولــى للقضيتــن ولــم يحضــر يف جلســات املعاملتــن األخريتــن 
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- جــرت الكتابــة لفــرع الديــوان لإلفــادة عــن الدعــاوى التــي تقــدم بهــا 
ــل املدعــى  املدعــي وكيــًا عــن املدعــى عليــه فــورد اجلــواب أن املدعــى مثَّ
الديــوان  اختصــاص  بعــدم  باحلكــم  انتهــت  واحــدة  جلســة  يف  عليــه 
ــة التدقيــق - جــرت  ــًا بنظــر الدعــوى وقــد صــدق احلكــم مــن هيئ والئي
الكتابــة لهيئــة النظــر لتقديــر مــا يســتحقه املدعــي نظيــر أعمالــه التــي 
عملهــا للمدعــى عليــه فقامــت بالكتابــة للغرفــة التجاريــة فــورد جــواب 
جلنــة احملامــن تتضمــن أن املدعــي يســتحق مبلــغ وقــدره أربعــون ألــف 
ريــال لقــاء أعمالــه التــي قــام بهــا للمدعــى عليــه ـ فجــرى االطــاع علــى 
االتفاقيــة بــن املدعــي واملدعــى عليــه واملعنونــة )......( وبســؤال املدعــي 
أصــل  بإحضــار  اســتعد  املطبوعــات  مــع  الســجل  رقــم  اختــاف  عــن 
ــرز شــهادة شــطب الصــادرة مــن  الســجل التجــاري ـ يف جلســة أخــرى أب
فــرع وزارة التجاريــة ملؤسســة املدعــي وســبب الشــطب انتقــال املؤسســة 
مــن الدمــام إلــى اخلبــر ـ متــت الكتابــة لفــرع وزارة التجــارة والصناعــة 
للتأكــد مــن تاريــخ الســجل التجــاري ونشــاط الســجل التجــاري - فــورد 
اجلــواب أن تاريــخ الســجل التجــاري هــو 1418/9/21هـــ - وأن نشــاطه 
مقــاوالت عامــة للمبانــي وإنشــاء وإصــاح وترميــم ـ متــت الكتابــة لفــرع 
وزارة التجــارة والصناعــة حيــال هــذا االختــاف فــورد اجلــواب أن نشــاط 
ســجل املدعــي ملزاولــة نشــاط حتصيــل الديــون نيابــة عــن الغيــر -  مت 
الطلــب مــن املدعــي صــور لألحــكام التــي قــام بحضــور جلســاتها لــدى 
ديــوان املظالــم فقــدم صــورة صكــن - قــدرت أجــرة املثــل للمدعــي 
أربعــون ألــف ريــال ـ دلــت األدلــة علــى حتــرمي الغــش يف الشــريعة - الغــش 
نــص  النظــام  ـ  يشــمل كل األنــواع يف األمــوال واملعامــات واألقــوال 
علــى مــن فتــح    مكتــب لاستشــارات والترافــع يكــون قــد انتحــل 
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صفــة احملامــي ـ ثبــوت تدليــس املدعــي بانتحالــه مهنــة ال يتقنهــا ـ احلكــم 
ــال ـ بالنســبة النتحــال  ــغ أربعــن ألــف ري ــل وهــو مبل للمدعــي بأجــرة املث
املدعــي مهنــة ال يتقنهــا ولــم يرخــص لهــا فيهــا فســيتم بعــث أوراقــه جلهــة 
االختصــاص للتحقيــق معــه حســب املــادة )37 ( مــن نظــام احملامــاة ـ قــرر 
ـ  املدعــي واملدعــى عليــه عــدم قناعتهمــا باحلكــم بلوائــح اعتراضيــة 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا )...( القاضــي باحملكمــة العامــة بالدمام 
وقــد وردتنــا املعاملــة مــن فضيلــة الرئيــس املقيــدة لدينــا برقــم 14510يف 
1428هـــ  يف دعــوى ...ضــد ...  افتتحــت اجللســة ويف هــذه اجللســة حضــر 
املدعــي ...احلامــل للبطاقــة رقــم ...رقــم احلفيظــة ...الصــادرة مــن ظهــران 
اجلنــوب يف 1386/4/13هـــ وحضــر حلضــوره ...مصــري اجلنســية رخصــة 
اإلقامــة رقــم  ...يف 1423/6/2هـــ الصــادرة مــن هيئــة االســتثمار بالدمــام 
وادعــى قائــا: بأننــي اتفقــت مــع املدعــى عليــه مبوجــب عقــد علــى متابعة 
قضايــاه وتقدميهــا إلــى احملاكــم الشــرعية وبعــد مــا عملــت  مــع املذكور 
ــه بتقــدمي ســت قضايــا خمــس منهــا يف ديــوان املظالــم بالدمــام  وقمــت ل
وواحــدة منهــا يف ديــوان املظالــم باملدينــة املنــورة علــى أن يكــون لــي 
عشــرة 10 % مــن قيمــة القضايــا، ويف 1426/3/27هـــ قــام املذكــور 
بإرســال خطــاب لــي علــى الفاكــس بفســخ وكالتــي وحيــث أننــي قمــت 
بالعمــل والعقــد ينــص أن لــي حــق املطالبــة باألتعــاب لــو مت فســخ العقــد 
وأنــا أســتحق عليــه مبلــغ أربعمائــة وثاثــة وأربعــون ألــف ومئتــان وتســعة 
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ــال حســب املــادة اخلامســة مــن العقــد اطلــب إلزامــه بدفــع  وخمســون ري
املبلــغ، وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــا: بأننــي اتفقــت 
مــع املدعــي مبوجــب عقــد علــى انــه محامــي وقــد اتضح لي بــأن املذكور 
معقــب وليــس محامــي وأن العقــد معــه باطــل لثبــوت غــش املدعــي لنــا يف 
بــادئ األمــر بإخفــاء طبيعــة عملــه وادعــاءه بأنــه محامــي وبعدمــا علمــت 
وبــن  بينــي  الفــرق  ايــه  لــي:  وقــال  بذلــك  ليــس محامــي أخبرتــه  أنــه 
يرســل  واحملامــي  اجللســات  معــاك  احضــر  أنــا  األقــل  علــى  احملامــي 
منــدوب ثانيــا مت االتفــاق معــه علــى أتعــاب القضايــا بنســبة 10% بعــد 
التحصيــل فقــط والتــي لــم حتصــل إلــى اآلن بســبب جهلــه بالقضايــا 
والتــي صــرف عنهــا النظــر بعــدم االختصــاص والقبــول وحولــت إلــى جلنــة 
التحكيــم واملدعــي لــم يظهــر إال أول جلســة والتــي افُتضــح أمــره فيهــا 
حيــث طلبــت منــه صحيفــة الدعــوى ووعدنــي بإحضارهــا صبــاح يــوم 
اجللســة وحينمــا حضــرت قــال لــي: أن ســكرتير دائــرة الديــوان يقــول ال 
حاجــة لصحيفــة الدعــوى يف اجللســة األولــى وبعــد املثــول أمــام القضــاة 
طلــب منــي صحيفــة الدعــوى فلــم اســتطع اإلجابــة وســأل ...وقــال أننــي 
لــم أعمــل صحيفــة الدعــوى وجــرى تأجيــل اجللســة ألكثــر مــن شــهر 
وبعــد ذلــك طلبــت منــه صحيفــة الدعــوى فقــدم لــي دعــوى مكتوبــة 
بخــط اليــد مكــررة الــكام يذكــره  يف الئحــة الدعــوى التــي أعدهــا 
ســابقا وثبــت غــش املدعــي وعــدم التزامــه بالعقــد وعــدم قدرتــه علــى 
العمــل يف مثــل هــذه القضايــا واســتوجب علينــا إلغــاء الوكالــة واملدعــي 
يحــاول ابتــزازي باألمــوال ســابقا وحاليــا وبــدون وجــه حــق كمــا أننــي 
ديــوان  لــدى  القضايــا  أحــد  املدعــي وكيــا خلصمــي يف  أن  ســمعت 
املظالــم وأطلــب هــذه الدعــوى لعــدم اســتحقاق مــا يدعيــه، ويف اجللســة 
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التــي تليهــا حضــر الطرفــان وبعــرض مــا جــاء يف إجابــة املدعــى عليــه 
علــى املدعــي أجــاب قائــا: بــأن مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن أنــه اتفــق 
معــي علــى أننــي محامــي فهــذا غيــر صحيــح ومــا ذكــره أيضــا مــن انــه 
لــم يعلــم أننــي غيــر محامــي قلــت لــه: ايــه يفــرق بينــي وبــن احملامــي علــى 
األقــل أنــا أحضــر معــك اجللســات واحملامــي يرســل منــدوب فهــذا غيــر 
صحيــح ومــا ذكــره أن الدعــاوى التــي قدمتهــا ُصــرف نظــر عنهــا بعــدم 
االختصــاص وحولــت إلــى جلنــة التحكيــم فهــذا غيــر صحيــح وما ذكره 
املدعــى عليــه مــن أننــي لــم أحضــر صحيفــة الدعــوى يف اجللســة األولــى 
مرفقــة  الدعــوى  بــل صحيفــة  غيــر صحيــح  فهــذا  املظالــم  ديــوان  يف 
باملعاملــة وأجلــت اجللســة األولــى وذلــك حســب طلــب املدعــى عليــه وذلــك 
إلحضــار البينــة علــى نفــي الدعــوى ومــا ذكــره املدعــى عليــه مــن إننــي 
كنــت وكيــا ل... ... يف أحــد القضايــا يف ديــوان املظالــم فهــذا غيــر 
)...( وذلــك قبــل  لــه يف دعــوى ضــد/  صحيــح حيــث كنــت وكيــا 
خمســة عشــر ســنة، وســمع ذلــك املدعــى عليــه وقــال: الصحيــح مــا 
أنــه محامــي واســتعد  أننــي اتفقــت معــه  البينــة علــى  ذكرتــه ولــدي 
ــه لــدي اخلطــاب  بإحضارهــا، ويف اجللســة التــي تليهــا  قــال املدعــى علي
املوجــه للمدعــي وقــد ذكــرت يف خطابــي أنــه محامــي ولــم ينفــي ذلــك 
وقــد أرســلت لــه اخلطــاب بالفاكــس واطلــب إمهالــي إلحضــار األصــل، 
ويف جلســة أخــرى طلــب مــن املدعــى عليــه البينــة فأحضــر ...احلامــل 
للبطاقــة ...رقــم احلفيظــة ...يف 1396/1/11هـــ الصــادرة مــن االحســاء 
ــه وبــن  ــد عــام 1376 صاحــب مؤسســة خاصــة وال يوجــد بين مــن موالي
ــة قرابــة وهــو صديــق للمدعــى عليــه وشــهد قائــا أشــهد  الطرفــن صل
بــأن صديقــي املدعــى عليــه ...طلــب منــي تنظيم مؤسســته وأثنــاء تنظيمي 
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لعملــه طلــب منــي أن ابحــث لــه عــن محامــي وكان يراجعنــا منــدوب 
...املدعــو ... وطلبــت منــه ان يرشــدني إلــى محامــي وأعطانــي هاتــف 
شــخص واتصلــت عليــه وقلــت لــه: إننــا بحاجــة إلــى محامــي وســألته عــن 
مكتبــه وقــال: انــه ال يوجــد لــي مكتــب  ثابــت وأنــا أحضــر إليكــم ثــم 
حضــر لــي يف املكتــب فحضــر إلــى املكتــب فعرفنــي بنفســه انــه ...
وقمــت بإدخالــه إلــى املدعــى عليــه وال اعلــم مــا بينهمــا مــن اتفــاق هــذا مــا 
لــدي كمــا أبــرز املدعــى عليــه خطــاب معنــون مؤسســة )...( للمقــاوالت 
ــخ  2005/4/12 الســادة  والديكــور برقــم 43/م م /ص /2005 التاري
مكتــب )...( عنايــة األســتاذ/)...( احملامــي احملتــرم الســام عليكــم 
ورحمــة اهلل وبركاتــه وبعــد إحلاقــا بالعقــود املســلمة مــن طرفنــا واملعــدة 
بيننــا وبــن مؤسســة )...( اخلاصــة مبشــروع فنــدق )...(.. الــخ وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي أجــاب قائــا: بأننــي ال اعلــم هــل هذا اخلطــاب وصلني 
أو ال وأطلــب إعطائــي صــورة منــه حتــى أمتكــن مــن التأكــد منــه، ويف 
مــا طلــب  املدعــي عــن  الطرفــان وبســؤال  تليهــا حضــر  التــي  اجللســة 
اإلمهــال لــه أجــاب قائــا: إن اخلطــاب الــذي قدمــه املدعــى عليــه برقــم 
43/م م /ص /2005 وتاريــخ 2005/4/12 قــد وصــل لــي وحيــث أن 
الدعــاوي التــي وكل بهــا املدعــى عليــه املدعــي قــد نظــرت يف ديــوان 
بــأن  املدعــي  وأضــاف  املنــورة  واملدينــة  الشــرقية  باملنطقــة  املظالــم 
الدعــاوى لــدى ديــوان املظالــم باملنطقــة الشــرقية الدائــرة اخلامســة عشــر 
ــة املنــورة لــدى الدائــرة احلاديــة  والدائــرة السادســة عشــر التــي يف املدين
..  . والعشــرون والدعــوى مقامــة ضــد املكتــب االستشــاري املســمى 
ورفعــت اجللســة للكتابــة لديــوان املظالــم باملنطقــة الشــرقية وديــوان 
املظالــم باملدينــة املنــورة بطلــب اإلفــادة عمــا لديهــم ومــن حضــر اجللســات 
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ومــا مت بهــا، ويف هــذه اجللســة حضــر الطرفــان وقــد جــرى الكتابــة 
يف   28/16631 رقــم  باخلطــاب  الشــرقية  باملنطقــة  املظالــم  لديــوان 
حضرهــا  التــي  القضايــا  عــن  اإلفــادة  لطلــب  وذلــك  1428/7/14هـــ 
املدعــي وقــد أعيــدت لنــا األوراق مــن فضيلــة الرئيــس برقــم /14510 يف 
1428/8/22هـــ شــرحا علــى خطــاب فضيلــة رئيــس فــرع ديــوان املظالــم 
يف  /د/ت/ج/3/3752/287/15  رقــم  بالنيابــة  الشــرقية  باملنطقــة 
1428/8/21هـــ واملتضمــن بعــد املقدمــة )نفيدكــم أن املدعــو /...تقــدم 
بالوكالــة عــن املدعــو / ...بأربــع لوائــح دعــوى كا منهــا مــن ورقــة 
ــا  ــل كل منه واحــدة ومــع كل الئحــة عــدد مــن املرفقــات وجــرى تعدي
قضيــة مســتقلة وهــي القضايــا رقــم )...( ورقــم )...( ورقــم )...( ورقــم )...( 
وذلــك  للعــام 1425هـــ وحضــر الوكيــل فقــط يف اجللســة األولــى فقــط 
القضيتــن  يحضــر يف جلســات  ولــم   )...( ورقــم   )...( رقــم  للقضيتــن 
األخيرتــن أ.هـــ(، ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى 
عليــه وقــد جــرت الكتابــة لفضيلــة رئيــس ديــوان املظالــم باملدينــة املنــورة 
باخلطــاب رقــم 29/556 يف 1429/1/7هـــ بطلــب اإلفــادة عــن القضايــا 
التــي لديهــم ومــاذا قــام بــه املدعــي ...وقــد أعيــدت لنــا األوراق مــن فضيلــة 
خطــاب  علــى  شــرحا  1429/1/24هـــ  يف   29/2133 برقــم  الرئيــس 
رقــم  املنــورة  املدينــة  مبنطقــة  املظالــم  ديــوان  فــرع  رئيــس  فضيلــة 
بعــد  نصــه  مــا  واملتضمــن  1429/1/14هـــ  يف  1/22/269/د/جت/21 
املقدمــة )نفيدكــم أن املدعــو ...تقــدم بدعــوى ســجلت لــدى الديــوان 
برقــم 5/22/1/ق لعــام 1426هـــ وكالــة عــن ...ضــد مكتــب املهنــدس 
بتاريــخ  بهــا  وحكــم  1426/1/3هـــ  بتاريــخ  للفــرع  وردت  ...وقــد 
1426/1/9هـــ  باحلكــم املرفــق رقــم 55/ت ج/21 لعــام 1426هـــ بعــدم 
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اختصــاص ديــوان املظالــم والئيــا بنظــر الدعــوى وقــد حضــر جلســة 
احلكــم املدعــي أصالــة وأيــد احلكــم مــن هيئــة التدقيــق حلكمهــا رقــم 
أثنــاء  متأخــرا  عليــه  املدعــى  أ.هـــ وحضــر  لعــام 1426هـــ  314/ت/ت 
اجللســة لــذا فقــد رفعــت اجللســة وذلــك للكتابــة لهيئــة النظــر لتقديــر مــا 
يســتحقه املدعــي مــن أتعــاب، ويف هــذه اجللســة حضــر املدعــي ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه أو وكيلــه وقــد أعيــدت لنــا األوراق مــن رئيــس 
هيئــة النظــر برقــم 29/7060 يف 1429/9/14هـــ املرفــق باملعاملــة قــرار 
هيئــة النظــر رقــم 274يف 1429/9/13 املتضمــن انــه جــرت الكتابــة 
مــن هيئــة النظــر للغرفــة التجاريــة ومت الــرد من الغرفــة التجارية باخلطاب 
املرفــق باملعاملــة وتــرى هيئــة النظــر بــأن مــا مت مــن قــرار مــن الغرفــة 
التجاريــة يكــون ملزمــا للطرفــن ألنهــا جهــة اختصــاص مبثــل هــذه 
رقــم  الشــرقية  غرفــة  خطــاب  وجــد  للمعاملــة  وبالرجــوع  األمــور 
املوجــه  1429/7/2هـــ  املوافــق  2008/7/5م  يف   34300/99/1740
لفضيلــة الشــيخ ...رئيــس محاكــم املنطقــة الشــرقية املكلــف املتضمــن 
بعــد املقدمــة انــه مت عــرض املوضــوع علــى جلنــة احملامــن التــي تــرى بعــد 
دراســة القضيــة مــا يلــي: أوال /يف حالــة ثبــوت أن الســيد/...قدم نفســه 
ــم  ــى هــذه الصفــة ول ــه محامــي متخصــص ومت التعاقــد معــه عل ــى ان عل
يعلــم الســيد/ ... بحقيقــة األمــر إال بعــد البــدء يف الترافــع مــن قبــل الســيد 
...، فإننــا نكــون بصــدد خطــأ يف الشــخص املتعاقــد معــه أو مــا يســمى 
الغلــط يف أهليــة الوكيــل املهنيــة ومــن ثــم فــإن العقــد باطــل، ثانيــا: يف 
حالــة عــدم ثبــوت مــا ذكــر يف أوال فــإن العقــد صحيــح ويكــون الســيد 
ــه تلــك الصفــة مبوجــب نظــام احملامــاة املــادة  ... قــدم نفســه وكيــا ول
املتخصــص  احملامــي  أجــر  مثــل  يســتحق  ال  الوكيــل  ولكــن  18/أ 
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املســئول إمــام عمليــة مســؤولية مهنيــة وعقديــة وإمنــا يســتحق أجــر املثــل 
يف حالــة عــدم مخالفــة نصــوص العقــد املبــرم بينــه وبــن موكلــه وإثباتــه 
لســاعات العمــل التــي قضاهــا ونوعيــة اجلهــد املبــذول، ثالثــا: يتضــح مــن 
أوراق القضيــة مــا يلــي: 1/الســيد/ ...لــم يوضــح عــدد ســاعات العمــل 
التــي قضاهــا علــى هــذه القضايــا ومــا هــو نــوع اجلهــد املبــذول 2/انــه 
خالــف نصــوص االتفــاق املبــرم بينــه وبــن موكلــه عنــد طلبــه مبلــغ 
ثاثــون الــف ريــال 3/إن نطــاق عملــه املطالــب باألتعــاب عنــه كان ثــاث 
مســؤوليات املرافعــة والتعقيــب والتحصيــل وهــو لــم يباشــر إال واحــدة 
فقــط وملــدة قصيــرة ومــرات محــدودة 4/ إن املذكــرات املقدمــة مــن 
قبلــه لــم تعكــس بأنــه متمــرس يف املرافعــات ويف عمليــة توظيــف األدلــة 
وإمنــا نقــل البيانــات نقــا عــن موكلــه وذيــل ذلــك بالطلــب مــن احملكمــة 
احلكــم لصالــح موكلــه، وعليــه فــإن جلنــة احملامــن تــرى بــأن املدعــي ... 
يســتحق مبلــغ وقــدره أربعــون ألــف ريــال لقــاء جهــده يف نقــل البيانــات مــن 
ملفــات موكلــه إلــى الئحــة الدعــوى وتكاليــف الســفر أ.هـــ، ويف جلســة 
أخــرى حضــر الطرفــان وبتاوتــه علــى الطرفــن أجــاب املدعــي: بــأن 
املدعــى عليــه اتصــل بــي وحضــرت عنــده وطلــب منــي الترافــع يف هــذه 
ــا ولــم أقــدم نفســي بأننــي محامــي، وســمع ذلــك املدعــى عليــه  القضاي
وقــال: إن جميــع مخاطباتــي لــه أخاطبــه بصفــة احملامــي وجميــع وثائقــه 
القانونيــة  ...لاستشــارات  مكتــب  باســم  معنونــة  لــي  قدمهــا  التــي 
وحتصيــل الديــون ســجل جتــاري رقــم )...( وأنــا لــم اعلــم انــه ليس محامي 
إال بعــد اجللســة األولــى يف الديــوان لــدى الدائــرة السادســة عشــر وعندمــا 
طلــب منــه مذكــرة الدعــوى لــم يقدمهــا وأجلــت اجللســة لتقــدمي مذكــرة 
الدعــوى وعنــد خروجــي طلــب منــي القاضــي الرجــوع واخبرنــي بــأن 



252

قضايــا كبيــرة حتتــاج إلــى محامــي فقلــت: أنــا الــذي معــي محامــي 
فأخبرنــي أنــه ليــس محامــي وإمنــا هــو معقــب ولــه املرافعــة يف ثــاث 
قضايــا وهــو وكيــل ل...املدعــى عليــه مــن قبلــي وقــد أصبــح وكيــا 
خلصمــي أيضــا وأنــا لــم أعــرف بذلــك وطلبــت منــه أن يحضــر أو يرشــح 
شــخص محامــي ويتعــاون معــه؛ وألنــه رفــض ذلــك وســمع ذلــك املدعــي 
إلــى عشــر  مــن خمــس  الديــوان مبعــدل  يوميــا يف  أترافــع  أنــا  وقــال: 
إلــى  قدمــت  عليــه   باملدعــى  اخلاصــة  الدعــاوى  ويف  شــهريا  جلســات 
الدعــوى  امللــف علــى صحيفــة  لــكل قضيــة يشــتمل  الديــوان ملفــن 
واألوراق الثبوتيــه للدعــوى ويحتفــظ الديــوان مبلــف وامللــف الثانــي يســلم 
للمدعــى عليــه ويســلم لــه مــن قبــل املدعــي ويوقــع علــى االســتام وذلــك 
قبــل اجللســة األولــى ويكــون املوعــد محــدد مــن قبــل الديــوان وعندمــا 
حضرنــا يف اجللســة األولــى وجــرى ســؤال ...عــن جوابــه عــن الدعــوى لــم 
يحضــر اجلــواب وجــرى تأجيــل اجللســة لذلــك، وبعــد اخلــروج مــن مجلــس 
القضــاء قــام املدعــى عليــه فاستفســر مــن ديــوان املظالــم هــل النظــام 
يســمح لــه بالترافــع وحضــور اجللســات فأجيــب بنعم فقام بفســخ وكالته 
بــدون ســابق إنــذار وطلــب مــن املدعــي الســجل التجــاري، ويف هــذه 
اجللســة حضــر الطرفــان وأبــرز املدعــي شــهادة تســجيل فــرع مؤسســة 
اســم التاجــر رباعيــا/ ...، رقــم الســجل املدنــي ...تاريــخ 1386/4/13هـــ 
مصدرهــا ظهــران اجلنــوب، املركــز الرئيســي يف اخلبــر الثقبــة، االســم  
التجــاري للفــرع مكتــب ...لتحصيــل الديــون لصاحبهــا ...، النشــاط 
مزاولــة حتصيــل الديــون نيابــة عــن الغيــر مبوجــب الترخيــص رقــم 357 
يف   )...( برقــم  الدمــام  مــن  الصــادر  الســجل  يف  1416/3/6هـــ  يف 
واملعنونــة  الطرفــن  بــن  االتفاقيــة  علــى  وباالطــاع  1418/9/22هـــ، 
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مبكتــب )...( لاستشــارات القانونيــة وحتصيــل الديــون ســجل جتــاري 
)...( وبســؤال املدعــي عــن اختــاف رقــم الســجل علــى مطبوعاتــه وعــن 
ــب  ــه ســجل رئيســي فطل ــأن لدي رقــم الســجل الــذي احضــره فأجــاب: ب
منــه إحضــار الســجل الرئيســي واســتعد بذلــك، ويف هــذه اجللســة حضــر 
الطرفــان وبطلــب الســجل مــن املدعــي أبــرز شــهادة شــطب الصــادرة مــن 
فــرع وزارة التجــارة والصناعــة باملنطقــة الشــرقية مــن مكتــب الســجل 
التجــاري بالدمــام  برقــم /365 يف 1428/4/8هـــ اســم التاجــر ...االســم 
بالســجل  القيــد  رقــم  العامــة  ...للمقــاوالت  مؤسســة  التجــاري 
 )...( عمــارة  الدمــام  العنــوان  1428/9/20هـــ  وتاريــخ   2050033333
ــارا  ــك اعتب ــر وذل ــى اخلب ســبب الشــطب انتقــال املؤسســة مــن الدمــام إل
مــن 1428/4/8هـــ انتهــى وياحــظ أن تاريــخ الســجل يف 1428/9/20هـ 
وتاريــخ الشــطب يف 1428/4/8هـــ وســوف يتــم الكتابــة لفــرع التجــارة 
للتأكــد مــن تاريــخ الســجل، ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وحضــر 
املدعــى عليــه وكالــة ...احلامــل للبطاقــة رقــم )...( ...الــخ، وقــد جــرى 
رقــم  باخلطــاب  الشــرقية  للمنطقــة  التجــارة  وزارة  فــرع  إلــى  الكتابــة 
30/14766 يف 1430/6/2هـــ وذلــك بطلــب التأكــد مــن تاريــخ الســجل 
التجــاري مــع توضيــح نشــاط الســجل التجــاري وقــد أعيــدت األوراق مــن 
علــى  شــرحا  1430/6/15هـــ  يف   30/16261 برقــم  الرئيــس  فضيلــة 
خطــاب مديــر فــرع وزارة التجــارة والصناعــة باملنطقــة الشــرقية رقــم 
15/6943/ن د يف  1430/6/13هـــ واملتضمــن بــأن تاريــخ الســجل رقــم 
2050033333 هــو 1418/9/21هـــ وأن نشــاطه مقــاوالت عامة للمباني 
ـ ترميــم ومرفــق نســخة مــن احلاســب اآللــي،  ـ هــدم  ـ إصــاح  إنشــاء 
وأضــاف املدعــي قائــا بــأن ســجل التحصيــل رقمــه )...( وعنــد شــطب 
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الســجل الرئيســي مت تغييــر رقــم ســجل حتصيــل الديــون لــذا ســوف يتــم 
لطلــب  الشــرقية  باملنطقــة  والصناعــة  التجــارة  وزارة  لفــرع  الكتابــة 
اإلفــادة عــن مــا ذكــر املدعــي، ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان 
وجــرى الكتابــة إلــى مديــر عــام فــرع وزارة التجــارة والصناعــة باملنطقــة 
الشــرقية برقم 30/21489 يف 1430/8/7هـ بطلب اإلفادة عن الســجل 
رقم/2050033333001مــع توضيــح نشــاط الســجل ووردت لنــا اإلجابــة 
مــن فضيلــة الرئيــس برقــم/30/22887 يف 1430/8/24هـــ شــرحا علــى 
خطــاب مديــر عــام فــرع وزارة التجــارة الصناعــة باملنطقــة الشــرقية رقــم 
ســجل   ... املواطــن  أن  واملتضمــن  1430/8/19هـــ  يف  ر  15/9620/ق 
جتــاري رقــم  )...( وتاريــخ 1418/9/22هـــ اخلــاص مبكتــب ... لتحصيــل 
الديــون لصاحبــه ... ونشــاطه مزاولــة حتصيــل الديــون نيابــة عــن الغيــر 
مبوجب الترخيص رقم 357 يف 1416/8/6هـ حســب املســتخرج املرفق 
أ.هـــ  ويف يــوم االثنــن املوافــق 1433/02/15هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
العاشــرة وفيهــا حضــر ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
... وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ... مصــري اجلنســية مبوجــب رخصــة 
إقامــة رقــم )...( وبطلــب جــواب املدعــي علــى مــا ورد يف كام املدعــى 
عليــه وكالــة يف اجللســة الســابقة قــال ليــس عنــدي ســوى مــا قدمتــه 
ســابقًا ثــم طلبنــا مــن املدعــي تقــدمي صــور مــن األحــكام الصــادرة مــن 
ديــوان املظالــم واملتضمنــة مــا يــدل علــى حضــوره اجللســات والترافــع فيهــا 
رقــم  بالدمــام  اإلداريــة  احملكمــة  مــن  الصــادر  احلكــم  فقــدم 
192/د/ت/ج/ 15 يف القضيــة رقــم 1063/ 3 /ق كمــا قــدم صــورة مــن 
احلكــم الصــادر مــن احملكمــة اإلداريــة بالدمام رقــم 112/د/ت/ج/15 
يف القضيــة رقــم 1065 / 3 / ق ثــم قــال أن املعاملــة تتضمــن مكاتبــات 
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بــن ديــوان املظالــم وبــن ناظــر القضيــة الســابق الشــيخ ...أرغــب منكــم 
اإلطــاع عليهــا بنــاء عليــه فقــد رفعــت اجللســة لاطــاع علــى املكاتبــات 
الســابقة بــن ديــوان املظالــم وبــن فضيلــة الشــيخ ...إلــى يــوم الســبت 
املوافــق 1433/05/01هـــ الســاعة التاســعة. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى 
اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر يف 1433/02/15هـ  
ويف يــوم  الســبت املوافــق1433/05/01 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
 ... ...وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وكالــه  03 : 09  وفيهــا حضــر 
الســابقة  اجللســة  أصالــة يف  املدعــي  مــا ذكــره  مراجعــة  جــرى  وقــد 
مــن اإلطــاع علــى اخلطابــات الصــادرة مــن ديــوان املظالــم فوجــدت انــه 
صــدر خطــاب مــن رئيــس فــرع ديــوان املظالــم مبنطقــة املدينــة املنــورة 
برقــم 1/22/3020/د يف 1428/7/3هـــ واخلطــاب رقــم 1/22/269/د 
يف 1429/1/14هـــ واملتضمــن مــا نصــه نفيدكــم أن املدعــو ...تقــدم 
بدعــوى ســجلت لــدى الديــوان برقــم 5/22/1/ق لعــام 1426هـــ وكالــة 
عــن ...ضــد مكتــب املهنــدس ...وقــد وردت للفــرع بتاريــخ 1426/1/3هـــ 
وحكــم بهــا بتاريــخ 1426/1/9هـــ باحلكم املرفق رقــم 55/د/ت ج/21 
لعــام 1426هـــ بعــدم اختصــاص ديــوان املظالــم والئيــا بنظــر الدعــوى وقد 
حضــر جلســة احلكــم املدعــي أصالــة وأيــد احلكــم مــن هيئــة التدقيــق 
ــوا فضيلتكــم خالــص  بحكمهــا رقــم 314/ت/3 لعــام 1426هـــ وتقبل
التقديــر أ.هـــ  كمــا جــرى اإلطــاع علــى خطــاب رئيــس فــرع ديــوان 
ــم باملنطقــة الشــرقية رقــم د/ت/ج/287/15 يف 1428/8/21هـــ  املظال
املتضمــن نفيدكــم أن املدعــو ...تقــدم بالوكالــة عــن املدعــو ...بأربــع 
لوائــح دعــوى كا منهــا مــن ورقــة واحــدة ومــع كل الئحــة عــدد مــن 
املرفقــات وجــرى قيــد كل منهــا قضيــة مســتقلة وهــي القضايــا رقــم 
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3/1062/ق ورقــم 3/1063/ق ورقــم 3/1064/ق ورقــم 3/1065/ق 
وذلــك للعــام 1425هـــ وحضــر الوكيل يف اجللســة األولى فقط للقضيتن 
رقــم 3/1062/ق ورقــم 3/1064/ق ولــم يحضــر يف جلســات القضيتــن 
األخريــن إلحاطــة فضيلتكــم أ.هـــ وبعــد اإلطــاع علــى جميــع القــرارات 
الصــادرة مــن ديــوان املظالــم واخلطابــات الصــادرة مــن فرعــي ديــوان 
املظالــم باملدينــة املنــورة والدمــام وكــذا بعــد اإلطــاع علــى اخلطــاب 
الصــادر مــن األمــن العــام بغرفــة الشــرقية رقــم 34300/99/1740 يف 
1429/7/2هـــ املتضمــن تقديــر أتعــاب املدعــي بأربعــن الــف ريــال عليــه 
فإننــا نــرى إعــادة الكتابــة إلــى الغرفــة التجاريــة مــع كامــل مــا اســتجد 
مــن خطابــات وقــرارات لتقديــر مــا يســتحقه املدعــي بصفتــه شــخص 

ــم بالنواحــي النظاميــة والشــرعية  غيــر مختــص وغيــر مل
ويف يــوم  االثنــن املوافــق1433/07/21 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
09.30 وفيهــا حضــر املدعــي ...وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ...وقــد 
يف   340200/171/890 برقــم  التجاريــة  الغرفــة  خطــاب  وردنــا 
1433/06/21هـ املتضمن )) أواًل - أن املدعي يستحق مبلغ ) 40.000 

ألــف ريــال ( أربعــون الــف ريــال نظيــر مــا قــام بــه
والســفر بصفتــه  التقاضــي  يشــمل مصاريــف  املبلــغ  وهــذا  مــن جهــد 
املشــكل  العمــل  فريــق  لــرأي  وفقــا  توضيحــه  مت  مــا  وهــذا  وكيــل 
بتاريــخ   34300/99/1740 رقــم  خطابنــا  مبوجــب  القضيــة  لدراســة 
2008/07/05م ثانيــًا - أمــا فيمــا يتعلــق بانتحــال صفــة احملامــي فهــذا 
يخضــع إلــى العقوبــات املقــررة يف نظــام احملامــاة والئحتــه التنفيذيــة 
وعليــه فــإن جلنــة احملامــن تــرى بــأن املدعــي ...يســتحق مبلــغ وقــدره 
أربعــون الــف ريــال لقــاء جهــده يف نقــل البيانــات مــن ملفــات موكلــه إلــى 
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الئحــة الدعــوى وتكاليــف الســفر (( أ.هـــ بنــاء علــى الدعــوى واإلجابــة 
وجميــع مــا تقــدم ولكــون املدعــي عليــه ...تعاقــد مــع املدعــي ...باعتبــاره 
محاميــًا متخصصــًا يف الشــريعة والقانــون، ولكــون املدعــي قــام بإيهــام 
املدعــى عليــه بذلــك ، فمطبوعاتــه التــي ُكتــب عليهــا العقــد منصــوص 
وحتصيــل  القانونيــة  ...لاستشــارات  )مكتــب  عبــارة:  أعاهــا  يف 
الديــون( وال شــك أن ذلــك تدليــس ظاهــر وغــش فاحــش، وقــد ســبق 
أن  فــورد جوابهــم  والصناعــة  التجــارة  وزارة  فــرع  إلــى  منــا  الكتابــة 
نشــاط املدعــي ينحصــر يف حتصيــل الديــون نيابــة عــن الغيــر وال دخــل 
لاستشــارات القانونيــة يف نشــاطه، وقــد ورد يف املــادة 1/37 مــن نظــام 
احملامــاة: )) يكــون الشــخص منتحــا صفــة احملامــي إذا قــام بعمــل 
يجعــل لــه صفــة احملامــي، ومــن ذلــك: فتــح مكتــب الســتقبال قضايــا 
الترافــع واالستشــارات، أو اإلشــارة يف مطبوعــاٍت إلــى نفســه بصفــة 
احملامــي (( وقــد اتفــق أهــل العلــم رحمهــم اهلل علــى حرمــة الغــش ســواء 
كان بالقــول ، أو الفعــل ، وســواء كان بكتمــان العيــب يف املعقــود 
عليــه، أو الثمــن ، أو بالكــذب واخلديعــة، وســواء كان يف املعامــات، 
أو يف غيرهــا مــن املشــورة والنصيحــة ، قــال الترمــذي رحمــه اهلل - ســن 
الترمــذي مــع التحفــة - 544/4 مــا نصــه: )) والعمــل علــى هــذا عنــد أهــل 
العلــم .. وقالــوا الغــش حــرام (( وقــد جــاء يف الصحيحــن مــن حديــث أبــي 
هريــرة رضــي اهلل عنــه أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: )) وال 
ُتصــروا اإلبــل والغنــم ، فمــن ابتاعهــا بعــد ذلــك ، فهــو بخيــر النظريــن 
بعــد أن يحلبهــا ، إن رضيــا أمســكها ، وإن ســخطها ردهــا وصاعــًا مــن 
متــر (( فــا يســتحق املدعــي مــا ورد يف العقــد ؛ ألن مــا ُبنــي علــى باطــل 
فهــو باطــل ، ولكنــه يســتحق أجــرة مثلــه مــن املخلصــن واملعقبــن؛ 
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وذلــك حلصــول العمــل منــه ، وُيخــرج علــى هــذه الصــورة مــا ذكــره 
املــرداوي رحمــه اهلل يف اإلنصــاف 394/6 حيــث قــال: )) تنبيــه : مــراد 
املصنــف وغيــره : بقولهــم » ومــن عمــل لغيــره عمــا بغيــر جعــل فــا شــيء 
لــه » غيــر املعــد ألخــذ األجــرة ، فأمــا املعــد ألخذهــا : فلــه األجــرة قطعــا 
كاملــاح ، واملــكاري ، واحلجــام ، والقصــار ، واخليــاط ، والــدالل ، 
ونحوهــم ممــن يرصــد نفســه للتكســب بالعمــل ، فــإذا عمــل : اســتحق 
أجــرة املثــل ، نــص عليــه (( ، وقــال العامــة منصــور البهوتــي رحمــه 
اهلل يف كشــاف القنــاع كتــاب اجلعالــة 485/9: )) ومــن عمــل لغيــره 
عمــا بغيــر ُجعــل فــا شــيء لــه ( ؛ ألنــه بــذل منفعتــه مــن غيــر عــوض فلــم 
يســتحقه ، ولئــا يلــزم اإلنســان مــا لــم يلتزمــه ، ولــم تطــب نفســه بــه ) 
إن لــم يكــن ( العامــل ) معــدًا ألخــذ األجــرة ، فــإن كان ( معــدًا لذلــك 
) كاملــاح ، وامُلــكاري ، واحلجــام ، والقصــار ، واخليــاط ، والــدالل ، 
ونحوهــم ( كالنقــاد ، والكيــال ، والــوزان ، وشــبههم ) ممــن يرصــد 
نفســه للتكســب بالعمــل ، وأذن لــه ( املعمــول لــه يف العمــل ) فلــه أجــرة 
املثــل ( لداللــة العــرف علــى ذلــك ) وتقــدم معنــاه يف اإلجــارة (( وقــد أفــاد 
أهــل اخلبــرة أن أجــرة مثلــه قدرهــا 40000 ريــال، بنــاء علــى مــا ســبق 
ــم  ــة ال ُيتقنهــا ول ــه مهن فقــد ثبــت لــدي تدليــس وغــش املدعــي ...بانتحال
يرخــص لــه فيهــا فــا يســتحق مــا ورد يف العقــد وإمنــا يســتحق أجــرة مثلــه 
فيمــا عملــه مبلــغ 40000 ريــال يدفعهــا املدعــى عليــه )...( للمدعــي )...( 
حــااًل وبــه حكمــت وبالنســبة النتحــال املدعــي ...مهنــة ال ُيتقنهــا ولــم 
يرخــص لــه فيهــا فســيجري بعــث أوراقــه جلهــة االختصــاص للتحقيــق 
معــه ومعاقبتــه حســب مــا ورد يف املــادة 37 مــن نظــام احملامــاة وبعــرض 
احلكــم علــى الطرفــن قــررا عــدم قناعتهمــا باحلكــم وجــرى إفهامهمــا 
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مبراجعــة احملكمــة بتاريــخ 1433/08/28هـــ وذلــك لتمتعــي بإجــازة 
تبــدأ بتاريــخ 1433/07/23هـــ وذلــك الســتام صــورة مــن الصــك. وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف  1433/07/21ه.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى رســولنا محمــد وآلــه وصحبــه  
يف  األولــى  احلقوقيــة  الدائـــرة  قـضـــاة  نحــن  اطلعنـــا  فقــد   .  .  . وبعــد 
مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة 
 28/19355 برقــم  الدمــام  مبدينــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة 
وتاريــخ 1433/11/29هـــ  واملقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 332195148 
فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1433/12/20هـــ  وتاريــخ 
القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ د. ...املســّجل برقــم 33408025 وتاريــخ 
 ) اجلنســية  مصــري   (... بدعوى/...ضــد/  اخلــاص  1433/9/11هـــ  
هــو  مبــا  فضيلتــه  حكــم  الصــك  تضمــن  وقــد  حقوقيــة  قضيــة  يف 
والائحتــن  ضبطــه  وصــورة  الصــك  وبدراســة  فيــه.  ومفصــل  مــدون 
االعتراضيتــن وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم ولبيــان 

التوفيــق. ولــي  واهلل  جــرى حتريــره  يف 1434/2/19هـــ،  ذلــك 
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رقم الصك: 33447677تاريخه: 1433/11/8هـ 
رقم الدعوى: 3256634

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34186865/ق2/أ   تاريخه: 1434/4/14هـ

عقــد - استشــارات اداريــه وتربويــه - مطالبــة بباقــي األتعــاب - وجــوب 
الوفــاء بالعقــود- ثبــوت الدعــوى - الــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ 

ــه . املدعــى ب

1- قول اهلل تعالى: ))يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود((.
2- املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية.

3- االصل يف العقود و الشروط احلل .

ادعــى املدعــي بأنــه اتفــق مــع املدعــى عليــه علــى أن يقــدم لــه شــخصيًا 
دعــواه  يف  املذكوريــن  واألتعــاب  للمــدة  وتربويــة  إداريــة  استشــارات 
وأنــه عمــل مــع املدعــى عليــه طــوال مــدة العقــد إال أنــه لــم يســلمه باقــي 
ــغ املتبقــي  ــب إلزامــه بدفــع كامــل املبل ــذا طل ــه، ل األتعــاب املســتحقة ل
لــه يف ذمتــه- أقــر وكيــل املدعــى عليــه بالعقــد محــل الدعــوى ودفــع 
بــأن املدعــي ال يســتحق شــيئًا مــن األتعــاب املتفــق عليهــا ألنــه لــم يقــدم 
استشــارات ملوكلــه كمــا أن املشــروع الــذي مت االتفــاق معــه علــى تقــدمي 
االستشــارات بشــأنه قــد مت إغاقــه- قــدم املدعــي للمحكمــة عقــد 
العمــل املبــرم مــع املدعــى عليــه كمــا قــدم مجموعــة مــن االستشــارات 
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ــه- إذا تعاقــد الطرفــان عقــدًا صحيحــًا وجــب  ــه تقدميهــا ل التــي ســبق ل
الوفــاء بــه، ومبــا فيــه مــن التزامــات، ومــا تضمنــه مــن شــروط، وصــارت 
الذمــة مشــغولة بــه حتــى يؤديــه يف موعــده وبشــروطه- قضــت احملكمــة 
بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املدعــى بــه لصالــح املدعــي والــذي 
ميثــل باقــي أتعابــه عــن عقــد االستشــارات محــل الدعــوى- قنــع املدعــي 
باحلكــم وعــارض عليــه املدعــى عليــه - قــررت محكمــة االســتئناف 

ــى احلكــم. املصادقــة عل

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بالدمــام وبن
املقيــدة  هـــ   1432/02/27 وتاريــخ   3256634 برقــم  بالدمــام  العامــة 
يــوم  ففــي  هـــ   1432/02/27 وتاريــخ   32175950 برقــم  باحملكمــة 
 09 : الســاعة 00  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1432/06/20  االثنــن 
وفيهــا حضــر ........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........
ويف يــوم الســبت املوافــق 1432/12/23هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر 
 ........ رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ........ املدعــي 
وحضــر حلضــوره ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
........ الشــرعي عــن ........ مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل 
الدمــام الثانيــة رقــم 31919 يف 1432/06/25ه وبســؤال املدعــي عــن 
دعــواه قــال لقــد جــرى االتفــاق بينــي وبــن املدعــى عليــه أصالــة ........ 
علــى أن أقــوم بتقــدمي استشــارات إداريــة وتربويــة لــه شــخصيًا ومــدة 
العقــد ثــاث ســنوات مقابــل إتعــاب شــهرية قدرهــا أربعــة عشــر الــف 
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ريــال شــهريًا وقــد عملــت طــوال مــدة العقــد مــع املدعــى عليــه وقــد دفــع 
لــي مبلــغ مائتــان وثمانــون الــف ريــال مــن مجمــوع املبلــغ املســتحق وقــدره 
أربعمائــة وعشــرون الــف ريــال واملتبقــي يف ذمــة املدعــى عليــه مبلــغ مائــة 
ــغ  ــه وإلزامــه بدفــع كامــل املبل ــب احلكــم علي ــال اطل ــف ري وأربعــون ال
املتبقــي يف ذمتــه وقــدره مائــة وأربعــون الــف ريــال هــذه دعــواي وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال جميــع مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه 
صحيــح ولكنــي اطلــب مــن املدعــي بيــان باالستشــارات التــي قدمهــا 
ملوكلــي خــال مــدة العقــد وال يخفــى أن القاعــدة الشــرعية تنــص علــى 
أن األجــر مقابــل العمــل واملدعــي لــم يقــدم أي استشــارة بنــاء عليــه فــا 
يســتحق املبلــغ الــذي أدعــى بــه علمــًا بــأن موكلــي لديــه مــا يثبت أنه ســلم 
للمدعــي زيــادة علــى املبلــغ املذكــور يف الدعــوى وســوف أقدم يف اجللســة 
القادمــة كامــل اإلثباتــات هــذا مــا لــدي وعنــد هــذا املوضــع طلبنــا مــن 
املدعــي إحضــار االتفاقيــة املبرمــة بينــه وبــن املدعــى عليــه كمــا طلبنــا 
مــن املدعــى عليــه وكالــة تقــدمي كشــف باملبالــغ املســلمة للمدعــي ويف 
يــوم الســبت املوافــق 1433/02/13هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر 
املدعــي ........ولــم يحضــر املدعــي وال وكيــل عنــه ونظــرًا لتبلغــه مبوعــد 
اجللســة يف اجللســة الســابقة ســيجري مواصلــة النظــر يف الدعــوى حســب 
املــادة 55 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وبســؤال املدعــي عمــا طلــب 
منــه يف اجللســة الســابقة قــال اقــدم لفضيلتكــم صــورة مــن االتفاقيــة 
املبرمــة بينــي وبــن املدعــى عليــه وباالطــاع عليهــا وجدتهــا محــررة علــى 
مطبوعــات اإلدارة العامة........ومختومــة باخلتــم الرســمي مبــدارس ........
النــزاع ونصهــا كالتالــي )) اتفاقيــة أتعــاب إضافيــة  وبتوقيــع طــريف 
احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وأصحابــه 
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إلــى يــوم الديــن وبعــد فقــد اتفــق كل مــن :- الطــرف األول : ........ ســجل 
مدنــي رقــم ........ الرئيــس العــام ملعاهــد ومــدارس .........- الطــرف الثاني 

: ........ ســجل مدنــي رقــم ........ علــى البنــود التاليــة:
-1 يقــوم الطــرف الثانــي بتقــدمي استشــارات إداريــة وتربويــة للطــرف 
األول 2- يقــوم الطــرف األول بدفــع أتعــاب تلــك االستشــارات لصالــح 
الطــرف الثانــي مبلــغ وقــدرة ) 14000 ( أربعــة عشــر ألــف ريــال ال غيــر 
ــودع يف  شــهريا ملــدة عشــرة اشــهر مــن كل عــام وملــدة ثــاث ســنوات ت
حســاب الطــرف الثانــي ابتــداء مــن شــهر أكتوبــر لعــام 2007 م   3- 
يلتــزم الطــرف األول بدفــع املبلــغ املتبقــي مــن األتعاب املذكــورة يف البند 
ثانيــا أعــاه لصالــح الطــرف الثانــي يف حــال رغبتــه يف إنهــاء االتفاقيــة 
مــع الطــرف الثانــي يف حالــة عــدم وجــود أســباب تخالــف البنــد رابعــا 
4- أي جتــاوزات أو مخالفــات أنظمــة وسياســات مــدارس .... أو تقــدمي 
استشــارات إداريــة أو تربويــة تخالــف ألنظمــة وزارة التربيــة والتعليــم 
مــن الطــرف الثانــي مــن حــق الطــرف األول إنهــاء االتفاقيــة املبرمــة بــن 
الطرفــن بــدون صــرف باقــي األتعــاب املاليــة املســتحقة. 5-يعتبــر البنــد 
الثالــث الغيــًا يف حالــة رغبــة الطــرف الثانــي إنهــاء االتفاقيــة قبــل وقتهــا 
املذكــور يف البنــد الثانــي .وقــد جــرى إعــداد االتفاقيــة مــن نســختن 
ــم قــال املدعــي بالنســبة ملــا ذكــره  ــع (( أ.هـــ ث ــى ذلــك جــرى التوقي وعل
املدعــى عليــه وكالــة وطلبــه بيــان باالستشــارات التــي قدمتهــا ملوكلــه 
فأقــول جميــع االستشــارات التــي قدمتهــا كانــت شــفويه حيــث كان 
ــه  ــا ل ــي محــررة لقدمته ــا من ــو طلبه ــي االستشــارة مشــافهة ول ــب من يطل
حســب طلبــه وأقــدم لفضيلتكــم بعــض تلــك املواضيــع التــي استشــارني 
فيهــا وســوف أقدمهــا يف اجللســة القادمــة بــإذن اهلل تعالــى ويف جلســة 



264

أخــرى حضــر املدعــي ........ولــم يحضــر املدعــى عليــه ........وال وكيــا 
عنــه مــع تبلغــه مبوعــد اجللســة حســب إقــرار الوكيــل الشــرعي ........ 
يف  منــه  طلــب  مــا  عــن  املدعــي  وبســؤال  1433/2/13هـــ  يف  املــؤرخ 
ــذي ذكــر  ــه ال ــى جــواب املدعــى علي اجللســة الســابقة قــال باإلشــارة ال
فيــه ان القاعــدة تنــص علــى ان االجــر مقابــل العمــل و اننــي لــم اقــدم 
الــذي  املبلــغ  اســتحق  بأنــي ال  عليــة ذكــر  وبنــاء   ، لــه  استشــارة  أي 
املتعاقديــن  العقــد شــريعة   : :-اواًل  اوجــز ردي يف نقطتــن  بــه  ادعــي 
ــل فيهــا ،  ــه وشــروطه و اوصافــه ســليمة ال خل والعقــد مســتويف اركان
فيجــب بنــاء علــى ذلــك االلتــزام والوفــاء بــكل مــا يلتــزم بــه املتعاقــدان 
ويشــترطانه ، قــال تعالــى يف ســورة املائــدة )) أوفــوا بالعقــود (( وقــال 
الرســول الكــرمي صلــى اهلل عليــه وســلم ) املؤمنــون علــى شــروطهم ( 
ثانيًا : يف قول املدعـــى عليه أن االجـــر مقابل العمل فالقـــاعدة القـــانونية 
تقـــول انــه ) ال عمــل إال بتكليــف( وكل مــا مت تكليفــي بــه اجنزته وهلل 
احلمــد ) ارفــق لفضيلتكــم بعــض األعمــال التــي قمــت بهــا والتــي توضــح 
االلتــزام الكامــل بالعقــد مــن قبلــي (. وعليــه اطلــب مــن فضيلتكــم 
احلكــم علــى املدعــى عليــه بكامــل املبلــغ املتبقــي .وفيمــا يلــي بعــض 
االستشــارات التــي مت تقدميهــا لألســتاذ / ........ - دراســة أســباب ضعــف 
خطــوط االتصــال اإلداري والتربــوي يف االجتاهــن مــن اعلــي ألســفل 
والعكــس بــن إدارة املــدارس يف كل مــن ) الدمــام ، اخلبــر ، اجلبيــل( 
و اإلدارة العامــة ملــدارس ........ ) تداخــل املهــام ، الهيــكل التنظيمــي 
لــإلدارة العامــة ، آليــة اختيــار اإلداريــن، عــدم وضــوح قنــوات ........يف 
االجتاهــن(.- تخفيــض تكاليــف اإلعــداد للحفــل اخلتامــي للمــدارس 
بإقامة حفل كل مرحلة ثانوية يف كل مدرســة بصورة منفصلة ) كل 
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مدرســة تقيــم حفلهــا الســنوي يف مقــر املدرســة ، نقــل احلفــل لألســر عبــر 
الشــبكة الداخليــة او عبــر االنترنــت(.- إنشــاء معامــل افتراضيــة للعلــوم 
يف املرحلــة املتوســطة و) الكيميــاء ( للمرحلــة الثانويــة بديــا عــن العمــل 
التقليــدي خلفــض التكاليــف وحمايــة الطــاب واملعلمــن مــن أخطــار 
املــواد الكيميائيــة ) حتديــد الشــركات التــي تقدم املعامــل االفتراضية 
، تقــدمي العــروض ، التعاقــد بحيــث يشــمل العقــد التركيــب والصيانــة 
والتدريــب(. -مشــروع يــوم دراســي خــارج املدرســة للصفــوف األوليــة 
يف املــدارس ) املرحلــة االبتدائيــة ( علــى الشــاطئ أو يف احــد احلدائــق 
داخــل املدينــة وتنفيــذ البرنامــج بكامــل طاقــم املدرســة ) تشــكيل 
اللجــان ، حتديــد امليزانيــات ، مخاطبــة اجلهــات ذات االختصــاص ، 
الســنوي  اخليــري  الســباق  املــدارس يف  توظيــف مشــاركة  التنفيــذ(- 
للمــدارس ) إعــداد  التســويق  ........ األهليــة يف  الــذي تقيمــه مــدارس 
مطويــات ونشــرات صحيــة، اإلعــان املباشــر ورعايــة الســباق، تدريــب 
الطــاب لضمــان املشــاركة اإليجابيــة(- تقــدمي حوافــز ألوليــاء أمــور 
عنــد  ملــدارس........  ونقلهــم  أغاقهــا  بعــد   )........( املدرســة  طــاب 
ــر )إعفائهــم مــن رســوم املواصــات( كحافــز  التحاقهــم مبــدارس اخلب
لضمــان اســتمرارهم يف املدرســة وعــدم ســحب ملفاتهــم مــن املدرســة. 
- أقامــة مناســبات مبســطة للمعلمــن اجلــدد بدايــة كل عــام دراســي 
جديــد يف كل مدرســة مــن املــدارس للترحيــب بهــم ودمجهــم باملجتمــع 
التربــوي للمــدارس )حتديــد شــكل املناســبة، حتديــد امليزانيــة مــن بنــد 
معاهــد.... إمكانــات  مــن  االســتفادة  مدرســة(.-  لــكل  املصروفــات 
املختلفــة واملتطــورة للتدريــب يف تدريــب العاملــن يف املــدارس لإليفــاء 
التربيــة والتعليــم )  التدريبيــة املطلوبــة مــن وزارة  البرامــج  مبتطلبــات 
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خفــض التكاليــف ، اكتشــاف طاقــات املعلمــن، اعطــاء املــدارس 
ــارات  ميــزة تنافســية يف تطويــر املعلمــن لديهــا (. - مشــروع تبــادل الزي
التدريبــي بــن معلمــي املــدارس يف كل مــن الدمــام واخلبــر واجلبيــل ) 
االســتفادة مــن وجــود املعلمــن يف املــدارس يــوم اخلميــس للتدريــب وتبــادل 
اخلبــرات بينهــم(. - اســتغال املســاحة االضافيــة يف مبنــى مــدارس ....
باجلبيــل يف إقامــة مضمــار للخيــل ميكــن ان يخــدم املــدارس )ماديــًا مــن 
خــال االشــتراكات ، بدنيــا ، إعانيــًا، اجتماعيــًا( ، وكذلــك ملعــب 
كــرة قــدم مــزروع بالعشــب ميكــن ان يخــدم طــاب املدرســة واملــدارس 
القريبــة يف اجلبيــل ) أنشــطة املدرســة، اســتضافة مســابقات رياضيــة 
إلقامــة  يرغــب  ملــن  املختلفــة  الفتــرات  امللعــب يف  تأجيــر   ، باملدرســة 
املســابقات املدرســية و االنشــطة الترفيهيــة علــى امللعــب ( . اســتقطاب 
برامــج تدريبيــة ملعلمــي التعليــم العــام ) وزارة التربيــة والتعليــم ( يتــم 
تنفيذهــا يف املــدارس لضمــان مشــاركة معلمــي املــدارس الكتســاب 
التربيــة  وزارة  مــن  معتمــدة  تدريــب  شــهادات  علــى  واحلصــول  اخلبــرة 

والتعليــم .
رعايــة مســابقات علميــة وأنشــطة مدرســية )رعايــة األنشــطة واملســابقات 
ماليــا، اســتضافتها يف مرافــق املدرســة ، اإلعــان عــن املــدارس مــن 
خــال هــذه األنشــطة(.- فصــل مبنــى املرحلة االبتدائيــة يف مدارس اخلبر 
عــن املرحلــة االبتدائيــة واســتكمال جتهيزاتهــا )الســاحة، معمــل تربيــة 
فنية، ســبورات ذكية ... ( الســتيعاب عدد اكبر من األعداد احلالية.- 
االســتفادة مــن املســبح املوجــود يف مــدارس الدمــام يف أقامــة مســابقات 
وأنشــطة للمــدارس احمليطــة ) اإلعــان عــن مســابقات يف الســباحة ، 
تقــدمي اجلوائــز ، اإلعــان عــن املــدارس مــن خالها(.- تطويــر املطبوعات 
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التــي تصدرهــا املــدارس بصــورة دوريــة بحيــث تصبــح تربويــة متخصصــة 
ــدي  ــي املباشــر هــذا مــا ل ــي نحــو اجلانــب الدعائ ــدال مــن توجههــا احلال ب
ويف جلســة أخــرى وفيهــا حضــر املدعــي ........وحضــر حلضــوره املدعــى 
عليــه وكالة........ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ........الوكيــل الشــرعي 
عــن ........ مبوجــب وكالتــه عــن ........ مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن 
برقــم 3365952 يف 1433/05/05هـــ  بالدمــام  الثانيــة  عــدل  كتابــة 
لــدى  واملدافعــة  واملرافعــة  الدعــاوى  وإقامــة  املطالبــة  لــه يف  واملخــول 
احملاكــم اإلداريــة إلــى أخــره ثــم قــال املدعــى عليــه وكالــة : إشــارة 
إلــى الئحــة الدعــوى املقامــة مــن قبــل املدعــي نفيــد فضيلتكــم بأنهــا 
دعــوى باطلــة وغيــر مقبولــة ويتضــح ذلــك مــن مطالعــة دفاعنــا وجوابنــا 
فنقــول وبــاهلل التوفيــق أواًل : ندفــع باســتحالة تنفيــذ عقــد االستشــارات 
ســند املدعــي يف الدعــوى : حيــث أن محــل هــذا العقــد كان تقــدمي 
استشــارات تربويــة وإداريــة ملدرســة ....باخلبــر وحيــث أنــه قــد مت إغــاق 
املدرســة نظــرًا النخفــاض عــدد الطــاب مــن ثــم فقــد أصبحــت عدميــة 
اجلــدوى النعــدام العائــد املــادي وحتقيــق خســائر ملوكلــي ، لذلــك فــا 
مجــال لتطبيــق العقــد بعــد انتهــاء محلــه ثانيــًا : ندفــع بخلــو الدعــوى مــن 
ثمــة أيــة مســتندات تثبــت قيــام املدعــي تنفيــذ عقــد االستشــارات : إذ 
يتضــح لفضيلتكــم مــن مطالعــة أوراق املعاملــة والدعــوى أنهــا دعــوى 
ــة، إذ أن هــذا العقــد ُيكيــف  ــل والبين ــة بالدلي ــر موصول مقطوعــة وغي
وتبــادل  املعاوضــة  عقــود  مــن  عقــد  أنــه  علــى  الشــرعية  الناحيــة  مــن 
املنفعــة حيــث ال تنشــأ االلتزامــات علــى طرفيــه إال بعــد تبــادل املنفعــة 
بــن الطرفــن وحيــث إن املدعــي لــم يقــدم ملوكلــي أي استشــارة تربويــة 
أو إداريــة بــأي شــكل مــن األشــكال ســواء كانــت مكتوبــة أو شــفوية 
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ولــم يقــم بدعــم موكلــي باملشــورة يف أي موضــوع يخــص املدرســة لذلــك 
فــا حــق للمدعــي يف املطالبــة بقيمــة االستشــارات التــي ليــس لهــا وجــود 
وعليــه فــان دعــواه تكــون باطلــة الفتقارهــا لســند شــرعي صحيــح ثالثــًا: 
ندفــع بــأن اســتام املدعــي أليــة مبالــغ ماليــة مت دون وجــه حــق : حيــث أن 
تلــك املبالــغ مت حتويلهــا يف حســاب املدعــي مــن قبــل محاســب موكلــي 
)املدعــي ( الــذي ظــن خطــأ منــه بــان العقــد ســاري املفعــول وظــل يرســل 
يف حســاب املدعــــــــــــي تلــك املبالــغ التــي اســتولى عليهــا دون وجــه حــق، 
املدعــي  دعــوى قضائيــة ضــد  رفــع  بصــدد  بــان موكلــي  ونفيدكــم 
إللزامــه بــرد املبالــغ التــي حولــت إليــه رابعــًا نتمســك بإحالــة الدعــوى 
إلــى هيئــة النظــر يف احملكمــة لتقديــر قيمــة األعمــال واالستشــارات 
التــي يطالــب املدعــي بقيمتهــا مــن موكلــي : وذلــك حتــى يتــم تقديــر 
االستشــارات التــي يدعــي بهــا املدعــي إذا اســتطاع تقــدمي البينــة علــى 
لنظيرهــا يف  املماثلــة  قيمتهــا  مــع  يتناســب  مبــا  ملوكلــي  قدمهــا  أنــه 
بــرد  التاليــة 1-احلكــم  بالطلبــات  أطلــب احلكــم  بنــاء عليــه  الســوق 
والبينــة  الدليــل  ومنقطعــة  موصولــة  وغيــر  باطلــة  لكونهــا  الدعــوى 
2-إلــزام املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ 50.000 خمســون ألــف ريــال مقابــل 
أتعــاب احملامــاة عــن تلــك الدعــوى هــذا مــا لــدي ثــم طلــب املدعــى عليــه 
وكالــة ســؤال املدعــي هــل عمــل املدعــي مديــرًا ملدرســة ........ باخلبــر ام 
ــة ولكنــي  ــب القضي ال فأجــاب املدعــي ان هــذا الســؤال ليــس مــن صل
أفيدكــم بأنــي عملــت مديــرًا ملــدارس ........ يف اخلبــر واجلبيــل قبــل واثنــاء 
وبعــد عقــد االستشــارات املبــرم بينــي وبــن ....كمــا طلــب املدعــى عليــه 
وكالــة تزويــده بصــورة مــن االستشــارات الشــفوية التــي قدمهــا املدعــي 
يف اجللســة الســابقة كما طلبنا منه ســؤال موكله هل طلب من املدعي 
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......  اي استشــارات اداريــة وتربويــة خــال فتــرة العقــد ام ال ويف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي ........ وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وكالــة ........ 
ونظــرا لكــون الوكالــة التــي يحملهــا االخيــر ال تخولــه حــق االقــرار 
فقــد طلبنــا منــه تعديــل وكالتــه فأبــدى اســتعداده ويف جلســة أخــرى 
حضــر املدعــي ........ وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وكالــة ........ وقــد 
ــه حــق املرافعــة واملدافعــة واإلنــكار  ــة ل ــة واملخول ــة املعدل ــرز الوكال أب
االســتئناف  وطلــب  عليهــا  واالعتــراض  االحــكام  وقبــول  واإلقــرار 
رقــم  بالدمــام  الثانيــة  العــدل  مــن كتابــة  الصــادرة  الوكالــة  حســب 
33351745 يف 1433/11/2هـــ ثــم قــال املدعــى عليــه وكالــه أصــادق 
ــغ 280000  وأقــر مبــا أقــر بــه املدعــي مــن أنــه أســتلم مــن موكلــي مبل
ــي املؤرخــة يف 1433/5/25هـــ  ــه يف مذكرت ــال وأكتفــي مبــا قدمت ري
فبنــاء علــى مــا تقــدم وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة وجميــع مــا ســبق 
فقــد تقــدم املدعــي ........بدعــوى للمطالبــة مببلــغ 140000 ريــال وهــذا 
املبلــغ ميثــل باقــي أتعابــه عــن عقــد االستشــارات املبــرم بينــه وبــن املدعــى 
عليــه ........، وبعــد تأمــل القضيــة وأوراق املعاملــة والعقــد املبــرم بــن 
تعاقــد  إذا  أنــه  جنــد  اهلل  رحمهــم  الفقهــاء  ونصــوص  النــزاع  طــريف 
الطرفــان عقــدًا صحيحــًا وجــب الوفــاء بــه، ومبــا فيــه مــن التزامــات، 
ــه حتــى يؤديــه يف  ــه مــن شــروط، وصــارت الذمــة مشــغولة ب ومــا تضمن
ِذيــَن آَمُنــوْا َأْوُفــوْا  َهــا الَّ موعــده وبشــروطه، واهلل عــز وجــل يقــول: ) َيــا َأيُّ
ِباْلُعُقــوِد (، وإن األصــل يف العقــود والشــروط احلــل وال يحــرم إال مــا نــص 
عليــه وحيــث ال نــص بتحرميــه فيبقــى علــى أصــل اإلباحــة، وتعتبــر عقــود 
االستشــارات مــن العقــود احلديثــة وبتأملهــا جنــد أنهــا تتضمــن مصلحــة 
محضــة للطرفــن، خاصــة املستشــير وهــو هنــا املدعــى عليــه، فيحصــل 
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عنــد  املستشــار  بوجــود  واالســتقرار  االطمئنــان  األولــى:  فائدتــان  لــه 
ــاء  ــم الطــاب وأولي طلبــه، والثانيــة: مصلحــة جتاريــة كبيــرة حــن يعل
أمورهــم أن املنشــأة التعليميــة التــي يرأســها املدعــى عليــه تتعامــل مــع 
خبــراء ومستشــارين يف اإلدارة والتربيــة، ومــن املهــم أن ُيعلــم أن العقــد 
املبــرم بــن طــريف النــزاع ُحــِرَر علــى مطبوعــات معاهــد ومــدارس ........ 
ــام للمعاهــد واملــدارس،  ــه الرئيــس الع ــه بصفت ــه املدعــى علي ووقــع علي
وهــذا االطمئنــان واألمــان الــذي يجــده املدعــى عليــه ومــن يتعامــل معــه 
يصلــح أن يكــون عوضــًا مقابــل األتعــاب، وذلــك كعقــد احلراســة لقــاء 
مبلــغ معــن وهــي إجــارة مقابــل احلصــول علــى األمــان املتأتــي مــن هــذا 
العقــد، بنــاء علــى مــا ســبق فقــد ألزمــت املدعــى عليــه ........ بدفــع مبلــغ 
أتعابــه  باقــي  ميثــل  املبلــغ  ........ وهــذا  املدعــي  ريــال لصالــح   140000
عــن عقــد االستشــارات املذكــور وبــه حكمــت وبعــرض ذلــك علــى 
ــه فقــرر عــدم  ــه باحلكــم أمــا املدعــى علي الطرفــن قــرر املدعــي قناعت
القناعــة وجــرى إفهامــه أن عليــه مراجعــة احملكمــة خــال عشــرة أيــام 
الســتام نســخة مــن احلكــم ثــم تبــدأ املــدة االعتراضيــة وأن عليــه تقــدمي 
الئحتــه خــال ثاثــن يومــا فــإذا لــم يقــدم اعتراضــه خــال هــذه املــدة 
ســقط حقــه يف طلــب االســتئناف واكتســب احلكــم القطعيــة وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1433/11/3 هــــ
ففــي يــوم الســبت املوافــق 1434/05/18هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
11:30 وقــد جــرى رفــع املعاملــة الــى محكمــة االســتئناف وأعيــدت 
يف   34953292 برقــم  باحملكمــة  وقيــدت  الرئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا 
1434/4/17هـــ مرفقــا بهــا القــرار الصــادر من اصحــاب الفضيلة قضاة 
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الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية برقــم 
34186865/ق2/أ يف 1434/4/14هـــ املتضمنــة املصادقــة على احلكم 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم. حــرر يف  1434/5/18هـــ
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رقم الصك: 33407931 تاريخه: 1433/9/11هـ 
رقم الدعوى: 33529827

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3445488 تاريخه: 1434/2/24هـ

 عقــد - عمالــه منزليــه - مطالبــة تنفيــذ العقــد أو دفــع مــا غرمــه ألجــل 
االســتقدام - مترجــم لالجنبــي - دفــع املدعــى عليهــا بــأن العمــل شــاق 
وإصرارهــا علــى االمتنــاع عــن العمــل - طلــب تفســير املشــقة وظهــور 
عــدم صحــة مــا دفعــت بــه - إلــزام املدعــى عليهــا بدفــع مــا غرمــه ألجــل 

االســتقدام.

ما أشار له القاضي يف تسبيب احلكم.

ادعــى املدعــي بدعــوى ضــد املدعــى عليهــا بأنــه اســتقدمها للعمــل لديــه 
خادمــة منزليــة ملــدة ســنتن وقــام بدفــع اثنــي عشــر ألــف ريــال أجــرة 
مــن  أيــام  ثاثــة  بعــد  أنهــا هربــت  إال  تأشــيرة  ريــال  وألفــي  اســتقدام 
ــه أو دفــع مــا غرمــه بســببها  قدومهــا لديــه ويطلــب إلزامهــا بالعمــل لدي
أربعــة عشــر ألــف ريــال - أقــرت املدعــى عليهــا بالدعــوى إال أنهــا قــررت 
بأنهــا ال تعلــم صحــة مــا ادعــاه مــن خســارة وأنهــا غيــر مســتعدة للعمــل 
لديــه لكونــه شــاقا - ســألت الدائــرة عــن نــوع املشــقة التــي تواجههــا 
املدعــى عليهــا فأجابــت بــأن البيــت كبيــر والعمــل كثيــر - أنكــر 
املدعــي بــأن العمــل لديــه شــاق - فجــرى ســؤال املدعــي البينــة علــى مــا 
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ــل مصــريف وتأشــيرة العمــل - إلقــرار املدعــى  ــرز ســند حتوي غرمــه فأب
عليهمــا مبــا ادعــى بــه املدعــي إال قــدر مــا دفعــه وبنــاء علــى ســند احلوالــة 
والتأشــيرة ولعــدم وجاهــة مــا دفعــت بــه حيــث لــم تذكــر أمــرا خارجــا 
عــن العــادة واملشــقة أمــر الزم للعمــل وال تنفــك عنــه عليــه وألن عقــد 
االجــارة عقــد الزم ال يجــوز فســخه إال برضــا الطرفــن وألن املدعــي 
طالــب فيمــا لــو أصــرت املدعــى عليهــا علــى االمتنــاع وفســخ العقــد دفــع 
مــا غرمــه ألجــل العقــد مــن أجــرة اســتقدام ورســوم تأشــيرة لــذا فقــد 
ــى املدعــى عليهــا بدفــع مــا غرمــه املدعــي بســبب  ــرة عل حكمــت الدائ
العقــد - قــررت املدعــى عليهــا االعتــراض بــدون الئحــة - صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف.

 احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا ..........................   القاضي يف احملكمة 
ــة رئيــس  ــة احملالــة لنــا مــن فضيل اجلزائيــة بالريــاض   وبنــاء علــى املعامل
احملكمــة اجلزائيــة بالريــاض برقــم 33529827 وتاريــخ 1433/08/17 
هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 331549109 وتاريــخ 1433/08/17 هـــ  
ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1433/08/20 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
مبوجــب   اجلنســية  ســعودي   .......................... حضــر  وفيهــا    12  :  30
الســجل املدنــي رقــم ……………. الوكيــل عــن ..................... ســجله 
املدني ........................... بالوكالة رقم 33380026 يف 1433/8/14هـ 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل عرقــة ولــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة 
والصلــح والتنــازل وحضــرت حلضــوره ................... ســيرالنكية اجلنســية 
مبوجــب ورقــة رعايــة شــؤون اخلادمــات برقــم ............... يف 1433/8/3هـــ 
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وادعــى األول قائــا لقــد قــام موكلــي باســتقدام هــذه احلاضــرة للعمــل 
ملــدة ســنتن ومت دفــع مبلــغ وقــدره اثنــا عشــر ألــف ريــال رســوم اســتقدام 
باإلضافــة إلــى مبلــغ ألفــي ريــال تأشــيرة عمــل وحضــرت لــدى موكلــي 
يوم اجلمعة 1433/7/11هـ وبقيت لديه حتى يوم األحد 1433/7/13هـ 
ثــم هربــت لــذا فإننــي أطلــب عودتهــا للعمــل أو إعــادة مجمــوع مــامت دفعــه 
وقــدره أربعــة عشــر ألــف ريــال هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليهــا عــن 
دعــوى املدعــي أجابــت بواســطة مترجــم احملكمــة املتعــاون ................... 
ســيرالنكي اجلنســية باإلقامــة رقــم ................ قائلــة ماذكــره املدعــي 
كلــه صحيــح لكــن املبلــغ الــذي دفعــه ال أعلــم صحته وأنا غير مســتعدة 
للعمــل حيــث أن العمــل شــاق هكــذا أجابــت وبعرضــه علــى املدعــي قــال 
إنهــا لــم تعمــل لــدى موكلــي إال ثاثــة أيــام ولــم يكــن هنــاك مشــقة 
هكــذا قــرر فجــرى ســؤالها عــن نــوع املشــقة التــي واجهتهــا فقالــت إن 
البيــت كبيــر والعمــل كثيــر هكــذا قــررت وبعرضــه علــى املدعــي 
قــال إن موكلــي لــم يكلفهــا بأعمــال شــاقة هكــذا قــرر فجــرى ســؤاله 
البينــة علــى املبلــغ الــذي دفعــه وعلــى التأشــيرة  فأبــرز ورقــة حتويــل علــى 
برقــم 30518037 يف 1433/07/07هـــ   ............. مطبوعــات شــركة 
بإســم .................. مببلــغ وقــدره اثنــا عشــر ألفــا وخمســة عشــر ريــاال 
وأربــع هلــات محــول إلــى ... ســيرالنكا وبعــرض الورقــة علــى املدعــى 
عليهــا قالــت ليــس لــدي اي شــيء بهــذا اخلصــوص كمــا أبــرز تأشــيرة 
العمــل رقــم 2370874470 يف 1433/07/07هـــ وكتــب فيهــا املهنــة 
عاملــة منزليــة للعمــل لــدى ..................  فجــرى ســؤال الطرفــن عــن 
الراتــب الشــهري املتفــق عليــه واليوميــة  فأجابــا قائلــن بأنــه مبلــغ وقــدره 
ســتمائة وخمســون ريــاال فتكــون اليوميــة اثنــان وعشــرون ريــاال هكــذا 



275

قــررا فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ونظــرا إلقــرار املدعــى 
عليهــا بدعــوى املدعــي كاملــة ســوى مــا يتعلــق مببلــغ اإلســتقدام وبنــاء 
علــى احلوالــة املثبتــة والتأشــيرة وألن دفعهــا باملشــقة ال وجاهــة لــه حيــث 
لــم تذكــر أمــرا خارجــا عــن العــادة واملشــقة الزمــة للعمــل ال تنفــك عنــه 
وحيــث قــد تســببت بالضــرر للمدعــي برفضهــا للعمــل وملــا قــرره الفقهــاء 
من أن اإلجارة عقد الزم بن الطرفن ال يجوز فسخه إال برضى الطرف 
اآلخــر أو بســبب شــرعي لذلــك كلــه فقــد حكمــت علــى املدعــى عليهــا 
................ بإلزامهــا بتســليم مبلــغ وقــدره أربعــة عشــر ألــف ريــال للمدعي 
أصالــة  ...................... وبعرضــه عليهــا قــررت عــدم القناعــة دون تقــدمي 
الئحــة وأقفلــت اجللســة الســاعة 01.30 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر ونطــق احلكــم  يف  
1433/08/20 هـــ .   احلمــد هلل وحــده وبعــد... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة 
االســتئناف  احلقوقيــة مبحكمــة  القضايــا  لتمييــز  السادســة  الدائــرة 
بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزئيــة 
بالريــاض برقــم 331549109 وتاريــخ 1434/2/5ه املرفــق بهــا الصــك 
الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ /........................... 
بدعــوى /  اخلــاص  وتاريــخ 1433/9/11ه  برقــم 33407931  املســجل 
.................وكيــًا عــن .................  ضــد / .................. )ســيرالنكية 
واملتضمــن  بالصــك  املوضحــة  الصفــة  علــى  مالــي  مبلــغ  اجلنســية( يف 
ــغ وقــدره أربعــة عشــر  ــا بدفــع مبل ــزام املدعــى عليه ــه بإل حكــم فضيلت
ــة، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق  ــال للمدعــي أصال ألــف ري
املعاملــة قررنــا باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم. واللـــه املوفــق وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــــد وآلـــه وصحبـــه وســلم ،،،،،،
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رقم الصك: 3461567 تاريخه: 1434/3/14هـ  
رقم الدعوى: 33573700

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34204483 تاريخه: 1434/5/4هـ

أتعــاب - منازعــات محامــاة- فســخ عقــد وكالــة محامــي- مطالبــة 
التزامــه  لعــدم  العقــد  مــن  األولــى  الدفعــة  بإعــادة  محاميــا  مدعــي 
ببنــوده - إنــكار املدعــى عليــه - إلزامهمــا بالتحكيــم لتضمــن العقــد 

بنــدا يقضــي الرجــوع إليــه حــال النــزاع - صــرف نظــر .

وتاريــخ  م/34  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  التحكيــم  نظــام   .1
1433/5/24هـــ يف املــادة التاســعة ونصهــا:« )أ( يجــوز أن يكــون اتفــاق 
التحكيــم ســابقا علــى قيــام النــزاع ســواء أكان مســتقال بذاتــه أم ورد 

معــن«. يف عقــد 
2. الفقــرة الثالثــة مــن املــادة التاســعة مــن نظــام التحكيــم ونصهــا : 
» يكــون إتفــاق التحكيــم مكتوبــًا إذا تضمــن محــررًا صــادرًا مــن طــريف 
التحكيــم أو إذا تضمنــه مــا تبــاداله مــن مراســالت موثوقــة أو برقيــات 
أو غيرهــا مــن وســائل االتصــال االلكترونيــة أو املكتوبــة وتعــد اإلشــارة 
يف عقدهــا أو اإلحالــة فيــه إلــى مســتند يشــتمل علــى شــرط التحكيــم 

مبثابــة اتفــاق حتكيــم«.
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تقــدم املدعــي بدعــوى ضــد املدعــى عليــه بأنــه قــام بتوكيلــه يف الترافــع 
ــات العقــد بعــد اســتامه  ــزم بواجب ــم يلت ــه ل ــة وأن ــة حقوقي ــه يف قضي عن
عــن  وتعويضــه  املســلم  املبلــغ  بإعــادة  إلزامــه  ويطلــب  األولــى  للدفعــة 
كافــة األضــرار التــي حلقــت بــه بســببه - أقــر املدعــى عليــه بالعقــد 
والدفعــة األولــى وأنكــر عــدم إلتزامــه بالعقــد ودفــع بــأن املدعــي يهــدف 
إســقاط حقــه يف املطالبــة بباقــي املبلــغ وطلــب صــرف النظــر عــن دعــواه 
- جــرى االطــاع علــى وثيقــة العقــد فظهــر بأنهمــا نصــا بأنــه يتــم معاجلــة 
أي نــزاع بينهمــا بالتحكيــم - عليــه وملــا ورديف نظــام التحكيــم الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم م/34 وتاريــخ 1433/5/24هـــ يف املــادة التاســعة 
ونصهــا:« )أ( يجــوز أن يكــون اتفــاق التحكيــم ســابقا علــى قيــام النــزاع 
ســواء أكان مســتقا بذاتــه أم ورد يف عقــد معــن«، وملــا ورود يف الفقــرة 
الثالثــة مــن ذات املــادة ونصهــا : » يكــون إتفــاق التحكيــم مكتوبــًا إذا 
تضمــن محــررًا صــادرًا مــن طــريف التحكيــم أو إذا تضمنــه مــا تبــاداله 
االتصــال  وســائل  مــن  غيرهــا  أو  برقيــات  أو  موثوقــة  مراســات  مــن 
االلكترونيــة أو املكتوبــة وتعــد اإلشــارة يف عقدهــا أو اإلحالــة فيــه 
إلــى مســتند يشــتمل علــى شــرط التحكيــم مبثابــة اتفــاق حتكيــم« 
عليــه وملــا اشــتمل عليــه العقــد مــن النــص علــى اإلحالــة إلــى التحكيــم 
عنــد حــدوث أي نــزاع لــذا فقــد قــررت الدائــرة صــرف النظــر عــن دعــوى 
املدعــي كمــا قــررت صــرف النظــر عمــا طلبــه املدعــى عليــه وإفهامهمــا 
بأنــه يلزمهمــا إجــراء التحكيــم وفقــا ملــا اتفقــا عليــه وبذلــك حكمــت 
- قــرر الطرفــان االعتــراض فأفهمــا بالتعليمــات - صــدق احلكــم مــن 
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محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...................... القاضــي يف احملكمــة 
مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  وبنــاء علــى  العامــة مبحافظــة جــدة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 33573700 
 331697472 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/09/13هـــ  وتاريــخ 
1433/11/14هـــ  املوافــق  األحــد  يــوم  ففــي  1433/9/12ه  وتاريــخ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 01وفيهــا حضــر املدعــي .........................
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقم……………….وادعــى 
علــى احلاضــر معــه يف مجلــس احلكــم ........................ ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم …………………… دعــواي هــذه ضــد 
املدعــى عليــه املوضــح إســمه بعاليــه وموضــوع الدعــوى بالتفصيــل مــا 
يلــي:- بتاريــخ : 8 / 2 / 1432هـــ املوافــق : 12 / 1 / 2011 م قمــت 
بالتعاقــد مــع املدعــو /……………………. للقيــام مباحقــة املدعــو/ 
..................... قضائيــًا واملطالبــة بكامــل حقوقــي جتاهــه حســب العقــد 
املبــرم معــه، وقــد ســلمته مبلــغ 250.000 ريــال فقــط مائتــان وخمســون 
 ....... مجموعــة  علــى  مســحوب   220 رقــم  شــيك  ريــال مبوجــب  ألــف 
ومت  العقــد  يف  احملــددة  األولــى  الدفعــة  نظيــر  2011/1/12م  بتاريــخ 
التزامــات  حتــدد  العقــد  بنــود  أن  وحيــث  حينــه،  يف  الشــيك  صــرف 
ــد الســادس  الطرفــن ومنهــا التزامــات املدعــى عليــه كمــا هــو يف البن
مــن العقــد وكذلــك أحــوال عــدم اســتحقاق املدعــى عليــه لألتعــاب مــع 
التزامــه بــرد األتعــاب املدفوعــة منــي وفســخ العقــد مــن طــريف لوحــدي 
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كمــا هــو يف البنــد اخلامــس مــن العقــد، وحيــث مت خــرق بنــود العقــد مــن 
ــه وأضــر بــي وبقضيتــي ومبطالبتــي  ــه وأخــل بالتزامات قبــل املدعــى علي
خلصمــي يف قضيــة املدعــو/ ............ كمــا هــو مشــروح يف خطابــي رقــم 
8/ص/111219 بتاريــخ 1433/1/24هـــ املوجــه للمدعــى عليــه واملرفــق 
صورتــه، وحيــث أن مــا ينــص بــه العقــد املبــرم معــه يحــدد طــرق حــل 
النــزاع - كمــا هــو يف البنــد احلــادي عشــر مــن العقــد بــأن يتــم حــل 
النــزاع وديــًا، فــإن تعــذر ذلــك يتــم اللجــوء إلــى التحكيــم وفــق نظــام 
التحكيــم الســعودي ويكــون بالرجــوع إلــى جلنــة التحكيــم بالغرفــة 

التجاريــة الصناعيــة بجــدة.
لطلبات:

1. إلزام املدعى عليه برد مبلغ )  250.000ريال ( املدفوعة له .
2. إلــزام املدعــى عليــه ســداد مبلــغ )  150.000  ريــال ( أتعــاب محامــاة 

واستشــارات قانونيــة. 
3. إلزام املدعي عليه باملصاريف وأتعاب القضية مبا فيها التحكيم 

عــن  ريــال  مليونــا   )2.000.000( مبلــغ  بدفــع  عليــه  املدعــي  إلــزام   .4
االضــرار التــي حلقــت بــي حتــى اآلن عــن ســوء إدارة القضيــة املوكلــة 

وتعطيلهــا. إليــه 
5.  إلــزام املدعــى عليــه وتكليفــه بســداد جميــع قيمــة األضــرار املاديــة 
واملعنويــة التــي حلقــت بــي أو أي غرامــات ماديــة أو تعويضــات أو رد إعتبار 

لطــرف ثالــث تســبب يف اإلضــرار بــه.
املســتندات: 1- صــور عقــد إتفــاق أتعــاب )عــدد 5 لفــات(   2- خطابــي 

املوجــه إليــه بفســخ العقــد بتاريــخ 1433/1/24هـــ )عــدد 2 لفــة(
وأقــر بأنــه لــم يســبق أن تقدمــت مبثــل هــذه الدعــوى لهــذه احملكمــة أو 
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غيرهــا مــن اجلهــات القضائيــة األخــرى وأنــه إذا كانــت دعــواي هــذه 
غيــر صحيحــة أو كيديــة فللمدعــى عليــه حــق مطالبتــي مبــا حلقــه مــن 
ضــرر كمــا يحــق للجهــة املختصــة إحالتــي مــع املدعــي العــام للمحكمــة 
واألنظمــة  الشــرعي  الوجــه  يقتضيــه  مــا  وفــق  ملجازاتــي  املختصــة 
والتعليمــات . هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه اجــاب بقولــه 
ســوف جنيــب عــن ذلــك يف اجللســة القادمــة ولذلــك رفعــت اجللســة ، ويف 
جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وكان قــد حتــدد لهــذه اجللســة موعــدا يف 
1434/2/17هـــ وتعــذر ضبــط اجللســة يف حينــه ونظــرا لوجــود عطــل يف 
النظــام وحــدد هــذا املوعــد بديــا للموعــد الســابق وبســؤال املدعــى عليــه 
عــن رده علــى دعــوى املدعــي الــذي اســتمهل ألجله أبــرز مذكرة مكونة 
مــن صفحتــن وملحــق بهــا عــدد مــن املرفقــات جــرى إيداعهــا يف املعاملــة 
ونصهــا التالــي » ردا علــى دعــوى املدعــي ،جنــد أن مــا ذكــره املدعــي يف 
دعــواه ادعــاء مرســل ال يقــوم علــى بينــة أو يســتند الــى دليــل بــل هــو إمعــان 
بــواح يف التعــدي وعــدم احتــرام حلجيــة العقــد احملرر بن طــريف التقاضي 
فيهــذه الدعــوى ،ونوضــح لفضيلتكــم ذلــك فيمــا يلــي:-اواًل :حقيقــة 
الدعــوى بتاريــخ 1432/02/07هـــ مت حتريــر عقــد أتعــاب بــن املدعــي 
وفــق بنــوده وشــروطه علــى أن أتولــى إقامــة دعــوى او دعــاوى لــدى اجلهــات 
املختصــة ضــد خصمــه املدعــو/ ....................ملطالبتــه بحقــوق املدعــي، 
رقــم  باملعاملــة  جــدة  محافظــة  مقــام  إلــى  تقدمــت  وبالفعــل 
)32202403242( وحتــى أحيلــت إلــى احملكمــة وحضــرت جلســاتها 
وتاريــخ   )520( رقــم  اخلطــاب  لفضيلتكــم  ونقــدم  تداولــت  التــي 
1432/08/02هـــ واملوجــه الــي املدعــي الــذي يوضــح بعــض األعمــال 
التــي قمــت فيهــا ولــم يعتــرض املدعــي علــى أي إجــراء ويعتبــر ســكوت 
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إقــرارا علــى صحــة وســامه جميــع اإلجــراءات دون إهمــال أو تقصيــر ) 
تعلمــون  اللــزوم  العقــود  يف  األصــل   : ثانيــًا   )1 رقــم  مرفــق  اخلطــاب 
ــا  َه ــا َأيُّ ــزوم لقولــه تعالــي )َي فضيلتكــم أن األصــل يف العقــود شــرعًا الّل
ِذيــَن آَمُنــوا َأْوُفــوْا ِباْلُعُقــوِد( قــال القــرايّف : اعلــم أّن األصــل يف العقــود  الَّ
الّلــزوم ، وكمــا ال يخفــى علــي فضيلتكــم قاعــدة »املســلمون علــى 
شــروطهم » أي أن املســلم إذا اشــترط شــرطا أو ُشــرط عليــه شــرط فهــو 
ملــزم بهــذا الشــرط ، إال شــروطا حللــت محرمــا أو عكســه وهــذه 
القاعــدة أوجبــت علــى طــريف العقــد االلتــزام بهــذا الشــرط وبتطبيــق 
هــذه القواعــد الفقهيــة الشــرعية علــى دعــوى املدعــي وعقــد األتعــاب 
احملــرر بينــي وبــن املدعــي وفقــا لقاعــدة ) املســلمون علــى شــروطهم ( 
جنــد أن دعــواه هــذه دعــوى اســتباقيه الغــرض منــه االلتفــاف حــول مــا 
يتوجــب الوفــاء بــه وهــو أتعابــي ألن عقــد األتعــاب احملــرر بــن طــريف 
التقاضــي يتوجــب العمــل بكافــة بنــوده اإللزاميــة مــن قبــل طرفيــه كمــا 
يتوجــب اإليفــاء مبــا ورد بــه مــن بنــود اشــترطها طرفيــه علــى أنفســهما . 
ثالثــًا :دعــوى املدعــي دعــوى اســتباقية بغــرض عــدم مطالبتــي بحقوقــي 
الثابتــة بعقــد األتعــاب. ســوء النيــة وقصــد اإلضــرار بــي متوفــر يف هــذه 
الدعــوى وليــس ادل علــى ذلــك مــن قيامــه بفســخ العقــد مــن جهتــه فقــط 
وإخطــاري بذلــك ومــا يؤكــد ذلــك هــو عــدم قيامــه بتجديــد للوكالــة 
لكــف يــدي عــن إمتــام عملــه املتفــق عليــه وقيامــه بإقامــة هــذه الدعــوى 
والنيــل منــي وعــدم مطالبتــي  االســتباقية بقصــد األضــرار والكيــد 
ــي مــن  ــى فســخ العقــد جتاهــه وإهــدار املســتحق ل ــة عل بحقوقــي املترتب
أتعــاب، وكمــا يقــول الفقهــاء أن اللجــوء للتقاضــي ليــس مطلقــًا وإمنــا 
هــو مقيــد بــأال يكــون اســتعماله لهــذا احلــق بطريقــة غيــر مشــروعة 
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تلحــق أضــرارًا بالغيــر ألنــه ممنــوع مــن التعســف يف اســتعمال أي حــق مــن 
بقصــد  التقاضــي  حــق  اســتخدام  يجــوز  فــا  لــه  تثبــت  التــي  احلقــوق 
اإلســاءة أو الكيــد أو مضايقــة اخلصــم جنــد أن دعــواه هــذه دعــوى 
بــه وهــو  اســتباقيه الغــرض منهــا االلتفــاف حــول مــا يتوجــب الوفــاء 
أتعابــي  .الوجــه األول :-ملــا ورد باملــادة الرابعــة مــن عقــد األتعــاب والــذي 
ورد فيــه ) يســتحق الطــرف األول كامــل األتعــاب املشــار إليهــا يف البنــد 
إنهــاء  أو  الشــرعية  الوكالــة  الثانــي  الطــرف  فســخ  حــال  الثالــث يف 
موضــوع الدعــوى مــع املدعــي صلحــا ، أو حــال طلــب الطــرف الثانــي ) 
املدعــي يف هــذه الدعــوى ( إيقــاف الطــرف األول عــن االســتمرار يف 
بتاريــخ   ) باإلطــاع علــى اخلطــاب )520  رقــم 1(   ( )مرفــق  الدعــوى 
لصالــح  متــت  التعاقديــة  التزاماتــي  جميــع  أن  جنــد  1432/08/02هـــ 
املدعــى فعليــا دون إهمــال او تقصيــر وبعــد ذلــك قــام املدعــي وبــدون 
ســابق إنــذار بإخطــاري بفســخ عقــد األتعــاب مــن طرفــه فقــط دون أدنــى 
)التزامــات  البنــد ســابعا  الثانــي :-ورد يف  .الوجــه  او إهمــال  تقصيــر 
الطــرف الثانــي ( مــا يلــي ) يلتــزم عــدم إخفــاء أي وقائع مؤثرة يف الدعوى 
او نقــل شــيء للطــرف األول خــاف احلقيقــة ... الــخ (  ومــع ذلــك خالــف 
املدعــي هــذا البنــد عندمــا أخفــى انخصمــه واملدعــو / ................. لــم 
يقــم باتخــاذ أي إجــراءات نظاميــة يف العقــد احملــرر بينهمــا لصاحلــه وقــد 
ذكــر لــي ذلــك يف أكثــر مــن اجتمــاع و قــام قبــل موعــد اجللســة بيومــن 
فقــط وأرســل خطابــه رقــم 5/ص/111006يفيــد ان خصمــه قــد قــام 
بالفعــل باتخــاذ إجــراءات نظاميــة فعليــه وقــد وافقــت أمانــة جــدة لــه علــى 
باقــي  التخــاذ  اســتتباعا  باملدعــي  اخلاصــة  املشــاريع  اشــتراطات  ان 
اإلجــراءات ، وهــو بذلــك عندمــا ســلمنا هــذا اخلطــاب املرفــق قــد نســي 
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انــه ذكــر لنــا ســابقا ان خصمــه لــم يقــم باتخــاذ أي إجــراءات لصاحلــه 
ويف ذلــك إخفــاء ملعلومــات قــد تغيــر لنــا وجــه الســير يف دعــواه وقــد 
خالــف بذلــك البنــد الســابع املنــوه عنــه لفضيلتكــم وحيــث مت إفهامــه 
وتاريــخ   )799( رقــم  خطابنــا  مبوجــب  معلومــات  أي  إخفــاء  بعــدم 
1432/12/23هـــوقد اســتدرك ذلــك املدعــي وقــام بفســخ العقــد وتقــدم 
باألعــذار الواهيــة لعلمــه التــام انــه قــام بإخفــاء املعلومــات التــي تؤثــر يف 
ســير القضيــة .الوجــه الثالــث :-ثــم جــاءت املــادة احلاديــة عشــر )حــل 
النزاعــات ( حيــث ورد بهــا مــا يلــي ) عنــد حــدوث أي نــزاع بــن األطــراف 
ال ســمح اهلل يتــم حلــه وديــا ، فــان تعــذر ذلــك يتــم حــل هــذا النــزاع عــن 
طريــق التحكيــم وفقــا لنظــام التحكيــم الســعودي( بإطــاع جنــد انــه 
حــددت املــادة يف حــال حــدوث نــزاع يحــل بالطــرق الوديــة - إن وجــد- إال 
ان املدعــي قــام برفــع الدعــوى بــدون ســابق إنــذار لــي وهنــا يتضــح ســوء 
ــل إجــراء فســخ العقــد أن  ــى املدعــي قب ــة املدعــي فــكان يتوجــب عل ني
يتبــع الطــرق الوديــة ويبــدي اخلــاف _ إن وجــد _ أمــا وانــه بــدون ســابق 
إنــذار وال يوجــد باألســاس أي خــاف بينــي وبــن املدعــي وهنــا يثبــت إن 
أتقــدم بدعــوى  اســتباقية حتــى ال  املدعــي هــي  مــن  املقامــة  الدعــوى 
قضائيــة ويتــم إلزامــه مبؤخــر االتعــاب واملشــار اليــه باملــادة مــن عقــد 
األتعــاب رابعــا :- فيمــا يتعلــق بإجــراء فســخ عقــد االتعــاب مــن قبــل 
املدعــى وبالنظــر الــى الدعــوى جنــد ان املدعــي قــد خاطبنــي مبوجــب 
خطابــه املرفــق بهــذه املذكــرة يخطرنــي فيــه بفســخ العقــد مرجعــا ذلــك 
ألســباب غيــر صحيحــة ومــردود عليهــا ، فقــد ذكــر يف خطــاب الفســخ 
البنــد االول منــه أنــهُ طلــب حضــوره إلــى شــرطة جــدة ولكنــي لــم أحضــر 
وردي علــى ذلــك هــو عــدم صحــة مــا ذكــره املدعــي وهنــا فإننــي أطلــب 
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منــه البينــة علــى ذلــك والصحيــح انــه لــم يتــم إباغــي رســميا بطلــب 
احلضــور الــى شــرطة جــدة بــل تلقيــت مكاملــة هاتفيــة مــن متصــل افهمني 
فيهــا ان هنــاك شــكوى ُقدمــت ضــد شــرطة الشــرفية وإدارة البحــث 
مــن خصــم املدعــي يف الدعــوى األصليــة فذكــرت للمتصــل مــا عاقــة 
موكلــي املدعــي بهــذه الشــكوى ومــع ذلــك وحرصــا منــي علــى الدفــاع 
عــن املدعــي قمــت برفــع اســتدعاء الــى محافظــة جــدة قيــد حتــت رقــم 
قــد  اكــون  بذلــك  فهــل  1432/10/21هـــ  وتاريــخ   )3220241837(
قصــرت كمــا يدعــي املدعــي يف دعــواه ، أمــا مــا ذكــره بــان هنــاك 
الدفــاع عــن موكلــي فهــذا صحيــح  التزامــات يجــب ان احتملهــا يف 
ولكــن فيمــا يخــص الدعــوى املتعاقــد عليهــا ومــا يتفــرع مــن اصلهــا 
وليــس أي دعــوى جديــدة تقــام ضــده ومليتــم التعاقــد معــي بشــأنها أمــا مــا 
ذكــره يف خطــاب الفســخ البنــد الثانــي فغيــر صحيــح وادعــاء باطــل مــن 
قبــل املدعــي فهــو يتهمنــي باإلهمــال والتقصيــر وخــرق للبنــد اخلامــس مــن 
العقــد وهــذا مــردود عليــه ايضــا فقــد خاطبــت املدعــي مبوجــب اخلطــاب 
مــن  امللــف  ســحب  املتضمــن  1432/08/02هـــ  وتاريــخ   )  520( رقــم 
احملكمــة ، وقمــت بعدهــا مبتابعــة مبراجعــه مكتــب القاضــي .......، 
والــذي أفادنــي ان املعاملــة صــدرت لشــرطه جــده بنــاًء علــى طلــب وكيــل 
محافــظ جــدة فقامــت احملكمــة بإرســال كامــل املعاملــة الــي الشــرطة 
لنســخ صــورة منهــا ، وحينهــا قمــت بتقــدمي اســتدعاء الــى محافــظ جــدة 
بشــان إعتــراض ســحب امللــف مــن احملكمــة وقيــد ذلــك حتــت رقــم 
)32202412104( وكان نتيجــة ذلــك ان ارســلت محافظــة جــدة امللــف 
مــرة اخــرى للمحكمــة وحــدد جلســة بعدهــا لنظــر الدعــوى فكيف إذن 
يكــون التقصيــر، علمــا بأنــه قــد خاطبــت املدعــي مبوجــب خطابــي 



285

املنــوه عنــه بــكل هــذه التفاصيــل اال انــه تناســى بغيــة إحلــاق الضــرر بــي 
ومــن ناحيــة مــا ذكــره املدعــي يف خطــاب الفســخ والــذي يــدل علــى ســوء 
النيــة وال يســتند إلــى مبــرر شــرعي أو نظامــي وذلــك عندمــا يدعــي علــى 
خــاف احلقيقــة اننــي لــم أحضــر اجللســة احملــدد لهــا 1432/12/17هـــ 
عليــه  ومــردود  الواقــع  ويجــايف  ينــايف  وحــي خيالــه  مــن  تصــور  فهــذا 
والصحيــح أننــي حضــرت باملوعــد احملــدد ومت إفهامــي بعــدم انعقــاد 
اجللســة لكــون انتقــال الشــيخ / .................... إلــى محكمــة اخــرى ، 
املدعــي  ويقــوم  أساســا  تعقــد  لــم  جلســة  أحضــر  أن  يســتقيم  فهــل 
مبحاســبتي عــن عــدم احلضــور ، وإن دل فإنــه يــدل أن حجــة املدعــي ال 
أســاس لهــايف هــذه الدعــوى بغيــة إكســاب نفســه بعــض احلقــوق التــي ال 
وجــود لهــا أساســا ، فقــد خاطــب املدعــي بــكل هــذه التفاصيــل مبوجب 
خطابي الذي يحمل رقم 111/ص ع/ 33 وتاريخ 25/ 01/ 1433هـومع 
ذلــك يتعنــت يف إقامــة هــذه الدعــوى ضــدي دون ســند او دليــل بغيــة 
اهــدار حقــي مــن قبلــه. خامســًا :- مخالفــة دعوى املدعي لنظــام احملاماة 
والــذي هــو املرجــع النظامــي لعقــد األتعــاب بــن الطرفــن .ملــا كنــت 
وكيــا شــرعيًا وهنــاك نظــام مقــن ومعمــول بــه ينظــم العاقــة بــن كل 
محامــي والوكيــل او وموكلــه وحيــث أن القاعــدة ) ال اجتهــاد مــع 
نــص( هنــا يتوجــب تأســيس احلكــم علــى نظــام احملامــاة وليــس علــى 
ولكــن   ، ذكــر  كمــا  نــص  مــع  اجتهــاد  وال  املدعــي  اجتهــادات 
االجتهــادات الشــرعية التــي جتــري يف الدعــوى مشــروطة بتحقيــق العدل 
بــن طــريف التداعــي ، فــإذا خــا احلكــم مــن هــذا التســبيب والتأصيــل 
يكــون حكمــًا غيــر ماقيــًا للدعــوى. عنــد تطبيــق هــذا النــزاع علــى 
نظــام احملامــاة امُلعــول عليــه أساســا مســألة الفصــل يف اخلــاف بــن 
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والســابعة  والعشــرين  السادســة  املادتــن  أن  الوكيــل وموكلــه جنــد 
والعشــرين أوضحــت حــا كاشــفا ملــا بــدر يف هــذه الدعــوى لفضيلــة 
حاكمهــا وتفســير ذلــك يأتــي حســب مــا يــرد مــن نصــوص علــى النحــو 
التالــي حيــث قــررت املــادة )27( مــن نفــس النظــام لتقــرر ) للمــوكل أن 
يعــزل محاميــه، وعليــه أن يدفــع كامــل األتعــاب املتفــق عليهــا إذا ثبــت 
أن العزل-بســبب غيــر مشــروع، مــا لــم تــر احملكمــة املختصــة بنظــر 
القضيــة غيــر ذلــك بالنســبة للعــزل وكامــل األتعاب ( وهنا يبدر الســؤال 
ــه قــام املدعــى بفســخ عقــد  عــن ماهيــة الســبب املشــروع الــذي مــن أجل
األتعــاب احملــرر معــي - واإلجابــة تتضــح لفضيلتكــم بوضــوح يف هــذه 
الدعــوى أال وهــي محاولــة املدعــي التنصــل مــن التزاماتــه التعاقديــة مــن 
قبلــي دون مبــرر ودون ســبب مشــروع .  صاحــب الفضيلــة وترتيبــا علــى 
مــا تقــدم فإننــي أطلــب :- صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي اســتنادا إلــى 
مــا ذكرنــا مــن أســباب نظاميــة بصــدر هــذه املذكــرة ومــا قــد يتــراءى 
لفضيلتكــم اثنــاء بحــث ودراســة ملــف الدعــوى ا.هـــ ، ثــم جــرى ســؤال 
الطرفــن عــن عقــد اإلتفــاق فأجــاب املدعــي بــأن هنــاك صــورة منــه يف 
املعاملــة وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه نعــم هــذا هــو العقــد 
املبــرم مــع املدعــي وباإلطــاع عليــه وجــد محررا علــى مطبوعات مكتب 
هــذه  عليــه يف  املدعــى  وميثلــه  املذكــور  للمكتــب  ومشــار   ...............
الدعــوى بالطــرف األول ومشــار للمدعــي بالطــرف الثانــي ومتضمنــا 
اإلتفــاق بــن الطرفــن علــى اثنــي عشــر بنــدا ومســبوق بتمهيــد وباإلطاع 
عليــه وجــد يف نــص الفقــرة احلاديــة عشــرة منــه مــا نصــه » حــل النزاعــات: 
عنــد حــدوث أي نــزاع يتــم حلــه وديــا فــإن تعــذر ذلــك يتــم حــل هــذا النــزاع 
ويكــون  الســعودي  التحكيــم  للنظــام  وفقــا  التحكيــم  طريــق  عــن 
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بالرجــوع للجنــة التحكيــم بالغرفــة التجاريــة الصناعيــة بجــدة ويكــون 
بــدون  قــرار التحكيــم نهائيــا وملزمــا لألطــراف ويتــم تنفيــذه فــورا 
اللجــوء أليــة إجــراءات قضائيــة أو إداريــة أخــرى » أ.هـــ نــص املــادة وبنــاء 
ــة  ــادة الثاني ــا جــاء يف امل ــة ونظــرا مل ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب عل
عليــه  اتفــق  مــا  أن  ومبــا  بعاليــه  نصهــا  واملرصــود  العقــد  مــن  عشــرة 
الطرفــان ملــزم لهمــا بقــوة العقــد الــذي اتفقــا عليــه ونظــرا ملــا ورديف 
وتاريــخ  م/34  رقــم  امللكــي  باملرســوم  الصــادر  التحكيــم  نظــام 
1433/5/24هـــ يف املــادة التاســعة منــه حيــث جــاء يف نصهــا يف الفقــرة 
ــزاع ســواء  ــام الن ــى قي ــم ســابقا عل )أ( يجــوز أن يكــون اتفــاق التحكي
أكان مســتقا بذاتــه أم ورد يف عقــد معــن .. الــخ ، كمــا جــاء يف 
التحكيــم  إتفــاق  : » يكــون  مــا نصــه  املــادة  نفــس  الفقــرة )3( مــن 
مكتوبــًا إذا تضمــن محــرر صــادر مــن طــريف التحكيــم أو إذا تضمنــه 
مــا تبــاداله مــن مراســات موثوقــة أو برقيــات أو غيرهــا مــن وســائل 
االتصــال اإللكترونيــة أو املكتوبــة وتعــد اإلشــارة يف عقدها أو اإلحالة 
فيــه إلــى مســتند يشــتمل علــى شــرط التحكيــم مبثابــة اتفــاق حتكيــم..
الــخ وبنــاء عليــه وملــا اشــتمل عليــه العقــد بــن الطرفــان مــن النــص علــى 
اإلحالــة إلــى التحكيــم عنــد حــدوث أي نــزاع لــذا فقــد قــررت صــرف 
النظــر عــن دعــوى املدعــي كمــا قــررت صــرف النظــر عــن مــا طلــب 
املدعــى عليــه وجــرى إفهامهمــا بأنــه يلزمهمــا إجــراء التحكيــم وفقــا ملــا 
عــدم  املدعــي  قــرر  عليهمــا  وبعرضــه  حكمــت  وبذلــك  عليــه  اتفقــا 
القناعــة وقــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة فجــرى افهامهمــا مبــا تقتضيه 
املــواد 178/176 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ففهمــا ذلــك، حتــى ال 
يخفــى ، وبــاهلل التوفيــق ،وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه 
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وصحبه وسلم ،،
بعــده وبعــد ،  نبــي  مــن ال  احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى 
مبحكمــة  الثانيــة  احلقوقيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
ــة الــواردة  االســتئناف يف منطقــة مكــة املكرمــة اإلطــاع علــى املعامل
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة املســاعد مبحافظــة جــدة برقــم 
331697472وتاريــخ 1434/4/21هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
مبحافظــة  العامــة  باحملكمــة  ...................القاضــي  الشــيخ  فضيلــة 
دعــوى  ،املتضمــن  هـــ   1434/3/14 وتاريــخ   3461567 برقــم  جــدة 
..................... ضــد ............................. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والئحتــه االعتراضيــة تقــرر املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى 

اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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رقم الصك:  34546  تاريخه: 1434/1/3هـ      
رقم الدعوى: 33580289

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34188598 تاريخه: 1434/4/15هـ

عقــد - عمالــه منزليــه - أجــرة عمــل - مطالبــة خادمــة منزليــة بباقــي 
رواتبهــا- دفــع املدعــى عليــه بحســم مــا أتلفتــه املدعيــة مــن راتبها- مين 
املدعيــة علــى نفــي اإلتــالف والتعــدي- األجيــر اخلــاص ال يضمــن إال 
أن يتعــدى - احلكــم بتســليم املدعيــة باقــي رواتبهــا بعــد خصــم قيمــة 

اجلــوال وشــريحته.

جــاء يف املبــدع شــرح املقنــع )445/4(: }وال ضمــان علــى األجيــر اخلــاص 
نــص عليــه وهــو الــذي يســلم نفســه إلــى املســتأجر أي يقــع عليــه العقــد 
مــدة معلومــة يســتحق املســتأجر نفعــه يف جميعهــا { إلــى قولــه } ألن 
بــه كالقصــاص  تلــف  مــا  فلــم يضمــن  عليــه  غيــر مضمــون  عملــه 
وألنــه نائــب عــن املالــك يف صــرف منافعــه فيمــا أمــر بــه فلــم يضمــن 

كالوكيــل  إال أن يتعــدى ألنــه تلــف بتعديــه أشــبه الغاصــب{.

ادعــت املدعيــة أنهــا عملــت عنــد املدعــى عليــه وكان كفيــًا لهــا، 
وبقــي مــن رواتبهــا أربعــة آالف ومائــة ريــال وطلبــت إلزامــه بتســليمها 
هــذا املبلــغ - بعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه صــادق عليهــا، ودفــع 
أنــه حســم املبلــغ املذكــور مــن رواتبهــا ألنهــا أتلفــت فــرن كهربائــي 
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ثمنــه 2200ريــال و أتلفــت عباءتــن وهــي تكويهمــا، كمــا أنــه اشــترى 
لهــا شــريحة جــوال مبائــة ريــال، وقــرر أنــه غيــر مســتعد بتســليم هــذا 
املبلــغ لهــا- بعــرض دفــع املدعــى عليــه علــى املدعيــة أنكــرت إتــاف 
الفــرن، وأمــا العباءتــن فبســبب نوعيــة قمــاش العبــاءة ظهــر لــون أبيــض 
أثنــاء الكــوي يف طــرف العبــاءة جهــة الــزرار، ولــم تتلــف العباءتــن ولــم 
تتعمــد ذلــك، كمــا قــررت أنــه ال مانــع لديهــا مــن حســم املائــة ريــال ثمــن 
الشــريحة و اجلــوال - بطلــب البينــة مــن املدعــي علــى قيــام املدعــى عليــه 
باالتــاف عمــدًا قــرر أنــه ليــس لديــه بينــة علــى ذلــك وطلــب ميــن املدعــى 
عليهــا علــى نفــي ذلــك - اســتعدت املدعيــة ببــذل اليمــن، ثــم حلفتهــا - 
كــون املدعيــة تعمــل لــدى املدعــى عليــه عاملــة منزليــة أجيــرة خاصــة، 
واألجيــر اخلــاص ال يضمــن إال أن يتعــدى - املدعــى عليــه ليــس لديــه بينــة 
علــى اإلتــاف أصــًا، فضــا علــى أن يكــون لديــه بينــة علــى التعــدي 
- املدعيــة حلفــت اليمــن - املدعيــة أقــرت مبائــة ريــال ثمــن شــريحة 
ــى  ــذا مت احلكــم عل وجهــاز جــوال وقــررت عــدم املمانعــة بحســمها -  ل
ــال حــاال باقــي رواتبهــا  ــة أربعــة آالف ري ــه أن يســلم للمدعي املدعــى علي
وعــدم اســتحقاق املدعيــة مــا زاد عــن هــذا املبلــغ وهــو مائــة ريــال الــذي 
أقــرت أنــه ثمــن شــريحة و جهــاز جــوال - بعــرض احلكــم عليهمــا قــررت 
املدعيــة القناعــة بــه و قــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة وطلــب اســتئناف 
احلكــم - بعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ......................   القاضــي يف احملكمــة 
اجلزائيــة باخلبــر   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 



291

وتاريــخ   33580289 برقــم  اخلبــر  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ   331724602 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1433/09/18
1433/09/18 هـــ  ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1433/12/21 هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة 00 : 09  وفيهــا حضــر حضــرت ............... أندونســية 
اجلنســية مبوجــب رخصــة االقامــة رقــم )...............( و املعــرف بهــا مــن 
قبــل ...................... ســجله )..................( و حضــر حلضورهــا ................. 
ســعودي اجلنســية  ســجله املدنــي رقــم )...............( وادعــت األولــى علــى 
الثانــي قائلــة إن املدعــى عليــه كان كفيلــي الســابق قبــل نقــل كفالتــي 
إلــى كفيلــي احلالــي و بقــي لــي مــن رواتبــي 4100ريــال اطلــب ســؤاله 
اجلــواب و احلكــم عليــه بســداد املبلــغ كامــا هــذه دعــواي وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه اجــاب قائــا مــا ذكرتــه املدعيــة صحيــح وقــد 
ــه  ــي ثمن ــا أتلفــت فــرن كهربائ ــك ألنه ــال وذل خصمــت عليهــا 4100 ري
2200ريــال وأتلفــت عبايتــن وهــي تكويهمــا و اشــتريت لهــا شــريحة 
جــوال مبائــة ريــال و غيــر مســتعد بســداد املبلــغ هــذه دعــواي وبــرد ذلــك 
للمدعيــة قــررت قائلــة مــا ذكــره املدعــى عليــه غيــر صحيــح فلــم أتلــف 
الفــرن و بالنســبة للعبايتــن فكنــت أكويهمــا وبســبب نوعيــة قمــاش 
العبايــة ظهــر لــون أبيــض يف طــرف العبــاءة  جهــة الــزرار لكــن لــم تتلــف 
العبايتــن ولــم اتعمــد و املائــة ريــال ثمــن الشــريحة و اجلــوال فــا مانــع 
مــن خصمهــا هــذا وبطلبــي مــن املدعــى عليــه البينــة علــى قيــام املدعيــه 
ذلــك  علــى  البينــة  لــدي  ليــس  قــال  والعبائتــن عمــدا  الفــرن  بإتــاف 
فجــرى إفهامــه بــأن لــه ميينهــا علــى عــدم االتــاف و عــدم التعــدي فقــال 
اطلــب ميينهــا هــذا وبســؤال املدعيــة عــن اســتعداها بــأداء اليمــن قالــت 
ــة  إننــي مســتعدة بــأداء اليمــن هكــذا قــررت فأذنــت لهــا فحلفــت قائل
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واهلل العظيــم أننــي لــم أتلــف الفــرن ولــم أتلــف العبايتــن و واهلل  إن مــا 
حلــق العبايتــن أثنــاء الكــوي ال يفســدهما ولــم أتعمــد ظهــور البيــاض 
جهــة الــزرار هكــذا حلفــت فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى و اإلجابــة 
لــدى املدعــى عليــه عاملــة منزليــة  وحيــث أن املدعيــة كانــت تعمــل 
أجيــرة خاصــة فوقتهــا مملــوك لــه وحيــث إن األجيــر اخلــاص ال يضمــن 
إال أن يتعــدى  جــاء يف كتــاب املبــدع شــرح املقنــع ج 4 صفحــة 445 }وال 
ضمــان علــى األجيــر اخلــاص نــص عليــه وهــو الــذي يســلم نفســه إلــى 
املســتأجر أي يقــع عليــه العقــد مــدة معلومــة يســتحق املســتأجر نفعــه يف 
جميعهــا{ إلــى قولــه } ألن عملــه غيــر مضمــون عليــه فلــم يضمــن مــا تلــف 
بــه كالقصــاص وألنــه نائــب عــن املالــك يف صــرف منافعــه فيمــا أمــر بــه 
فلــم يضمــن كالوكيــل  إال أن يتعــدى ألنــه تلــف بتعديــه أشــبه الغاصــب 
) و حيــث إن املدعــى عليــه ليــس لديــه بينــة علــى االتــاف أصــا فضــا 
ــى التعــدي و حيــث جــرى إفهــام املدعــى  ــة عل ــه بين ــى أن يكــون لدي عل
عليــه أن لــه ميــن املدعيــة علــى نفــي االتــاف و التعــدي فقــرر طلب اليمن 
وحيــث حلفــت املدعيــة علــى طبــق طلــب املدعــى عليــه لــذا وحيــث أقــرت 
املدعيــة مبائــة ريــال ثمــن شــريحة وجهــاز جــوال وقــررت عــدم املمانعــة 
بخصــم مائــة ريــال لــذا حكمــت علــى املدعــى عليــه بــأن يدفــع للدعيــة 
أربعــة آالف ريــال حــاال باقــي رواتبهــا وحكمــت بعــدم اســتحقاقها مــا 
زاد عــن هــذا املبلــغ وهــو مائــة ريــال الــذي أقــرت أنــه ثمــن شــريحة و 
جهــاز جــوال وبعــرض احلكــم عليهمــا قــررت املدعيــة القناعــة بــه و قــرر 
املدعــى عليــه عــدم القناعــة وطلــب اســتئناف احلكــم فأجبتــه لطلبــه و 
أفهمتــه بتعليمــات االســتئناف وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد والــه وصحبــه . حــرر يف 1433/12/21هـــ
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى رســولنا محمــد وآلــه وصحبــه 
أمــا بعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة األولــى يف 
محكمة االســتئناف باملنطقة الشــرقية على املعاملة الواردة من فضيلة 
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة اخلبــر برقــم 33/1724602 وتاريــخ 
1434/3/2هـــ واملقيــدة لدينــا برقــم 34581423 وتاريــخ 1434/3/7هـــ 
املرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ 
......................... املســّجل برقــم 34546 وتاريــخ 1434/1/3هـــ اخلــاص 
قضيــة  يف  ضــد/...............  اجلنســية(  )أندونيســية  بدعــوى/............. 
حقوقيــة وقــد تضمــن القــرار حكــم فضيلته مبا هو مــدون ومفصل فيه. 
وبدراســة القــرار وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
قررنــا املصادقــة علــى احلكــم ، ولبيانــه حــرر يف 1434/4/15هـــ، واهلل 

ولــي التوفيــق.
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رقم الصك:34279057 تاريخه:1434/7/25هـ 
رقم الدعوى:33684889

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34385440 تاريخه: 1434/12/23هـ

 - تركــه  قســمة  دعــوى  األتعــاب  - محــل  بأتعــاب محامــاة  مطالبــة 
الدعــوى مــا زالــت منظــورة - وقــف النظــر يف الدعــوى وتعليــق احلكــم 

علــى الفصــل يف الدعــوى األصليــة.

املادة 83 من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليهــن بأنــه قــد مت توكيلــه مــن قبــل املدعــى 
عليهــن للترافــع وقــدمت فســخ وكالتــه قبــل صــدور احلكــم يف القضيــة 
وأثنــاء نظرهــا وهــذا مخالــف للبنــد الســابع مــن اتفاقيــة أتعــاب احملامــاة 
وقــد حضــر أكثــر مــن ســت جلســات وبــذل اجلهــد والدفــع الذيــن عــاد 
عليهــم بالنفــع األمــر الــذي جعــل وكيــل الورثــة املدعــو/ ... وهــو مــن 
وكلــه عــن املدعــى عليهــم ، بــأن يلجــأ إلــى أســلوب الغــدر حــن أوعــز 
للورثــة املذكوريــن بفســخ وكالتهــم لــه وذلــك لكــون وكالتــه صــادرة 
عنــه ممــا يجعــل وكالــة املدعــي الغيــة بالتبعيــة ونســبة أتعــاب املدعــي 
هــي 20% مــن إجمالــي مــا يحكــم بــه من مبلغ التركة املقدرة بـــخمسن 
مليــون ريــال ليصبــح نصيــب األربــع اإلنــاث املدعــى عليهــن  والــذي مثلهــن 
املدعــي مــن امليــراث هــو مبلــغ وقــدره )10,290,000( ريــال أي أن املبلــغ 
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املســتحق للمدعــي وواجــب الدفــع هــو )2,048,000(   ويطلــب تفعيــل 
املــادة )3/30( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وذلــك بحــق املدعــو/ .. 
ملــا أحلقــه بــه مــن ضــرر )عنــوة( جــراء مــا قــام بــه مــن غــدر مت علــى أثــره 
فســخ وكالــة املدعــي ويطلــب احلكــم عليــه بالتعزيــر ليكــون رادعــًا لــه 
ــغ وقــدره )2،048،000(  ــزام املدعــى عليهــم بدفــع مســتحقاته مببل وإل
ريــال هكــذا ادعــى - أجــاب املدعــى عليهــن بعــدم التعاقــد مــع املدعــي، 
وعــدم االطــاع علــى العقــد الــذي يدعيــه وعــدم التوقيــع عليــه ،  وأن 
ريــال  ألــف  نقديــًا مقــداره خمســون  اســتلم منهــن مبلغــًا  قــد  املدعــي 
كمقــدم للترافــع يف القضيــة ولكنــه لــم يقــم بــأي جهــد يذكــر ، 
وكان يطلــب املهلــة يف عــدة جلســات بــدون الرجــوع إليهــن ، ولــن يدفعــن 
شــيئًا مــن املبلــغ املدعــى بــه - أجــاب املدعــي بأنــه تعاقــد مــع وكيــل 
املدعــى عليهــن ... وهــو مخــول يف وكالتــه باإلقــرار والتوقيــع وتوكيــل 
الغيــر - واســتنادًا للمــادة 83 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وألن احلكــم 
يف هــذه القضيــة فــرع عــن احلكــم يف القضيــة األصليــة التــي تــوّكل 
فيهــا املدعــي ملــا تقــدم صــدر احلكــم بالتوقــف عــن نظــر القضيــة إلــى 
ــع املدعــى  ــة املنظــورة بشــأن التركــة - قن ــة األصلي حــن انتهــاء القضي
عليهــم باحلكــم واعتــرض املدعــي بائحــة - صــدق احلكــم مــن الدائــرة 

احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .........القاضــي يف احملكمــة العاّمــة 
ــة رئيــس  مبحافظــة القطيــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيل
وتاريــخ   33684889 برقــم  القطيــف  مبحافظــة  العاَمــة  احملكمــة 
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وتاريــخ   332158039 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/11/30هـــ 
1433/11/30هـــ حضــر املدعــي .........ســعودي بالســجل املدنــي رقــم 
.........وحضــر حلضــوره املدعــى عليهــم......... ســعودية بالســجل املدنــي 
رقــم .........و.........ســعودي بالســجل املدنــي رقــم .........ســعودي بالســجل 
.........ولــم  رقــم  املدنــي  بالســجل  ســعودي  .........و.........  رقــم  املدنــي 
للمــادة  إعمــااًل  قائــًا:  املدعــي  .........وادعــى  عليهــا  املدعــى  حتضــر 
)26( مــن نظــام احملامــاة واملــادة )7/11( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
أدفــع بالتالــي:  أواًل: اشــترط البنــد ســابعًا مــن اتفاقيــة أتعــاب احملامــاة 
املبرمــة بتاريــخ 1433/1/28هـــ مــع املدعــى عليهــم )..............................
...... ورثــة .........( مــا نصــه: » ال يجــوز للطــرف الثانــي إلغــاء الوكالــة أو 
ســحب القضيــة مــن الطــرف األول فــإذا فعــل ذلــك التــزم بكامــل أتعــاب 
الطــرف األول كاملــة وفــورًا ودون نقــص منهــا« مرفــق رقــم )1( كمــا 
وأرفــق صــور الوكالتــن مرفــق )2( و)3(. ثانيــًا: قــام املدعــى عليهــم 
بفســخ الوكالــة أثنــاء نظــر القضيــة مبوجــب صــك فســخ الوكالــة رقــم 
33245228 و رقــم 33245254 وتاريــخ 1433/8/25هـــ مرفــق رقــم )4( 
ــر مــن ســت جلســات  ــة أكث ــًا: لقــد حضــرت يف هــذه القضي و )5(. ثالث
وقــد بذلــت اجلهــد والدفــع الذيــن عــادا علــى موكلينــي بالنفــع حــن بلــغ 
فضيلتكــم الغايــة مــن البيــان ممــا حــدا بفضيلتكــم إلــى التصريــح 
بحجــز القضيــة للحكــم األمــر الــذي جعــل وكيــل الورثــة املدعــو/ 
.........وهــو مــن وكلنــي عــن الورثــة املذكوريــن ، بــأن يلجــأ إلــى أســلوب 
الغــدر والتنصــل مــن مــا اشــترطته اتفاقيــة األتعــاب املبرمــة و الواضحــة 
وامللزمــة  حــن أوعــز للورثــة املذكوريــن بفســخ وكالتهــم لــه وذلــك 
لكــون وكالتــي صــادرة عنــه ممــا يجعــل وكالتــي الغيــه بالتبعيــة ، 
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ظنــًا منــه أنــه يذلــك يســتطيع ســلب مســتحقاتي ال ســيما وأن الفســخ 
وقــع قبــل صــدور احلكــم يف القضيــة وأثنــاء نظرهــا. رابعــًا: اشــترط 
البنــد ثالثــًا الفقــرة )2( أن قيمــة األتعــاب هــي )20%( عشــرون باملائــة 
مــن أجمالــي مــا يحكــم بــه مــن مبلــغ التركــة املقــدرة بـــ)50( خمســون 
مليــون ريــال ليصبــح نصيــب األربــع اإلنــاث الذيــن أمثلهــم مــن امليــراث هــو 
ــغ املســتحق لــي وواجــب  ــغ وقــدره )10،290،000( ريــال أي أن املبل مبل
الدفــع هــو )2،048،000( ريــال. خامســًا:  بيــان التركــة التفصيلــي 
املرفــق مت تأسيســه علــى املســتندات الثبوتيــة املرفقــة مرفــق رقــم )6( أو 
مســتقاة مــن تقاريــر مت إعدادهــا وتقدميهــا إلــى فضيلــة ناظــر القضيــة من 
قبــل احلــارس القضائــي  املهنــدس/ .........وذلــك مبوجــب األمــر القضائــي 
رقــم 1 وتاريــخ 1433/11/15هـــ بتعيينــه. سادســًا: يقتضــي حســن ســير 
العدالــة تفعيــل املــادة )3/30( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وذلــك بحــق 
املدعــو/ .........ملــا أحلقــه بــي مــن ضــرر )عنــوة( جــراء مــا قــام بــه مــن غــدر  
مت علــى أثــره فســخ وكالتــي ومبوجبــه أطلــب احلكــم عليــه بالتعزيــر 
ليكــون رادعــًا لــه وعلـــــه ألتمــس مــن فضيلتكــم التكــرم باحلكــم 
علــى ورثــة املرحــوم/ .........الــواردة أســمائهم يف الدعــوى بإلزامهــم بدفــع 
مســتحقاتي وذلــك بنــاًء علــى اتفاقيــة األتعــاب املبرمــة مببلــغ وقــدره 
علــى  املدعــي  دعــوى  وبعــرض  ادعــى  هكــذا  ريــال   )2،048،000(
املدعــى عليهــم أجــن قائــات: بالنســبة للعقــد فنحــن لــم نتعاقــد مــع 
املدعــي ، ولــم نطلــع علــى العقــد الــذي يدعيــه ولــم نوقــع عليــه ، ونفيــد 
فضيلتكــم بــأن املدعــي قــد اســتلم منــا مبلغــًا نقديــًا مقــداره خمســون 
ألــف ريـ)50.000(ـــال كمقــدم للترافــع يف القضيــة ولكنــه لــم يقــم بأي 
جهد يذكر بل كان يحضر فقط ولم يفدنا بشــيء ولم يكن يشــعرنا 
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مبــا يقــع يف جلســات املرافعــة ، وكان يطلــب املهلــة يف عــدة جلســات 
بــدون الرجــوع إلينــا كمــا أننــا راجعنــا اجلهــات املختصــة فأتضــح لنــا بــأن 
املدعــي ال يحمــل ترخيصــًا ملمارســة احملامــاة ، وحيــث األمــر مــا ذكــر 
فنحــن غيــر مســتعدات بدفــع مــا يدعيــه هكــذا أجــن فطلــب املدعــي 
مناقشــة املدعــى عليهــن فناقشــهن ثــم بعــد املناقشــة أضافــت املدعــى 
عليهــن قائــات: إننــا كنــا نعلــم بالعقــد لكننــا ال نعــرف عــن مضمونــه 
شــيئًا ولــم نوقــع عليــه هكــذا أضفــن وقــررن فطلــب املدعــي اإلجابــة 
عليهــن فأجبتــه لطلبــه فأجــاب قائــًا: إننــي تعاقــدت مــع وكيــل املدعــى 
ــه باإلقــرار والتوقيــع وتوكيــل الغيــر  عليهــن .... وهــو مخــول يف وكالت
ــاء كونــي وكيــًا يف املرافعــة ومتابعــة  ــوب أثن وقــد بذلــت اجلهــد املطل
.........  ......... عليهــن  املدعــى  وكيــل  مــع  أتواصــل  وكنــت  القضيــة 
وأعطيــه تقريــرًا دقيقــًا بــكل مــا يجــري هكذا أجاب ويف جلســة أخرى 
حضــر املدعــي وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه .........-ســعودي بالســجل 
املدنــي رقــم .........- وكيــا عــن كل مــن  1-.........- ســعودية بالســجل 
 -......... .........- 2-.........-ســعودية بالســجل املدنــي رقــم  املدنــي رقــم 
4-.........-ســعودية   -......... رقــم  املدنــي  بالســجل  ســعودية   -.........-3
بالســجل املدنــي رقــم .........- مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
أي  وقبــل  1434/05/13هـــ  يف   34603841 برقــم  القطيــف  عــدل 
مناقشــة لهمــا قــدم كل واحــد منهمــا مذكــرة، فاملدعــي قــدم مذكــرة 
تتضمــن إيضاحــًا لدعــواه، واملدعــى عليــه قــدم مذكــرة تتضمــن دفعــًا 
لتقــدمي  مبــرر  بأنــه ال  قــال، فأفهمتهمــا  للدعــوى حســبما  موضوعيــًا 
هــذه املذكــرات حيــث لــم يوجــد أثنــاء املرافعــة الســابقة مــا يســتدعي 
تقدميهمــا ألي مذكــرة، فأصــرا علــى طلبهمــا، وبعــد االطــاع علــى 
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املذكرتــن قــررت رد طلبهمــا وعــدم ضبــط املذكرتــن وحفظــًا للواقــع 
ســيتم إرفــاق املذكرتــن باملعاملــة، ويف جلســة أخــرى حضر الطرفان ، 
ثــم جــرى قفــل بــاب املرافعــة فبنــاًء مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وبعــد 
االطــاع علــى املــواد ذات الصلــة مــن نظــام احملامــاة والئحتــه التنفيذيــة 
واســتنادًا للمــادة 83 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وألن احلكــم يف 
هــذه القضيــة فــرع عــن احلكــم يف القضيــة األصليــة التــي تــوّكل فيهــا 
املدعــي فقــد قــررت التوقــف عــن نظــر القضيــة إلــى حــن انتهــاء القضيــة 
األصليــة املنظــورة لــدي بشــأن تركــة ... ، وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن 
قــرر املدعــى عليــه وكالــة القناعــة ولــم يقنــع املدعــي وكالــة وطلــب رفــع 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأجيــب 
لطلبــه وجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم لتقــدمي مــا لديــه مــن اعتــراض 
وأفهــم بتعليمــات التمييــز وأن عليــه تقــدمي اعتراضــه يف مــدة أقصاهــا 
ثاثــون يومــًا مــن اســتامه للحكــم وإال ســقط حقــه يف االعتــراض 
ففهــم ذلــك واســتعد بــه وبــاهلل التوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/07/22هـــ
ــاة الدائـــرة احلقوقيــة  ــا نحــن قـضـ احلمــد هلل وحــده أمــا بعــد  فقــد اطلعنـ
املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  الثانيــة 
املقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 342233374 وتاريــخ 1434/9/22 هـــ  
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة القطيــف  برقــم 
332158039 وتاريــخ  9/15 /1434هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ .........املســجل برقــم .........وتاريــخ 
.........يف قضيــة حقوقيــة  .........ضــد/  1434/7/25هـــ بشــأن دعــوى/ 
ــة القاضــي مبــا هــو مــدون ومفصــل  وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيل
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االعتراضيتــن  والائحتــن  ضبطــه  وصــورة  وبدراســةالصك   . فيــه 
وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى مــا أجــراه فضيلــة القاضــي واهلل 
املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

. 1434/12/23هـــ 
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رقم الصك: 34202987 تاريخه: 1434/5/1هـ  
رقم الدعوى: 34189358

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34381270 تاريخه: 1434/12/18هـ

عقــد - اتعــاب محامــاة - حجــز حتفظــي علــى حصــص يف شــركة - 
األصــل عــدم احلجــز إال بعــد ثبــوت احلــق - رد دعــوى - االعتــراض علــى 

احلكــم - مــرور املــدة احملــددة نظامــا دون االعتــراض - حكــم قطعــي .

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

ادعــى املدعــي وكالــة علــى املدعــى عليهــا الغائبــة عــن مجلــس احلكــم 
وشــركة  شــركة  مــن  حصصهــا  علــى  التحفظــي  باحلجــز  يطالــب 
مــوكل  مــع  عليهــا  املدعــى  تعاقــدت  حيــث   - الصناعــي  لاســتثمار 
جميــع  يف  عنهــا  ووكيــًا  عنهــا  محاميــًا  يكــون  أن  علــى  املدعــي 
املنازعــات الناشــئة عــن تركــة مورثهــا فيمــا بينهــا وبــن باقــي الورثــة 
وقــد التزمــت املدعــى عليهــا بدفــع كامــل أتعــاب موكلــه ســواء انتهــت 
النزاعــات عــن طريــق الصلــح أو التحكيــم أو احلكــم القضائــي وســواء 
مت الصلــح عــن طريــق موكلــه أو بدونــه وقــد اســتلم موكلــه جــزء مــن 
ــه  ــال ونســبة أتعاب ــة ألــف ري األتعــاب وقدرهــا أربعــة مايــن وخمــس مئ
5% باملائــة مــن القيمــة الفعليــة حلصــة املدعــى عليهــا مــن التركــة - وألن 
األصــل عــدم احلجــز إال بعــد ثبــوت احلــق، وملــا يف احلجــز مــع عــدم موجبــه 
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مــن اإلضــرار باحملجــوز عليــه، والضــرر ممنــوع لقولــه صلــى اهلل عليــه 
ــب املدعــي - اعتــرض  وســلم ـ: )ال ضــرر وال ضــرار( - احلكــم بــرد طل
املدعــي وكالــة واســتعد بتقــدمي الئحــة - صــدق احلكــم مــن الدائــرة 

احلقوقيــة الســابعة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة .

احلمــد هلل وحــده، وبعــد: فلــدي أنــا ......، القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة، وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة املســاعد برقــم: 34189358 وتاريــخ: 
وتاريــخ:   341011253 برقــم:  باحملكمــة  املقيــدة  1434/04/24هـــ 
1434/04/24هـــ  ففــي يــوم األربعــاء املوافــق: 1434/05/01هـــ حضــر: 
......الوكيــل  رقــم:  الوطنيــة  الهويــة  اجلنســية مبوجــب  ســعودي   ،......
عــن: ......، مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجــدة 
برقــم: ......يف: 1434/3/22هـــ واملخــول لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة 
واإلقــرار واإلنــكار والصلــح والتــازل واإلبــراء، وطلــب احلجــز والتنفيــذ. 
ا. هـــ ولــم حتضــر املدعــى عليهــا:......، وال مــن ميثلهــا ولــم يظهــر تبلغهــا 
مبوعــد هــذه اجللســة، ثــم ادعــى األول قائــا: لدى موكلــي قضّية مقيدة 
يف احملكمــة برقــم: 3143889 يف: 1431/5/6هـــ محالــة للمكتــب 
القضائــي الســادس والعشــرون، واملتضمنــة: تعاقــد موكلــي مــع املدعى 
عليهــا أن يكــون محاميــًا ووكيــًا عنهــا يف جميــع الدعــاوى واألعمــال 
املتعلقــة بالنزاعــات الناشــئة عــن تركــة مورثهــا: ......فيمــا بينهــا وبــن 
باقــي الورثــة اآلخريــن، ومت توقيــع اتفاقيتــان بينهمــا، وقــد التزمــت 
املدعــى عليهــا بدفــع كامــل أتعــاب موكلــي ســواء انتهــت النزاعــات مــع 
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الورثــة عــن طريــق الصلــح أو التحكيــم أو احلكــم القضائــي وســواء مت 
الصلــح عــن طريــق موكلــي أو بدونــه، ونســبة األتعــاب املتفــق عليهــا 
يف العقــد خمســة يف املئــة مــن القيمــة الفعليــة حلصــة املدعــى عليهــا مــن 
تركــة مورثهــا، وقــد أنهــت املدعــى عليهــا النزاعــات املتعلقــة بالتركــة 
كلهــا صلحــا مــع الورثــة مــن دون الرجــوع ملوكلــي، وقــد تســّلم موكلي 
مبلغــا قــدره: أربعــة مايــن وخمــس مئــة ألــف ريــال وهــي جــزء مــن أتعــاب 
موكلــي، أطلــب إيقــاع احلجــز التحفظــي عاجــا علــى حصــص املدعــى 
عليهــا مــن شــركة ... ورقــم ســجلها التجــاري: )......(، وشــركة ......
لاســتثمار الصناعــي ورقــم ســجلها التجــاري: )......(، هكــذا ادعــى. 
فبنــاء علــى مــا ســلف، وحيــث لــم يظهــر مــا يوجــب احلجــز الــذي يطلبــه 
املدعــي وكالــة، وألن األصــل عــدم احلجــز إال بعــد ثبــوت احلــق، وملــا 
ــه، والضــرر  ــه ـ مــن اإلضــرار باحملجــوز علي يف احلجــز ـ مــع عــدم موجب
ممنــوع لقولــه ـ صلــى اهلل عليــه وســلم ـ: )ال ضــرر وال ضــرار(، لذلــك 
قــرر  احلكــم  وبإعــان  قضيــت.  وبذلــك  املدعــي،  طلــب  رددت  فقــد 
ــة، فجــرى  ــة اعتراضــه واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضي املدعــي وكال
تســليمه نســخة مــن احلكــم، ولــه احلــق يف تقــدمي اعتراضــه خــال ثاثــن 
يومــًا اعتبــارًا مــن هــذا اليــوم، وإذا تأخــر عــن هــذه املــّدة احملــددة ولــم 
يقــدم الئحتــه ســقط حقــه يف االعتــراض بطلــب االســتئناف واكتســب 
احلكــم القطعّيــة. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف: 1434/05/01هـــ
احلمــد هلل وحــده، والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاَة الدائــرة احلقوقيــة الســابعة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
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ــخ  رئيــس احملكمــة العامــة املســاعد بجــدة برقــم 34/1011253 وتاري
1434/06/11هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ......
باحملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة املســجل برقــم 34202987 وتاريــخ 
الصــك  وبدراســة   ،...... ...... ضــد  دعــوى  املتضمــن  1434/05/01هـــ 
ــى احلكــم  ــة علـ ــررت املوافقـ ــة تقـ ــه االعتراضي ــه والئحت ــورة ضبطـ وصـ
واهلل املوفــق وصلـــى اهلل علـــى نبينــا محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم .
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رقم الصك: 34194135 تاريخه: 1434/4/22هـ 
رقم الدعوى: 33418167

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3433197 تاريخه: 1434/10/15هـ

أتعــاب محامــاة - مطالبــة بأتعــاب محامــاة - األصــل عــدم الســداد - 
إقــرار الورثــة بتوقيــع مورثهــم علــى عقــد االتفــاق - التــزام املــورث ديــن 
ينتقــل لتركتــه - الديــن مقــدم علــى قســمة التركــة - بيــع عقــار 

املــورث لســداد مســتحقات الدائــن.

1. قوله تعالى }من بعد وصية يوصى بها أو دين{ .
2. قوله صلى اهلل عليه وسلم ) املسلمون على شروطهم ( .

ادعــى املدعــي وكالــة ضــد املدعــى عليهــم مبطالبتهــم بأتعــاب احملامــاة 
وقدرهــا 10% باملائــة مــن قيمــة العقــارات ومقــدم أتعــاب قــدره خمســة 
آالف ريــال - حيــث تعاقــد مــورث املدعــى عليهــم مــع مــوكل املدعــي 
علــى أن يترافــع عنــه يف مطالبــة أوالده املدعــى عليهــم يف إثبــات ملكيتــه 
للعقــارات املســجلة باســم زوجتــه والدتهــم حيــث توفيــت زوجتــه قبــل 
وفاتــه والعقــارات باســمها ألنــه أجنبــي ال يســتطيع تســجيل العقــارات 
ملكيتــه  بإثبــات  لــه  احلكــم  ومت  عليهــم  املدعــى  وأنكــره  باســمه 
للعقــارات ولكونــه غيــر ســعودي فقــد حكــم ببيــع العقــارات باملــزاد 
العلنــي وتســليم قيمتهــا للمدعــي وتخصــم منهــا عشــرة باملائــة لصالــح 
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ــة ويكــون ملــوكل املدعــي 10% باملائــة مــن قيمــة العقــارات لقــاء  الدول
أتعابــه - أجــاب املدعــى عليهــم باملصادقــة علــى الدعــوى ماعــدا االتفــاق 
الــذي بــن مورثهــم ومــوكل املدعــي - صــادق املدعــى عليهــم علــى توقيــع 
والدهــم علــى العقــد - حضــر املدعــي أصالــة وحلــف اليمــن علــى أنــه لــم 
يســتلم ســوى عشــرة آالف مــن مقــدم األتعــاب - وألن منصــوص العقــد 
املبــرم بــن املدعــي وبــن مــورث املدعــى عليهــم ينــص علــى أن أتعــاب 
الطــرف األول الــذي هــو املدعــي عــن القضيــة عشــرة يف املائــة مــن قيمــة 
العقــارات ومقــدم أتعــاب خمســة عشــر ألــف ريــال - مبــا أن العقــد أبــرم 
مــع مورثهــم يف قضيــة مقامــة منــه ضدهــم ومــن البديهــي بــأن ينكــروا 
ويجادلــوا يف املوضــوع مــا دام أن احلكــم مت ضدهــم بإثبــات ملكيــة 
والدهــم للعقــارات املشــار إليهــا أعــاه إال أن املدعــى عليهمــا أصالــة 
ووكالــة أقــرا بــأن التوقيــع يف العقــد هــو توقيــع مورثهــم - وألن مــن 
أبــرم معــه العقــد قــد تــويف واألصــل هــو عــدم اســتام املدعــي حقــه مــن 
أتعــاب القضيــة وأقــر بأنــه لــم يســتلم ســوى عشــرة آالف ريــال واملدعــى 
ــة ال يعلمــون شــيئا عــن ذلــك وقــد حلــف اليمــن  ــة ووكال عليهمــا أصال
الشــرعية بعــد اإلذن لــه بذلــك بأنــه لــم يســتلم مــن مقــدم األتعــاب ســوى 
عشــرة آالف ريــال - ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم » املســلمون 
علــى شــروطهم » ومــا مت االتفــاق فيــه يعتبــر مــن قبيــل الديــن والديــن 
مقــدم علــى قســمة التركــة لقولــه تعالــى : » مــن بعــد وصيــة يوصــى بهــا 
أو ديــن » ال ســيما وأن ملــورث املدعــى عليهــم أمــواال ومــن ذلــك العقــارات 
التــي حكــم لــه بهــا واحملكــوم ببيعهــا باملــزاد العلنــي - احلكــم مبــا 
يلــي: أوال : إلــزام الورثــة بدفــع مبلــغ وقــدره خمســة آالف ريــال للمدعــي 
ــة مــن قيمــة العقــارات  ــأن للمدعــي عشــرة يف املائ ــًا : ثبــت ب ــة ثاني أصال
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املشــار إليهــا أعــاه تخصــم بعــد بيعهــا باملــزاد العلنــي وتســلم لــه - قنــع 
املدعــي واعتــرض املدعــى عليهــم بائحــة - صــدق احلكــم مــن الدائــرة 

ــة الرابعــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة . احلقوقي

احلمــد هلل وحــده، والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد : 
ــاء  ــا )....( القاضــي يف احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة وبن ــدي أن فل
علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة 
املكرمــة برقــم 33418167 يف 1433/6/22هـــ املقيــدة يف احملكمــة 
برقــم 331171374 يف 1433/6/22هـــ ففــي يوم األحد 1434/4/21هـ 
الســاعة التاســعة صباحــا افتتحــت اجللســة للنظــر يف دعــوى .... ضــد كل 
....ســعودي  وفيهــا حضــر   .... أوالد  و....  و....  و....  و....  ....و......و....  مــن 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .... بالوكالــة عــن املدعــي ....
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب العــدل يف الغرفــة التجاريــة 
مبكــة برقــم 33193356 يف 1433/7/26هـــ واملخــول لــه يف الوكالــة 
حــق املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار واإلنــكار وطلــب اليمــن ... الخ وحضر 
....ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  حلضــوره كل مــن 
....و.... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ....باألصالــة عــن 
نفســه وبالوكالــة عــن ....مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
الثانيــة بغــرب مكــة برقــم 34423432 يف 1434/4/7هـــ واملخــول لــه يف 
الوكالــة حــق املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار واإلنــكار والصلــح ... الــخ 
العــدل  مــن كتابــة  الصــادرة  الوكالــة  .... مبوجــب  عــن  وبالوكالــة 
الثانيــة بغــرب مكــة برقــم 33215238 يف 1433/8/7هـــ واملخــول لــه يف 
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الوكالــة حــق املرافعــة واملدافعــة والصلــح ... الــخ وبالوكالــة عــن ....
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بغــرب مكــة 
حــق  الوكالــة  يف  لــه  واملخــول  1433/8/7هـــ  يف   33215203 برقــم 
املرافعــة واملدافعــة والصلــح ... الــخ وبالوكالــة عــن ....بصفتــه الوكيــل 
الشــرعي عــن ....مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
بالطائــف برقــم 11802 يف 1427/3/17هـــ واملخــول لــه يف الوكالــة 
حــق املرافعــة واملدافعــة والصلــح ... الــخ واملدعــى عليهــم أصالــة ووكالــة 
مــع ....هــم جميعــا ورثــة ....مبوجــب صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن هــذه 
املدعــي  وبســؤال  1433/4/12هـــ  يف   33186515 برقــم  احملكمــة 
وكالــة عــن دعــواه ادعــى قائــا : لقــد اتفــق موكلــي مــع مــورث املدعــى 
عليهــم ....املتوفــى بتاريــخ 1433/3/19هـــ واملنحصــر ورثتــه يف أوالده 
البالغــن مــن زوجتــه املتوفــاة .... وهــم كل مــن ....و....و.... و.... و.... و.... 
و.... وذلــك مبوجــب صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة 
برقــم 33186515 يف 1433/4/12هـــ علــى أن يقــوم بالترافــع نيابــة عنــه 
واحملامــاة  والشــرعية  القانونيــة  لاستشــارات  مكتبــا  ميلــك  بصفتــه 
املرخــص لــه مــن وزارة العــدل مبوجــب التصريــح رقــم ) ...... ( وذلــك يف 
ــات  ــة أوالده املدعــى عليهــم كل مــن ....و....و....و....و....و....يف إثب مطالب
ملكيتــه للعقــارات املســجلة باســم زوجتــه املتوفــاة قبلــه .... وهــي ثاثــة 
عقــارات األول : العمــارة الواقعــة مبكــة حــي .... رقــم القطعــة )......(  
مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة العــدل األولــى مبكــة املكرمــة 
برقــم 2315/ب وتاريــخ 1402/8/22هـــ املكونــة مــن بــدروم وأربعــة 
أدوار والثانــي: قطعــة األرض رقــم القطعــة )111(  اململوكــة بالصــك 
الصادر من كتابة العدل األولى مبكة املكرمة برقم 2/5/1371/ب 
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وتاريــخ 1403/6/27هـــ والثالــث : الــدار اململوكــة بالصــك الصــادر مــن 
كتابــة عــدل الطائــف برقــم 4/687 وتاريــخ 1475/9/3هـــ كونــه ال 
يحــق لــه التملــك نظامــًا ألنــه غيــر ســعودي اجلنســية فقــد قــام بتســجيل 
جميــع تلــك العقــارات باســم زوجتــه .... ســعودية اجلنســية مبوجب الســجل 
 .... زوجهــا  ورثتهــا يف  وانحصــر  قبلــه  توفيــت  والتــي   .... رقــم  املدنــي 
وأوالدهــا منــه املدعــى عليهــم حيــث أنكــر املدعــى عليهــم ملكيــة 
والدهــم للعقــارات املشــار إليهــا وإمنــا هــي ملــك لوالدتهــم وقــد نظــرت 
القضيــة لديكــم وانتهــت بالصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 
32338413 يف 1432/11/27هـــ املصــدق مــن محكمــة االســتئناف 
مبكــة املكرمــة بالقــرار رقــم 33279727 يف 1433/6/3هـــ وذلــك 
بإثبــات ملكيــة العقــارات لوالدهــم .... ولكونــه غيــر ســعودي فقــد 
حكــم بــأن تبــاع باملــزاد العلنــي وتســلم قيمتهــا للمدعــي ويخصــم منهــا 
عشــرة يف املائــة لصالــح الدولــة وذلــك بحيــث يكــون ملوكلــي لقــاء 
إثبــات ملكيتهــا  املــراد  العقــارات  املائــة مــن قيمــة  أتعابــه عشــرة يف 
ــا  ــم يســتلم منه ــال مقــدم أتعــاب ل ــف ري ــى خمســة عشــر أل باإلضافــة إل
ــه يف أوالده  ــويف وانحصــر ورثت ــه قــد ت ــال ومبــا أن ســوى عشــرة آالف ري
العقــارات  حقــه يف  إثبــات  يطلــب  موكلــي  فــإن  لــذا  عليهــم  املدعــى 
املذكــورة بنســبة قدرهــا عشــرة يف املائــة مــن قيمتهــا والباقــي مــن مقــدم 
األتعــاب وقــدره خمســة آالف ريــال هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى علــى 
املدعــى عليهمــا أصالــة ووكالــة أجابــا قائلــن : مــا ذكــره املدعــي 
وكالــة مــن وفــاة مورثنــا ....بتاريــخ 1433/3/19هـــ وانحصــار ورثتــه يف 
مــن  كل  وهــم   .... املتوفــاة  زوجتــه  مــن  البالغــن  أوالده 
....و....و....و....و....و....و.... وذلــك مبوجــب صــك حصــر الورثــة الصــادر 
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مــن هــذه احملكمــة برقــم 33186515 يف 1433/4/12هـــ ووجود دعوى 
ســابقا بيننــا وبينــه حــول ملكيــة العقــارات املشــار إليهــا آنفــا وانتهائهــا 
يف   32338413 برقــم  احملكمــة  هــذه  مــن  الصــادر  بالصــك 
1432/11/27هـــ املصــدق مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 
والدنــا  ملكيــة  بإثبــات  1433/6/3هـــ  يف   33279727 رقــم  بالقــرار 
للعقــارات فهــذا كلــه صحيــح وأمــا مــن ناحيــة وجــود عقــد بــن مورثنــا 
وبــن املدعــي أصالــة حــول أتعــاب القضيــة املنظــورة لديكــم فهــذا ال 
نعلــم عنــه إال أننــا قــد اطلعنــا علــى عقــد األتعــاب فوجدنــا مــا يلــي : أوال 
: ال ينــص العقــد صراحــة ضمــن بنــوده علــى إلــزام ورثــة املتعاقــد الوالــد 
/ .... بالتســديد أو دفــع األتعــاب بعــد وفاتــه للمكتــب املذكــور أو مــن 
ميثلــه ثانيــا : نــص البنــد الرابــع ) الفقــرة الثانيــة ( مــن العقــد علــى أن : ) 
باقــي األتعــاب بعــد االنتهــاء مــن القضيــة ( ولــم ينــص العقــد علــى أن 
باقــي األتعــاب بعــد إصــدار احلكــم وحيــث إن وفــاة املتعاقــد حدثــت 
بتاريــخ 1433/3/19هـــ أي قبــل أن يكتســب احلكــم صفتــه القطعيــة 
بتاريــخ 1433/6/3هـــ واالنتهــاء مــن القضيــة أي أن إرثــه قــد عــاد لورثتــه 
بتاريــخ وفاتــه أي قبــل االنتهــاء مــن القضيــة واعتبــرت وكالــة الوكيــل 
الغيــة بوفــاة املــوكل لــذا فإنــه ال عاقــة للورثــة إطاقــا بهــذا العقــد ومــا 
تضمنــه مــن بنــود واتفاقــات بعــد وفــاة املتعاقــد ثالثــا : إن العقــد أبــرم مــع 
املتعاقــد ضمــن  توقيــع أحــد ورثــة  ....ومت إدخــال  ....ومكتــب  مورثنــا 
العقــد وهــي األخــت .... دون ذكــر عاقتهــا أو اإلشــارة ألســباب توقيعهــا 
ضمــن نصــوص العقــد فــإذا كان ســبب توقيعهــا على العقد هو الشــهادة 
أو إقرارهــا وموافقتهــا وتأييدهــا علــى العقــد املبــرم ومــا تضمنــه مــن 
ــا .... مــن نصيبهــا  بنــود بــن الطرفــن فــإن مطالبــة املدعــي تــؤول ألختن
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الشــرعي وليــس مــن نصيــب باقــي الورثــة هكــذا أجابــا وقــررا وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال : أوال : إن مــا مت االتفــاق بــن موكلــي 
وبــن مــورث املدعــى عليهــم يعتبــر مــا أجنــزه ديــن يف ذمتــه يلــزم ورثتــه 
ــه  ــة التركــة لقول ــل تصفي ــون تقضــى قب ــوم أن الدي مــن بعــده ومــن املعل
تعالــى: » مــن بعــد وصيــة يوصــي بهــا أو ديــن » ثانيــا : إن أخــت املدعــى 
بتوكيــل  قامــت  وقــد  عليــه  شــاهدة  وهــي  بالعقــد  مقــرة   .... عليهــم 
موكلــي بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة يف الطائــف 
برقــم 36581 يف 1433/6/30هـــ هكــذا قــرر هــذا وقــد جــرى مــن 
االطــاع علــى مــا يلــي : أوال : صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن هــذه 
احملكمــة برقــم 33186515 يف 1433/4/12هـــ فوجــد يتضمــن ثبــوت 
وفــاة ....بتاريــخ 1433/3/19هـــ  وانحصــار ورثتــه يف أوالده البالغــن مــن 
زوجتــه املتوفــاة ....وهــم كل مــن ....و....و....و....و....و....و....ال وارث لــه 
يف   32338413 برقــم  احملكمــة  هــذه  مــن  الصــادر   : ثانيــا  ســواهم 
1432/11/27هـــ املصــدق مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 
دعــوى  يتضمــن  فوجــد  1433/6/3هـــ  يف   33279727 رقــم  بالقــرار 
مقامــة مــن ....ضــد أوالده كل مــن ....و....و....و....و....و....و.... أوالد ...... 
يف ملكيــة عقــارات مســجلة باســم زوجتــه ...... وقــد تضمــن الصــك مــا 
يلــي : أ- أن الــذي قــام بالترافــع يف القضيــة نيابــة عــن املدعــي مــن بدايــة 
القضيــة وحتــى انتهائهــا هــو املدعــي ...... - أن ......  مقــرة بدعــوى املدعي 
وأن العقــارات ملــك لوالدهــا وقــد أشــير فيــه إلــى وكالــة ...... للمدعــي 
...... ج - صــدر احلكــم لصالــح املدعــي ...... وقــد تــويف بعــد احلكــم 
وقبــل اكتســابه القطعيــة وقــد أشــير إلــى ذلــك يف صــك احلكــم ثالثــا : 
...... فوجــد يتضمــن  ...... وبــن  بــن احملامــي /  املبــرم  عقــد األتعــاب 
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االتفــاق بــن بــن احملامــي / ......  وبــن ...... علــى أن يقــوم الطــرف األول 
بتولــي القضيــة اخلاصــة بإثبــات ملكيــة الطــرف الثانــي للعقــارات التــي 
باســم زوجتــه املتوفــاة ...... وقــد نــص يف البنــد الرابــع منــه علــى أن أتعــاب 
الطــرف األول عــن هــذه القضيــة عشــرة يف املائــة مــن قيمــة العقــارات 
املــراد إثبــات ملكيتهــا علــى النحــو اآلتــي : أ- مقــدم أتعــاب : خمســة 
عشــر ألــف ريــال ب - باقــي األتعــاب : بعــد االنتهــاء مــن القضيــة ومذيــل 
بتوقيــع الطرفــن كل مــن ...... و...... وبســؤال املدعــى عليهمــا أصالــة 
ووكالــة عــن توقيــع والدهمــا يف العقــد وصحتــه فقــاال : إن هــذا هــو 
توقيــع والدنــا وال ننكــره هكــذا قــررا وقــد جــرى إرفــاق صــور ممــا 
أشــير إليــه يف املعاملــة وقــد حضــر يف هــذه اجللســة املدعــي أصالــة ...... 
ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل املدني رقم ...... وبســؤاله عما اســتلمه 
مــن مقــدم األتعــاب فقــال : إن مقــدم األتعــاب خمســة عشــر ألــف ريــال لــم 
أســتلم منهــا ســوى عشــرة آالف ريــال هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليهمــا أصالــة ووكالــة فقــاال : ال نعلــم عــن ذلــك شــيئا وبطلــب 
اليمــن مــن املدعــي علــى ذلــك اســتعد بذلــك ثــم أذنــت لــه فحلــف قائــا : 
» واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو إننــي لــم أســتلم مــن مقــدم األتعــاب يف 
العقــد املبــرم بينــي وبــن ...... بخصــوص ملكيتــه للعقــارات إال عشــرة 
آالف ريــال واهلل العظيــم واهلل العظيــم » هكــذا حلــف فجــرى ســؤال 
الطرفــن هــل لديكمــا مــا تريــدان إضافتــه ؟ فقــاال : ليــس لدينــا ســوى 
مــا قدمنــاه ونطلــب الفصــل يف القضيــة هكــذا قــررا فبنــاء علــى مــا 
تقــدم  مــن الدعــوى واإلجابــة وبعد دراســة القضيــة وتأملها وبعد االطاع 
علــى لفــات املعاملــة ومبــا أن املدعــي يطالــب بإثبــات حقــه يف العقــارات 
اململوكــة ملورثهــم لقــاء ترافعــه عنــه بنســبة قدرهــا عشــرة يف املائــة مــن 
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قيمتهــا وباقــي مقــدم األتعــاب خمســة آالف ريــال وألن منصــوص العقــد 
املبــرم بــن املدعــي وبــن مــورث املدعــى عليهــم ...... ينــص علــى أن أتعــاب 
الطــرف األول الــذي هــو املدعــي عــن القضيــة عشــرة يف املائــة مــن قيمــة 
العقــارات ومقــدم أتعــاب خمســة عشــر ألــف ريــال ومبــا أن العقــد أبــرم 
مــع مورثهــم يف قضيــة مقامــة منــه ضدهــم ومــن البديهــي بــأن ينكــروا 
ويجادلــوا يف املوضــوع مــا دام أن احلكــم مت ضدهــم بإثبــات ملكيــة 
والدهــم للعقــارات املشــار إليهــا أعــاه إال أن املدعــى عليهمــا أصالــة 
ووكالــة أقــرا بــأن التوقيــع يف العقــد هــو توقيــع مورثهــم وألن مــن أبــرم 
معــه العقــد قــد تــويف واألصــل هــو عــدم اســتام املدعــي حقــه مــن أتعــاب 
القضيــة وأقــر بأنــه لــم يســتلم ســوى عشــرة آالف ريــال واملدعــى عليهمــا 
أصالــة ووكالــة ال يعلمــون شــيئا عــن ذلــك وقــد حلــف اليمــن الشــرعية 
بعــد اإلذن لــه بذلــك بأنــه لــم يســتلم مــن مقــدم األتعــاب ســوى عشــرة 
آالف ريــال وألن العقــد شــريعة املتعاقديــن وقــد قــال النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم » املســلمون علــى شــروطهم » ومــا مت االتفــاق فيــه يعتبــر مــن 
قبيــل الديــن والديــن مقــدم علــى قســمة التركــة لقولــه تعالــى : » مــن 
بعــد وصيــة يوصــي بهــا أو ديــن » ال ســيما وأن ملــورث املدعــى عليهــم 
أمــواال ومــن ذلــك العقــارات التــي حكــم لــه بهــا واحملكــوم ببيعهــا 
باملــزاد العلنــي  لذلــك كلــه فقــد قــررت مــا يلــي : أوال : إلــزام ورثــة ...... 
بدفــع مبلــغ وقــدره خمســة آالف ريــال للمدعــي أصالــة ثانيــا : ثبــت لــدي 
ــة مــن قيمــة العقــارات املشــار إليهــا أعــاه  ــأن للمدعــي عشــرة يف املائ ب
حكمــت  تقــدم  ومبــا  لــه  وتســلم  العلنــي  باملــزاد  بيعهــا  بعــد  تخصــم 
واملدعــى  بــه  القناعــة  املدعــي  قــرر  الطرفــن  علــى  احلكــم  وبعــرض 
بائحــة  االســتئناف  وطلبــا  القناعــة  عــدم  ووكالــة  أصالــة  عليهمــا 
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يــوم  للمحكمــة  التقــدم  عليهمــا  بــأن  إفهامهمــا  فجــرى  اعتراضيــة 
لتقــدمي  احلكــم  صــك  مــن  نســخة  الســتام  1434/4/30هـــ  الثاثــاء 
اعتراضهمــا عليــه خــال ثاثــن يومــا مــن التاريــخ املذكــور وإذا لــم 
بطلــب  حقهمــا  فسيســقط  املذكــورة  املــدة  خــال  بذلــك  يتقدمــا 
االســتئناف وسيكتســب احلكــم القطعيــة، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى 
اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر يف 1434/4/21هـ

احلمــد هلل وحــده، وبعــد : ففــي يــوم األربعــاء 1434/9/9هـــ افتتحــت 
اجللســة وكان قــد جــرى بعــث املعاملــة حملكمــة االســتئناف مبكــة 
املكرمــة ثــم عــادت إلينــا بخطــاب فضيلــة رئيــس محكمــة االســتئناف 
مبكة املكرمة املكلف برقم 331171374 يف 1434/8/2هـ وبرفقه 
قــرار الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة برقــم 34280286 يف 1434/7/26هـــ 
املتضمــن بعــد املقدمــة مــا نصــه : وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
لفضيلــة  املعاملــة  إعــادة  باألكثريــة  تقــرر  االعتراضيــة  والائحــة 
حاكمهــا ملاحظــة أن فضيلــة ناضــر القضيــة قــد حكــم بإلــزام ورثــة 
ــة وحكمــه  ــال للمدعــي أصال ــغ خمســة آالف ري املتوفــى ...... بدفــع مبل
هــذا محــل نظــر حيــث لــم يفصــل فضيلتــه حكمــه ويبــن بــأن هــذا 
ــغ مــن التركــة والبــد مــن ذلــك. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى  املبل
ــه وســلم. قاضــي اســتئناف ...... توقيعــه  ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
ختمــه الشــخصي قاضــي اســتئناف ...... توقيعــه ختمــه الشــخصي رئيــس 
الدائــرة ...... موافــق علــى احلكــم توقيعــه ختمــه الشــخصي أ.هـــ وعليــه 
والعمــل  النافــع  للعلــم  وإياهــم  وفقنــي اهلل  الفضيلــة  أجيــب أصحــاب 
ــغ مــا دام أنــه يف ذمــة مــورث املدعــى عليهــم فيكــون  الصالــح بــأن املبل
مــن تركتــه وبعــد اإلجابــة لــم يظهــر لــي ســوى مــا أجريتــه وحكمــت بــه 
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وقــررت إعــادة املعاملــة حملكمــة االســتئناف إلكمــال الزمهــا، وبــاهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف 1434/9/9هـــ
احلمــد هلل ، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد :.فقــد جــرى 
اطاعنــا نحــن رئيــس وعضــوي الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
العامــة مكــة املكرمــة واملســجل  القاضــي باحملكمــة  الشــيخ/...... 
بعدد34194135وتاريــخ 1434/4/22هـــ املتضمــن دعــوى ...... ضــد ورثة 
......  واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
األجــراء  بعــد  احلكــم  علــى  املوافقــة  تقــررت  االعتراضيــة  والائحــة 
األخيــر املبنــي علــى قــرار الدائــرة رقــم 34280286يف 1434/7/26هـــ 

. وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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رقم الصك:34305617 تاريخه:1434/8/25هـ 
رقم الدعوى:34217704

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34382792 تاريخه: 1434/12/19هـ

أجــرة عمــل - توجيــه اليمــن علــى املدعــى عليــه - حلــف اليمــن النافية 
للدعــوى - احلكــم بــرد الدعوى.

1. قوله صلى اهلل عليه وسلم )ولكن اليمن على املدعى عليه( .
2. املادة 55 من نظام املرافعات الشرعية والئحتها التنفيذية.

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم بأنــه مت 
االتفــاق مــع املدعــى عليــه علــى أن يعمــل لديــه بوظيفــة معقــب إلجنــاز 
أعمالــه مــن تســديد فواتيــر الكهربــاء والهواتــف وعمل مســيرات رواتب 
للعمــال ودفــع رواتبهــم ودفــع اإليجــارات وحتصيــل اإليصــاالت ودفــع 
أقســاط شــركة ...  ووكيــل شــرعي عــن العمالــة املوجــودة لديــه مببلــغ 
شــهري قــدره ألــف وخمســمائة ريــال وقــد عمــل املدعــي لديــه ملــدة ســت 
ســنوات وطــول هــذه املــدة لــم يســتلم منــه الرواتــب الشــهرية وقدرهــا مائــة 
وثمانيــة آالف ريــال ويطلــب إلــزام املدعــى عليــه بدفــع الرواتــب املتأخــرة 
املشــار إليهــا - لــم يحضــر املدعــى عليــه مــع تبلغــه نظامــًا فجــرى الســير 
يف الدعــوى غيابيــًا بنــاء علــى املــادة 55 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية - 
ليــس للمدعــي بينــة علــى دعــواه ويطلــب ميــن املدعــى عليــه علــى نفيهــا 
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ورفعــت اجللســة لتبليــغ املدعــى عليــه بتوجــه اليمــن عليــه وأنــه إذا تخلــف 
بغيــر عــذر تقبلــه احملكمــة عــّد نــاكًا وســوف يقضــى عليــه بالنكــول 
بنــاء علــى املــادة 4/55 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية - حضــر املدعــى 
عليــه يف اجللســة التاليــة وأجــاب باملصادقــة علــى التعاقــد مــع املدعــى 
عليــه بــأن يعمــل معقــب لــه وأنــه اســتلم حقوقــه كاملــة وأنكــر تضمــن 
االتفــاق صــرف راتــب شــهري للمدعــي - حلــف املدعــى عليــه اليمــن 
النافيــة بالتعاقــد مــع املدعــي علــى صــرف راتــب شــهري لــه وأن ليــس 
بذمتــه املبلــغ املدعــى بــه - وإلنــكار املدعــى عليــه ملــا جــاء يف الدعــوى 
وســلم:  عليــه  اهلل  ولقولــه صلــى  عليــه  املدعــى  ميــن  املدعــي  ولطلــب 
)ولكــن اليمــن علــى املدعــى عليــه ( ولبــذل املدعــى عليــه اليمــن علــى 
نفــي دعــوى املدعــي ملــا تقــدم صــدر احلكــم بــرد دعــوى املدعــي - قنــع 
احلكــم  - صــدق  بائحــة  املدعــي  واعتــرض  باحلكــم  عليــه  املدعــى 
مــن الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة 

املكرمــة.

......القاضــي يف احملكمــة العامــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا 
ــة  القائــم بعمــل رئيــس  بينبــع وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيل
احملكمــة العامــة بينبــع برقــم 34217704 وتاريــخ 1434/05/11 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 341158046 وتاريــخ 1434/05/11 هـــ ففــي 
يــوم الســبت املوافــق1434/07/01 هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضر ......
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي ......وادعــى علــى الغائــب عــن 
مجلــس احلكــم الشــرعي ......قائــًا يف دعــواه إنــه يف شــهر جمــادى األول 
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مــن عام1428هـــ مت االتفــاق بينــي وبــن املدعــى عليــه علــى أن أعمــل لديه 
بوظيفــة ......إلجنــاز أعمالــه مــن تســديد فواتيــر الكهربــاء والهواتــف 
وعمــل مســيرات رواتــب للعمــال ودفع رواتبهم ودفــع اإليجارات وحتصيل 
اإليصــاالت ودفــع أقســاط شــركة ...  ووكيــل شــرعي عــن العمالــة 
املوجــودة لديــه مببلــغ شــهري قــدره)1,500( ألــف وخمســمائة ريــال وقــد 
عملــت لديــه ملــدة ســتة ســنوات وطــول هــذه املــدة لــم اســتلم منــه الرواتــب 
إلــزام  الشــهرية وقدرهــا)108,000( مائــة وثمانيــة آالف ريــال أطلــب 
املدعــى عليــه بدفــع الرواتــب املتأخــرة وقدرهــا)108,000( مائــة وثمانيــة 
آالف ريــال هكــذا ادعــى ؛ وقــد ســبق طلــب املدعــى عليــه املذكــور 
ملقابلــة خصمــه شــرعًا وتبلــغ باملواعيــد نظاميــًا ولــم يحضــر كمــا يتضــح 
مــن مرفقــات املعاملــة وهــي:)1( ورقة التبليــغ األولى وفيها حتديد املوعد 
املــؤرخ يف يــوم الســبت املوافق1434/05/25هـــ الســاعة احلاديــة عشــرة 
ــق محضــر اخلصــوم باحملكمــة واســتلمها رجــل األمــن  ــك عــن طري وذل
يف الشــركة ...... )2(وقــد ســبق الكتابــة لرئيــس محضــري اخلصــوم 
باحملكمــة باخلطــاب ذي الرقــم341271299 وتاريخ1434/05/26هـــ 
لتكليــف املدعــى عليــه باحلضــور للمحكمــة هــذا اليــوم وقــد وردنــا 
وبرفقــه  وتاريخ1434/07/01هـــ  الرقــم341271299  ذي  خطابهــم 
......املتضمن)إشــارة خلطــاب املشــرف اإلداري  قــرار محضــر اخلصــوم 
مت  ......بأنــه  املدعــو  إبــاغ  بشــأن  وتاريخ1434/05/26هـــ   ...... رقــم 
الذهــاب إلــى مقــر عمــل املدعــى عليــه بتاريخ1434/06/24هـــ وأفــادوا 
بأنــه غيــر متواجــد اآلن ومت االتصــال عليــه ولــم يجيــب أكثــر مــن مــرة 
ويف أوقــات مختلفــة ومت الذهــاب مــرة أخــرى بتاريخ1434/06/28هـــ 
وســألت موظــف األمــن عــن املدعــى عليــه وأفــاد بأنــه متواجــد ورفضــوا 
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االتصــال  عليــه شــخصيًا ومت  املدعــى  لتبليــغ  الشــركة  إلــى  دخولــي 
عليــه ولــم يجيــب حــرر احملضــر بتاريخ1434/07/01هـ(ا.هـــ وملــا ســبق 
واســتنادًا علــى املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
ونصهــا:) إذا غــاب املدعــى عليــه عــن اجللســة األولــى فيؤجــل النظــر يف 
القضيــة إلــى جلســة الحقــة يبلــغ بهــا املدعــى عليــه ، فــإن غــاب عــن هــذه 
اجللســة أو غــاب عــن جلســة أخــرى دون عــذر تقبلــه احملكمــة فتحكــم 
احملكمــة يف القضيــة ويعــد حكمهــا يف حــق املدعــى عليــه غيابيــًا مــا لم 
يكــن غيابــه بعــد قفــل بــاب املرافعــة يف القضيــة فيعــد احلكــم حضوريــًا 
ــت مــن املدعــي  ــذا فقــد قــررت الســير يف نظــر الدعــوى وطلب ( ا.هـــ ،ل
البينــة التــي تشــهد بصحــة دعــواه فأجــاب بقولــه ليــس لــدي بينــة هكــذا 
أجــاب فأفهمتــه أن لــه ميــن خصمــه علــى نفــي دعــواه فقــال أطلــب ميينــه 
ــا  ــادة 4/55  مــن نظــام املرافعــات الشــرعية والئحته ــى امل ــاًء عل ــذا وبن ل
التنفيذيــة ونصهــا )إذا توجهــت اليمــن علــى املدعــى عليــه بعــد ســماع 
بوجــوب  ويشــعر   ، التبليــغ  إجــراءات  حســب  بذلــك  فيبلــغ  الدعــوى 
حضــوره ألداء اليمــن  وأنــه إذا تخلــف بغيــر عــذر تقبلــه احملكمــة عــّد 
نــاكًا وســوف يقضــى عليــه بالنكــول( لــذا فســيتم إشــعار املدعــى 
عليــه بوجــوب حضــوره يف اجللســة القادمــة ألداء اليمــن وأنــه إذا تخلــف 
بغيــر عــذر تقبلــه احملكمــة عــّد نــاكًا وســوف يقضــى عليــه بالنكــول 
ويف جلســة أخــرى لــدي  أنــا ......القاضــي يف احملكمــة العامــة بينبــع 
يــوم  اإلثنــن  والقائــم بعمــل املكتــب القضائــي اخلامــس عليــه ففــي 
املوافــق1434/08/22 هـــ  افتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وحضــر 
......وجــرى  حلضــوره املدعــى عليــه ......ســعودي بالهويــة الوطنيــة رقــم 
ــم جــرى ســؤال املدعــى  ــا ث ــى املدعــي فصــادق عليه عــرض الدعــوى عل
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عليــه عــن الدعــوى فأجــاب : مــا ذكــره املدعــي مــن انــه عمــل معــي يف 
التعقيــب فصحيــح إال ان ذلــك كان عــن طريــق املكتــب الــذي ميلكــه 
واســمه مكتــب ......وقــد ســلمته كامــل حقوقــه  امــا مــا يدعيــه مــن 
راتــب شــهري فغيــر صحيــح ولــم أتعاقــد معــه علــى ذلــك ولســت مســتعدًا 
أن أدفــع لــه مــا ادعــى بــه هكــذا أجــاب املدعــى عليــه وبعــرض جوابــه 
علــى املدعــي قــال : مــا ذكــره املدعــى عليــه غيــر صحيــح والصحيــح مــا 
ذكرتــه فســالته عــن البينــه علــى دعــواه فقــال : ليــس لــدي بينــه واطلــب 
ــى نفــي دعــواي هكــذا قــال وبعــرض ذلــك علــى  ميــن املدعــى عليــه عل
ــذل اليمــن هكــذا قــال فأفهمتــه  ــي مســتعد بب ــه قــال : إن املدعــى علي
بخطــورة اليمــن وعظيــم شــانها فقــال: انــي احلــف علــى حــق فأذنــت 
لــه أن يحلــف فحلــف قائــًا: واهلل العظيــم واهلل العظيــم واهلل العظيــم 
إنــي لــم أتعاقــد مــع املدعــي هــذا احلاضــر علــى أن يعمــل معــي براتــب 
1500 ريــال شــهريًا وليــس يف ذمتــي مبلــغ 108000 ريــال للمدعــي واهلل 
العظيــم هكــذا حلــف املدعــى عليــه فبنــاء عليــه وبعــد ســماع الدعــوى 
ملــا  عليــه  املدعــى  والنــكار  املعاملــة  اوراق  علــى  واالطــاع  واالجابــة 
ــى اهلل  ــه صل جــاء يف الدعــوى ولطلــب املدعــي ميــن املدعــى عليــه ولقول
عليــه وســلم: )ولكــن اليمــن علــى املدعــى عليــه ( ولبــذل املدعــى عليــه 
اليمــن علــى نفــي دعــوى املدعــي لذلــك كلــه فقــد رددت دعــوى املدعــي 
ــه منهــا وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم  وأخليــت ســبيل املدعــى علي
علــى املدعــي قــرر اعتراضــه عليــه وأفهــم باملراجعــة يــوم اإلثنــن املوافــق 
1434/8/29هـــ الســتام نســخة احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه ويف 
حــال مضــت مــدة ثاثــن يومــًا ولــم يتقــدم باعتراضــه ولــم يــأت الســتام 
ويكتســب  االســتئناف  طلــب  حقــه يف  يســقط  فإنــه  احلكــم  نســخة 
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احلكــم القطعيــة وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر قناعتــه   وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/08/22 هـــ
احلمــد هلل ، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد :.فقــد جــرى منــا 
االطــاع نحــن رئيــس وعضــوي الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
الشيخ ......القاضي باحملكمة العامة بينبع واملسجل بعدد 34305617 
وتاريــخ 1434/8/25 هـــ املتضمــن دعــوى ...... ضــد ......واحملكــوم فيــه 
مبــادون باطنــه وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم مــع ماحظــة التنبيــه املرفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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املســتحصل العلــى األتعــاب والترافــع - القضــاء بالشــاهد و اليمــن - 
ال عبــرة بالطعــن مالــم يكــن عليــه بينــة - احلكــم بصــرف النظــر عــن 

الدعــوى.

1- مــا رواه ابــن عبــاس رضــي اهلل عنــه )أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
قضــى بيمــن وشــاهد( أخرجــه مســلم.

2- املادة )178( من نظام املرافعات 
3- املادة )181( من نظام املرافعات 

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه بأنــه ســبق وأن اتفــق معــه علــى أن 
يترافــع عنــه يف قضيــة علــى نســبة وقدرهــا عشــرون باملائــة 20% مــن 
املبلــغ الــذي يطالــب بــه وقــد باشــر املرافعــة يف هــذه القضيــة وصــدر 
حكــم يف القضيــة مــن احملكمــة العامــة بالقطيــف بعــدم االســتحقاق 
ولــم يعطــه املدعــى عليــه أتعابــه ويطلــب احلكــم عليــه بدفــع مســتحقاته 
علــى النســبة املذكــورة يف دعــواه وقدرهــا عشــرون ألــف ريــال حيــث 
ــال هكــذا ادعــى - أجــاب املدعــى  ــة ألــف ري ــغ الدعــوى هــو مائ أن مبل
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عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى ولكــن اشــترط يف ذلــك جنــاح القضيــة 
وقــد حكــم فيهــا بعــدم االســتحقاق وعليــه فليــس لــه شــيء ويطلــب رد 
الدعــوى - أنكــر املدعــي اشــتراط جنــاح القضيــة أحضــر املدعــى عليــه 
ــه - طعــن املدعــي بالشــاهد  ــق جواب ــه وهــي شــاهد واحــد شــهد طب بين
أنكــر  القضيــة  هــذه  يف  واستشــاره  عليــه  للمدعــى  مستشــار  وأنــه 
املدعــى عليــه هــذا الطعــن وليــس للمدعــي بينــة علــى هــذا الطعــن - 
وجهــت اليمــن للمدعــى عليــه  ليحلــف مــع شــاهده فحلــف علــى نفــي 
الدعــوى وعلــى أن االتفــاق كان علــى جنــاح القضيــة - حيــث طالــب 
املدعــي احلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع مبلغــا وقــدره عشــرون ألــف 
ــه  ــه عــن املدعــى علي ــغ الــذي تــوكل في ــال وهــي نســبة 20% مــن املبل ري
وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي مــن حصــول التوكيــل 
يف القضيــة ودفــع بــأن االتفــاق بينهمــا علــى هــذه النســبة إذا مت احلكــم 
يف القضيــة لصاحلــه وحيــث أنكــر املدعــي ذلــك ومبــا أن بينــة املدعــي 
شــاهد واحــد وألن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى بالشــاهد مــع 
اليمــن وحيــث حلــف املدعــى عليــه اليمــن املذكــورة أعــاه مــع شــاهده 
وحيــث أن الــذي يطالــب بــه املدعــي هــي نســبة مــن املبلــغ املطالــب بــه 
وليــس تقديــرا ألتعابــه وقــد حصــر دعــواه - ومت افهــام املدعــي بعــدم 
اســتحقاقه ملــا يطلبــه واحلكــم بصــرف النظــر عــن طلبــه - قنــع املدعــى 
عليــه باحلكــم واعتــرض املدعــي بائحــة صــدق احلكــم مــن الدائــرة 

احلقوقيــة األولــى مبحكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية.
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العاّمــة  .....القاضــي يف احملكمــة  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
مبحافظــة القطيــف   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   34239134 برقــم  القطيــف  مبحافظــة  العاَمــة  احملكمــة 
وتاريــخ   341263347 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/05/25
1434/05/25 هـــ  حضــر  .....ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم    .....وادعــى علــى احلاضــر معــه يف مجلــس احلكــم ..... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .....قائــا انــه ســبق وان اتفقــت 
مــع املدعــى عليــه علــى ان أترافــع عنــه يف القضيــة التــي بينــه وبــن ..... 
علــى نســبة وقدرهــا عشــرون باملائــة 20 % مــن املبلــغ الــذي يطالــب بــه 
القضيــة  القضيــة وصــدر حكــم يف  هــذه  املرافعــة يف  باشــرت  وقــد 
برقــم 33402738 يف 1433/9/5هـــ مــن احملكمــة العامــة بالقطيــف 
بعــدم االســتحقاق وقــد طالبــت املدعــى عليــه هــذا احلاضــر بأتعابــي عــن 
هــذه القضيــة حســب االتفــاق ولــم يعطينــي شــيئا وانــا اطلــب احلكــم 
عليــه بدفــع مســتحقاتي علــى النســبة املذكــورة يف دعــواي وهــو مبلغــا 
الــف  الدعــوى  هــو مائــة  ريــال حيــث إن مبلــغ  الــف  وقــدره عشــرون 
ــه اجــاب قائــا  ــى  املدعــى علي ــال هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى عل ري
: مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن حصــول االتفــاق بينــي وبينــه علــى 
النســبة املذكــورة يف الدعــوى وهــو مبلغــا وقــدره عشــرون الــف ريــال 
فهــذا صحيــح ولكــن كان اشــتراطنا يف ذلــك  علــى جنــاح القضيــة 
فقــد كان االتفــاق أن لــه النســبة املذكــورة مــن املبلــغ احملكــوم بــه 
والــذي حــدث ان القضيــة حكــم فيهــا بعــدم االســتحقاق وهــو الــذي 
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اســتعد بهــذا الترافــع وانــا لــم اطلــب منــه شــيء وعليــه فليــس لــه شــيء 
عنــدي بعــد ذلــك واطلــب رد الدعــوى  هــذه اجابتــي وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــي اجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــى عليــه غيــر صحيــح فلــم يكــن 
هــذا شــرط يف القضيــة اي احلكــم باملبلــغ وهــو الــذي حضــر لــدي يف 
املكتــب وطلــب منــي الترافــع يف ذلــك والنســبة حســب االتفــاق ســواء 
ربــح ام ال وإذا كان لديــه مــا يثبــت مــا قالــه مــن االشــتراط فعليــه ان 
يحضــره هكــذا اجــاب وبســؤال املدعــى عليــه عــن بينتــه علــى مــا دفــع 
بــه مــن  ان اســتحقاق املدعــي لهــذه النســبة متوقفــا علــى جنــاح القضيــة 
واحلكــم باملبلــغ فاجــاب قائــا لــدي شــاهد يشــهد بــأن ذلــك كان معلقــا 
علــى الربــح يف القضيــة واطلــب مهلــة الحضــاره  هكــذا اجــاب ثــم حضر 
..... لــه احضــر  الطرفــان وبســؤال املدعــى عليــه عمــا طلــب االمهــال 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .....وهــو مــن مواليــد عــام 
1385هـــ ويعمــل متســبب وال صلــة قرابــة لــه بالطرفــن وبســؤاله عمــا 
لديــه اجــاب قائــا اشــهد بــاهلل بأننــي كنــت يف مكتــب .....هــذا املدعــى 
عليــه  بعــد الظهــر وهــو جــاري ومكتبــه ماصــق ملكتبــي وقــد ســلم .....
هــذا املدعــى عليــه للمدعــي ..... الوكالــة وقــال لــه .....تقيــم الدعــوى 
علــى  .....ثــم تبــن أنــه اقــام الدعــوى علــى .....وعندمــا ابلغتــه بذلــك قــال 
اننــي اخبرتــه بــأن يقيــم الدعــوى علــى .....كمــا إننــي اشــهد بــاهلل بــأن 
الطرفــن اتفقــا علــى انــه مــا يخــرج مــن الدعــوى لــك فيهــا عشــرين يف 
املائــة وهــذا حصــل هــذا امامــي هــذا مــا لــدي وبــه اشــهد هكــذا شــهد 
وبعــرض الشــهادة علــى املدعــي اجــاب قائــا بــأن هــذه الشــهادة غيــر 
صحيحــة وهــذا الشــاهد لــم يكــن موجــودا يف املكتــب واالتفــاق كان 
يف مكتبــي وليــس يف مكتــب املدعــى عليــه كمــا ان الشــاهد  لــم يقــل 
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انــه ليــس لــي شــيء اذا لــم تربــح القضيــة هكــذا اجــاب فجــرى ســؤاله 
عــن الشــاهد فأجــاب قائــا إننــي ال أعرفــه هكــذا اجــاب فطلبــت مــن 
املدعــي زيــادة بينــة فأجــاب قائــا ليــس لــدي ســوى هــذا الشــاهد هكــذا 
أجــاب فطلبــت منــه تزكيــة الشــاهد فأجــاب قائــا اننــي مســتعد بذلــك 
هكــذا اجــاب وقــد قــرر املدعــي قائــا اننــي ارفــق هــذه الورقــة واطلــب 
االطــاع عليهــا هكــذا اجــاب وقــد ابــرز ورقــة واحــدة ومرفقــا بهــا صــك 
مــن ثــاث ورقــات وجــرى االطــاع عليها وارفقــت يف املعاملة  كما جرى 
اطــاع املدعــى عليــه يف اجللســة عليهــا  فقــرر املدعــى عليــه قائــا اننــي 
اطلــب فرصــة للــرد عليــه هكــذا اجــاب  ثــم حضــر الطرفــان ويف هــذه 
اجللســة جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن تزكيــة الشــاهد فأجــاب قائــا 
قــد أحضرتهمــا وأطلــب ســماع مــا لديهمــا هكــذا أجــاب ثــم أضــاف 
املدعــي قائــا لــدي طعــن يف الشــاهد الــذي حضــر يف هــذه اجللســة حيــث 
إننــي ســمعت املدعــى عليــه يستشــيره يف هــذه القضيــة وأخــذ صــورة مــن 
الئحــة الدعــوى التــي قدمتهــا للمحكمــة وكان ذلــك يف أحــد املكاتــب 
القضائيــة هكــذا أجــاب وجــرى عــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه فأجاب 
قائــا  إن ذلــك غيــر صحيــح والشــاهد ليــس مستشــارا لــي أبــدا ولــم 
استشــره يف القضيــة  وهــذا الــكام غيــر صحيــح هكــذا أجــاب فجرى 
ســؤال املدعــي هــل لديــك بينــة بــأن الشــاهد مستشــار للمدعــى عليــه 
يف القضيــة فأجــاب قائــا ليــس لــدي شــاهد ســوى موظــف املكتــب 
هكــذا أجــاب وقــد أحضــر املدعــى عليــه يف هــذه اجللســة كا مــن 
.....وبســؤاله عمــا  املدنــي رقــم  الســجل  .....ســعودي اجلنســية مبوجــب 
لديــه مــن شــهادة أجــاب قائــا أعــرف الشــاهد .....وأنــا أعرفــه منــذ زمــن 
طويــل مــن ســنوات عديــدة  وهــو عــدل مرضــي الشــهادة وال نعلــم عنــه إال 
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كل خيــر هكــذا شــهدا كمــا أحضــر .....ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم .....عمــا لديــه أجــاب قائــا أشــهد بــاهلل أننــي أعــرف 
الشــاهد .....وهــو عــدل مرضــي الشــهادة وال أعلــم عنــه إال كل خيــر وأنــا 
أعرفــه مــن مــدة طويلــة هكــذا شــهد ثــم وجهــت اليمــن للمدعــى عليــه  
ليحلــف مــع شــاهده فأجــاب قائــا أننــي مســتعد بــأداء اليمــن هكــذا 
أجــاب ثــم حلــف قائــا واهلل الــذي ال إلــه إال هــو أن مــا ذكــره املدعــي 
مــن أننــي اتفقــت معــه علــى اعطــاءه 20% مــن املبلــغ الــذي طالبــت بــه 
.....ســواء كســبت القضيــة أم لــم تكســب فهــذا غيــر صحيــح وواهلل 
العظيــم إن اتفاقنــا علــى أنــه إذا حكــم يف القضيــة لصاحلــي باملبلــغ فلــه 
عشــرين يف املائــة مــن املبلــغ احملكــوم بــه و واهلل العظيــم أن دعــواه 
علــي غيــر صحيحــة هكــذا أجــاب  وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واالجابــة وحيــث طالــب املدعــي احلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع مبلغــا 
وقــدره عشــرون ألــف ريــال وهــي نســبة 20% مــن املبلــغ الــذي تــوكل 
فيــه عــن املدعــى عليــه وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي 
مــن حصــول التوكيــل يف القضيــة ودفــع بــأن االتفــاق بينهمــا علــى هــذه 
النســبة إذا مت احلكــم يف القضيــة لصاحلــه وحيــث أنكــر املدعــي ذلــك 
وقــرر أن هــذه النســبة ســواء حكــم يف القضيــة لصاحلــه أم ال وحيــث 
طلــب مــن املدعــى عليــه البينــة علــى مــا دفــع بــه فأحضــر شــاهدا وعــدل 
التعديــل الشــرعي وحيــث طلــب منــه زيــادة بينــة فقــرر أنــه ليــس لديــه إال 
هــذا الشــاهد وحيــث أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى بالشــاهد 
مــع اليمــن وحيــث حلــف املدعــى عليــه اليمــن املذكــورة أعــاه مــع 
املبلــغ  مــن  نســبة  هــي  املدعــي  بــه  يطالــب  الــذي  أن  وحيــث  شــاهده 
املطالــب بــه وليــس تقديــرا ألتعابــه وقــد حصــر دعــواه يف ذلــك لــذا فقــد 
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أفهمــت املدعــي بعــدم اســتحقاقه ملــا يطلبــه وصرفــت النظــر عــن طلبــه 
ــه القناعــة  ــى الطرفــن قــرر املدعــى علي وبذلــك حكمــت وبعرضــه عل
وأمــا املدعــي فقــرر عــدم قناعتــه وطلــب رفعهــا لاســتئناف  واســتعد 
االربعــاء  يــوم  احملكمــة  مبراجعــة  وأفهــم  اعتراضيــة  الئحــة  بتقــدمي 
املوافــق 1434/8/10هـــ  الســتام نســخة مــن احلكــم لتقــدمي اعتراضــه 
خــال مــدة أقصاهــا ثاثــون يومــًا وإذا لــم يقــدم الائحــة خــال الفتــرة 
املذكــورة يســقط حقــه يف التمييــز ويكتســب احلكــم القطعيــة وذلــك 
بنــاء علــى  املــادة مائــة وثمانيــة وســبعون مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل جــرى مــا دون يف 1434/8/7هـــ  وصل

وآلــه وصحبــه أجمعــن
ثــم  حضــر املدعــي وجــرى تســليمه صــورة مــن احلكــم الصــادر منهــا 
برقــم  34290714  يف 1434/8/8هـــ وجــرى إفهامــه مبقتضــى املــادة 
مائــة وثمانيــة وســبعون مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ثــم وردتنــا الائحــة 
االعتراضيــة املقدمــة مــن املدعــي وكالــة وقيــدت باحملكمــة برقــم   
342147582 يف 1434/9/8هـ وهي مكونة من ورقة واحدة ومرفقن 
وقــد جــرى االطــاع علــى الائحــة ولــم يظهــر لــي مــا يؤثــر علــى احلكــم  
وبنــاء علــى املــادة مائــة وواحــد وثمانــون مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
الفقــرة األولــى مــن الائحــة التنفيذيــة لــذا فقــد قــررت رفــع املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم جــرى مــا دون يف  1434/10/8هـــ 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى رســولنا محمــد وآلــه وصحبــه 
األولــى يف  احلقوقيــة  الدائــرة  نحــن قضــاة  اطلعنــا  فقــد    ... بعــد  أمــا 
مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة 
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فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظة القطيف برقــم 341263347 
وتاريــخ 1434/10/29هـــ واملقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 342522403 
فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/11/5هـــ  وتاريــخ 
القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ..... املســجل برقــم 34290714 وتاريــخ 
1434/8/8هـــ اخلــاص بدعــوى/ ...... ضــد/ ..... يف قضيــة حقوقيــة وقــد 
تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا 
املصادقــة علــى احلكــم ، ولبيانــه حــرر قــي 1435/1/22هـــ ، واهلل ولــي 

التوفيــق .
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رقم الصك: 34291127 تاريخه: 1434/8/8هـ  
رقم الدعوى: 34289348

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34315707  تاريخه: 1434/9/9هـ

املدعــى  املدعــى الســتقدام  مادفعــه  قيمــة  ســداد   - عمالــة  اســتقدام 
عليهــا - مترجــم لكــون املدعــى عليهــا اجنبيــه - عــدم الرغبــه يف العمــل 
لإلصابــة بالســكري - األجيــر اخلــاص يضمــن بالتعــدي أو التفريــط 
املدعــى  ماغرمــه  بســداد  عليهــا  املدعــى  الــزام   - - مقاصــة قضائيــة 

. الســتقدامها 

األجير اخلاص يضمن بالتعدي أو التفريط.

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليهــا انــه اســتقدمها للعمــل لديــه كعاملــة 
منزليــة ملــده ســنتن بالتكلفــة املذكــورة يف دعــواه وأنهــا عملــت لديــه 
مــدة ســتة أشــهر وعشــرة أيــام وســلمها رواتــب أربعــة أشــهر ثــم قامــت 
بالهــرب مــن منزلــه وعثــر عليهــا بعــد ذلــك مركــز شــؤون اخلــدم، ولــذا 
طلــب احلكــم عليهــا بالرجــوع إلــى العمــل لديــه لباقــي مــدة العقــد أو أن 
تدفــع لــه مــا غرمــه لقــاء اســتقدامه لهــا- أقــرت املدعــى عليهــا بواســطة 
املترجــم مبــا جــاء يف الدعــوى ودفعــت بأنهــا ال ترغب بالرجــوع إلى العمل 
لديــه لكونهــا مريضــة بالســكري وآالم يف العظــام فــا تســتطيع العمل 
كمــا أنهــا ال تســتطيع دفــع مبلــغ االســتقدام للمدعــي لعــدم وجــود مــال 
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لديهــا- طلبــت احملكمــة مــن املدعــى عليهــا تقريــرًا طبيــًا يثبــت عجزهــا 
عــن العمــل فقــررت أنــه ليــس لديهــا مــا يثبــت ذلــك- أفهمــت احملكمــة 
املدعــي بــأن مــا طلبــه مــن إلــزام املدعــى عليهــا بإكمــال العمــل لديــه 
باقــي مــدة العقــد ال يتوافــق مــع األصــول الشــرعية وال ميكــن إنفــاذه 
ــه مــا  ــا ل ــه وحصــره يف دفــع املدعــى عليه ــة فعــدل عــن طلب وهــي ممتنع
غرمــه لقــاء اســتقدامها- املدعــى عليهــا مبنزلــة األجيــر اخلــاص الــذي 
عليــه الضمــان بالتفريــط أو التعــدي وامتناعهــا عــن العمــل وهروبهــا دون 
ســبب وجيــه تعــد وتفريــط فيلزمهــا ضمــان مــا غرمــه املدعــي- قضــت 
احملكمــة بإلــزام املدعــى عليهــا أن تدفــع للمدعــي مــا غرمــه بســبب 
ــع املدعــي  ــه- قن اســتقدامها بعــد إجــراء مقاصــة مــع باقــي رواتبهــا لدي
باحلكــم وعارضــت عليــه املدعــى عليهــا- قــررت محكمــة االســتئناف 

باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض برقــم 34289348 وتاريــخ 1434/06/24 هـــ املقيــدة 
يــوم  وتاريــخ 1434/06/24 هـــ ففــي  برقــم 341521831  باحملكمــة 
 11  :  30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/07/16  األحــد 
وفيهــا حضــر ........  ســعودي اجلنســية احلامــل لبطاقــة الهويــة الوطنيــة 
اجلنســية  ســريانكية   ........ معــه  احلاضــرة  علــى  وادعــى   ........ رقــم 
هــذه  ان  عليهــا  دعــواه  يف  قائــا   ........ رقــم  اجلــواز  اإلقامــة  مبوجــب 
احلاضــرة معــي مت اســتقدامها مــن مكتــب ... بالريــاض للعمــل عنــدي 
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عاملــه منزليــه ملــده ســنتن بــدأت مــن تاريــخ حضورهــا للمملكــة بتاريــخ 
1433/10/29هـــ وبراتــب شــهري قــدره ثمامنائــة ريــال وكلفنــي رســوم 
اســتقدامها مبلــغ خمســة عشــر الــف ريــال اضافــه الــى مبلــغ الفــي ريــال 
رســوم تأشــيره واملجمــوع ســبعه عشــر الــف ريــال وقــد عملــت عنــدي مــدة 
ــم  ــه اشــهر فقــط ث ــب اربع ــا روات ــام وقــد اعطيته ســتة اشــهر وعشــرة اي
انهــا قامــت بالهــروب مــن منزلــي وبعــد ان بلغــت عنهــا بفتــرة اتصــل علــي 
مركــز شــؤون اخلــدم واخبرونــي انهــا لديهــم واطلــب احلكــم عليهــا 
الــى العمــل عنــدي واكمــال مــده العقــد  يف هــذه الدعــوى بالرجــوع 
الســنتن او تدفــع لــي مــا غرمتــه لقــاء اســتقدامي لهــا وهــو مبلــغ ســبعه 
عشــر الــف ريــال هــذه دعــواي وابــرز املدعــي عقــد اتفــاق بينــه وبــن 
مكتــب ... لاســتقدام صــادر مــن املكتــب املذكــور برقــم 46674 يف 
1433/9/26هـــ ومبطالعتــه وجدتــه يتضمــن ان يقــوم املكتــب املذكــور 
بالتوســط باســتقدام خادمــه واحــده مــن ســيرالنكا مقابــل مبلــغ خمســة 
الــف ريــال وعليــه تواقيــع للمذكوريــن وختــم باســم املكتــب  عشــر 
املذكــور كمــا ابــرز ســند قبــض صــادر مــن املكتــب املذكــور برقــم 
42954 يف 1433/9/26هـــ باســتام مبلــغ خمســة عشــر الــف ريــال مــن 
املدعــي مقابــل اســتقدام عاملــه منزليــه مــن ســيرالنكا كمــا ابــرز 
تذكــرة مراجعــه تأشــيرات صــادره مــن مكتــب العمــل وقــد تضمــن 
املوافقــة علــى طلــب املدعــي اســتقدام عاملــه منزليــه مــن ســيرالنكا 
هــذا وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــا فأجابــت علــى لســان مترجــم 
احملكمــة ........ بقولهــا مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه صحيــح اال اننــي 
ال ارغــب بالرجــوع الــى منزلــه حيــث اننــي مريضــه وزاد علــي مــرض 
الســكري واعانــي مــن آالم يف عظامــي وال اســتطيع العمــل كمــا اننــي 
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ال اســتطيع دفــع مبلــغ االســتقدام للمدعــي لعــدم وجــود مــال عنــدي 
هــذا وبعــرض ذلــك علــى املدعــي فقــال نعــم املدعــى عليهــا مريضــه 
بالســكري وقمــت بعاجهــا يف مســتوصف ...واعطوهــا ا لعــاج الــازم 
وهــذا املــرض ال مينــع مــن العمــل هــذا فســالت املدعــى عليهــا هــل لديهــا 
تقريــر طبــي علــى انهــا ال تســتطيع العمــل فقالــت ال يوجــد عنــدي ذلــك 
هــذا فعرضــت علــى الطرفــن مــن ان يقــوم املدعــي بنقــل كفالــه املدعــى 
ــدي مــن  ــع ل ــده فقــال املدعــي ال مان ــى شــخص اخــر للعمــل عن ــا ال عليه
ــي الــى شــخص  ذلــك امــا املدعــى عليهــا فقالــت ال ارغــب بنقــل كفالت
اخــر وارغــب بتســفيري لبــادي ثــم ابــرز املدعــي جــواز ســفر املدعــى 
التأشــيرة  علــى  وباالطــاع  2012/7/4م  وتاريــخ   ........ رقــم  عليهــا 
املرفقــة بهــذا اجلــواز تبــن ان رقمهــا ........ وتاريخهــا 1433/10/18هـــ 
واســم املدعــى عليهــا ........ لغــرض العمــل لــدى ..... .....أهـــ هــذا فجــرى 
افهــام املدعــى بــان مــا طلبــه مــن الــزام املدعــى عليهــا بإكمــال العمــل 
لديــه مــدة العقــد الســنتن ال يتوافــق مــع االصــول الشــرعية وال ميكــن 
انفــاذه وهــي ممتنعــه ورافضــه فقــال املدعــي اقــرر اذا عدولــي عــن طلبــي 
هــذا واطلــب ان تدفــع لــي املدعــى عليهــا مــا غرمتــه لقــاء اســتقدامي لهــا 
مــن مــال وقــدره ســبعة عشــر الــف ريــال وال مانــع لــدي مــن خصــم باقــي 
رواتبهــا التــي لهــا عنــدي مــن املبلــغ املدعــى بــه هــذا فطلبــت مــن املدعــي 
ابــراز التقريــر الطبــي الــذي عملــه للمدعــى عليهــا فابــرز تقريــرا طبيــا 
صــادرا مــن مســتوصف ...برقــم 1125 يف 1434/7/2هـــ وقــد تضمــن ان 
املدعــى عليهــا تعانــي مــن التهــاب يف املســالك البوليــة وارتفــاع بالســكر 
هــذا  واإلجابــة  الدعــوى  مــن  تقــدم  ملــا  فنظــرا  .أهـــ  بنســبه 530مجــم 
وحيــث ان مــا ذكرتــه املدعــى عليهــا مــن ســبب امتناعهــا عــن العمــل 
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غيــر مقنــع حيــث ان مــرض الســكري ال مينــع مــن العمــل خصوصــا 
ان املدعــى عليهــا ليســت كبيــره فهــي تبلــغ مــن العمــر ثمانيــة وثاثــن 
عامــا حيــث ان تاريــخ ميادهــا 1976/10/20م حســبما جــاء يف جــواز 
ســفرها ولــم تســتقدم ويتــم التعاقــد معهــا اال مــن اجــل ان ينتفــع املدعــى 
بخدمتهــا وعملهــا وهــي مبنزلــه االجيــر اخلــاص الــذي عليــه الضمــان 
ــم  ــا املدعــى عليهــا تعــدت وفرطــت بهروبهــا ث بالتفريــط او التعــدي وهن
برفضهــا العمــل واخلــت بعقــد العمــل بــدون ســبب وجيــه وفوتــت علــى 
املدعــى حقــه يف االنتفــاع بخدمتهــا بباقــي مــدة العقــد واالجــازة عقــد 
الزم كمــا انهــا احلقــت باملدعــي ضــررا ماديــا بإضاعــة مــا دفعــه مــن 
ــه فيلزمهــا ضمــان مــا غرمــه ودفعــه  ــر اســتقدامها للعمــل لدي مــال نظي
املدعــي هــذا وحيــث ان مــا دفعــه املدعــي مبلــغ ســبعة عشــر الــف ريــال 
وباقــي رواتــب املدعــى عليهــا عنــد املدعــي الــف وثمامنائــة وســبعه وســتون 
ريــال والفــرق بعــد املقاصــة خمســة عشــر الــف ومائــه وثاثــة وثاثــون 
ريــاال فقــد حكمــت علــى املدعــى عليهــا ان تدفــع للمدعــى خمســة عشــر 
الــف ومائــه وثاثــة وثاثــن ريــاال هــذا وبعــرض احلكــم علــى املدعــى 
عليهــا بواســطه مترجــم احملكمــة ........ فقــررت عــدم القناعــة باحلكــم 
وطلبــت االســتئناف فأجيبــت لطلبهــا كمــا قــررت بقولهــا اننــي ال ارغــب 
يف اســتام نســخه مــن قــرار احلكــم لاعتــراض عليــه وامنــا اطلــب تدويــن 
اعتراضــي يف ضبــط القضيــة وهــو انــه ليــس لــي قــدره يف دفــع املبلــغ 
احملكــوم بــه علــي حيــث ال مــال عنــدي هــذا هــو اعتراضــي وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/07/30 هـــ
صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34315707 وتاريــخ 	 

1434/9/9هـ 
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رقم الصك: 34368555 تاريخه: 1434/11/24هـ  
رقم الدعوى: 34501872

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34373422 تاريخه: 1434/11/27هـ

عقــد اجــرة علــى عمــل- جتديــد إقامــة عامــل - مطالبــة بفســخ عقــد 
اجــرة وإعــادة أجــرة أعمــال التعقيــب لعــدم إجنــاز جــزء العمــل- اإلجــارة 
ــه بفســخ  ــإرادة طــرف واحــد- اقــرار املدعــى علي عقــد الزم ال ينفســخ ب
العقــد وارجــاع املبالــغ التــي ميكــن اســتعادتها - احلكــم بــرد املبالــغ التــي 

ميكــن اســتعادتها واملقــر بهــا ورد الدعــوى يف غيــر ذلــك .  

1- اإلجارة عقد الزم من الطرفن. كشاف القناع )3/262(.
2- جــاء يف كشــاف القنــاع )263/3(: »وإن فســخها املســتأجر مــن غيــر 

عيــب لــم تنفســخ اإلجــارة«.
3- جــاء يف املغنــي )23/8(: »أنــه عقــد -أي اإلجــارة- ال يجــوز فســخه 

لغيــر عــذر«.
4- جــاء يف بدايــة املجتهــد )229/2(: »ال ينفســخ - أي عقــد اإلجــارة - 

إال مبــا تنفســخ بــه العقــود الالزمــة ..إلــخ«.

أعمــال  ماليــًا مقابــل  مبلغــا  للمدعــى عليــه  دفــع  بأنــه  املدعــي  ادعــى 
ــم يجــدد  ــه ل ــه إال أن املدعــى علي ــد إقامــة عامــل لدي ــى جتدي تعقيــب عل
اإلقامــة املذكــورة، ولــذا طلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بإرجــاع 
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كامــل املبلــغ الــذي دفعــه لــه- أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى 
ودفــع بأنــه بــدأ يف العمــل املتفــق عليــه فقــام بســداد رســوم مكتــب 
العمــل ثــم طلــب منــه املدعــي العــدول عــن التجديــد فلــم يتمكــن مــن 
إقامــة  جتديــد  بإكمــال  مســتعد  وأنــه  املدفوعــة  الرســوم  اســترجاع 
تكاليــف  مــن  عليــه  بقــي  مــا  املدعــي  أكمــل  إذا  املذكــور  العامــل 
التجديــد وإذا لــم يرغــب املدعــي بذلــك فــا مانــع لديــه مــن إعــادة باقــي 
ــد بنفســه- اإلجــارة عقــد الزم مــن  ــه ليكمــل إجــراءات التجدي ــغ ل املبل
ــه  ــه العقــود الازمــة واملدعــى علي الطرفــن ال ينفســخ إال مبــا تنفســخ ب
وافــق علــى فســخ العقــد علــى باقــي العمــل- قضــت احملكمــة بإلــزام 
املدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعــي املبلــغ الــذي يقابــل العمــل الــذي لــم 
ينجــز كمــا قضــت بــرد دعــوى املدعــي يف مطالبتــه باملبلــغ الــذي يقابــل 
العمــل املنجــز مــن املدعــى عليــه- قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض 
عليــه املدعــي- قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد يف يــوم 
رئيــس احملكمــة   ........ أنــا  لــدي  1434/11/20هـــ  املوافــق  اخلميــس 
العامــة مبحافظــة بقعــاء افتتحــت اجللســة يف الســاعة العاشــرة والنصــف 
صباحــا للنظــر يف الدعــوى املقدمــة مــن ........ ضــد ... واملقيــدة بهــذه 
احملكمــة برقــم 342544637 يف 1434/11/9هـــ واحملالــة لــي برقــم 
 ........ اجللســة  هــذه  يف  حضــر  وقــد  1434/11/9هـــ  يف   34501872
علــى  وادعــى   ........ رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي 
احلاضــر معــه يف هــذه اجللســة ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
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املدنــي رقــم ........ قائــا يف حتريــر دعــواه لقــد دفعــت للمدعــى عليــه 
بتاريــخ 1434/5/19هـــ بصفتــه مالــك مكتــب مجموعــة ... مبلغــا قــدره 
ثاثــة آالف ومائــة ريــال وذلــك لتجديــد إقامــة العامــل اخلــاص بــي وهــو...
ورقــم إقامتــه ....... ومهنتــه عامــل تربيــة مواشــي ولــم يتــم جتديــد اإلقامــة 
حتــى اآلن أطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بإرجــاع كامــل املبلــغ الــذي 
دفعتــه لــه وقــدره ثاثــة آالف ومائــة ريــال هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى 
عليــه عــن دعــوى املدعــي أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن 
اســتامي للمبلــغ املذكــور يف دعــواه فهــذا صحيــح علمــا بــأن ألفــن 
وخمســمائة ريــال مــن إجمالــي املبلــغ املذكــور يف دعــوى املدعــي خــاص 
لرســوم مكتــب العمــل وقمــت بســدادها واملتبقــي وقــدره ســتمائة ريــال 
رســوم للجــوازات وقمــت بســدادها واملبلــغ املدفــوع للجــوازات وقــدره 
ســتمائة ريــال أســتطيع إرجاعــه للمدعــي وأمــا رســوم مكتــب العمــل 
وقدرهــا ألفــان وخمســمائة ريــال فــا ميكــن إرجاعهــا حســب نظــام 
وهــو  املدعــي  طلــب  بإكمــال  مســتعد  بأننــي  علمــا  العمــل  مكتــب 
جتديــد إقامــة العامــل املذكــور يف دعــواه إذا دفــع مــا بقــي عليــه مــن 
تكاليــف جتديــد إقامــة العامــل وقدرهــا مائــة ريــال وتســديد الغرامــات 
إن كان عليــه غرامــات تأخيــر هكــذا أجــاب املدعــى عليــه وعنــد 
وصــول القضيــة لهــذا احلــد رفعــت اجللســة النتهــاء وقتهــا وطلبــت مــن 
املدعــى عليــه إحضــار الســجل التجــاري اخلــاص مبكتــب مجموعــة ... 
ويف جلســة أخــرى وفيهــا حضــر املدعــي واملدعــى عليــه وقــد أبــرز املدعــى 
عليــه الســجل التجــاري رقــم ....... يف 1414/6/28هـــ واملتضمــن أن ........ 
مالــك مجموعــة ... وقــد جــرى منــي عــرض الصلــح علــى الطرفــن فلــم 
يســتجيبا لــه فســألت الطرفــن هــل بينكمــا عقــد مكتــوب فأجابــا 
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بالنفــي ثــم ســألت املدعــي عمــا ذكــره املدعــى عليــه يف اجللســة الســابقة 
فأجــاب مــا ذكــره املدعــى عليــه يف جوابــه صحيــح جملــة وتفصيــا 
الــذي  املبلــغ  عــن  عليــه  املدعــى  ســألت  ثــم  املدعــي  أجــاب  هكــذا 
دفــع ملكتــب العمــل وقــدره ألفــان وخمســمائة ريــال فقــال إنــه متعلــق 
بالســجل املدنــي للمدعــي وبإمــكان املدعــي إكمــال جتديــد إقامــة 
العامــل وســألته ملــاذا لــم يتــم التجديــد للعامــل فقــال إن املدعــي راجعنــا 
باملكتــب وطلــب جتديــد رخصــة العامــل املذكــور ودفعنــا تكاليــف 
ــا بعــد خمــس دقائــق  اإلصــدار للجــوازات وملكتــب العمــل ثــم عــاد إلين
وقــال إننــي عدلــت عــن التجديــد وال أرغــب فيــه ثــم ســألت املدعــي عــن 
ذلــك فقــال مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن أننــي راجعــت املكتــب لطلــب 
جتديــد رخصــة إقامــة العامــل ثــم رجوعــي لهــم مــرة أخــرى وطلبــي منهــم 
العــدول عــن التجديــد فهــذا صحيــح هكــذا أجاب املدعي فبنــاء على ما 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ونظــرا ألن املدعــى عليــه ال يســتطيع إرجــاع 
املبلــغ الــذي دفــع ملكتــب العمــل نظــرا ألن املبلــغ املدفــوع ملكتــب العمــل 
ــق بســجله  ــال مســجل باســم املدعــي ومتعل وقــدره ألفــان وخمســمائة ري
املدنــي وبإمــكان املدعــي إكمــال إجــراءات جتديــد الرخصــة مــن قبلــه 
وألن االتفــاق الــذي حصــل بــن الطرفــن يعتبــر إجــارة فاملدعــى عليــه 
وهــو مالــك مكتــب مجموعــة ... يعتبــر أجيــر مشــترك وألن فســخ العقــد 
مت مــن قبــل املدعــي واإلجــارة عقــد الزم مــن الطرفــن انظــر كشــاف 
القنــاع 262/3 كمــا جــاء يف كشــاف القنــاع 263/3 مــا نصــه )وإن 
فســخها املســتأجر مــن غيــر عيــب لــم تنفســخ اإلجــارة( وجــاء يف املغنــي 
ــر عــذر( ــه عقــد -أي اإلجــارة- ال يجــوز فســخه لغي 23/8 مــا نصــه )أن
وجــاء يف بدايــة املجتهــد ونهايــة املقتصــد مــا نصــه 229/2 )ال ينفســخ - 
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أي عقــد اإلجــارة - إال مبــا تنفســخ بــه العقــود الازمــة مــن وجــود العيــب 
بهــا أو ذهــاب محــل اســتيفاء املنفعــة ( وألن املدعــى عليــه لــم يظهــر 
منــه عيــب أو خلــل يف إجنــاز العمــل فهــو ال ميانــع مــن إجنــاز العمــل إذا 
أكمــل املدعــي الرســوم املتبقيــة فاســتيفاء املنفعــة وهــي جتديــد رخصــة 
العامــل املذكــور ممكنــة كمــا أن املدعــي لــم يذكــر عيبــا يوجــب 
ــغ  ــق باملبل الفســخ وألن املدعــى عليــه وافــق علــى فســخ العقــد فيمــا يتعل
املدفــوع للجــوازات وقــدره ســتمائة ريــال وملــا تقــدم كلــه فقــد حكمــت 
مبــا يلــي أوال أن يدفــع املدعــى عليــه للمدعــي مبلــغ ســتمائة ريــال وهــي 
الرســوم التــي دفعــت للجــوازات ثانيــا رددت دعــوى املدعــي يف مطالبتــه 
يف باقــي املبلــغ وقــدره ألفــان وخمســمائة ريــال وأفهمتــه بــأن لــه مطالبــة 
مــن بيــده العــن إذا رغــب وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى 
عليــه القناعــة بــه وقــرر املدعــي االعتــراض علــى احلكــم وطالــب بتمييــزه 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل عل ــك وصل ــب لذل ــة فأجي ــدون الئحــة اعتراضي ب

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/11/23هـــ
ــا  ــدي أن ــي بعــده فل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحدهـــ والصــاة والســام عل
العامــة مبحافظــة بقعــاء افتتحــت اجللســة يف  ........ رئيــس احملكمــة 
يــوم االثنــن املوافــق 1434/12/16هـــ الســاعة الواحــدة وخمســة عشــر 
دقيقــة ظهــرا بنــاء علــى ورود املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بحائــل 
الدائــرة  قــرار  بهــا  ومرفقــا  1434/12/3هـــ  يف   342544637 برقــم 
احلقوقيــة األولــى رقــم 34373422 يف 1434/11/27هـــ املتضمــن مــا 
نصــه بعــد املقدمــة وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
قررنــا املصادقــة علــى مــا حكــم بــه فضيلتــه وصلــى اهلل وســلم علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف 1434/12/16هـــ.
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: 3457090 تاريُخه: 1434/3/7هـ     كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3351663

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34198915 تاريخه:1434/4/27هـ

شــفعة- شــفعة جــار- بيــع مزرعــة- وجــود حــدود مســتقلة بــن مزرعــة 
املدعــي واملدعــى عليــه- الشــهادة بــأن األرض محاطــة بعقــوم وشــبوك- 
املرفــق املشــترك يخــدم ســائر املــزارع املجــاورة - صــرف النظــر لكــون 

العــن املباعــة غيــر مشــاعة )مفــروزة مســتقلة(.

1. »الشــفعة تثبــت للجــار فيمــا إذا كان شــريكا يف حقــوق امللــك مــن 
طريــق أو مســيل وغيرهــا« )املبــدع 206/5(.

2. قرار هيئة كبار العلماء رقم 44 يف 1396/4/13هــ.

تقــدم وكيــل املدعــي بدعــواه ضــد املدعــى عليــه بأنــه اشــترى املزرعــة 
املجــاورة ملزرعــة موكلــه التــي تفصــل بينــه وبــن مزرعــة والــده ويطالــب 
بأنــه اشــترى املزرعــة املجــاورة ملزرعــة  بالشــفعة- أقــر املدعــى عليــه 
املدعــي ودفــع بــأن شــروط اســتحقاق املدعــي للشــفعة ال تنطبــق علــى 
الواقعــة- طلــب صــرف النظــر عــن دعــواه كمــا طلــب تعويضــه عــن 
األضــرار التــي حلقــت بــه جــراء تعليــق تصرفــه يف أرضــه طــول املــدة التــي 
ســتبقى موقوفــة بســبب الدعــوى وحترمــه مــن بيــع أرضــه واســتثمار املبلغ 
الكبيــر قيمــة األرض ، خاصــة عنــد عــدم اســتقرار أســعار األراضــي 
ببعــض  املدعــي  متســك  احملامــاة-  أتعــاب  وحتمــل  الراهــن  الوقــت  يف 
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النصــوص الشــرعية وأقــوال بعــض أهــل العلــم باســتحقاق اجلــار للشــفعة 
إن اشــتركا يف حــق مــن حقــوق امللــك كالطريــق وأن الطريــق املوصــل 
للمزرعتــن واملــزارع املجــاورة واحــد- أنكــر املدعــي بأنــه لــم يطالــب 
بهــا علــى الفــور وقــرر بأنــه طالــب بهــا فــور علمــه بالبيــع وأن الراجــح 
بــأن املطالبــة بالشــفعة علــى التراخــي ال الفــور وأن طلبــه للصلــح ال يلــزم 
البيــع - أحضــر املدعــى عليــه شــاهدين شــهدا  منــه اإلقــرار بصحــة 
بــأن املزرعــة محاطــة بشــبوك وعقــوم- عليــه وملــا رواه جابــر -رضــي 
اهلل عنــه- قــال: »أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى بالشــفعة يف 
كل مــا لــم يقســم فــإذا وقعــت احلــدود وصرفــت الطــرق فــا شــفعة »، 
وألن أهــل العلــم -رحمهــم اهلل تعالــى- قــرروا بــأن الشــفعة تثبــت للجــار 
فيمــا إذا كان شــريكان يف حقــوق امللــك مــن طريــق أو مســيل وغيرهــا 
)املبــدع 206/5(، وقــد صــدر قــرار هيئــة كبــار العلمــاء رقــم: 44 يف 
املرافــق  يف  بالشــركة  تثبــت  الشــفعة  أن  املتضمــن  1396/4/13هــــ 
اخلاصــة كالبئــر والطريــق واملســيل ، ومبــا أن املدعــي لــم يذكــر وجــود 
اشــتراك بينــه وبــن املدعــى عليــه إال الطريــق املذكــور، وقــد قــرر أنــه 
طريــق عــام وقــد شــهد الشــاهدان أن األرض محيــوزة ومعقمــة؛ لذلــك 
كلــه فقــد صرفــت الدائــرة النظــر عــن دعــوى املدعــي لعــدم اســتحقاقه 
الشــفعة كمــا صرفــت النظــر عــن طلبــات املدعــى عليــه وأفهمتــه بــأن 
لــه التقــدم بهــا بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة - وبعــرض احلكــم 
عليهمــا، قــرر املدعــى عليــه القناعــة، قــرر املدعــي االعتــراض بتقــدمي 
الئحــة فأفهــم بالتعليمــات - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.
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 احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ......................القاضــي يف احملكمــة 
العامــة بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة العامــة بالريــاض برقــم 3351663 وتاريــخ 1433/01/19هـــ 
ــخ 1433/01/19ه ففــي  املقيــدة باحملكمــة برقــم 33133609 وتــــاريــــ
ــة الســاعة  ــوافق1433/04/10 هـــ افتتحــت اجلــــلســــ ــوم الســبت املــــــ يــــــــ
مبوجــب  اجلنســية  ..........................ســعودي  حضــر  وفيهــا   11  :  10
ــه وكيــا عــن ......................... ــي رقــم .................. بصفت الســجل املدن
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل املزاحميــة برقــم 14 يف 
1433/4/10هـــ واملخــول لــه فيهــا بإقامــة الدعاوى واملخاصمــة واملرافعة 
واملدافعــة وســماع الدعــاوي والــرد عليهــا وإقامــة البينــة واإلقــرار وحضــر 
حلضــوره ............................ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم .................. بصفتــه وكيــا عــن ....................... مبوجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب الريــاض برقــم 3339621  
وقبــول  واملدافعــة  باملرافعــة  فيهــا  لــه  واملخــول  1433/4/7هـــ  وتاريــخ 
األحــكام ونفيهــا وطلــب اإلســتئناف قائــا يف دعــواه إن موكلــي ميلــك 
املزرعــة الواقعــة يف مركــز اجللــه شــمال طريــق الريــاض الطائــف ويحــد 
أرض موكلــي أرض زراعيــة مملوكــة ... مــن الشــمال وقــد قــام مالــك 
أصالــة.......................  عليــه  املدعــى  علــى  ببيعهــا  املذكــورة  االرض 
قبــل  ببيعهــا  موكلــي  علــم  وقــد  ريــال  ألــف  وســتمائة  مليــون  مببلــغ 
افراغهــا للمدعــى عليــه بيــوم فقــام باالتصــال علــى املدعــى عليــه أصالــة 
وأخبــره أنــه شــافع يف األرض لكونهــا حتــده مــن الشــمال وهــذه األرض 
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بينــه وبــن أرض والــده فقــال لــه املدعــى عليــه يكــون خيــر ثــم قــام 
بإقفــال جوالــه وموكلــي يرغــب يف شــراء هــذه األرض وأننــي أطلــب 
يف دعــواي هــذه ســؤال املدعــى عليــه وكالــة وإثبــات شــفعة موكلــي 
بهــا مــن املدعــى عليــه  يف االرض املذكــورة وشــرائها لكونــه أحــق 
هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة قــال إننــي أطلــب إمهالــي 
ملراجعــة موكلــي واســتعد بإحضــار اجلــواب يف اجللســة القادمــة هــذا 
مــا لــدي وقــال املدعــي وكالــة إننــي ســبق وإن تقدمــت بطلــب احلجــز 
التحفظــي علــى األرض املدعــى بهــا وأقــرر لديكــم عــدول موكلــي 
عــن هــذا الطلــب هــذا مــا لــدي وبنــاء عليــه فقــد جــرى رفــع اجللســة ويف 
جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــه ................. واملدعــى عليــه وكالــه 
.................. وابــرز املدعــى عليــه وكالــة الوكالــة الصــادرة مــن كتابــه 
عــدل جنــوب الريــاض الثانيــة برقــم 33151641 يف 1433/7/2هـــ والتي 
وكلــه فيهــا .......................... وجعــل لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة 
واالقــرار واالنــكار والصلــح وطلــب اليمــن ورده وابــرز املدعــى عليــه 

ــي جــاء فيهــا ــة املكــون مــن صفحتــن والت ــه اجلوابي ــه مذكرت وكال
1433هـــ   /01/19 وتاريــخ   )33133609( رقــم  الدعـــوى  إلـــى  إشـــارة 
 / املـــكرم  موكلــي  ضـــد   .........................  / املكــرم  مــن  املقامـــة 
لــه بحجــة أن  ...........................املتضمنــة طلــب إفــراغ أرض موكلــي 
األرض املوصوفــة أدنــاه تقــع بينــه وبــن ملــك مزرعــة والــده ومتداخلــة 
بــن صكوكهمــا الواقعــة يف ................. التابعــة حملافظــة املزاحميــة 
ــي مــن املكــرم / .....................مبوجــب عقــد  ــي اشــتراها موكل )) الت
البيــع رقــم )55( وتاريــخ 10/26/ 1432هـــ مبلــغ وقــدره مليــون وســتمائة 
ألــف ريــال )1600000( باإلضافــة إلــى مبلــغ الســعي البالــغ أربعــون ألــف 
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ريــال )40000( ومســاحتها مليونــن وأربعمائــة وواحــد وعشــرين ألــف 
وثاثمائــة وخمســة وســبعون متــر مربــع )2421375( واألرض حســب 
وعقــم  بشــبك  ومحــدودة  محيــوزة  الشــهود  وشــهادة  العقــد  شــروط 
مــن جميــع اجلهــات ومــا بداخلــه داخــل يف البيــع ويحدهــا مــن الغــرب 
شــارع عــام عرضــه خمســون متــرا )50( م وقــد مت إفراغهــا ملوكلــي 
مبوجــب الصــك رقــم )3/149/1697( وتاريــخ1432/11/11ه الصــادر 
ــة عــدل املزاحميــة((. وعليــه أطلــب صــرف النظــر عــن طلــب  مــن كتاب

املدعــي لألمــور التاليــة :
ــوزة ومحاطــة بشــبك وعقــم  ــر ذي صفــة فــاألرض محي أواًل: املدعــي غي
ترابــي ، وهــي القطعــة الزراعيــة رقــم )4( مــن املخطــط الزراعــي رقــم 
ــة وعشــرين  ــر مــن ثاث )6/218( الصــادر مــن وزارة الزراعــة منــذ أكث
ســنة حســب تاريــخ صــك األرض الصــادر مــن كتابــة عــدل محافظــة 
القويعيــة رقــم )52ح2 صـ52ــــ( وتاريــخ 1409/12/21هـــ وقد مت إفراغها 
ملوكلي مبوجب الصك رقم )3/149/1697( وتاريخ 1432/11/11هـ 
((  الصــادر مــن كتابــة عــدل املزاحميــة والكروكــي واســتلم موكلــي 
األرض خاليــة غيــر مشــغولة بعــد الوقــوف عليهــا فقبضهــا يف محلهــا 
وصــارت يف حوزتــه وحتــت يــده محيــوزة ومحــدودة بشــبك وعقــم مــن 
ــة  ــع، واألرض ليســت متداخل ــه داخــل يف البي ــع اجلهــات ومــا بداخل جمي
بــن أرض املدعــي وبــن مزرعــة والــده أو متداخلــة بــن صكوكهمــا 
حســب الصكــوك والكروكــي ، علمــا أن املدعــي لــم يذكــر موقــع 
عقــاره وحــدوده وكامــل أطوالــه ومســاحته وصــك متلكــه وموقــع اجلــزء 

املتداخــل مــن العقــار وحــدوده وأطوالــه ومســاحته. 
ثانيــًا : األرض معروضــة للبيــع منــذ أكثــر مــن ســنة ، واألرض ومعظــم 
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مأهولــة  وغيــر  مهجــورة  مــزارع  عــن  عبــارة  هــي  املجــاورة  األراضــي 
بالســكان. 

ثالثــًا : املدعــي ليــس شــريكا للبائــع يف األرض وال شــريكا يف منافعهــا 
، فاألرض يحدها من الشمال أرض .............. وجنوبا مزرعة ............... 

وشــرقا أرض ........................ وغربا شــارع عام عرضه
بيــان  أو  مســتند  أي  دعــواه  صحيفــة  يف  يذكــر  ولــم  متــرا  خمســون 
يثبــت شــيئا مــن ذلــك ، وقــد صــدر قــرار فتــوى هيئــة كبــار العلمــاء ذو 
الرقــم )44( يف 1396/4/13هـــ يف الــدورة الثامنــة املنعقــدة يف الريــاض 
والتيــوردت بصيغــة تعميــم علــى كافــة احملاكــم بالرقــم 13/161/ت 
خطــاب  علــى  واملبنــي  العــدل  وزيــر  معالــي   مــن  1396/8/12هـــ  يف 
املقــام الســامي ذي الرقــم 17080 يف 1396/7/15هـــ )... قــرر املجلــس 
باألكثريــة أن الشــفعة تثبــت بالشــركة يف املرافــق اخلاصــة كالبئــر...  
العقــار  مــن  قســمته  ال ميكــن  فيمــا  الشــفعة  تثبــت  ونحوهمــا كمــا 
كالبيــت واحلانــوت الصغيريــن ....، وملــا روى البخــاري يف صحيحــه وأبــو 
داود والترمــذي يف ســننهما بإســنادهم إلــى جابــر بــن عبــداهلل رضــي اهلل 
عنهمــا قــال : قضــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم بالشــفعة يف كل 

مــا لــم يقســم فــإذا وقعــت احلــدود وصرفــت الطــرق فــا شــفعة ...( .
رابعــُا : املدعــي تبلــغ بالبيــع حـســـب إقــراره علــى لســان وكيله يف اجلـــلسة   
4/10/ 1433هـــ واملــدون يف محضــر اجللســة أنــه تبلــغ ليلــة إفــراغ الصــك 
الفــور  علــى  بالشــفعة  يبــادر  ولــم  بتاريــخ 1432/11/11هـــ  للمشــتري 
ــة بالشــفعة وتقــدمي  ــر مــن شــهرين يف املطالب وقــد تراخــى و تأخــر أكث
صحيفــة دعــواه حتــى تاريــخ 1433/1/19هـــ . وقــد ورديف األثــر )الشــفعة 
كحــل العقــال( )فــإن قيدهــا مكانــه ثبــت حقــه، وإال فاللــوم عليــه( 
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)إمنــا الشــفعة ملــن واثبهــا ( ومــن تراخــى عــن املطالبــة ســقط حقــه يف 
الشــفعة

خامســًا : عــرض املدعــي علــى املشــتري شــراء األرض بفائــدة )خمســون 
ألــف ريــال( بتاريخ1432/11/17هـــ بحضــور ............................. وبعــد 
فتــرة قبــل تقــدمي صحيفــة الدعــوى عــرض شــرائها مببلــغ مليونــن ريــال 
عــن طريــق ... و...، وهــذا يــدل علــى إقــراره بأنهــا ملــك للمشــتري وأن 
ليــس لــه أصــًا حــق يف الشــفعة. وعليــه أطلــب صــرف النظــر عــن طلــب 
املدعــي لألســباب املذكــورة أعــاه ، كمــا أطلــب تعويــض موكلــي 
عــن األضــرار التــي حلقــت بــه جــراء تعليــق تصرفــه يف أرضــه وطــول 
املــدة التــي ســتبقى موقوفــه بســبب الدعــوى وحترمــه مــن بيــع أرضــه 
واســتثمار املبلــغ الكبيــر قيمــة األرض ، خاصــة عنــد عــدم اســتقرار 
أســعار األراضــي يف الوقــت الراهــن وحتمــل أتعــاب احملامــاة اهـــ وبعــرض 
جــواب املدعــى عليــه وكالــه علــى املدعــي وكالــه بعــد تســليمه صــوره 
مــن املذكــرة اجلوابيــة قــال اطلــب امهالــي ملراجعــة موكلــي واســتعد 
إلحضار اجلواب يف اجللســة القادمة وبناء عليه مت رفع اجللســة ويف جلســة 
اخــرى حضــر املدعــي وكالــة وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وكالــة 
واملدونــة هوياتهمــا ســابقا، وقــدم املدعــي وكالــة مذكــرة جــاء فيهــا: 
1- مــا ذكــره املدعــي عليــه وكالــة بقولــه )واســتلم موكلــي األرض 
خاليــة غيــر مشــغولة بعــد الوقــوف عليهــا فقبضهــا يف محلهــا وصــارت يف 
حوزتــه وحتــت يــده محيــوزة ومحــدودة بشــبك وعقــم مــن جميــع اجلهــات 
ومــا بداخلــه داخــل يف البيــع ..إلــخ ( وتعقيبــي :أنــا ال أطالــب بإزالــة حتــى 
ــة مــا تقــدم إمنــا أطالــب بالشــفعة والشــفعة  يذكــر املدعــى عليــه وكال
هــي حــق متلــك العقــار املبيــع جبــرا عــن املشــترى مبــا قــام عليــه مــن ثمــن 
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وتكاليــف ، أمــا مــا ذكــره بقولــه )واألرض ليســت متداخلــة بــن أرض 
املدعــي وبــن مزرعــة والــده أو متداخلــة بــن صكوكهــا ..إلــخ (  فهــذا 
غيــر صحيــح، بــل مــا ورد بإجابتــه بإقــراره بالبنــد )ثالثــًا( يفيــد وقوعــه 
يف التناقــض وعــدم صحــة مــا ورد بدفعــه حــن قــال )األرض يحدهــا 
.................... )والــد املدعــي( وجنوبــًا مزرعــة /  مــن الشــمال أرض / 
............... )املدعــي أصالــة(.2- قولــه أنــي لســت شــريكا يف األرض 
ــك  ــم أجــازوا ذلــك ملــن يشــترك يف حــق مــن حقــوق املل أقــول : أهــل العل
كالطريــق مثــا ملــا رواه أصحــاب الســن بإســناد صحيــح عــن جابــر 
عــن النبــي، صلــى اهلل عليــه وســلم، قــال: اجلــار أحــق بشــفعة جــاره، 
ينتظــر بهــا وإن كان غائبــا إذا كان طريقهمــا واحــدا قــال ابــن القيــم: 
وعلــى هــذا القــول تــدل أحاديــث جابــر منطوقهــا ومفهومهــا ويــزول عنهــا 
القضــاء واالختــاف. وقــد فصــل هــذه النقطــة الشــيخ محمــد العثيمــن 
بقولــه : فــإذا قــال قائــل: مــا الدليــل علــى مــا اشــترطه املؤلــف ألن قولــه: 
ــه فقــال: فــا شــفعة جلــار  ح ب لشــريك يف أرض يخــرج اجلــار، وقــد صــرَّ
فمــا الدليــل قالــوا: إن الدليــل قــول جابــر ـ رضــي اهلل عنــه ـ: )قضــى 
النبــي صّلــى اهلل عليــه وســّلم بالشــفعة يف كل مــا لــم يقســم( فمفهومــه 
أن مــا قســم ليــس فيــه شــفعة، وإذا قســم صــار الشــريك جــارًا، كأرض 
بــن رجلــن اقتســماها كانــت يف األول مشــتركة واآلن صــار الشــريك 
جــارًا، واحلديــث: )قضــى النبــي صّلــى اهلل عليــه وســّلم بالشــفعة فيــكل 
مــا لــم يقســم( هــذا املنطــوق، ومفهومــه ال شــفعة فيمــا قســم، والنتيجــة 
ال شــفعة للجــار ألنــه إذا كان اجلــار الــذي كان شــريكًا بــاألول ال 
شــفعة لــه، فاجلــار الــذي ليــس بينــه وبــن جــاره شــركة مــن بــاب أولــى. 
إذا  يجــب  ألنــه  نظــر؛  فيــه  احلديــث  بهــذا  االســتدالل  نقــول:  ولكــن 
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بــه كامــًا، وإذا اســتدللنا باحلديــث  اســتدللنا باحلديــث أن نســتدل 
كامــًا لــزم أن يكــون اجلــار لــه شــفعة يف بعــض األحــوال، وليــس لــه 
شــفعة يف بعــض األحــوال، يقــول جابــرـ رضــي اهلل عنــه ـ: )فــإذا وقعــت 
احلــدود وصرفــت الطــرق فــا شــفعة( فاحلديــث بــنَّ أنــه إذا حصلــت 
فــت الطــرق، بــأن كان هــذا  القســمة ورســمت األرض بحدودهــا وصرِّ
اجلانــب لــه طريــق واجلانــب اآلخــر لــه طريــق فــا شــفعة، فيؤخــذ مــن 
ف فالشــفعة  لــم ُيصــرَّ لــو اقتســما وبقــي الطريــق واحــدًا  هــذا أنهمــا 
باقيــة، وهــذا هــو القــول الراجــح، أن اجلــار لــه الشــفعة فيحــال وليــس لــه 
الشــفعة يف حــال، فــإذا كانــت الطريــق واحــدة، أو املــاء الــذي يســقى 
بــه الــزرع واحــدًا، أو أي شــيء اشــتركا فيــه مــن حــق امللــك فــإن الشــفعة 
ثابتــة، وإذا لــم يكــن بينهمــا حــق مشــترك فــا شــفعة، هــذا هــو القــول 
الراجــح يف ثبــوت الشــفعة للجــار، وعليــه يحمــل حديــث: اجلــار أحــق 
بســقبه ، وهــو اختيــار شــيخ اإلســام ابــن تيميــة ـ رحمــه اهلل ـ. وقــال 
ــًا حلديــث: اجلــار أحــق بســقبه أي:  بعــض العلمــاء: للجــار الشــفعة مطلق
مبــا جــاوره.3- لــم أعلــم عــن عــرض األرض للبيــع خصوصــا وأن غالــب 
عليــه  املدعــى  يســتطيع  وال  البــاد  خــارج  األخيــرة  الســنوات  إقامتــي 
إثبــات علمــي بالبيــع.4-: إننــي بــادرت لطلــب الشــفعة حــال علمــي وال 
ميلــك املدعــى عليــه البينــة علــى رضــاي وتهاونــي ، واالســتدالل مــن قبــل 
املدعــى عليــه بحديــث: الشــفعة ملــن واثبهــا والشــفعة كحــل العقــال [ أرد 
عليــه بــأن هذيــن احلديثــن ضعيفــن كمــا قــال ابــن عثيمــن وأضــاف  : 
ال ُيحتــج بهمــا وال ميكــن أن يتوصــل بهمــا إلــى إســقاط حــق املســلم فــا 
اعتمــاد عليهمــا، وإذا لــم يكــن عليهمــا اعتمــاد رجعنــا إلــى األصــل، 
واألصــل أن كل مــن ثبــت لــه حــق فإنــه ال يســقط إال مبــا يــدل علــى 
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النبــي صّلــى اهلل عليــه وســّلم  هــذا حــق شــرعي: قضــى  رضــاه؛ ألن 
بالشــفعة يف كل مــا لــم يقســم فهــذا قضــاء نبــوي ال ميكــن أن يســقط 
إال مبــا يــدل علــى الرضــا. وعليــه فالقــول الراجــح الــذي يتعــن األخــذ 
بــه أن يقــال: هــي علــى التراخــي ال تســقط إال مبــا يــدل علــى الرضــا. 
5- ال صحــة لطلــب الشــراء وكنــت حريصــا علــى ســامة النفــوس فــا 
يســقط حقــي مــن الشــفعة قــال ابــن عثيمــن رحمــه اهلل  : لكــن ينبغــي 
أن يقــال: إن اللــوازم التــي ذكروهــا مــن أن طلــب املصاحلــة، أو طلــب 
البعــض، أو مــا أشــبه ذلــك، تــدل علــى أنــه أقــر البيــع، ينبغــي أن يقــال: 
إذا وقــع هــذا مــن عالــم فنعــم، وإن وقــع مــن جاهــل ال يــدري، وقــال: أنــا 
أريــد املصاحلــة دفعــًا للمطالبــة وكســر قلبــه، ومــا أشــبه ذلــك، فإنــه ال 
ــم، وبــن مــن ال  ينبغــي أن تســقط الشــفعة، فيفــرق بــن مــن يفهــم ويعل
ــم، فــإذا قــال: صاحلنــي، أو جنعلهــا أنصافــًا لــك النصــف  يفهــم وال يعل
ولــي النصــف، عــن ســامة قلــب وعــدم معرفــة فينبغــي أن ال تســقط 
الشــفعة؛ ألنــه يف هــذه احلــال معــذور، وكمــا عــذروا مــن لــم يطلبهــا علــى 
الفــور مبــا عــذروه بــه، فهــذه مثلهــا واخلاصــة: أن الشــفعة حق للشــفيع ال 
تســقط إال مبــا يــدل علــى رضــاه، أمــا كونهــا حقــًا للشــفيع فهــو قضــاء 
نبــوي: قضــى بالشــفعة يف كل مــا يقســم ، وأمــا كونهــا ال تســقط 
إال برضــاه؛ فألنهــا حقــه، وال ميكــن أن تؤخــذ احلقــوق مــن أصحابهــا 
مبذكرتــه  عليــه  املدعــي  ذكــره  مــا  بخصــوص  وكذلــك  كرهــًا 
الســابقة يف البنــد خامســا بــأن موكلــي عــرض شــرائها مببلــغ مليونــن 
ريــال عــن طريــق كًا مــن ................ و.................، فأنــه بعــد رجــوع 
موكلــي لهــم أنكــرا ذلــك، ومســتعدون بالشــهادة بذلــك.6- كمــا أن 
املدعــى عليــه لــم يعمــل بأمركــم املنــع مــن التصــرف يف األرض حلــن 
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نهايــة القضيــة بــل قــام ببيــع قطــع فيهــا ومــن املؤســف جــدًا أنــه بــاع علــى 
أنــاس يعتبــرون دخــاء علــى املنطقــة ويخالفــون أهلهــا يف عقيدتهــم )ال 
والء إال ببــراء( وقــد صــدرت فتــاوى أهــل العلــم بحرمــة ذلــك ممــا يؤكــد 
الضــرر علينــا. وحلكمــة الشــفعة مــن حيــث دفــع الضــرر عــن الشــفيع، 
إذ قــد ال تتفــق أخاقــه وعاداتــه ومذهبــه مــع املشــترى اجلديــد ، وقــد 
يكــون مؤذيــا ســيء األخــاق أو العــادات أو الطبــاع، ولقولــه صلــى اهلل 
عليــه وســلم ) جــار الــدار أحــق بالــدار( و ) اجلــار أحــق بســقبه (. بجميــع 
مــا ســبق فإنــي أطلــب حقــي بالشــفعة مــن املدعــى عليــه ، وبعرضــه علــى 
املدعــى عليــه وكالــة بعــد تســليمه صــورة منهــا قــال اواًل املدعــي غير ذي 
صفــة فــاألرض محيــوزة ومحاطــة بشــبك وعقــم ترابــي، وهــي القطعــة 
ــة رقــم )4( مــن املخطــط الزراعــي رقــم )6/218( الصــادر مــن  الزراعي
وزارة الزراعــة منــذ أكثــر مــن ثاثــة وعشــرين ســنة حســب تاريــخ صــك 
األرض الصــادر مــن كتابــة عدل محافظة القويعية رقم )52ح2 صـ52ــ( 
الصــك  مبوجــب  ملوكلــي  إفراغهــا  وقــدمت  1409/12/21هـــ  وتاريــخ 
كتابــة  مــن  (الصــادر  وتاريخ1432/11/11هـــ  رقــم)3/149/1697( 
عــدل املزاحميــة والكروكــي املرفــق صورتــه واســتلم موكلــي األرض 
ــة غيــر مشــغولة بعــد الوقــوف عليهــا فقبضهــا يف محلهــا وصــارت  خالي
يف حوزتــه وحتــت يــده ، محيــوزة ومحــدودة بشــبك وعقــم مــن جميــع 
اجلهــات ومــا بداخلــه داخــل يف البيع)وقــد أقــر املدعــي صراحــة بذلــك 
يف مذكرتــه الدفاعيــة الفقــرة األولــى التــي ســلمها وكيلــه يف اجللســة 
الرابعــة وســجلت يف محضــر اجللســة( علمــا أن املدعــي لــم يذكــر موقــع 
عقــاره وحــدوده وكامــل أطوالــه ومســاحته وصــك متلكــه وموقــع اجلــزء 
املتداخــل مــن العقــار وحــدوده وأطوالــه ومســاحته ،وهــل يوجــد لديــه 
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صــك ملكيــة أم ال ثانيــًا: ذكــر املدعــي أنــه يشــترك يف حــق مــن حقــوق 
ــق عــام عرضــه خمســون  ــح فالطري ــر صحي ــق وهــذا غي ــك كالطري املل
متــرا وليــس خــاص بينهمــا كمــا هــو موضــح يف الكروكــي ومذكــور 
يف صــور الصكــوك املســلمة لفضيلتكــم يف اجللســة املاضيــة ، وقــد 
صدر قرار فتوى هيئة كبار العلماء ذو الرقم )44( يف 1396/4/13هـ 
يف الــدورة الثامنــة املنعقــدة يف الريــاض والتــي وردت بصيغــة تعميــم علــى 
كافــة احملاكــم بالرقــم 13/161/ت يف 1396/8/12هـــ مــن معالــي 
وزيــر العــدل واملبنــي علــى خطــاب املقــام الســامي ذي الرقــم 17080يف 
1396/7/15هـ ).. قرر املجلس باألكثرية أن الشــفعة تثبت بالشــركة 
يف املرافــق اخلاصــة كالبئــر والطريــق ونحوهمــا كمــا تثبــت الشــفعة 
فيمــا ال ميكــن قســمته مــن العقــار كالبيــت واحلانــوت الصغيرين ..، وملا 
ــو داود والترمــذي فيســننهما بإســنادهم  روى البخــاري يف صحيحــه وأب
إلــى جابــر بــن عبــداهلل رضــي اهلل عنهمــا قــال : قضــى رســول اهلل صلــى 
اهلل عليــه وســلم بالشــفعة يف كل مــا لــم يقســم فــإذا وقعــت احلــدود 

وصرفــت الطــرق فــا شــفعة ..(.
ــًا :ذكــر أنــه طلــب الشــفعة حــال علمــه ولــم يذكــر تاريخــا لذلــك  ثالث
، وأكتفــي مبــا ذكرتــه يف املذكــرة الســابقة عــن هــذه الفقــرة رابعــُا: 
أنكــر املدعــي أنــه عــرض شــرائها مببلــغ مليونــن ريــال عــن طريــق 
كًا مــن ..............و................  وأنهمــا أنكــرا ذلــك وعليــه فــإن املبلــغ 
ليــس هدفــا يف ذاتــه ، وأكتفــي مبــا ذكرتــه يف املذكــرة الســابقة عــن 
هــذه الفقــرة .خامســًا: ذكــر املدعــي أن موكلــي لــم يعمــل بأمــر املنــع 
مــن التصــرف يف األرض حلــن نهايــة القضيــة ، ولــم يصــدر أي خطــاب 
باملنــع وأكتفــي عــن بقيــة الفقــرات مبــا ذكرتــه يف املذكــرة الســابقة 
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وعليــه أطلــب صــرف النظــر عــن طلــب املدعــي واحلكــم بذلــك لألســباب 
ــي عــن األضــرار التــي  ــب تعويــض موكل املذكــورة أعــاه ،كمــا أطل
وطــول  فيهــا  وجــود قضيــة  بســبب  املشــترين  ابتعــاد  جــراء  بــه  حلقــت 
املــدة التــي ســتبقى معطلــة بســبب الدعــوى وحترمــه مــن اســتثمار املبلــغ 
الكبيــر )قيمــة األرض(، خاصــة عنــد عــدم اســتقرار أســعار األراضــي 
يف الوقــت الراهــن ، وحتمــل أتعــاب احملامــاة وبعرضــه علــى املدعــي 
األرض  هــل  أعلــم  وال  دعــواي  قدمــت يف  مبــا  اكتفــي  قــال  وكالــة 
محيــوزة بعقــوم وشــبوك هــذا مــا لــدي ، وقــال املدعــى عليــه وكالــة 
لــدي بينــة علــى أن األرض محيــوزة ومحاطــة بعقــوم وشــبوك واســتعد 
ــه فقــد مت رفــع اجللســة ويف جلســة  ــاء علي ــدي وبن بإحضارهــا هــذا مــا ل
اخــرى حضــر املدعــي أصالــة/ .................... حامــل الســجل املدنــي رقــم: 
املدونــة   ............... املدعــي وكالــة  ).......................( وحضــر حلضــوره 
هويتــه ســابقا، كمــا حضــر املدعــى عليــه أصالــة/ .................... حامــل 
املدعــى  حلضــوره  وحضــر    )..……………( رقــم:  املدنــي  الســجل 
عليــه وكالــة/ ................. حامــل الســجل املدنــي رقــم: )..................( 
بالوكالــة عــن ............... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
الثانيــة بجنــوب الريــاض برقــم: )34219243( وتاريــخ 1434/2/24هـــــ 
واالقــرار  اليمــن  وطلــب  واملرافعــة  واملدافعــة  املطالبــة  تخولــه  والتــي 
واالنــكار، وقــال املدعــي وكالــة إن مزرعــة موكلــي ومزرعــة املدعــى 
عليــه ومزرعــة والــد موكلــي كلهــا ميــر بهــا طريــق عــام عرضــه خمســن 
متــر يخــدم هــذه املــزارع، وغيرهــا، هــذا مــا لــدي. وقــال املدعــى عليــه 
أصالــة/ إن األرض محــل الدعــوى محيــوزة وميــر بهــا الطريــق املذكــور 
مــن جهــة الغــرب ولــدي بينــة أطلــب ســماعها، وأحضــر معــه كا مــن: 
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و2/   ،).....................( رقــم:  املدنــي  الســجل  حامــل   ....................  /1
...................... حامــل الســجل املدنــي رقــم: ).................(، وطلــب ســماع 
 ............. األول  الشــاهد  قــال  لديهمــا  عمــا  وبســؤالهما  لديهمــا،  مــا 
وليــس  أعمــل  تبــراك وال  عــام 1354 وأســكن يف  مــن مواليــد  إننــي 
بينــي وبــن املدعــي وال املدعــى عليــه أي عاقــة قرابــة، وأشــهد هلل بــأن 
األرض محــل النــزاع الواقعــة يف شــمال اجللــه التــي يدعــي بهــا املدعــي 
كانــت ملــكا ل................... ثــم باعهــا علــى .................. ثــم ............. 
علــى .................، واألرض محاطــة بعقــوم وشــبوك، هــذا مــا لــدي مــن 
ــد عــام  ــي مــن موالي ــي إنن شــهادة، وأشــهد هلل بهــا. وقــال الشــاهد الثان
1382هــــ وأســكن يف الريــاض، وأعمــل يف جامعــة امللــك ســعود، وال 
تربطنــي باملدعــي وال املدعــى عليــه أي عاقــة قرابــة، وأشــهد اهلل بــأن 
األرض محــل النــزاع الواقعــة يف شــمال اجللــه التــي يدعــي بهــا املدعــي 
كانــت ملــك ل.................... ثــم باعهــا علــى ................. ثــم ............... 
باعهــا علــى ..................، واألرض محاطــة بعقــوم وشــبوك، هــذا مــا 
لــدي مــن شــهادة، وأشــهد هلل بهــا، هــذا مــا لــدي. وبعــرض الشــهود 
ــة، قــال: أمــا الشــاهد األول  ــى املدعــي أصال ومــا جــاء يف شــهادتهم عل
عــدل ثقــة، وأمــا الثانــي فــا أعرفــه ومــا جــاء يف شــهادتهم صحيــح إال 
أن العقــوم والشــبوك علــى أرض أكبــر مســاحة مــن مشــمول الصــك، 
هــذا مــا لــدي. وبنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة وملــا رواه جابــر 
رضــي اهلل عنــه أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى بالشــفعة يف 
كل مــا لــم يقســم فــإذا وقعــت احلــدود وصرفــت الطــرق فــا شــفعة، 
ومبــا أن أهــل العلــم رحمهــم اهلل تعالــى قــرروا أن الشــفعة إمنــا تثبــت 
للجــار فيمــا إذا كان شــريكان يف حقــوق امللــك مــن طريــق أو مســيل 
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ــار العلمــاء رقــم:  ــة كب وغيرهــا )املبــدع 206/5( وقــد صــدر قــرار هيئ
44 يف 1396/4/13هــ املتضمن أن الشــفعة تثبت بالشــركة يف املرافق 
اخلاصــة كالبئــر والطريــق واملســيل ومبــا أن املدعــي لــم يذكــر وجــود 
اشــتراك بينــه وبــن املدعــى عليــه إال الطريــق املذكــور، وقــد قــرر أنــه 
طريــق عــام وقــد شــهد الشــاهدان أن األرض محيــوزة ومعقمــة؛ لذلــك 
كلــه فقــد صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي لعــدم اســتحقاقه الشــفعة 
كمــا صرفــت النظــر عــن طلبــات املدعــى عليــه وكالــة املذكــورة 
وأفهمتــه بــأن لــه التقــدم بهــا بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة وبجميــع 
مــا تقــدم حكمــت، وبعــرض احلكــم عليهمــا، قــرر املدعــى عليهــا 
أصالــة القناعــة، وأمــا املدعــي أصالــة فقــرر عــدم القناعــة، وطلــب 
رفــع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف، فأجبتــه إلــى طلبــه وأفهمتــه 
املوافــق  االثنــن  يــوم  احلكــم  نســخة  مــن  صــورة  يســلم  ســوف  بأنــه 
1434/3/9هــــ وأن لــه مهلــة ثاثــن يومــا مــن تاريــخ االســتام لتقــدمي 
الئحتــه االعتراضيــة، فــإذا انتهــت املهلــة ولــم يتقــدم بائحتــه ســقط 
حقــه يف االعتــراض وأصبــح احلكــم نافــذا وبــه ختمــت اجللســة يف متــام 
الســاعة  15 : 12  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

ــه وســلم . حــرر يف 1434/3/4هـــ      ــه وصحب آل
هـــ   1434/5/14 املوافــق  الثاثــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد   :02  15 افتتحــت 
باخلطــاب رقــم 34956370 يف 1434/5/4هـــ وبرفقهــا القــرار الصــادر 
مــن الدائــرة الثالثــة لتمييــز القضايــا احلقوقيــة يف محكمــة االســتئناف 
رقم 34198915 يف 1434/4/27هـ واملتضمن وبدراســة الصك وصورة 
ضبطــه والائحــة االعتراضيــة واوراق املعاملــة تقــرر الدائــرة املصادقــة 



358

علــى احلكــم واهلل املوفــق أهـــ ، وعليــه جــرى التهميــش مبوجبــه ، وبــه 
ختمــت اجللســة يف متــام الســاعة 02:20 وبــاهلل التوفيــق ،وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/5/14هـــ
الثالثــة  الدائــرة  نحــن قضــاة  اطلعنــا  فقــد   ... وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
لتمييــز القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة 
الــواردة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض املســاعد 
باخلطــاب رقــم 33133609 وتاريــخ 1434/4/14هـــ املرفــق بهــا الصــك 
رقــم 3457090 وتاريــخ 1434/3/7هـــ الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
الدعــوى  يف  احلكــم  املتضمــن   ......................  / الشــيخ  باحملكمــة 
النحــو  علــى   ........................  / ........................ضــد   / مــن  املقامــة 
املوضــح بالصــك واملتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
تقــرر الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 3460931 تاريُخه: 1434/3/11هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33342513

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34214373 تاريخه:1434/5/18هـ

شــفعة- شــفعة جــار- شــرط موافقــة املدعــي علــى املشــتري اجلــار- 
نقــض الشــرط وإمتــام البيــع دون موافقــة املدعــي- الدعــوى باملطالبــة 
بالشــفعة تقــام علــى مــن بيــده العــن- عــدم وجــود مرفــق مشــترك بــن 

املدعــي واجلــار- صــرف النظــر عــن الدعــوى .

حديــث جابــر - رضــي اهلل عنــه -:«أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضى 
بالشــفعة يف كل مــا لــم يقســم فــإذا وقعــت احلــدود وصرفــت الطــرق 

فــال شــفعة« أخرجــه البخــاري.

ــه  ــم بأن ــه صديقــه وملــا عل ــه بأن تقــدم املدعــي بدعــوى ضــد املدعــى علي
يبحــث عــن منــزل وأن جــاره عــرض منزلــه للبيــع فشــفع املدعــي لــه لــدى 
البائــع فحســم خمســن ألــف ريــال ألجــل شــفاعته كمــا أعفــاه عــن 
أجــرة الســعي املســتحقة لــه بشــرط أال يبيــع املنــزل علــى أحــد إال بإذنــه 
وموافقتــه ليختــار اجلــار املناســب وأنــه وافــق علــى هــذا الشــرط- حيــث 
إن املدعــى عليــه لــم يلتــزم بهــذا الشــرط فقــد أقــام عليــه دعــوى بطلــب 
الشــفعة يف العقــار وإلزامــه بدفــع مــا حســمه البائــع ألجــل شــفاعته لــه 
خمســن ألــف ريــال  - أقــر املدعــى عليــه بشــراء املنــزل وأنكــر أنــه 
اشــتراه بــدون ثمــن املثــل وطلــب رد دعــوى املدعــي لكونــه غيــر ذي صفــة 
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فليــس مالــكا للمنــزل وأن املدعــي اســتلم أجــرة الســعي بحكــم مــن 
احملكمــة اجلزائيــة - أقــر املدعــي بصــدور حكــم لــه بأجــرة الســعي 
واســتامه للمبلــغ - قــرر املدعــي بــأن بائــع املنــزل لــم يوكلــه يف املطالبــة 
علــى  البائــع  يشــترط  ولــم  بهــا  لــه  يتنــازل  ولــم  ريــال  ألــف  باخلمســن 
املدعــى عليــه ذلــك - عليــه وملــا قــرره املدعــي أن مبلــغ اخلمســن ألــف 
ريــال التــي تنــازل عنهــا بائــع املنــزل للمدعــى عليــه لــم تكــن مشــروطة 
ــه وأن  ــى مــن ال يرتضــي املدعــي جيرت ــه أال يبيعهــا عل ــى املدعــى علي عل
بائــع املنــزل لــم يوكلــه يف مطالبــة املدعــى عليــه باملبلــغ املذكــور وإقــرار 
املدعــي أن املنــزل محــل النــزاع يف حــي ســكني ال يوجــد بينهمــا حــق 
مشــترك مــن طريــق خــاص ونحــوه، وحلديــث جابــر رضــي اهلل عنــه عنــد 
البخــاري أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم »قضــى بالشــفعة يف كل مــا 
ــإذا وقعــت احلــدود وصرفــت الطــرق فــا شــفعة« كمــا أن  ــم يقســم ف ل
املطالبــة بالشــفعة تقــام علــى مــن بيــده العــن جلميــع ذلــك فقــد حكمــت 
الدائــرة بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي جتــاه املدعــى عليــه وأخلــت 
ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه الدعوى-بعــرض ذلــك علــى الطرفــن قــرر 
املدعــى عليــه القناعــة وأمــا املدعــي فقــرر عــدم القناعــة وطلــب رفعــه 
حملكمــة االســتئناف بائحــة اعتراضيــة - صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .................... املــازم القضائــي لــدى 
ــاض  ــة الشــيخ ......................... القاضــي باحملكمــة العامــة بالري فضيل
مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  اجللســة  هــذه  بفتــح  واملكلــف 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض املســاعد برقــم 33342513 
 33933734 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/05/17ه  وتاريــخ 
املوافق1433/08/17هـــ  الســبت  يــوم  ففــي  1433/05/17ه  وتاريــخ 
رقــم  مدنــي  ســجل  اجلنســية  ســعودي   ...................... املدعــي  حضــر 
……………….. ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال وكيــل عنــه ووردنــا 
محضــر التبليــغ رقــم 33933734 يف 1433/5/24هـــ املتضمــن أنــه مت 
تبليــغ املدعــى عليــه لشــخصه وتســلم صــورة مــن ورقــة التبليــغ مبوعــد 
اجللســة ولكــون املدعــى عليــه تبلــغ لشــخصه فقــد قــررت ســماع الدعوى 
غيابيــا وبســؤال املدعــي عــن دعــواه قــدم مذكــرة نصهــا مــا يلــي دعــواي 
ضــد املدعــى عليــه بســبب نقضــه للشــرط الــذي مت بيننــا بعــدم بيــع املنــزل 
الــذي تشــفعت لــه بشــرائه لكــي يجاورنــي وذلــك ألي شــخص إال بعــد 
موافقتــي علــى املشــتري وأطلــب حقــي يف املبلــغ الــذي حســم مــن البيعــة 
الســابقة ألجلــي وقــدره خمســون ألــف ريــال لكــي تتــم البيعــة للمدعــو 
... وذلــك مــن املالــك الســابق املدعــو ............... حيــث غــدر بــي وعــدم 
وفائــه للشــرط والوعــد الــذي مت بيننــا بعــدم البيــع إال بعــد مشــاورتي يف 
املشــتري والرجــوع لــي باختيــار مــن يجاورنــي مثلمــا فعلــت عندمــا أراد 
هــو شــراء املنــزل الــذي يجاورنــي وتتمثــل الواقعــة أنــه يف شــهر جمــادي 
اآلخــرة مــن عــام 1432هـــ طلــب منــي املذكــور التوســط يف شــراء املنــزل 
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الــذي يجاورنــي وطلــب منــي مســاعدته يف التشــفع لــدى مالــك املنــزل 
الــذي يجاورنــي مــن أجــل بيعــه للمدعــو ... وبالفعــل حــدث ذلــك ووافــق 
صاحــب املنــزل علــى بيعــه للمذكــور مببلــغ مليــون ومائتــا ألــف ريــال 
1.200.000 ريــال مــع العلــم بــأن صاحــب املنــزل املدعــو ................... 
تقديــرا حلســن اجلــوار وبنــاًء علــى تشــفعي لــه ألن الــذي يرغــب يف شــراء 
املنــزل املدعــو ............ صديــق لــي قــام بخصــم خمســن ألــف ريــال مــن 
ســعر ســوم منزلــه حيــث كان مســيوم مببلــغ مليــون ومائتــان وخمســون 
ألــف ريــال  1.250.000 ريــال ومتــت البيعــة وكان نصيبــي مــن الســعي 
عشــرة آالف ريــال وقــد طلــب منــي املدعــو .............. التنــازل عــن ســعيي 
تقديــرا لــه وبالفعــل حــدث ذلــك مــن أجــل مســاعدته علــى الــزواج وإعانــة 
لــه علــى الســكن وتقديــرا للصداقــة التــي كانــت بيننــا ولكــن بشــرط 
أن يتــزوج ويســكن هــو بجــواري وإذا خالــف ذلــك يكــون ســعيي قائــم 
ويقدمــه لــي إذا رغــب البيــع وقــد وافــق علــى ذلــك واشــترطنا أن ال تتــم 
ــذي يرغــب الســكن بجــواري  ــة إال بعــد مشــاورتي يف املشــتري ال البيع
حيــث كنــت أرغــب أن يكــون مــن منطقــة الريــاض ووافــق علــى ذلــك 
وبعــد مضــي ســتة أشــهر قــام املذكــور بعــرض املنــزل للبيــع بســبب أنــه 
لــم يكتــب لــه الــزواج حســب ادعائــه وقــد أخبرنــي بذلــك وتعهــد لــي بــأن 
ال تتــم البيعــة إال بعــد موافقتــي ومشــاروتي يف الشــخص الــذي يرغــب 
شــراءه حســب الشــرط املذكــور أعــاه وأن ســعيي محفــوظ وقــدره 
ــويف حيــث قــام  ــم ي ــال ولكــن املذكــور خــان عهــده ول عشــرة آالف ري
ببيــع املنــزل المــرأة فلســطينية حتمــل جنســية ســعودية ومتزوجــه مــن 
ــدون  ــال ب ــة وخمســون ألــف ري ــون وأربعمائ ــغ وقــدره ملي فلســطيني مببل
ــا وتفاجــأت بذلــك  مشــاروتي يف املشــتري حســب االتفــاق الــذي مت بينن
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وقمــت باالتصــال عليــه هاتفيــا حيــث أنكــر تعهــده ووعــده وكذلــك 
رفــض تســليمي الســعي املشــترط بيننــا وقــدره عشــرة آالف ريــال فضيلــة 
الشــيخ أطالــب مبــا يلــي 1- حــق الشــفعة يف مــن يســكن بجــواري حيــث 
غــدر بــي املدعــو ........... ولــم يبلغنــي مبــن يرغــب يف شــراء املنــزل حيــث 
باعــه علــى امــرأة فلســطينية حتمــل جنســية ســعودية بالرغــم مــن تعهــده 
بعــدم بيعــه إال بعــد الرجــوع لــي وحيــث أن الشــفعة وجــدت إلعطــاء اجلــار 
احلــق يف شــراء منــزل جــاره الختيــار مــن يجــاوره حيــث تضــررت وكنــت 
أرغــب أن يجاورنــي شــخص مــن أبنــاء وطنــي لكي اســتأمن على عائلتي 
يف حالة عدم تواجدي يف املنزل 2- املبلغ الذي مت حسمه من قبل جاري 
ســابقا املدعــو ............. حيــث حســم مبلــغ وقــدره خمســن ألــف ريــال مــن 
مبلــغ ســوم املنــزل حيــث كان مســيوم مببلــغ مليــون ومائتــان وخمســون 
ألــف ريــال ولكــن تقديــرا منــه جليرتــي قــام بحســم املبلــغ املذكــور 
أعــاه تقديــرا لــي ولشــفاعتي لديــه مــن أجــل بيعــه للمدعــو.................. 
ــة الشــيخ آمــل إلزامــه بدفــع حقوقــي املذكــورة أعــاه واهلل عــز  فضيل
وجــل مطلــع علــى مــا حــدث بيننــا هــذه دعــواي . ا.هـــ وجــرى رفــع اجللســة 
لتبليــغ املدعــى عليــه ويف جلســة أخــرى لــدي أنــا ...................... القاضــي 
باحملكمــة العامــة بالريــاض حضــر املدعــي أصالــة ................... وحضــر 
حلضــوره ......................ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
................... الوكيــل الشــرعي عــن ..................... مبوجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل محافظــة الدرعيــة برقــم 33355108 يف 
وكتابــة  الشــرعية  احملاكــم  مراجعــة  تخولــه  التــي  1433/7/26هـــ 
العــدل والبلديــة وبتــاوة الدعــوى علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال ســبق 
وأن مت إرســال إجابــة موكلــي لفضيلتكــم مــن قبــل فضيلــة رئيــس 
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هــذه احملكمــة واملقيــدة برقــم 34/471300 يف 1434/2/25هـــ أطلــب 
مــن فضيلتكــم ضبطهــا وباالطــاع عليهــا وجدتهــا موقعــة مــن املدعــى 
عليــه أصالــة ونصهــا اآلتــي أطلــب مــن اهلل ثــم فضيلتكــم احلكــم بــرد 
الدعــوى املقامــة ضــدي مــن املدعــو ........................... بخصــوص دفــع 
ــغ  ــل املدعــو ..................... مببل ــّي مــن قب فــرق القيمــة للفيــا املباعــة عل
وقــدره خمســون ألــف ريــال حســب زعمــه وذلــك لألســباب اآلتيــة 1/ 
وليــس  الفيــا  ميلــك  مــن غيــر ذي صفــة فاملدعــي ال  الدعــوى مقامــة 
وكيــا عــن صاحبهــا 2/ أنــا اشــتريت الفيــا بســعرها وقــت البيــع ومــا 
زعمــه املدعــي مــن أن صاحــب الفيــا باعنــي بأقــل مــن القيمــة بخمســن 
ألــف ريــال فعــار عــن الصحــة متامــا 3/ املدعــي رفــع علــّي دعــوى مطالبــة 
بالســعي أمــام احملكمــة اجلزئيــة بالريــاض وانتهــت مبوجــب احلكــم 
الصــادر رقــم 33243920 وتاريــخ 1433/5/12هـــ املرفــق صورتــه لــدى 
القاضــي يف احملكمــة اجلزئيــة بالريــاض فضيلــة الشــيخ ................... 
املتضمــن اســتامه لقيمــة مطالبتــه بالســعي ولــم يشــر يف دعــواه إلــى أنــه 
حصــل لــي علــى تخفيــض مــن قيمــة الفيــا ممــا يــدل علــى بطــان دعــواه 
4/ أنــا ضابــط مبــرور الريــاض وعملــي حســاس وســبب لــي مضايقــة يف 
عملــي وإربــاك باجلهــاز الــذي أعمــل بــه بســبب هــذه الدعــوى الباطلــة 
لــذا أطلــب مــن اهلل ثــم مــن فضيلتكــم إدخــال املدعــي العــام يف هــذه 
القضيــة لكــف شــره عنــي وعــن بقيــة النــاس وإذا لــم يــردع فســيتمادى 
يف غيــه كمــا أطلــب احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــواه لعــدم إقامتهــا 
مــن ذي صفــة وأخــذ التعهــد اخلطــي الشــديد بعــدم ماحقتــي مســتقبا 
كمــا احتفــظ بحقــي يف طلــب تعويضــي عــن األضــرار املاديــة واملعنويــة 
التــي ســببها لــي املدعــي بســبب هــذه القضيــة الباطلــة هكــذا أجــاب 



365

وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن اســتامي 
ملبلــغ الســعي املذكــور فهــو صحيــح ومــا عــداه فغيــر صحيــح والصحيــح 
مــا ذكــرت وبســؤال املدعــي هــل مالــك الفيــا الذي اشــترى منــه املدعى 
عليــه أصالــة قــد وكلــه يف املطالبــة مببلــغ اخلمســن ألف املدعــى بها قال 
لــم يوكلنــي املالــك بذلــك إال أن هــذا املبلــغ حســم للمدعــى عليــه بســبب 
وســاطتي كمــا ســألت املدعــي هــل تنــازل املالــك للمدعــى عليــه عــن 
اخلمســن ألــف ريــال كان مشــروطا بالتــزام املشــتري املدعــى عليــه يف 
هــذه الدعــوى بــأن ال يســكن يف الفيــا وال يبيعهــا علــى مــن ال يرتضــي 
جيرتــه أجــاب املدعــي قائــا لــم يشــترط هــذا الشــرط علــى املدعــى عليــه 
إال يف العشــرة آالف ريــال التــي تنازلــت لــه عنهــا ثــم جــرى رفــع اجللســة 
وتأجلــت للنظــر والتأمــل ويف يــوم األربعــاء 1434/3/11هـ حضر املدعي 
أصالــة ...............واملدعــى عليــه وكالــة ................فبنــاء علــى مــا تقــدم 
ــغ اخلمســن ألــف ريــال  مــن الدعــوى واإلجابــة ومــا قــرره املدعــي أن مبل
التــي تنــازل عنهــا بائــع الفيــا للمدعــى عليــه لــم تكــن مشــروطة علــى 
املدعــى عليــه أن ال يبيعهــا علــى مــن ال يرتضــي املدعــي جيرتــه وأن بائــع 
الفيــا لــم يوكلــه يف مطالبــة املدعــى عليــه باملبلــغ املذكــور وإقــرار 
ــزاع يف حــي ســكني ال يوجــد بينهمــا حــق  املدعــي أن الفيــا محــل الن
مشــترك مــن طريــق خــاص ونحــوه وحلديــث جابــر رضــي اهلل عنــه عنــد 
البخــاري أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )قضــى بالشــفعة يف كل مــا 
لــم يقســم فــإذا وقعــت احلــدود وصرفــت الطــرق فــا شــفعة ( هــذا إضافــة 
إلــى أن الدعــوى باملطالبــة بالشــفعة تقــام علــى مــن بيــده العــن جلميــع 
ــك فقــد حكمــت بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي جتــاه املدعــى  ذل
عليــه وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى وبعــرض ذلــك علــى 
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الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة وأمــا املدعــي فقــرر عــدم القناعــة 
وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بائحــة اعتراضيــة وأفهمتــه باســتام 
نســخة مــن احلكــم يف 1434/3/15هـــ لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال 
ثاثــن يومــا وإال ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعية 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد.ويف يــوم االثنــن 1434/6/5هـــ 
افتتحــت اجللســة وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا 
قــرار الدائــرة الثانيــة لتمييــز القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف 
رقــم 34214373 يف 1434/5/18هـــ املتضمــن مصادقتهــم علــى احلكــم 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد. 
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتمييــز 
املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  احلقوقيــة  القضايــا 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض املســاعد برقــم  الــواردة مــن فضيل
33/933734 وتاريــخ 1434/04/15هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
........................املســجل برقــم  فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / 
3460931 وتاريــخ 1434/3/11ه اخلــاص بدعــوى / ............................. 
املعاملــة  وأوراق  وصــورة ضبطــه  الصــك  بدراســة  و  ضــد/................. 
والائحــة لــم يظهــر مــا يوجــب االعتــراض. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .



367

: 34289201 تاريُخه: 1434/8/6هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34112070

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34332398 تاريخه: 1434/10/18هـ

شــفعة- شــفعة جــار- بيــع أرض زراعيــة- تأخــر املدعــي يف إقامــة الدعوى 
رغــم العلــم بالبيــع- طلــب الشــفعة علــى الفــور- ســقوط الشــفعة عنــد 
التأخــر يف طلبهــا بــدون عــذر- مــا يــدون علــى صــك التملــك حجــة 

يعتمــد عليــه- رد دعــوى املدعــي لعــدم ثبوتهــا .

1- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) الشــفعة كحــل العقــال ( رواه ابــن 
ماجــه .

2- ما رواه عبدالرزاق عن شريح ) الشفعة ملن واثبها ( .

لــألرض  شــفعته  بإثبــات  عليــه  املدعــى  ضــد  وكالــة  املدعــي  ادعــى 
التــي اشــتراها - حيــث اشــترى املدعــى عليــه أرضــًا زراعيــة مــن شــقيق 
مــوكل املدعــي مببلــغ ثاثمائــة ألــف ريــال وكان يعتقــد املدعــي أن 
شــقيقه مجــرد وســيط يف األرض بــن البائــع واملشــتري املدعــى عليــه 
ولــم يعلــم موكلــه بــأن شــقيقه قــد اشــترى امللــك لنفســه ثــم باعــه علــى 
املدعــى عليــه إال يف العــام املاضــي ونظــرًا لوجــود شــراكة بــن موكلــه 
وشــقيقه البائــع يطلــب إثبــات شــفعة موكلــه يف األرض - صــادق املدعى 
عليــه علــى شــراء األرض مــن شــقيق املدعــي وأنكــر شــراكة املدعــي 
لشــقيقه فاملالــك أفــرغ لشــقيق املدعــي ولــم يذكــر لــه شــريكًا يف امللــك 
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ولــو كان شــريكًا ملــوكل املدعــي لذكــر ذلــك يف اإلفــراغ كمــا قــد 
ــأن شــقيقه  ــع ب ــم حقيقــة البي ــه قــد عل ــأن موكل ــة ب أقــر املدعــي وكال
املاضــي  العــام  يف  وســيط  مجــرد  وليــس  لنفســه  امللــك  هــذا  اشــترى 
ــب  ــم يتقــدم بهــذه الدعــوى إال اآلن والشــفعة يطالــب بهــا فــورًا  ويطل ول
املدعــى عليــه رد الدعــوى - لــم يتقــدم املدعــي برفــع هــذه الدعــوى رغــم 
علمــه بعمليــة البيــع منــذ فتــرة - وحيــث إن امللــك الزراعــي املذكــور يف 
الدعــوى قــد همــش علــى صكــه بأنــه انتقــل لشــقيق املدعــي وليــس فيــه 
ــه وهــذا يناقــض الشــراكة  ــى شــراكة مــوكل املدعــي ل أي إشــارة إل
املدعــى بهــا إذ أن مــا يــدون علــى الصــك يعتبــر حجــة يســتند عليــه وحتــى 
لــو فــرض صحــة مــا ذكــره املدعــي وكالــة مــن أنَّ هنــاك شــراكة بــن 
موكلــه وبــن شــقيقه فهــذا ال مينــع أن تكــون هنــاك أمــاكًا يختــص 
بهــا كل واحــد منهمــا عــن اآلخــر وحيــث أنَّ املدعــي وكالــة قــد ذكــر 
يف دعــواه بــأن موكلــه قــد علــم بالبيــع واالفــراغ بتاريــخ 1433/7/11هـــ 
أي قبــل ســنة تقريبــًا ولــم يتقــدم بهــذه الدعــوى إال قبــل أربعــة أشــهر 
مــوكل  لــو كان  إذ  الدعــوى  عــدم صحــة  علــى  يــدل  وهــذا  تقريبــًا 
املدعــي صادقــًا ملــا تأخــر يف تقــدمي الدعــوى شــهورًا بعــد أن علــم أن 
البيــع قــد مت قبــل عــدة ســنوات والشــفعة »ملــن واثبهــا« رواه عبدالــرزاق 
عــن شــريح وذكــره الفقهــاء يف كتبهــم والشــفعة كحــل العقــال رواه 
ابــن ماجــة بســند ضعيــف والفقهــاء قــد نصــوا علــى أن الشــفعة علــى 
الفــور وقــت علمــه فــإن لــم يطلبهــا بــا عــذر بطلــت وذلــك ألن التراخــي 
يف طلبهــا يضــر باملشــتري لكونــه ال يســتقر يف ملكــه املبيــع ومينعــه مــن 
التصــرف ومــا ذكــره املدعــي وكالــة أعــاه مبــررًا لتأخــر موكلــه يف 
تقــدمي الدعــوى ال يعتبــر عــذرًا مقبــواًل يف تأخيــر التقــدم  بطلــب الشــفعة 
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وحيــث أن امللــك الزراعــي محــل النــزاع قــد أفــرغ باســم املدعــى عليــه 
منــذ تســع ســنوات وخــال كل هــذه الســنوات كان امللــك محــل النــزاع 
بحــوزة املدعــى عليــه ويبعــد أن متــر كل هــذه الســنوات ولــم يعلــم مــوكل 
املدعــي بــأن شــقيقه اشــترى هــذا امللــك ثــم باعــه على املدعــى عليه إاّل يف 
1433/7/11ه - صــدر احلكــم بــرد دعــوى املدعــي لعــدم ثبوتهــا - قنــع 
املدعــى عليــه واعتــرض املدعــي بائحــة - صــدق احلكــم مــن الدائــرة 

ــة األولــى مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة القصيــم . احلقوقي

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... رئيــس احملكمــة العامــة بالقــوارة   
وبناء على املعاملة احملالة لنا برقم 34112070 وتاريخ 1434/03/08هـ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 34589268 وتاريــخ 1434/03/08 هـــ  ففــي 
يــوم  الســبت املوافق1434/05/04هـــ افتتحــت اجللســة األولــى الســاعة 
العاشــرة وأربعــن دقيقــة 40 : 10  وفيهــا حضــر ...... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...... الشــرعي عــن ......  ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...... وذلــك مبوجــب الوكالــة الصــادرة 
مــن كتابــة عــدل بريــدة الثانيــة37667 يف 1433/07/13هـــ املخــول 
للوكيــل فيهــا حــق املطالبــة واملخاصمــة واملدافعــة واملرافعــة والشــفعة 
وإقامــة الدعــاوي وحتريرهــا والــرد عليهــا وتقــدمي الائحــة االعتراضيــة  
ورفضهــا  وقبولهــا  اليمــن  حتليــف  وطلــب  واالنــكار  البينــة  وإقامــة 
والدفــع وقبــول احلكــم ونفيــه و االعتــراض عليــه وطلــب االســتئناف 
والصلــح.. الــخ فادعــى علــى احلاضــر معــه لدينــا ...... ســعودي اجلنســية 
...... قائــا يف دعــواه عليــه انــه بتاريــخ  مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
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1425/8/13هـــ بــاع شــقيق موكلــي ......  ...... ملــكا زراعيــا يقــع يف 
بلــدة الصلبيــة مملــوك لــه مبوجــب الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة 
برقــم  17 يف 1419/11/29هـــ وحــدوده وأطوالــه ومســاحته كمــا يلــي 
مــن الشــمال يحــده بقيــة امللــك بطــول أربعمائــة متــر ومــن اجلنــوب يحــده 
وشــرقا  متــر  اربعمائــة  بطــول  متــرا  وعشــرون  شــارع عرضــه خمســة 
يحــده بقيــة امللــك بطــول اربعمائــة متــر وغربــا شــارع عرضــه عشــرون 
متــر بطــول اربعمائــة متــر ومجمــوع مســاحته مائــة وســتون الــف متــر 
مربــع بــاع شــقيق موكلــي هــذا امللــك علــى املدعــي عليــه هــذا احلاضــر 
بثمــن قــدره ثاثمائــة الــف ريــال وأفــرغ هــذا امللــك باســم املدعــي عليــه 
وكان موكلــي يعتقــد حــن العقــد املــؤرخ بالتاريــخ املذكــور اعــاه 
بــأن شــقيقه ...... مجــرد وســيط بهــذا البيــع بــن املالــك االول لهــذا امللــك 
وهــو ...... وبــن املدعــي عليــه وقــد ذكــر شــقيق موكلــي ملوكلــي بأنــه 
مجــرد وســيط بينهمــا ولــم يعلــم موكلــي بــان شــقيقه ...... قــد اشــترى 
هــذا امللــك لنفســه مــن ......  ثــم باعــه علــى املدعــي عليــه ...... اال يف العــام 
املاضــي فقــط ونظــرا  الن موكلــي شــريك لشــقيقه ...... يف اماكــه 
وجتارتــه لــذا فانــي اطلــب اثبــات شــفعة موكلــي يف عقــد البيــع املبــرم 
بــن شــقيق موكلــي وبــن املدعــي عليــه بنفــس الثمــن فموكلــي ســيدفع 
للمشــتري وهــو املدعــى عليــه ثاثمائــة الــف ريــال وهــو ثمــن شــرائه 
للملــك املذكــور يف الدعــوى هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه عــن 
دعــوى  املدعــي وكالــة اجــاب بقولــه ســأجيب عــن الدعــوى يف اجللســة 
القادمــة هكــذا أجــاب علمــا بأنــه قــد أنتهــى وقت اجللســة ولــذا رفعت يف 
الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف وحــدد للطرفــن موعــد يف يــوم الثاثــاء 
املوافــق 1434/5/28هـــ الســاعة العاشــرة  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
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علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/04ه 
املوافق1434/05/28هـــ  الثاثــاء  يــوم   وبعــد  ففــي  احلمــد هلل وحــده 
املدعــي  حضــر  وفيهــا  العاشــرة  الســاعة  يف  الثانيــة  اجللســة  افتتحــت 
وكالــة واملدعــى عليــه وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعــي وكالة 
أبــرز إجابتــه يف ثــاث أوراق مت إرفاقهــا يف املعاملــة وأجــاب املدعــى عليــه 
بقولــه إن مضمــون إجابتــي يتلخــص فيمــا يلــي أوالـ مــا ذكــره املدعــي 
وكالــة بــأن شــقيق موكلــه ...... بــاع علــي امللــك املذكــور يف الدعــوى 
بثــاث مائــة ألــف ريــال وأنــه أفرغــه لــي فهــذا كلــه صحيــح وقــد أفرغــه 
لــي يف التاريــخ املذكــور يف الدعــوى أمــا مــا ذكــره يف بقيــة دعــواه فغيــر 
صحيــح فقولــه أن موكلــه كان يعتقــد أن شــقيقه ...... كان مجــرد 
وســيط يف البيــع املــؤرخ يف 1425/8/13هـــ غيــر صحيــح كمــا  أن مــا 
ذكــره مــن أن موكلــه شــريك لشــقيقه ...... يف امللــك املذكــور كل 
هــذا غيــر صحيــح فامللــك قــد أفــرغ لشــقيق مــوكل املدعــي ...... ...... 
ولــم يذكــر لــه شــريك يف امللــك إذ لــوكان شــريكا ملــوكل املدعــي 
لذكــر ذلــك يف اإلفــراغ ومعلــوم أن الصكــوك ســندات رســمية تثبــت 
صحــة مــا حتتــوي عليــه وإال لكانــت الصكــوك عبثــا كمــا أن املدعــي 
وكالــة قــد أقــر بــأن شــقيق موكلــه قــد اشــترى امللــك لنفســه وهــذا 
ينفــي الشــراكةـ ثانيــا ـ قــد أقــر املدعــي وكالــة بــأن موكلــه قــد علــم 
حقيقــة البيــع بــأن شــقيقه ......  اشــترى هــذا امللــك لنفســه وليــس مجــرد 
وســيط يف العــام املاضــي ولــم يتقــدم بهــذه الدعــوى إال اآلن والشــفعة 
يطالــب بهــا فــورا وال تؤخــر لقولــه صلــى اهلل عليه وســلم )الشــفعة كحل 
العقــال( والبــد أن تكــون علــى الفــور ثالثــاـ الشــراكة التــي ادعــى بهــا 
املدعــي وكالــة حتتــاج الــى إثبــات أي الشــراكة التــي بــن موكلــه 
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وبــن شــقيقه ...... فــإذا ثبتــت شــراكته فلــه مطالبــة شــريكه يف ثمــن 
املبيــع ملــا تقــدم فإنــي أطلــب رد الدعــوى هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي وكالــة أفــاد بقولــه ســأرد علــى مــا ذكــره املدعــى عليــه 
يف اجللســة القادمــة هكــذا أجــاب ورفعــت اجللســة يف الســاعة احلاديــة 
عشــرة وحــدد للطرفــن موعــد يف يــوم الثاثــاء 1434/6/20هـــ الســاعة 
العاشــرة حــرر يف 1434/5/28هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه أجمعــن.
افتتحــت  الســبت 1434/7/22هـــ  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل   
املدعــي  العاشــرة والنصــف وحضــر فيهــا  الســاعة  الثالثــة يف  اجللســة 
وكالــة واملدعــى عليــه علمــًا أنــه ســبق وأن حــدد للطرفــن موعــد يف 
يــوم الثاثــاء 1434/6/20هـــ وحضــر فيهــا املدعــي وكالــة ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه ولــم تفتــح اجللســة نظــرًا لكــون الكهربــاء حينئــذ كانــت 
مقطوعــة ولــم يشــتغل النظــام وبســؤال املدعــي وكالــة عمــا ذكــره 
ــب  ــي اطل ــدي ورقــة محــررة مــن موكل ــه ان ل ــه أجــاب بقول املدعــى علي
تدوينهــا وهــي تتضمــن الــرد علــى مــا دفــع بــه املدعــى عليــه ثــم ابــرز 
الورقــة وهــذا نصهــا »أواًل : يعلــم اهلل ســبحانه أننــي صــادق فيمــا ذكرته 
أننــي كنــت أعتقــد جازمــًا أن أخــي ...... كان وســيطا بــن املدعــى عليــه 
والبائــع/ ...... املالــك االول للمزرعــة محــل النــزاع ، وأبــرأ إلــى اهلل أن 
أظلــم نفســي وغيــري بدعــوى كاذبــة ،ثانيــًا :مــا أشــار إليــه أننــا لــو كنــا 
شــركاء لتــم إصــدار الصــك باســمنا وليــس باســم ...... وحــده ينفيــه مــا 
مت االتفــاق عليــه بيننــا يف عقــد الشــراكة احملــرر عــام 1420هـــ حيــث 
...... قبــل خروجــه مــن  يوجــد عقــارات باســمي وعقــارات باســم االخ 
ــا بالســوية ،  الشــراكة وعقــارات باســم االخ ...... وهــي مشــتركة بينن
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ثالثــًا : مــا أشــار إليــه أن الشــفعة كحــل العقــال الــخ فهــذا صحيــح ولهــذا 
فإننــي فــور علمــي بــأن أخــي ...... اشــترى املزرعــة ثــم باعهــا شــفعت يف 
احلــال وأشــهدت احلاضريــن علــى ذلــك ، رابعــًا : ليــس لــي حــق مطالبــة 
أخــي ...... بقيمــة املزرعــة مــا دمــت شــريكا ولــي حــق الشــفعة فيهــا ، 
خامســًا : الشــفعة شــيء وتقــدمي الدعــوى شــيء آخــر فأنــا فــور علمــي 
شــفعت أمــا تقــدمي الدعــوى فأخرتــه بســبب 1 ــــ وجــود خصومــة بــن 
أخــي ...... واملدعــى عليــه لــدي فضيلتكــم وخشــيت أن أتقــدم بالدعــوى 
ــى خصــم  ــاك والتشــويش عل ــى ان الهــدف هــو االرب فينصــرف الظــن ال
أخــي فأثــرت التريــث حلــن انتهــاء اخلصومــة بينهمــا إال أن تأخــر احلكــم 
ـــ االســتفادة مــن ســير الدعوى  بينهمــا أجبرنــي علــى التقــدم بدعــواي ، 2ـ 
بينهمــا فيمــا يثبــت صحــة دعــواي يف الشــفعة ، 3 ــــ البحــث عــن مزيــد 
مــن البينــات التــي تثبــت الشــراكة وذلــك ببعــض املعامــات مــع االخريــن 
بينــي وبــن اخــي ........ تلــك هــي إجابــة موكلــي عــن مذكــرة املدعــى 
عليــه ، علمــا ان موكلــي يســعى جاهــدًا للحصــول علــى بعــض االوراق 
واالشــخاص  مــن جهــة   ...... واخيــه  بينــه  القدميــة  للتعامــات  الثبوتيــة 
الذيــن مت التعامــل معهــم مــن جهــة اخــرى ». انتهــى نصهــا .  فجــرى ســؤال 
ــه بــأن شــقيقه ...... قــد اشــترى امللــك  املدعــي وكالــة متــى علــم موكل
الزراعــي املذكــور اعــاه مــن املالــك ...... ومتــى علــم ان امللــك املذكــور 
افــرغ لشــقيقه ...... فأجــاب بقولــه ال أعلــم عــن ذلــك وســأرجع ملوكلــي 
لســؤاله عــن ذلــك هكــذا اجــاب والنتهــاء وقــت اجللســة فقــد رفعــت يف 
الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف وحــدد للطرفــن موعــد يف يــوم الســبت 
1434/8/6هـــ يف الســاعة العاشــرة .. وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/22 هـــ 
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هـــ  املوافــق1434/08/06  الســبت  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة الرابعــة يف الســاعة احلاديــة عشــر وفيهــا حضــر املدعــي 
وكالــة واملدعــى عليــه وبســؤال املدعــي وكالــة عمــا ســألته عنــه يف 
آخــر اجللســة املاضيــة فيمــا يتعلــق بوقــت علــم موكلــه بشــراء شــقيقه 
...... امللــك الزراعــي املذكــور مــن املالــك االول ...... ووقــت علــم موكلــه 
متــى  ...... وكذلــك  باســم شــقيقه  املذكــور  الزراعــي  امللــك  بإفــراغ 
علــم موكلــه بإفــراغ امللــك املذكــور باســم املدعــى عليــه ......  فأجــاب 
املدعــي وكالــة بقولــه لــم يعلــم موكلــي بجميــع مــا ذكــر ســواء فيمــا 
يتعلــق بإفــراغ امللــك باســم شــقيقه ...... او إفــراغ امللــك بعــد ذلــك باســم 
املدعــى عليــه لــم يعلــم عــن ذلــك إالَّ بتاريــخ 1433/7/11هـــ وبعــد ان 
د علــى ذلــك شــهودًا ووكلنــي فتقدمــت بهــذه الدعــوى هكــذا  علــم شــهَّ
أجــاب فســألته ملــاذا لــم يتقــدم بهــذه الدعــوى إالَّ قبــل أربعــة أشــهر رغــم 
علــم موكلــه بالبيــع واالفــراغ للملــك الزراعــي ـ محــل النــزاع ـ قبــل ســنة 
فأجــاب بقولــه ان ســبب ذلــك هــو وجــود خصومــة بــن شــقيق موكلــي 
...... وبــن املدعــى عليــه ...... فلــم يرغــب التشــويش بدعــوى الشــفعة علــى 
الدعــوى القائمــة بــن ......  واملدعــى عليــه هكــذا أجــاب فبنــاُء علــى مــا 
تقــدم مــن دعــوى املدعــي وكالــة وإجابــة املدعــى عليــه باملصادقــة علــى 
دعــوى املدعــي وكالــة فيمــا يتعلــق بشــرائه ـ أي شــراء املدعــى عليــه ـ 
امللــك الزراعــي املذكــور يف الدعــوى مــن شــقيق مــوكل املدعــي بالثمــن 
والتاريــخ املذكوريــن يف الدعــوى ونفــى مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف 
دعــواه مــن ان موكلــه كان يعتقــد ان شــقيقه ...... كان مجــرد وســيط 
بــن ...... وبــن املدعــى عليــه ...... كمــا نفــى املدعــى عليــه مــا ذكــره 
املدعــي وكالــة مــن أنَّ بــن موكلــه وبــن شــقيقه ...... شــراكة يف 
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ــك  ــى صــك املل ــك الزراعــي املذكــور يف الدعــوى وبعــد االطــاع عل املل
ــى ســجله فــاذا هــو ســاري املفعــول  الزراعــي املذكــور يف الدعــوى وعل
باســم املدعــى عليــه ...... وحيــث ان امللــك الزراعــي املذكــور يف الدعــوى 
هــر عليــه بأنــه أنتقــل ...... وليــس فيــه أي إشــارة الــى شــراكة  قــد ظَّ
مــوكل املدعــي لــه وهــذا يناقــض الشــراكة املدعــى بهــا إذ إن مــا يــدون 
علــى الصــك يعتبــر حجــة يســتند عليــه وحتــى لــو فــرض صحــة مــا ذكــره 
املدعــي وكالــة مــن أنَّ هنــاك شــراكة بــن موكلــه وبــن شــقيقه ...... 
فهــذا ال مينــع أن تكــون هنــاك أمــاكًا يختــص بهــا كل واحــد منهمــا 
عــن اآلخــر وحيــث أنَّ املدعــي وكالــة قــد ذكــر يف دعــواه بــأن موكلــه 
قــد علــم بالبيــع واالفــراغ بتاريــخ 1433/7/11هـــ أي قبل ســنة تقريبًا ولم 
يتقــدم بهــذه الدعــوى إال قبــل أربعــة أشــهر تقريبــًا وهــذا يــدل علــى عــدم 
صحــة الدعــوى إذ لــو كان مــوكل املدعــي صادقــًا ملــا تأخــر يف تقــدمي 
الدعــوى شــهورًا بعــد ان علــم أن البيــع قــد مت قبــل عــدة ســنوات والشــفعة 
ــرزاق عــن شــريح وذكــره الفقهــاء يف كتبهــم  »ملــن واثبهــا« رواه عبدال
والشــفعة كحــل العقــال رواه ابــن ماجــة بســند ضعيــف والفقهــاء قــد 
نصــوا علــى أن الشــفعة علــى الفــور وقــت علمــه فــإن لــم يطلبهــا بــا عــذر 
بطلــت وذلــك ألن التراخــي يف طلبهــا يضــر باملشــتري لكونــه ال يســتقر 
يف ملكــه املبيــع ومينعــه مــن التصــرف ومــا ذكــره املدعــي وكالــة أعــاه 
مبــررًا تأخــر موكلــه يف تقــدمي الدعــوى ال يعتبــر عــذرًا مقبــواًل يف تأخيــر 
التقــدم  بطلــب الشــفعة فانتظــاره انتهــاء الدعــوى االخــرى التــي بــن ...... 
واملدعــى عليــه ...... ال يعــد عــذرًا مقبــواًل يف تأخيــر طلــب الشــفعة وحيــث 
أن امللــك الزراعــي ـ محــل النــزاع ـ قــد أفــرغ باســم املدعــى عليــه منــذ 
النــزاع  تســع ســنوات وخــال كل هــذه الســنوات كان امللــك محــل 
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بحــوزة املدعــى عليــه ويبعــد أن متــر كل هــذه الســنوات ولــم يعلــم مــوكل 
املدعــي بــأن شــقيقه اشــترى هــذا امللــك ثــم باعــه علــى املدعــى عليــه إاّل 
يف 1433/7/11هـــ علمــًا أن لــديَّ خصومــة ال تــزال قائمــة بــن املدعــى 
عليــه وشــقيق مــوكل املدعــي ......  بخصــوص معــدات يف نفــس هــذا 
امللــك الزراعــي ـ محــل النــزاع ـ وقــد يكــون ســبب تقــدمي هــذه الدعــوى 
ــت  ــم تثب ــا تقــدم ل ــه و......  مل ــن املدعــى علي ــك الدعــوى القائمــة ب هــو تل
لــديَّ دعــوى املدعــي وكالــة فــرددت دعــواه وبذلــك حكمــت واهلل أعلــم 
وأحكــم وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه قناعتــه بــه 
أمــا املدعــي وكالــة فقــد قــرر عــدم القناعــة بــه وطلــب رفعــه حملكمــة 
االســتئناف بائحــة اعتراضيــة فــأ فهمتــه بــأن مــدة االعتــراض ثاثــون 
يومــًا اعتبــاًرًا مــن تاريــخ هــذا اليــوم ليقــدم اعتراضــه خالهــا وإذا انتهــت 
هــذه املــدة ولــم يقــدم اعتراضــه خالهــا فــإن احلكــم يعتبــر مكتســبًا 
للصفــة القطعيــة ففهــم ذلــك . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/08/06 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد 
ففــي يــوم األحــد 1434/8/28هـــ افتتحــت اجللســة اخلامســة يف الســاعة 
التاســعة وجــرى االطــاع علــى الائحــة االعتراضيــة املقدمــة مــن املدعــي 
......  ولــم أجــد فيهــا مــا يؤثــر علــى احلكــم وقــررت رفــع املعاملــة وبرفقهــا 
الائحــة االعتراضيــة حملكمــة االســتئناف مبنطقــة القصيــم لتدقيــق 
احلكــم ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 

يف  1434/08/28 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلى آلــه وصحبه 
وبعــد... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة 
ــة رئيــس  ــواردة مــن فضيل ــة ال ــى املعامل االســتئناف مبنطقــة القصيــم عل
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الــمــــحكمة الـــعـــامـــــة بالقــوارة الشــيخ / ......  بـــرقـــــم )342200667( 
وتــاريـــــخ 1434/9/16هـ ؛ احملالة إلينا برقم )34436092( ؛ الــمرفـــــق 
بها الــصــك الــمسجـــل بـــرقـــم )......( وتـــاريــــخ 1434/8/6هـ ؛ الصادر 
مــن فضيلتــه ؛ اخلــاص بدعــوى/ ...... ...... وكيــًا عــن ...... ضــد/ ...... ، 
بشــأن املطالبــة بإثبــات شــفعة مــوكل املدعــي يف بيــع ملــك زراعــي، وقــد 
تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه أنــه لــم تثبــت لديــه دعوى املدعــي وكالة 
ورد دعــواه؛ علــى النحــو املفصــل فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة ، قررنــا املصادقــة علــى احلكــم. 
واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34232609 تاريُخه: 1434/6/6هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34134568

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34355968 تاريخه: 1434/11/10هـ

شــفعة- شــفعة جــار- بيــع أرض زراعيــة- إقــرار املدعــي بامتــالك املدعــى 
الدعــوى-  محــل  لــأرض  مالصقــة  أرض  لقطعــة  )املشــتري(  عليــه 
اإلقــرار بوجــود مســقى مســتقل وفواصــل بــن أرض املدعــي واألرض 
محــل الدعــوى- إذا وقعــت احلــدود وصرفــت الطــرق فــال شــفعة- صــرف 

النظــر عــن الدعــوى.

قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )فــإذا وقعــت احلــدود وصرفــت الطــرق فــال 
شــفعة( رواه البخــاري.

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه بــأن لــه أرضــًا زراعيــة وياصقهــا 
ركيــب جــاره وال يفصــل بــن املزرعتــن ســوى عقــم صغيــر وقــد باعــه 
علــى املدعــى عليــه ومبــا أنــه أحــق بهــذا الركيــب مــن املدعــى عليــه 
يطلــب حــق الشــفعة يف هــذا الركيــب هكــذا ادعــى - أجــاب املدعــى 
عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى وأن جــار املدعــي الــذي باعــه الركيــب 
هــو خالــه وجــاره مــن اجلهــة الشــرقية وأنــه اشــتراه منــذ خمســة عشــر 
عامــًا ولــه مصلحــة مــن ذلــك ليتمكــن مــن فتــح طريــق مــن خالــه إلــى 
ركيبــه ويرفــض طلــب املدعــي الشــفعة هكــذا أجــاب - صــادق املدعــي 
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بــأن للمدعــى عليــه ركيــب ماصــق لركيــب خالــه مــن اجلهــة الشــرقية 
- قــرر الطرفــان بــأن لــكل ركيــب مســقى مســتقل - مبــا أن املدعــي 
أقــر بــأن للمدعــى عليــه أرض ماصقــة لــألرض املدعــى بهــا مــن جهتهــا 
الشــرقية وأن لــكل مــن أرضــه واألرض محــل الدعــوى مســقى مســتقل 
ــه واألرض املدعــى بهــا مفصــول بعضهــا  وأن أرضــه وأرض املدعــى علي
عــن بعــض واضحــة املعالــم بينــة احلــدود- ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم 
) فــإذا وقعــت احلــدود وصرفــت الطــرق فــا شــفعه ( - ومبــا أن املدعــي 
ليــس بأولــى بهــذه األرض مــن املدعــى عليــه ألن كاهما مجاور لها - ملا 
تقــدم صــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن الدعــوى لعــدم ثبــوت موجبهــا- 
اعتــرض املدعــي علــى احلكــم بائحــة - صــدق احلكــم مــن الدائــرة 

احلقوقيــة الثالثــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة.

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنــا .......  القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة قلــوة  وبنــاء علــى 
املعاملــة احملالــة ملكتبنــا برقــم 34134568 وتاريــخ 1434/03/22هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 34713517 وتاريــخ 1434/03/22 هـــ املتعلقة 
بدعــوى  .......ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم    .......
األربعــاء  يــوم  ففــي   .......... رقــم  املدنــي  بالســجل  .......ســعودي  ضــد 
املـــــــوافق1434/05/15 هـــ افتتحــت اجللســة الــــساعـــــــة 30 : 10 وفيهــا 
حضــر الطرفــان وبســؤال املدعــي عــن دعــواه ادعــى قائــًا أن لــي ارضــًا 
زراعيــه تقــع يف وادي نيــرا وياصقهــا مــن اجلهــة الشــمالية .......وهــو مــن 
جماعتنــا وال يفصــل بــن املزرعتــن ســوى عقــم صغيــر وقــد قــام ..... 
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املذكــور ببيــع هــذا الركيــب علــى املدعــى عليــه وحيــث أننــي أحــق 
ــا فإنــي  ــه ليــس مــن جماعتن بهــذا الركيــب مــن املدعــى عليــه حيــث أن
أطالــب بحــق الشــفعة يف هــذا الركيــب هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه أن لــه أرضــًا زراعيــه تقــع 
يف وادي نيــرا وياصقهــا مــن اجلهــة الشــمالية .......وال يفصــل بينهمــا 
..... هــذا كلــه صحيــح  ســوى عقــم صغيــر واننــي اشــتريت ركيــب 
و........... املذكــور هــو خالــي وقــد اشــتريت الركيــب املذكــور قبــل 
خمســة عشــر ســنه بخمســن الــف ريـــال الن لــي ركيبــًا زراعيــًا ماصــق 
لركيــب خالــي املذكــور مــن اجلهــة الشــرقية واشــتريت ركيــب خالــي 
ألمتكــن مــن فتــح طريــق مــن خالــه إلــى ركيبــي ألن طريقــي األول 
إلــى ركيبــي بعيــد وفيــه مشــقه لــي وأنــا أرفــض مــا طالــب بــه املدعــي 
ــه  ــا مجــاور ل ــى منــي يف ركيــب ..... وكان ــه ليــس أول مــن الشــفعة ألن
هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال مــا ذكــره املدعــى عليــه 
أن لــه ركيبــًا ماصقــًا لركيــب خالــه مــن اجلهــة الشــرقية صحيــح 
ولكــن يفصــل بينهمــا عــراق وشــبك ومــا ذكــره انــه اشــتراه قبــل خمــس 
عشــرة ســنه بخمســن الــف ريـــال فهــذا ال أعلــم عنــه شــيئًا هكــذا قــرر 
وبســؤال املدعــي هــل ركيبــه وركيــب .... لهــا مســقى واحــد أم لــكٍل 
منهمــا مســقى قــال لــكل منهمــا مســقى هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي لــكل مــن ركيبــه و.......
مســقى مســتقل صحيــح هكــذا قــرر ورفعــت اجللســة للتأمــل ويف جلســة 
اخــرى وفيهــا حضــر الطرفــان وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابة 
وحيــث اقــر املدعــي أن للمدعــى عليــه أرضــا ماصقــة لــألرض محــل 
الدعــوى مــن جهتهــا الشــرقية واقــر بــأن لــكل مــن أرضــه واالرض محــل 
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الدعــوى مســقى مســتقل وأقــر أن أرضــه وأرض املدعــى عليــه واألرض 
محــل الدعــوى مفصــول بعضهــا عــن بعــض وهــي أراٍض واضحــه املعالــم 
ــه  ــى اهلل علي ــي صل ــا رواه البخــاري يف صحيحــه أن النب ــة احلــدود ومل بين
وســلم قــال )فــإذا وقعــت احلــدود وصرفــت الطــرق فــا شــفعه ( واملدعــي 
ــه ألن كاهمــا مجــاور لهــا  ــى بهــذه األرض مــن املدعــى علي ليــس بأول
ومــا ذكــره املدعــي مــن أن املدعــى عليــه ليــس مــن جماعتهــم وبالتالــي 
يكــون هــو أحــق بــاألرض منــه كام يف غيــر محلــه وال وجاهــة لــه البتــه 
الن هــذا الوصــف واحلــال مــا ذكــر ال يبطــل حــق املدعــى عليــه يف بيــع 
شــرعي مســتكمل لشــروطه وأركانــه لذلــك كلــه فقــد صرفــت النظر 
عــن دعــوى املدعــي لعــدم ثبــوت موجبهــا وبــه حكمــت وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي قــرر عــدم قناعتــه وقــررت تســليمه نســخه مــن احلكــم يف 
هــذه اجللســة وأفهمــت أن لــه مــدة وقدرهــا ثاثــون يومــًا لتقــدمي اعتراضــه 
واذا لــم يتقــدم باعتراضــه خــال هــذه املــدة فيســقط حقــه يف طلــب 
الســاعة   اجللســة  وأغلقــت  القطعيــة  احلكــم  ويكتســب  االســتئناف 
09:00   وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/06 هـــ 
احلمد هلل ، والصاة والسام على رسول اهلل ، وبعد : ـ فقـد جـرى مّنا 
نحـــن رئيس وأعضاء الدائـــرة احلقوقيـــة الثالثة يف محكمـــة االستئناف 
مبنطقة مكـــة املكرمـــة االطاُع علـــى هـذا الصك الصـادر من فضيـلة 
الشيـــخ .......رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة قلــوة واملســجل بعــدد 
34232609 وتــاريـــخ 6/ 1434/6هـــ املتضمــن دعــوى .......ضــد .......يف 

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