
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(
            1-34-606-9960 )ج1(

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

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

            1-34-606-9960 )ج1(

ح



3



4



5



6



7



8



9



10



11

» تقديـٌم «

ــٍد  َنــا ُمَحمَّ ــاُم َعَلــى َنِبيِّ ــاُة والسَّ احَلْمــُد هلِل َوْحــَدُه، والصَّ
ــا َبْعــُد:  وَعَلــى آِلــِه وَصْحِبــِه، أمَّ

بــأْن  َة  الّســُعوديَّ ــَة  الَعَربيَّ اململكــَة  تعالــى  اهلُل  َف  َشــرَّ َفَقــْد 
نــا،  َهَداَهــا لَتحكيــم َشــْرِعِه وإْمَضــاِء ُحْكِمــِه، َعْزَمــًة ِمــْن َعَزاِئــِم َربِّ
ــُأ  ــاَرُك َيَتَفيَّ ــْرِعيُّ املَُب ــا الشَّ ــا، فــَكاَن َقَضاؤن ًة يف َجبــن باِدن ــرَّ وُغ
ِظــاَل َعْدِلــِه كلُّ محكــوم بهديــه ــــ مــن ُمواطــن أو مقيــم ــــ، 
فأْخــَرَج َلَنــا ــــ َعْبــَر تاريخــه امليمــون ــــ ثــروًة َقَضاِئّيــًة َأْســَفَرْت عــن 
ــريعة، وفهــم َمَقاِصِدهــا، َمــَع َمَلَكــٍة  ُرســوخ َحَمَلِتــِه يف ُعُلــوم الشَّ
ــرٍة، ال تــزدوُج  ــَن اهلِل وَبِصْي ــَدًى ِم وأمانــٍة َقضائيــة تســيُر َعلــى ُه
، أو ُبْغــٍض، وال  ، أو َمْذَهــٍب، وال ُحــبٍّ َمَعاييُرهــا، ال باْخِتــاِف ِدْيــٍنٍ
ــرْيَعِة َعَلــى َحــدٍّ َســواٍء،  قــرٍب، أو ُبْعــٍد، فاجلميــُع أَمــاَم َعــْدل الشَّ
ِذيــَن آَمُنــوا ُكوُنــوا  َهــا الَّ ســبيُلُه قــوُل احَلــّق ســبحانه: »َيــا َأيُّ
ُكــْم َشــَنآُن َقــْوٍم َعَلــى أال  َداَء ِباْلِقْســِط َوال َيْجِرَمنَّ ِ ُشــهَ اِمــنَ هلِلَّ َقوَّ
ــا  َ َخِبيــٌر ِبَ َ ِإنَّ اهللَّ ُقــوا اهللَّ ْقــَوى َواتَّ َتْعِدُلــوا اْعِدُلــوا ُهــَو َأْقــَرُب ِللتَّ
ــاِت  وا األَماَن ــَؤدُّ َ َيْأُمُرُكــْم َأْن ُت ــوَن«، وقولــه تعالــى: »ِإنَّ اهللَّ َتْعَمُل
 َ ُكُمــوا ِباْلَعــْدِل ِإنَّ اهللَّ ــاِس َأْن َتْ ِإَلــى َأْهِلَهــا َوِإَذا َحَكْمُتــْم َبــْنَ النَّ
ِذيــَن  َهــا الَّ َ َكاَن َســِميًعا َبِصيــًرا« . »َيــا َأيُّ ــا َيِعُظُكــْم ِبــِه ِإنَّ اهللَّ ِنِعمَّ
ُســوَل َوُأوِلــي األْمــِر ِمْنُكــْم َفــِإْن  َ َوَأِطيُعــوا الرَّ آَمُنــوا َأِطيُعــوا اهللَّ
ــْم ُتْؤِمُنــوَن  ُســوِل ِإْن ُكْنُت ِ َوالرَّ وُه ِإَلــى اهللَّ ــْم يِف َشــْيٍء َفــُردُّ َتَناَزْعُت

ــٌر َوَأْحَســُن َتْأِويــًا«. ــْوِم اآلِخــِر َذِلــَك َخْي ِ َواْلَي ِبــاهللَّ
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يف  ُمضيئــٌة  وصفحــٌة  فارقــٌة،  عامــٌة  ــرعيُّ  الشَّ فقضاؤنــا 
ــديِد، ثابتــًا  ِســِجلِّ َهــذه الِبــاِد املَُباَركــِة، َتســيُر علــى خطــوِه السَّ
مــن َثَوابتهــا، يف َجــْذر ُقُلــوب ُوالة أمرهــا، ال جتربــًة مــن جتاربهــا 
اصــُد، واحلمــُد هلل الــذي  ــُم الَواِصــُف والرَّ ــا قــد َيِه علــى َنْحــو َم

َد َوَهــَدى وَأْرَشــَد. ــَق وَســدَّ وفَّ
اء،  الَغــرَّ ــريعة  الشَّ بَأْحــَكام  الَعَدالــة  ُصــروُح  َحفلــْت  وألْن 
ــادِة ِمــْن  ــِع بهــا، واإلَف ْف ــِم النَّ ــاَم األمــِر ُهــو نشــُرها لَتْعِمْي فــإنَّ َتَ
ــْت  ــَد َأْن َظلَّ ــراه، َبْع ْحــو الــذي َت ــا َعلــى َهــذا النَّ َخْيرهــا َوَبركِتَه
ظــر يف  ُتــَراوُح ِســِجّاتها ِســنَن َعــَدَدًا، يف َتســويٍغ َلــُه َحــٌظ ِمــَن النَّ
ــرْيَعِة، َوِهَي َمْبُســْوَطٌة  ـــ َأْحَكاَم الشَّ ـــ بتأويِلــِهـ  ِحْيِنــِه؛ َفهــي َتْعِكــُسـ 
ــَدِم َتْدويِنهــا َبُحّجــة  َســاتيِر ِبَع ــٌة، وألْن اعتــزْت َبعــُض الدَّ َمْعُلْوَم
ــَرُس يف ِوْجَدانهــا الوطنــّي؛  دويــن وَأْســَمى، بــل ُتْغ ــوق التَّ هــا َف أنَّ
فــإن َقَضاَءنــا َيســتمدُّ حكَمــُه مــن دســتورنا، وُهــو يف هــذا باحمَلــلِّ 

اأَلَجــلِّ واألســمى.
مــادَة اجلــدِل يف هــذا،  َحَســَم  نــصٍّ نظامــيٍّ  أمــاَم  ونحــُن 
ُمراعيــًا   ، الســابق(  القضــاء  نظــام  )يف  َســَلِفِه  علــى  مؤكــدًا 
جانــَب التحــوِل العصــرِي، وِإْن ســاَغ التأويــُل الســابُق يف زمــٍن 
ِد الوقائــِع وتزايــِد تداخاتهــا،  َمَضــى فــِإنَّ احلــاَل تختلــُف؛ لتعــدُّ
مــع اّطــراد َضْعــِف آلــِة الرجوِع للنصوِص واســتخاِص َأحكاِمها 
لــدى كثيــٍر ِمــْن ُطــاب َنْشــِرها، ُيضــاف لذلــك حجــة الثانــي 
ُصــوص،  بوجــود وقائــع ترجــع يف أحكامهــا إلــى فهــم َمَقاِصــِد النُّ
ِد االجتهاد، والسيما يف تقيق مناطها؛  وما تِفُل به من َتَعدُّ
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مــا يدعــو ــــ بإحلــاٍح ــــ إلــى َضــُرورِة َجْمــع اأَلْحــَكاِم وَنْشــِرها، وأنــه 
د كــون نصــوص الشــرع  ال يكفــي ألبتــَة اإلحالــُة علــى ُمجــرَّ

معلومــًة، وهــو األحــظُّ يف االعتبــار .     
ــــ يف بدايــة َنْشــر  ــــ بعــون اهلل تعالــى  وعليــه فقــد َشــَرْعنا 
ــِة« ِبَجْمِعَهــا، وتصنيفهــا،  سلســلة: »َمْجُمْوَعــِة األحــكاِم القضائيَّ
وتبويبهــا الفريــد، مرتبــًة علــى الســنن القضائيــة، علــى أنــه ال 
َيفــوت أن عمــوم هــذه الســنن تتقــارب أو تتماثــل يف واقعاتهــا، 
فيكــوُن تقــارُب اأَلْحــَكام أو تاثلهــا، ومنــه يأتــي التــوارُد ومــن َثــمَّ 
هــا ال تخلــو مــن َفَرائــِد  تكــراُر الَوَقائــع وأحكامهــا يف النشــر، لكنَّ
ِقيــق  ســبيب ونفائســه، فضــًا عــن مبــدأ تطبيــق النظــام وَتْ الّتَّ
ــّم، ولــو تكــررت الواقعــات وأحكامهــا  ة، وهــو معنــًى ُمِه ــَفاِفيَّ الشَّ

باملئــن.
ــٍة، ربــا  ــَر َمجُموعــِة ســنٍة قضائي ــُن يف أنَّ َنْش ــْعُد يكُم والسَّ
ِه، ومحتويــاُت  احتــوى ُمْجَمــَل ســوابِق القضــاِء يف ُمختلــِف مــوادِّ
ــــ يجــري توصيفهــا  اهلل  بــإذن  ــــ  يتبُعهــا  ومــا  املجموعــِة  هــذه 
ســوابُق  أنهــا  علــى  الســائِد  احلقوقــي  االصطــاح  بحســب 
قضائيــة ُملِزمــة، وفــرٌق بينهــا وبــن الســوابِق غيــِر املُلزمــِة التــي 
ــَدِم االعتــراِض  ــِم االبتدائــي، أو َع تنتهــي بعــدِم اســتئناِف احُلْك
بالنقــِض علــى احلكــِم املســتأنِف؛ لتأتــي يف ســياق االســتئناِس 
بهــا، فُحكُمهــا َخــَرَج مخــرج القناعــة، ال اإِللــزام، إِذ النظــاُم لــم 
يتــرك ثغــرًة تســتحق اإليــراَد عليهــا إال أتاحهــا للمعتــرض أمــام 
النقــض، ومــا ســواها َمَحــلُّ قناعــٍة »حقيقــًة« أو »ُحْكمــًا«، وهــذه 
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ــا َقــْد َعَقْدَنــا الَعــْزَم علــى إخراجهــا، وبّينــا  ضمــَن َمْجُمْوَعــٍة ُكنَّ
ِه َعْنــُه. ــوَّ يف َحِدْيــٍث َمَضــى أنهــا ربــا ُأْخرجــت؛ لاســتئناس املَُن
وجملــُة مــا بــن أيدينــا يف هــذه املَْجُمْوَعــِة َأْحــَكاٌم اكتســبت 
)املتاحــة  قاضــي  التَّ َضَماَنــاِت  باْســِتْيَفاِء  ــة  النهائيَّ ــَة  الَقْطِعيَّ
ــة ــــ احلاليــة ــــ  لهــا( كاّفــًة، أخــذًا يف االعتبــار املَْرَحَلــَة االنتقاليَّ
الختصــاص َقَضــاء االســتئناف، ومــا يتبــُع َذلــك ِمــْن َتوِصْيــِف 
َبْيِنــيٍّ مســتمر،  ُحّجيتــه، وُهــو يف َهــذه املَْرَحَلــِة علــى تواصــل 
ُمْنَســجمٍة  بَســَوابَق  َقَضاِئــِه  لتوحيــد  الــازم  بالَقــْدر  وذلــك 
التاليــة يف  االســتئناف  َمْحَكَمــِة  مــن  أســعَد  وال  وُمَتَجانســٍة، 
ــابقِة  ٍة، إال احملَكمــُة أخُتهــا ذاُت السَّ َنْســخها الســابقَة ُبســتجدِّ

األولــى.
نحــَو  حــول  للّتَّ ســبيل  ال  َضــْرورة  االنتقــاِل  ومرحلــُة 
التحديــث والتطويــر يف إجــراءات التقاضــي إال بهــا »يف كثيــر 
مــن األحيــان«، وعليهــا العمــُل - عنــد االقتضــاء - يف َمْشــُروعاِت 

ــة. ُظــم َكافَّ النُّ
املنوطــِة  ــة  القضائيَّ املبــادئ  َعــن  الســوابق  وتفتــرُق  هــذا 
ــًة  باحملكمــة الُعليــا يف أّن الســابقَة امللزمــة، ال تثــُل َقاعــدًة عامَّ
ــُم الَقاعــدة، بــل تتنــاول  هــا ِتلُك مطــردة تشــمل عــدَة وقائــَع َمَردُّ
واقعــًة خاصــًة يتعــُن أن تكــون جــادُة الَقَضــاِء َعَليهــا يف واقعتهــا 
نفِســها، مــا لــم يكــن ثمــة تســبيٌب مخالــٌف لهــا، يجــري اعتمــاُدُه 
لينســخ ســابقة تلك الواقعة، على حن يتطلُب َنســخ الَقاِعدة 
َعْنــُه  الُعــُدوِل  أدوات  طريــق  عــن  القضائــي(  )املبــدأ  ــة   الَعامَّ
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بحســب النظــام، نظــرًا لكــون املبــدأ جــزءًا مــن النظــام، شــامًا 
َة صــوٍر وواقعــاٍت، ومنطوقــُه مخاطــٌب بــه  ــدَّ ــِة ِع ــِه الَعامَّ بَقاِعَدِت
ــْلَطِة  ــاَحُة السُّ ــى َمَس ــابقة، ولذلــك َتَتَدنَّ العمــوم، بخــاف السَّ
ــة مــن يشــمُل املبدَأ القضائيَّ  ــة للَقاِضــي يف املَْبــَدأ، وثمَّ ْقِدْيِريَّ التَّ
بصطلــح الســابقِة امللزمــِة؛ بجامــع ُســلوك اجلــادة الواحــدة 
ى بـــاملدرسة:  ، ويســتدعي يف هــذا منهــَج دوِل مــا ُيَســمَّ يف كلٍّ
االصطــاح،  هــذا  مثــل  يف  مشــاحَة  وال  »األجنلوسكســونية«، 
وهــي يف تركيــب آخــر: »املســتقر عليــه« أو »اســتقرار القضــاء« ، 
ــَرت املَاِلِكّيــة )فقهــًا( بـــ: »املاَجَرَيــات« وهــو عنَدُهــم  وإلــى ِمثلــِه َعبَّ
الســابقِة  لوصــِف  اشــترط   ُ آخــر  وبعــٌض  والَعَمــُل،  الُعــْرُف   :

التكــرار، وال يصــح مــن وجهــة نظرنــا لاعتبــار املبــنَّ ُهنــا.
ــــ  )تكييفهــا  الواقعــة  توصيــف  مســالَك  جنــُد  كمــا 
الرتباطــه  للســوابق؛  منــه  املبــادئ  ملفهــوم  أقــرَب  تصويرهــا( 
ل عليهــا الَوَقاِئــُع، وُهــو كثيــُر  ُتَنــزَّ ــٍة  ــــ بقاعــدٍة عامَّ ــــ جملــًة 
وران يف َتْوِصيــِف الُعُقــْوِد، وممــا يكثــر دوراُنــُه يف االصطــاح  الــدَّ
القــوُل بـــ: »اســتقرار الفقــه والقضــاء« ، وأَلْن صــحَّ يف األول،  فا 
َوْجــَه للثانــي إال َعَلــى َأَســاِس اإِلْجَمــاِع واالّتَفــاِق، وإال َفــا َقاِئــَل 
ٍة  بحمــل الفقــه )يف منطقــة اجتهــاده املســموح بهــا( علــى َجــادَّ
واحــدٍة، وال َيُفــوت أن الفقــه يف غيــر لغــة الشــريعة َيْنَحِصــُر يف 

فقــه القانــون الوضعــي .
ِبَســَواِبِقَها  األْحــَكاِم  مــن  ُجْمَلــًة  املجموعــُة  هــذه  وتشــمُل 
املُْلزمــة، وال يفــوُت َأنَّ الناِظــَر فيهــا قــد يتداخــُل عليــه تقابــُل 
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َبْعِضَهــا، ولــو أنعــم النظــَر لوجــد اختافــًا يف الوقائــع، َعَلــى 
ــا يتعــُن َنْشــُرُه؛ التزامــًا  ــِة َم أنَّ مــن بــن ساســِل هــذه املَْجُمْوَع
، ُهــو مــن حــقِّ اجَلميــع  ْشــر، وَتْدوينــًا لتاريــخ قضائــيٍّ ببــدأ النَّ
علينــا، لكنــه منســوٌخ باحقــٍة علــى مــا ذكرنــا وَمــن أبَصــَر َعِلم.
زًا، فاأُلولــى  ــوُّ واجلميــُع يكتســُب وصــَف الســابقِة ولــو جَتَ
ــِم )كمــا  ســابقٌة يف أصِلهــا، أمــا الواقعــُة املوافقــُة لهــا يف احُلْك
بــع )والتابــُع لــُه ُحْكــُم  تــرى يف هــذه املجموعــة( فســابقٌة بالتَّ
ها، ومنســوخُتها ســابقٌة  ــَتِجدِّ اســخُة ســابقٌة ُبْس ــوع(، والنَّ املَْتُب
بهــا  َحَكــَم  َقَضائــيٍّ  تاريــخ  نعُتهــا يف  فيبقــى  ل،  اأَلوَّ بَوْصِفهــا 
ــة، يجــري نشــُر جميِعهــا حتــى يشــمَل  َيومــًا، كاملبــادِئ القضائيَّ
املبــادَئ املعــدوَل عنهــا، وتوصــف يف حالهــا األخيــرة بـــ: »املبــادئ 
الباحثــن  نفــع  مــع  القضــاء،  لذاكــرة  حفظــًا  الســابقة«؛ 

ارســن، ودرِء أيِّ لبــٍس ُمْحَتَمــٍل. والدَّ
وكّلٌّ ــــ مــن املبــادئ والســوابق ــــ يتعــنَّ لــزوم جادِتهــا، وال 
َيُســْوُغ احَلْيــُد َعنهــا بحــال، وال محــل لإليــراد هنــا بقاعــدة: 
ــَب عليهــا أن للقاضــي احلكَم  »االجتهــاد ال ُينَقــض بثلــه«، لُيَرتَّ
بخافهــا، وأنــُه ال يديــُن إال بــا انتهــى إليــه، ويجــاُب عليــه بــأنَّ 
تلكــم القاعــدة رد علــى املُــوِرد؛ فاجتهــاده الاحــق الجتهــاد مــن 
َســَبَقه فيمــا ســّنته املبــادئ والســوابق قــد َنَقــَض اجتهــادًا مثلــه، 
علــى أّن القاعــدَة املذكــورة تــرُد يف اإلقليــم، عليــه قــاٍض واحــٌد، 
يقضــي فيــه زمنــًا، فَيخُلُفــُه آخــر، فليــس للَخَلــِف نقــُض اجتهــاِد 

َســَلِفِه، باســتدعائه مــا َحَكــَم فيــه، ومــن ثــم َنْكُثــُه.
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وقــد صــحَّ عــن َعْبــِداهلِل بــِن َمســُعود ــــ رضــي اهلل عنــه ــــ قوُلــُه: 
يف  بــا  فليقــِض  اليــوم،  بعــد  َقَضــاٌء  ِمنُكــم  َلــُه  ُعــِرَض  »َمــْن 
ــاِب اهلل، فــإن جــاَء أمــٌر ليــس يف كتــاب اهلل، فليقــِض بــا  ِكَت
َقَضــى بــه نبيــه صلــى اهلل عليــه وســلم، فــإن جــاء أمــٌر ليــس يف 
ــى اهلُل عليــه وســلم، فليقــِض  ــه صلَّ ِكَتــاِب اهلل، وال َقَضــى بــه نبيُّ
ليــس يف كتــاب  أمــٌر  جــاَء  فــإن  ــون،  احِلُ الصَّ بــه  َقَضــى  بــا 
ــه صلــى اهلل عليــه وســلم، وال َقَضــى بــه  اهلل، وال َقَضــى بــه نبيُّ
احلــون، فليجتهــد رأَيــُه«، فأمــره بُلــُزوم َقَضــاِء َمــن َســَبَقُه  الصَّ
غ لــه يف منطقة  ـــ، وســوَّ ـــ يف مبادئهــم وســوابقهمـ  احلــنـ  مــن الصَّ

الفــراغ، االجتهــاَد، لُيْنشــَئ بــه مبــادَئ وَســوابَق مســتجّدًة.
ى بـــ: »تقنــن األحــكام  وجميــُع مــا ســبق يختلــف عمــا ُيَســمَّ
َأْحــَكاِم  وْفــَق  ُنُصوصــًا  َيختــاُر  فهــذا  تدوينهــا«؛  أو  القضائيــة 
ســتور وَقواِعــِدِه، وُيلــزُم بهــا القضــاَء عــن طريــق الُســْلطة  الدُّ
ى باملَْدَرَســة: »الاتينّيــة« ، َعَلى أنها  التنظيميــة، وعليــه مــا ُيَســمَّ
ليســت علــى اإلطــاق ذاُت َتْقنــٍن، َفَلَهــا أعــراٌف قضائيــة هــي يف 
حقيقــة أمرهــا مبــادئ وســوابق، وملقابلتها: »األجنلوسكســونية« 

. تقانــن، لكــّن الِعبــرة يف َوْصــِف املدرســة بغالبهــا األعــمِّ
ِة  ِة املوُضوعّيــة املُْنَصبَّ ــُة مــا َمَضــى ال َيْقتصــُر َعَلــى املــادَّ وعامَّ
يف نهايــة َمَطاِفَهــا َعَلــى َمْنُطــوِق احُلْكــم الَقَضائــّي، بــل يشــمُل 
ــَة ِعنــد ُوُجــوِد الَفــراِغ اإلْجَرائــّي، فيكــوُن  كذلــك املــادَة اإلجرائيَّ

للَقَضــاِء َمبــدٌأ أو َســاِبَقٌة ِفيــِه .  
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هــذا، وقــد أجــاز قــراُر  مجلــس َهيئِة ِكبار الُعَلمــاِء باململكة 
ة ذو الرقم )236( بتاريخ 1431/2/19هـ، ِفْكَرَة:  عوديَّ ة السُّ العربيَّ
ــائد بـــ: »تقنــن  اة يف االصطــاح السَّ ــِة«، املَُســمَّ َنــةِ الَقَضاِئيَّ »املَُدوَّ
ــريفن  الشَّ احَلَرمــن  َخــاِدُم  َأصــَدَر  َضوئــه  وَعَلــى  القضــاء«، 
َنــٍة  امللــُك َعْبــُد اهلِل بــُن َعْبــِد الَعزيــز َأْمــَرُه الَكــرْيُ  بَتْكِويــِن جَلْ
َف  ــِة«، وَتَشــرَّ نــِة اأَلْحــَكاِم الَقَضاِئيَّ ِعْلِمّيــٍة إلعــداِد مشــروع: »ُمَدوَّ
»كاتــب هــذه األســطر« بُعْضِوّيِتهــا، َوَســتْأخُذ يف اعتبارهــا مــا 
يناســُبُه التدويــُن، وتــدُع مــا ســواُه فيمــا يناســبُه اإلحالــُة علــى 
َمَخــاٍض  عــن  صــدوُرُه  باألخيــر  فاأَلولــى  ــوابق،  والسَّ املََبــادِئ 
قضائــّي؛ ليكــوَن أدقَّ مــن جهــٍة، وأكثــَر ُمرونــًة يف التعديــل،  
نــا فيمــا مضــى  لقــي الَقَضائــّي يف ُأخــرى، وقــد بيَّ وأْدعــى للتَّ
ــاِدئ، ومعرفــُة مــا  ــوابق واملََب دويــن وَبــن السَّ أاّل تعــارَض بــن التَّ
ــلطة التقديرّيــة  ُيناســُب ومــا ال ُيناســُب ُهنــا داخــٌل يف ِنَطــاِق السُّ
لـــ: »أعضــاء جلنــة التدويــن« مــع اســترعاِء َنَظــر الَقــاِرئ الَكــِرْيِ 

ــُه. ــاِت الَقَضــاِء وَمَراِجَع ــا َقاَم ــن َأْعَضاِئَه ــْن َب إلــى أنَّ ِم
القضــاء منُطوقــه،  لــزم  التشــريعيُّ  النــصُّ  ُوجــد  وحيــُث 
ــَوابُق  السَّ إثــره  علــى  َفَتَتَكــّوُن  القضــاُء،  ِه يجتهــُد  ُخُلــّوِّ وعنــد 
يف  داخــٌل  ُذِكــَر  مــا  وجميــُع  َمِســْيٌر،  منهمــا  فلــكلٍّ  واملبــادُئ، 
ُمعتــرِك ُمصطلحــاٍت ومفاهيــَم، كلٌّ يدلــي فيهــا بدلــوه ــــ فقهــًا 
، َيْصُعُب  ـــ، والســيما الفقــه القانونــي؛ فلــه ســبحاُت ِفْكــٍرٍ وقضــاًءـ 
َجْمــُع َلِفْيِفَهــا، َولــّم َشــَتاِتَها، ومجموُع تلِك املُْصَطَلحاِت، َســَواٌء 
كانــْت ســوابَق أو َمَبــاِدَئ َأو َتْدوينــًا، )وكــذا محــور فلكهــا مــن 
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ْوَلــِة احَلِديثِة،  درجــات التقاضــي(، هــي مــن ُمْســَتجّدات ُنُظــِم الدَّ
َة َعَلــى ِمْثِلهــا،  ــُه ال ُمَشــاحَّ نــا فيهــا مــن أنَّ واحَلــاُل علــى مــا بيَّ
ــَة« ــــ يف َقَضاِئَهــا  ْولــَة الِفيدراليَّ ى الَيــوَم بـ:»الدَّ ــُد مــا ُيَســمَّ بــْل جَنِ
ــيّ ــــ، تختلــُف بــن أقاليمهــا يف َشــأِنَها، ولــوال هــذا اجلــدُل  لِّ احمَلَ
العلمــي، واالختــاف التطبيقــي ملــا كان هــذا التنــوُع النافــُع 
بتعــدد خياراتــه؛ ليأخــَذ املســتطلع منهــا مــا ُيناِســُبُه، ُثــم ال 
ُيصــادَر يف ثانــي َحاِلــِه مــن ِقَبــِل ُمنغلــق علــى رأيــه، أو مدرســته، 
أو مصطلحــه، علــى أنَّ منهــا مــا ال َيســُع فيــه إال َمســلٌك واحــٌد، 
وليــس للمخالــف اخلــروُج عــن الســائد املتفــق عليــه تــت أي 
ذريعــة، وبــاُب االجتهــاِد يوَصــُد عــن الَغرْيــب واملُْســَتْنَكر، وفــرٌق 
بــن: »اإلبــداع« و»االبتــداع«، ولــن ُنطيــَل  علــى الَقــارِئ يف َشــْرح 
َنــِة؛ َفِهــَي َبــن َيدْيــِه واِضَحــًة َجِلّيــًة،  ُخّطــِة الَعَمــِل وَمَفاِتْيــِح املَُدوَّ
ــاُل هلِل  ــِن َترِتْيِبهــا وإخراِجهــا، والَكَم ــا اجُلهــَد يف ُحْس وقــد َبَذْلَن

َوْحــَدُه.
ويف اخلتــام : أســأُل اهلَل تعالــى أن َيْنَفــَع بهــذِه املَْجُموعــِة، 
وِفيــُق  وُيْجــِزَل مثوبــَة مــن َكاَن َســَبَبًا يف اإِلَفــاَدِة ِمْنَهــا، وبــاهلِل التَّ

َم.  نــا ُمَحّمــٍد َوَعَلــى آِلــِه َوَصْحِبــِه َوَســلَّ ــى اهلُل علــى َنبيِّ وصلَّ
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وبفضلــه  الصاحلــات  تتــم  بنعمتــه  الــذي  هلل  احلمــد       
املقاصــد  ُتّقــق  وبتوفيقــه  والبــركات،  اخليــرات  تتنــزل 
واملرســلن؛  األنبيــاء  خيــر  علــى  والســام  والغايات،والصــاة 

وبعــد: 
     فقــد امــن اهلل ســبحانه وتعالــى علــى وزارة العــدل بــأن ُأنيــط 
بهــا مهــام خدمــة القضــاء الشــرعي، وتوفيــر اإلمكانــات املاديــة 
والبشــرية وتأهيلهــا، وتقريــب هــذه اإلمكانــات لقضــاة اململكــة، 

لَيســُهل عليهــم مــا أنيــط بهــم مــن أعمــال.
     ومن هذه املهام ما ُنّص عليه يف املادة احلادية والسبعن من 
نظــام القضــاء بــأن تنشــر وزارة العــدل مجموعــة مــن األحــكام 

بعــد أخــذ املوافقــة عليهــا مــن املجلــس األعلــى للقضاء.
     وقــد يّســر اهلل بفضلــه ثــم باهتمــام معالــي الوزيــر -حفظــه 
اهلل- وتوجيهاتــه باكــورة هــذا العمــل املوســوم بـــ )مجموعــة 
ومنهــًا  للموثقــن  إعامــًا  ليكــون  القضائيــة(،  األحــكام 
للباحثــن، ملــا يحويــه هــذا اإلنتــاج مــن غــزارٍة يف احملتــوى ُبنيــت 
بنهجيــة رِغــب فيهــا مركــز البحــوث أن تكــون أمنوذجــًا مميــزًا 
ُأِخــذ مــن مشــكاة الشــريعة ،التــي أفــادت منهــا كل املــدارس 

القضائيــة يف العالــم.
     مــع أن هــذا اإلنتــاج القضائــي ُروعــَي يف تقدميــه أن يكــون 
)فهرســت  فأبــرزت  احلقوقــي،  بالشــأن  املهتمــن  لــكل  منهــًا 
املوضوعــات( كــي تلبــي حوائــج القضــاة واحملامــن والباحثــن 
يقاربهــا  بــا  األحــكام  مــن  العديــد  أكــدت  ،كمــا  وغيرهــم 
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كقضايا املخدرات وغيرها ليســتفاد منها يف الشــأن القضائي 
والبحثــي يف مراكــز األبحــاث واجلامعــات لتقريــر الدراســات 
العلميــة ودعمهــا بالوقائــع القضائيــة، وإيجــاد مــادة علميــة 

تطبيقيــة للنظريــات العلميــة كالعــرف القضائــي ونحــوه.
واهلل أســأل أن يجعــل هــذا العمــل خالصــًا لوجــه الكــري. واهلل 

املوفــق،،
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: 33252287  تاريُخه:1433/5/17هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 960  رقم قرار التصديق من محكمة 

االستئناف :344533 تاريخه: 1434/1/6هـ

اليمن تشرع يف جانب أقوى املتداعين .

بيــع ســيارة - فســخ البيــع لوجــود العيــب - تقديــر العيــب عــن طريــق 
قســم اخلبــراء - اليمــن تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعيــن - حلــف 
املدعــى ميــن االســتظهار - عنــد وجــود العيــب فللمشــترى اخليــار بــن 
اإلمســاك مــع اإلرش أو الفســخ - احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه تســليم 

الثمــن وصــرف النظــر عــن طلــب الزيــادة .

ادعــى املدعــي بأنــه اشــترى مــن الشــركة املدعــى عليها ســيارة موصوفة 
يف دعــواه وبعــد أن اســتخدمها ظهــر عيــب مصنعــي فيهــا مذكــور يف 
الدعــوى ، لــذا طلــب احلكــم علــى الشــركة املدعــى عليهــا بإبدالــه 
ســيارة مماثلــة وإذا تعــذر ذلــك إلزامهــا بإعــادة القيمــة - أنكــر وكيــل 
املدعــى عليهــا مــا جــاء يف الدعــوى مــن وجــود عيــب مصنعــي يف الســيارة 
ــزام  ــاجت عــن عــدم اإللت ــأن العطــل املذكــور يف دعــوى املدعــي ن ودفــع ب
بقواعــد ســامة الســيارة بعــدم تغييــر زيــت احملــرك بانتظــام - مت فحــص 
الســيارة مــن قبــل اخلبــراء فــرأوا أن ســبب العيــب اخلطــأ يف التشــخيص 
مــن الشــركة وليــس عــدم اإلنتظــام يف تغييــر الزيــت- قــررت احملكمــة 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا )....( القاضي باحملكمــة العامة بالدمام 
بنــاًء علــى مــا وردنــا مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 808يف 1431/01/25هـــ 
حضــر)....( ســعودي بالســجل املدنــي رقــم )....( وادعــى علــى حاضــر معــه 
)....( ســعودي بالســجل املدنــي رقــم )....( الوكيــل عــن )....( مبوجــب 
يف   ............. برقــم  الثانيــة  الدمــام  عــدل  مــن  الصــادرة  الوكالــة 
1430/10/21هـــ جلــد ..... والوكيــل املذكــور بصفتــه وكيــًا عــن 
)....( مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن عــدل الدمــام الثانيــة برقــم ..... 
جلــد ..... يف 1425/11/13هـــ وادعــى علــى احلاضــر قائــًا يف دعــواه: 
لقــد اشــتريت مــن شــركة )....( للســيارات احملــدودة ســيارة مــن نــوع 
العيــوب  بعــض  فيهــا  وتبــن   )....( اللــون   )....( موديــل   )....( رقــم   )....(
وقــد كتــب ســابقًا  تعمــل  أن املكينــة )جيمــت( وال  املصنعيــة وهــي 
وتقييــم  عليــه  للكشــف  للســيارات  املتخصصــة  الشــركات  لبعــض 
وتبيــن عيبهــا فرفضــت )....( وبعــض الشــركات وقــد قــررت كليــة 
املذكــورة  الشــركة  علــى  احلكــم  أطلــب  لــذا  ذكرتــه  مــا  التقنيــة 
بإبدالــي ســيارة نفــس النــوع مــن ذلــك النــوع مــن نفــس املوديــل وإذا تعــذر 

توجيــه ميــن االســتظهار للمدعــى عليــه على أن العيــب املذكور يف دعواه 
لــم يكــن بســبب ســوء اســتخدامه فــأدى اليمــن طبــق مــا طلــب منــه - 
قضــت احملكمــة بإلــزام الشــركة املدعــى عليهــا أن تســلم املدعــي ثمــن 
الســيارة وصرفــت النظــر عمــا يطالــب بــه املدعــي زيــادة علــى ذلــك- قنــع 
املدعــي باحلكــم وعارضــت عليــه املدعــى عليهــا - قــررت محكمــة 

االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم .



29

ذلــك إلزامهــم بإعــادة القيمــة وقيمتهــا قدرهــا مائــة وثمانــون ألــف ريــال 
هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب بقولــه أطلــب مهلــة لإلجابــة 
مفصلة يف اجللســة القادمة. ويف جلســة أخرى يوم األحد 1432/4/29هـ 
افتتحــت اجللســة لــدى فضيلــة الشــيخ )....( وفيهــا حضــر املدعــي وحضــر 
حلضــوره)....( ســعودي بالســجل املدنــي رقــم )....( الوكيــل الشــرعي 
مــن  الصــادرة  الوكالــة  للســيارات احملــدودة مبوجــب   )....( لشــركة 
الثانيــة برقــم 29151 يف 1427/5/14هـــ جلــد  كتابــة عــدل الدمــام 
5765 وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن جوابــه علــى الدعــوى قــال: 
أطلــب إمهالــي للجــواب عنــا لدعــوى ورفعــت اجللســة. ويف جلســة أخــرى 
يــوم االثنــن 1432/6/20هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر )....( وحضــر 
 )....( عــن  الشــرعي  الوكيــل   )....( رقــم  مدنــي  ســجل   )....( حلضــوره 
املديريــن  مجلــس  رئيــس  نائــب  بصفتــه  عــن)....(  الشــرعي  الوكيــل 
ــة  ــة واملرافعــة واملدافع ــه حــق اإلجاب ــة ل لشــركة )....( للســيارات املخول
واإلقــرار واإلنــكار الصــادرة مــن كتابــة عــدل الدمــام الثانيــة رقــم 
14416 يف 1432/03/24هـــ وبســؤاله عــن جوابــه عــن الدعــوى قــال: 
 )....( شــركة  مطبوعــات  علــى  محــررًا  جوابــي  لفضيلتكــم  أقــدم 
ونــص  2011/05/23م  املوافــق  1432/6/20هـــ  بتاريــخ  للســيارات 
املقصــود مــن الــرد أن مــا تضمنتــه الئحــة املدعــي بــأن الســيارة مــن نــوع 
)....( موديــل )....( بــأن بهــا خلــًا مصنعيــًا وأنــه كان ملتــزم بجميــع 
بزيــت  اخلاصــة  الدوريــة  التغييــرات  وكذلــك  الدوريــة  التشــييكات 
ــح  ــر صحي ــأن مــا ذكــره املدعــي غي ــد فضيلتكــم ب احملــرك بهــذا نفي
وأنــه يخالــف ويناقــض املســتندات )الفواتيــر( التــي تقــدم بهــا للمحكمــة 
والتــي تثبــت أن مــا ذكــره املدعــي غيــر صحيــح لــم يكــن منتظمــًا يف 
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تغييــر الزيــت فاملدعــي قــدم خمســة فواتيــر أقدمهــا تاريخــًا هــو أول 
تغييــر للزيــت يف الســيارة منــذ اســتامها كان بتاريــخ 2006/10/31م 
وحينهــا كانــت الســيارة قــدم شــيت مســافة 16000 كيلــو متــرًا أي أنــه 
مت تغييــر الزيــت بعــد أن قطعــت الســيارة 7500كيلــو متــرًا والفاتــورة 
الســيارة  كانــت  وعندهــا   2007/4/21 بتاريــخ  كانــت  تليهــا  التــي 
حســب البيانــات املســجلة علــى الفاتــورة قــد مشــيت مســافة 13984 ويف 
هــذا ياحــظ تناقــض واضــح بــن الفاتورتــن وســوف نناقشــها يف فقــرة 
ــة والفاتــورة التاليــة لهــا كانــت بتاريــخ 2008/1/13م وعندهــا  منفصل
كانــت الســيارة قــد قطعــت 30000 كيلــو متــرًا أي بعــد أن مشــيت 
الســيارة مســافة 14000 كيلــو متــرًا والفاتــورة األخيــرة كانــت بتاريــخ 
2008/4/27موعندهــا كانــت الســيارة قــد قطعــت مســافة 47229 
كيلومتــرًا أي بعــد أن قطعــت الســيارة بعــد آخــر تغييــر للزيــت مســافة 
17229 كيلومتــرًا فــا يخفــى علــى فضيلتكــم أن املدعــي كان غيــر 
ــر الزيــت حســب تعليمــات  ــا تغيي منتظــٍم بقواعــد ســامة الســيارة ومنه
الوكيــل فهــو كان يتجــاوز املســافة التــي يتوجــب عليهــا تغييــر الزيــت 
بأضعافهــا وأحيانــًا إلــى ثاثــة أضعــاف كمــا يف التغييــر األخيــر إن هــذه 
املعلومــات واحلقائــق والتناقضــات املأخــوذة مــن الفواتيــر التــي قدمهــا 
املدعــي بنفســه كبينــة لــه يجــب أن تنقلــب إلــى ضــده لتكــون بينــة عليــه 
لألســباب التاليــة: أ- عــدم التــزام املدعــي بالتعليمــات اخلاصــة بســامة 
محــرك الســيارة ومنهــا تغييــر الزيــت عنــد كل 5000كيلومتــر تقطعهــا 
الســيارة فكمــا أســلفنا أن الفواتيــر التــي قدمهــا املدعــي كبينــة علــى 
أنــه كان يقــوم بتغييــر زيــت محــرك الســيارة بانتظــام تثبــت أنــه كان 
يتجــاوز املســافة احملــددة إلــى أكثــر مــن ثاثــة أضعافهــا أحيانــا ب- إن 
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أن  تثبــت  والتــي  والثالثــة  الثانيــة  الفاتورتــن  بــن  املوجــود  التضــارب 
الســيارة كانــت قــد قطعــت يف تاريــخ 2007/01/23ممســافة 16000 
كيلومتــرًا بينمــا يف 2007/04/21م تناقصــت املســافة التــي قطعتهــا 
الســيارة إلــى 13984 فهــذا التناقــض العجيــب ليــس لــه تفســير ســوى أن 
املدعــي كان يتاعــب بعــداد الســيارة اخلاصــة باملســافة التــي تقطعهــا 
الســيارة إمــا إلخفــاء حقيقــة أنــه كان يتجــاوز املســافة التــي كانــت 
تقطعهــا الســيارة بــن كل تغييــر لزيــت احملــرك إلخفــاء جتــاوزه املســافة 
املســموح بهــا أو لزيــادة فتــرة الضمــان املمنوحــة لهــا بإنقــاص املســافة 
التــي قطعتهــا الســيارة وهــذا يجعلنــا نشــك يف مصداقيــة املدعــي ويلقــي 
بظــال كثيفــة علــى كل أقوالــه وادعاءاتــه يف الدعــوى األمــر الــذي 
يســتلزم علــى احملكمــة أن تضــع يف االعتبــار هــذه احلقائــق والتناقضــات 
عنــد احلكــم يف الدعــوى ولــكل مــا تقــدم نلتمــس مــن فضيلتكــم رد 
الدعــوى لعــدم صحــة ادعــاء املدعــي ولعــدم اســتنادها إلــى بينــات تثبــت 
صحــة دعــواه الوكيــل الشــرعي )....( توقيعــه وبــرد مــا جــاء يف املذكــرة 
علــى املدعــي طلــب إمهالــه لتقــدمي رده أو جوابــه محــررًا عليــه فقــد رفعــت 
اجللســة. ويف جلســة أخــرى يــوم األثنــن 1432/7/18هـــ افتتحــت اجللســة 
هويتــه  املذكــورة  حلضــوره)....(  وحضــر   )....( املدعــي  حضــر  وفيهــا 
بعاليــه وبســؤال املدعــي عــن جوابــه قــدم ورقــة نصهــا كالتالــي: )إشــارة 
إلــى املذكــرة املقدمــة مــن قبــل املدعــى عليهــا شــركة )....( للســيارات 
بتاريــخ 20جمــادى الثانــي 1432هـــ والتــي ذكــرت فيهــا مبــررات واهيــة 
بهــدف التهــرب مــن إقــرار احلقــوه و تعويضــي بســيارة جديــدة مت التصالــح 
لــدى فضيلــة القاضــي الســابق وهــو تعويضــي بســيارة جديــدة  عليــه 
وبدأنــا يف التنفيــذ فعــًا حيــث مت منحــي ســيارة مســتعملة لاســتخدام 
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املؤقــت بــدل الضــرر حتــى التعويــض الكامــل عــن الســيارة وذلــك بنــاًء 
ســحبت  الوكالــة  أن  إال  تنفيــذه  مت  وهــذا  القاضــي  توجيهــات  علــى 
الســيارة بعــد مضــي فتــرة علــى التنفيــذ وذلــك بعدمــا تغيــر القاضــي لــذا 
نرغــب يف ذكــر بعــض النقــاط الواضحــة ردًا علــى املذكــرة ونوجزهــا 
يف مــا يلــي: 1-التشــييك وتغييــر الزيــت التزمت منذ بداية شــراء الســيارة 
مــن  األولــى  الفتــرة  وطــوال  الوكالــة  تعليمــات  حســب  بالتشــييك 
املراجعــات املســتمرة بســبب اخللــل الــذي طــرأ علــى الســيارة لــم يتحــدث 
أحــد أبــدًا عــن عــدم التزامــي بالتشــييك ومــن جهــة أخــرى إننــي تقدمــت 
إلــى احملكمــة بهــذه الفواتيــر حســب املتوفــر لــدي ومــا هــو محفــوظ 
عنــدي وميكــن أنتكــون الفواتيــر واملراجعــات أكثــر مــن هــذا وكان 
مــن املفــروض أن تتقــدم الشــركة بكشــف مفصــل لعــدد املراجعــات 
حيــث إنهــا حتتفــظ بالتفاصيــل ولديهــا يف ســجات إلكترونيــة ولكني 
تبــن لفضيلتكــم عــدم التــزام الشــركة بالتســجيل املقــن حيــث إن 
بعــض الفواتيــر كتبــت باليــد لــم تكــن القــراءة صحيحــة والدليــل علــى 
جزافيــة القــراءة هــو العــدد الكامــل يف تلــك الفاتورتــن فقــط املكتوبــة 
باليــد وهــي 16000 ويف القــراءة التاليــة 30000 وهــذا يبــن عــدم الدقــة 
يف القــراءة مثــل باقــي املــرات املســجلة بشــكل صحيــح.2- التناقــض 
بــن الفاتورتــن فقــد ورد يف مذكــرة الشــركة بــأن هــذا التناقــض بــن 
القــراءات وانخفــاض قــراءة العــداد دليــل علــى التاعــب فيــه وهــذا يعنــي 
ــة  ــى جلن ــة الســيارة إل ــب مــن فضيلتكــم إحال ــذا نطل ــر ل ــام بالتزوي االته
اخلبــراء لكــي تبــن وجــود التاعــب مــن عدمــه وهــذا اتهــام ال أقبلــه 
مــن قصــد  بــأن  يتبــن  ولكــي  ونزاهتــي  إنــه طعــن يف شــريف  حيــث 
التاعــب هــو مــن كتــب القــراءة جزافــًا بهــدف التهــرب مــن اإلصــاح 



33

والضمــان وليــس العكــس فهــل مــن طلــب احلــق يعتبــر مدلــس ومــزور؟. 
3- لــو أخذنــا تاريــخ الشــراء وهــو 2006/8م إلــى آخــر قــراءة يف الفواتيــر 
وهــي 47229 كلــم بتاريــخ 2008/4م يتبــن لنــا بــأن متوســط ســير 
القــراءة  بــأن  الســيارة خال20شــهرًا هــو 23600 كلــم وهــذا يعنــي 
الثانيــة والتــي قفــزت إلــى 16000 خــال أربعــة أشــهر غيــر صحيحــة 
وغيــر مناســبة إطاقــا 4- لقــد أوردت املدعــى عليهــا بــأن التعليمــات 
ــا بــأن الفواتيــر اخلمــس  ــم ولــو افترضن بســامة احملــرك هــو 5000 كل
لــم احتفــظ  بأنــي  املقدمــة هــي جميــع مــا مت تشــييكه علــى الرغــم 
بجميعهــا فــإن التعليمــات الصــادرة مــن الوكالــة حســب الكتيب املرفق 
ــة زيــت احملــرك هــو عشــرة آالف وهــذا  باســم املواعيــد احملــددة لصيان
يعنــي بــأن التأخيــر يف هــذه احلــدود ال يســبب ضــررًا علــى الســيارة ويــؤدي 
بهــا إلــى اخلــراب الغيــر طبيعــي والــذي تســبب يف املشــكلة علــى الرغــم 
بعــدم قبــول احملكــم وهــو الكليــة التقنيــة بهــذا الــرأي. أخيــرًا إننــي 
أمتســك بقــرار الكليــة التقنيــة فقــد أحيلــت القضيــة إلــى اللجنــة بنــاء 
علــى طلــب املدعــى عليهــا وبكامــل إرادتهــا فقــد صاغــت اللجنــة قرارها 
بوضــوح وبــكل حياديــة بــأن الســبب لــم يكــن تغييــر الزيــت ولكــن 
هنــاك خطــأ مصنعــي فيجــب التعويــض وحيث إن الشــركة هــي اخلاطئة 
ونحــن  اللجنــة  أتعــاب  حتملــت  فقــد  التقريــر  حســب  التشــخيص  يف 
نتمســك بهــذا القــرار ويجــب أن تتحمــل تعويضنــا باألضــرار الناجمــة عــن 
هــذا اخلطــأ. أ.هـــ عليــه فقــد رفعــت اجللســة. ويف جلســة أخــرى يــوم االثنــن 
1432/11/19هـــافتتحت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وحضــر حلضــوره 
)....( الوكيــل الشــرعي عــن شــركة)....( للســيارات احملــدودة وبســؤال 
املدعــى عليــه وكالــة عــن جوابــه قــال: لــم يســلمني املوظــف املذكــرة 
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املذكــرة يف  تســليمه  جــرى  فقــد  عليــه  فبنــاًء  املدعــي  أبرزهــا  التــي 
مجلــس احلكــم مباشــرة ورفعــت اجللســة لذلــك. ويف جلســة أخــرى يــوم 
الثاثــاء 1432/11/27هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعي وحضر 
حلضــوره )....( الوكيــل الشــرعي عــن شــركة )....( للســيارات احملــدودة 
وبســؤاله عــن جوابــه قــال: لــم اســتطع إعــداد جوابــي يف هــذه اجللســة 
نظــرًا لنســياني املوعــد وأطلــب إمهالــي إلــى اجللســة القادمــة وعليــه فقــد 
املوافــق  الســبت  يــوم  أخــرى  جلســة  ويف  لذلــك.  اجللســة  رفعــت 
1432/12/23هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر الطرفــان وســبق أن 
رفعــت اجللســة ألجــل إحضــار جــواب املدعــى عليــه علــى الدعوى وبســؤال 
املدعــى عليــه عــن جوابــه الــذي وعــد بــه أبــرز ورقــة نــص املقصــود منهــا: 
إشــارة إلــى املذكــرة املقدمــة مــن املدعــي بتاريــخ 1432/11/17هـــوإلى 
التقريــر الفنــي الصــادر مــن قبــل الكليــة التقنيــة بالدمــام بخصــوص 
الســيارة مــن نــوع )....( موديــل )....( ذات اللوحــة رقــم )....( والتــي تعتبــر 
محل الدعوى املقامة منا ملدعي ضد موكلتي شــركة )....( للســيارات 
أقــدم لفضيلتكــم نيابــة عــن املدعــى عليهــا ردنــا الــذي يتضمــن التعقيــب 
علــى مــا ذكرتــه وكذلــك رفضنــا للتقريــر الصــادر مــن الكليــة التقنية 
علــى النحــو التالــي: أواًل: إن موكلتــي ترفــض التقريــر الفنــي الصــادر 
ملــا  وذلــك  بتجاهلــه  املوقــرة  وتطالــب احملكمــة  التقنيــة  منــا لكليــة 
يلــي:1- لقــد خرجــت اللجنــة الفنيــة التابعــة للكليــة التقنيــة بالدمــام 
الفنــي عبــر مهمتهــا األساســية وهــي  التقريــر  والتــي كلفــت بوضــع 
اإلفــادة عــن احلالــة الفنيــة للســيارة .. إلــى هنــا وقــد رفعتــا جللســة لرغبــة 
وكيــل )....( يف موعــد آخــر وعليــه رفعــت اجللســة الســتكمال مذكرته 
التــي قدمهــا يف جلســة أخــرى. ويف يــوم األحــد 1433/02/07هـــ لــدي أنا 
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بهــذه  األســبق  القاضــي   )....( الشــيخ  لفضيلــة  اخللــف  القاضــي   )....(
احملكمــة افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر الطرفــان وقــد جــرى تــاوة مــا 
ســبق ضبطــه يف اجللســات الســابقة عليهمــا فصادقــا علــى صحتــه كل 
مبــا يخصــه ولكثــرة لفــات املعاملــة فقــد جــرى رفــع اجللســة لدراســتها 
بعــد إعــام الطرفــن باحلضــور يــوم الســبت املوافــق 1433/02/13هـــ 
ويف جلســة أخــرى يــوم الســبت 1433/02/13هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا 
حضــر الطرفــان وبطلــب حتريــر الدعــوى مــن املدعــي قــال: إننــي أطلــب 
إلــزام املدعــى عليــه بتســليمي قيمــة آخــر موديــل منــوع الســيارة التــي 
حصــل فيهــا عيــب مصنعــي وســحبت منــي التــي ذكرتهــا يف أول دعــواي 
وهــو موديــل )....( وقيمتهــا يف الســوق مائتــان وخمســة عشــر ألــف ريــال 
وبســؤال  دعــواي  هــذه  املبلــغ  هــذا  بتســليمي  الشــركة  إلــزام  أطلــب 
املدعــى عليــه وكالــة عمــا جــاء يف دعــوى املدعــي قــال: مــا ذكــره 
املدعــي يف دعــواه مــن شــرائه منــا الســيارة التــي ذكــر بعاليــه بالقيمــة 
املذكــورة فهــذا صحيــح وأمــا مــا ذكــره مــن أنــه وجــد يف الســيارة عيــب 
مصنعــي فهــذا غيــر صحيــح وإمنــا الــذي حصــل خلــل يف املاكينــة بســبب 
عــدم انتظامــه يف التشــييكات وتغييــر الزيــت يف موعــده لــدى الشــركة 
هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال: بــل الــذي يف الســيارة خلــل 
مصنعــي وأنــا منتظــم لــدى الشــركة يف جميــع التشــييكات وتغييــر 
الزيــت يف موعــده وبســؤال املدعــي عــن وضــع الســيارة اآلن قــال: إنهــا 
تالفــة وقــد أخــذوا منهــا بعــض قطــع الغيــار وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه قــال: أنــا ال أدري هــل أخــذوا منهــا شــيئًا أو ال وأطلــب رفــع اجللســة 
للرجــوع إلــى الشــركة ورفعــت اجللســة لذلــك. ويف جلســة أخــرى يــوم 
حضــر  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/02/23  الثاثــاء 
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املدعــي)....( وحضــر حلضــوره )....( الوكيــل الشــرعي عــن شــركة )....( 
للســيارات احملــدودة املذكــورة هويتــه بعاليــه وبســؤال املدعــى عليــه 
وكالــة عمــا طلــب رفــع اجللســة مــن أجلــه قــال: إن الســيارة بحالهــا ولــم 
تأخــذ الشــركة منهــا شــيئًا غيــر أن املاكينــة مــا زالــت مفتوحــة ولــم 
تركــب بعدمــا مت فتحهــا مــن قبــل الكليــة التقنيــة وبعــرض ذلــك علــى 
أخذوهــا  التــي  القطــع  عــن  أدري  أوال  منــه  أخــذوا  بــل  قــال:  املدعــي 
وبســؤاله هــل لديــه بينــة علــى ذلــك قــال: نعــم كمــا أننــي قــد وجــدت يف 
اجللســة التــي بتاريــخ 1432/07/18هـــ كام املدعــي أنــه مت التصالــح 
لــدى فضيلــة القاضــي الســابق علــى تعويضــه بســيارة جديــدة وأنهــم 
بــدأوا بالتنفيــذ فعــًا ومنحــوه ســيارة مســتعملة لاســتخدام املؤقــت بنــاء 
علــى توجيهــات القاضــي وبســؤال املدعــي عــن ذلــك قــال: نعــم هــذا 
حصــل فعــًا عنــد القاضــي الشــيخ )....( وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه قــال: أنــا لــم أكــن حاضــرًا يف جميــع اجللســات وأطلــب رفــع جللســة 
للرجــوع وســؤال مــن كان حاضــرًا يف اجللســة ورفعــت اجللســة لذلــك بعــد 
إعــام الطرفــن باحلضــور يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/3/15هـــ الســاعة 
املوافــق  الثاثــاء  يــوم  أخــرى  جلســة  ويف  التوفيــق.  وبــاهلل  العاشــرة. 
1433/3/15هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضر الطرفان وبســؤال املدعى 
عليــه وكالــة عــن جوابــه عمــا ذكــره املدعــي مــن الصلــح قــال: الــذي 
حصــل عنــد الشــيخ )....( أننــا اصطلحنــا مــع املدعــي علــى إعطائه ســيارة 
موديــل )....( وتســحب منــه الســيارة القدميــة ويدفــع الفــرق بــن املوديلــن 
ومت توفيــر ســيارة بديلــة للمدعــي إلــى حــن متــام الصلــح علــى أنــه إذا ثبــت 
أن هنــاك خلــًا مصنعيــًا يتــم إصــاح الســيارة عن طريــق املصنع وبعرض 
ذلــك علــى املدعــي قــال: نحــن اتفقنــا علــى أن يســلموا لــي ســيارة بديلــة 
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بــدل لســيارتي التــي فيهــا اخللــل املصنعــي وأعطونــي ســيارة مؤقتــة حتــى 
الســيارة  اســتلمت  قالــوا وفعــًا  الشــركة كمــا  تنتهــي معاملتــي يف 
املؤقتــة وأثنــاء ســيري يف أحــد الشــوارع فوجئــت بالشــرطة يوقفوننــي 
أوالدك  يأخــذ  أحــد  كلــم  ويقولــون  الســيارة  مــن  أوالدي  وينزلــون 
ــح  ــه يف الصل ــم يتعرضــوا ل ــل املصنعــي فل وأودعونــي بالســجن وأمــا اخلل
وبســؤال املدعــي هــل لديــه بينــة علــى ذلــك قــال: إن الشــيخ )....( هــو 
الــذي كان حاضــرًا معنــا وأطلــب مخاطبتــه بهــذا اخلصــوص ورفعــت 
اجللســة لذلك بعد إعام الطرفن باحلضور يوم األربعاء 1433/3/30هـ 
الســاعة احلاديــة عشــرة وبــاهلل التوفيــق. ويف جلســة أخــرى يــوم األربعــاء 
املوافــق1433/03/30 هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر الطرفــان وقــد 
جــرى مخاطبــة فضيلــة الشــيخ )....( ولــم يردنــا منــه شــيء بهــذا اخلصوص 
لــذا جــرى رفــع اجللســة إلــى حــن ورود اخلطــاب بعــد إعــام الطرفــن 
باحلضــور يــوم األحــد 1433/4/11هـــ الســاعة الثانيــة عســرة والنصــف 
وبــاهلل التوفيــق. ويف جلســة أخــرى يــوم األحد1433/4/11هـــ افتتحــت 
اجللســة وفيهــا حضــر الطرفــان ولــم يردنــي شــيء بخصــوص اخلطــاب 
املوجــه لفضيلــة الشــيخ )....( وقــد أفــاد املدعــي بأنــه راجــع فضيلتــه 
وأفــاده أنــه بصــدد الــرد علــى اخلطــاب ورفعــت اجللســة حلــن وروده بعــد 
إعــام الطرفــن باحلضــور يــوم األربعــاء 1433/4/28هـــ الســاعة احلاديــة 
املوافــق  األربعــاء  يــوم  أخــرى  جلســة  ويف  التوفيــق.  وبــاهلل  عشــرة 
1433/04/28هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر الطرفــان وقــد وردنــي 
رقــم  باحملكمــة  واملقيــد  االســتئناف  محكمــة  رئيــس  خطــاب 
فضيلــة  خطــاب  وبرفقــه  1433/04/13هـــ  وتاريــخ   33/698187
الشــيخ)....( القاضــي مبحكمــة االســتئناف رقــم 33/561541 وتاريــخ 
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1433/04/07هـــواملتضمن مــا ملخصــه: )أفيدكــم بأنــه مضــى مــدة 
طويلــة علــى انتقالــي مــن املكتــب وال أذكــر تفاصيــل املوضــوع وإمنــا يف 
ــة التقنيــة  ــة مــن الكلي ذهنــي بعــض الشــيء مــن أنــه حــن عــودة املعامل
حــدد لهــم موعــد ولــم يحضــر الوكيــل الشــرعي عــن شــركة )....( وإمنــا 
طارئــة  لظــروف  الوكيــل  حضــور  عــدم  عــن  يعتــذر  منــدوب  حضــر 
يف  الشــأن  وأصحــاب  الشــرعي  للوكيــل  ينقــل  أن  عليــه  فعرضــت 
الشــركة بــأن يختصــروا علــى املدعــي طــول املداعــاة ويســلموا له ســيارة 
بديلــة واملدعــي يحضــر مــن األحســاء ملتابعــة الدعــوى هــذا مــا أذكــره يف 
شــأن مــا مت االستفســار عنــه( ا.هـــ. وعنــد وصــول القضيــة لهــذا احلــد مت 
رفعها للتأمل بعد إعام الطرفن باحلضور يوم االثنن 1433/05/03هـ 
يــوم  أخــرى  جلســة  ويف  التوفيــق.  وبــاهلل  والنصــف  العاشــرة  الســاعة 
االثنــن 1433/5/3هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر الطرفــان وقــد 
جــرى دراســة املعاملــة فوجــدت علــى اللفــة رقــم )22( اتفــاق بــن الطرفن 
مــدون علــى مســودة فــرع وزارة التجــارة باملنطقــة الشــرقية يتضمــن مــا 
ملخصــه: أنــه يف يــوم األحــد املوافــق 1429/7/24هـــ لقــد حضــر إلــى 
للســيارات   )....( شــركة  ضــد   )....( الدعــوى  صاحــب  الــوزارة  مقــر 
وحضــر الوكيــل الشــرعي للشــركة )....( واملديــر الفنــي والضمــان 
ــة الســيارة إلــى جهــة أخــرى كليــة  ــى إحال للقطــاع واتفقــا الطرفــان عل
مــن  وموقــع  منــه  املقصــود  انتهــى  الســيارة.  لفحــص  بالدمــام  التقنيــة 
املدعــي ووكيــل الشــركة ومديــر )....( كمــا وجــدت علــى اللفــة رقــم 
رأت  عليــه  ملخصــه:  مــا  ويتضمــن  التقنيــة  الكليــة  تقريــر  )56و57( 
اللجنــة بعــض النقــاط املهمــة التــي تؤخــذ بعــن االعتبــار من خــال معاينة 
الســيارة: 1/محــرك الســيارة كان مفكــوكًا ومجــزأ يف مــكان آخــر 
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مــن فتــرة طويلــة ممــا يصعــب علــى اللجنــة التقييــم الدقيــق للعطــل وذلــك 
لعــدم إمكانيــة تشــغيل احملــرك يف الوقــت احلالــي ليتــم اختبــاره. 2/ 
ترســب الزيــت علــى األجــزاء الداخليــة للمحــرك قــد يكــون مــن طــول 
الفتــرة التــي تــرك فيهــا احملــرك مفكــوك. 3/ صاحــب الســيارة كان 
ــة.  ــي اطلعــت عليهــا اللجن ــر الت ــر الزيــت حســب الفواتي منتظمــًا يف تغيي
4/ عينــة الزيــت التــي مت أخذهــا مــن محــرك الســيارة كانــت لزوجتهــا 
ــر  ــرة مــن ظهــور صــوت غي ــدة. 5/ صاحــب الســيارة يشــكو مــن فت جي
طبيعــي باحملــرك حيــث راجــع الشــركة أكثــر مــن مــرة ولــم حتــل 
املشــكلة. 6/الســيارة مــا زالــت حتــت ضمــان الوكالــة. وإشــارة إلــى 
كل تلك املؤشــرات التي مت اســتقصاؤها من صاحب الســيارة والفنين 
الذيــن عاينــوا الســيارة أثنــاء دخولهــا ولكــون الســيارة مــا زالــت حتــت 
الضمــان تــرى اللجنــة بــأن العيــب كان يف التشــخيص مــن قبــل الوكالة 
لذلــك رأت اللجنــة أن تتحمــل الوكالــة جميــع مــا يترتــب علــى ذلــك 
حســب نظــام الضمــان املشــمول لديهــم . ا.هـــ. وموقــع مــن أعضــاء اللجنــة 
وقــد جــرى   )....( واملهنــدس   )....( واملهنــدس   )....( املهنــدس  مــن  كل 
عــرض الفواتيــر التــي قدمهــا املدعــي علــى املترجــم باحملكمــة )....( 
إلــى  الــذي يترجــم مــن العربيــة   )....( مصــري اجلنســية باإلقامــة رقــم 
ــر  ــع الفواتي ــأن جمي ــاد ب ــه فأف ــان مــا تتضمن ــة وبالعكــس لبي االجنليزي
ــر الزيــت علمــًا أن عــدد الفواتيــر عشــر  تتضمــن أن املدعــي يقــوم بتغيي
وقــد جــرى إرفــاق صــور مصدقــة منهــا يف املعاملــة ولتقــوي جانــب املدعي 
بالتقريــر الــوارد مــن الكليــة التقنيــة املشــار إليــه بعاليــه وبالفواتيــر التــي 
قدمهــا وأفــاد املترجــم تضمنهــا جميعهــا لتغييــر الزيــت فقد قررت ســماع 
ميينــه معهــا وبعرضهــا عليــه اســتعد بهــا وحلــف قائــا واهلل العظيــم عالــم 
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الغيــب والشــهادة أننــي كنــت منتظمــا يف تغييــر زيــت الســيارة التــي 
اشــتريتها مــن شــركة)....( موكلــة املدعــى عليــه محــل الدعــوى وأن 
ــى مــا  ــاًء عل الــذي بهــا عيــب مصنعــي واهلل العظيــم . هكــذا حلــف فبن
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار وكيــل املدعــى عليهــا بصحــة مــا 
جــاء يف دعــوى املدعــي مــن شــرائه مــن الشــركة موكلتــه الســيارة التــي 
ذكــر بالقيمــة التــي ذكــر إال أنــه أنكــر أن يكــون بهــا خلــل مصنعــي 
وذكــر أن ســبب تعطــل الســيارة هــو عــدم التــزام املدعــي بتغييــر الزيــت 
يف مواعيــده وبنــاء علــى التقريــر الفنــي الصــادر مــن الكليــة التقنيــة 
املذكــور بعاليــه والتــي رضــي الطرفــان بإحالــة الســيارة لهــا لتشــخيص 
ســبب تعطلهــا كمــا هــو وارد بعاليــه ولتقــوي جانــب املدعــي بالفواتيــر 
التــي قدمهــا واملذكــورة بعاليــه وبتقريــر الكليــة التقنيــة املذكــور وألن 
اليمــن تشــرع يف حــق أقــوى املتداعيــن كمــا قــرره أهــل العلــم وألن 
املدعــي حلــف علــى صفــة مــا ذكــر بعاليــه وألن املدعــي قــدم الفواتيــر 
التــي تفيــد تغييــره للزيــت عشــر مــرات خــال ســنتن تقريبــا وهــي مــدة 
بقــاء الســيارة عنــده كمــا ذكــر الطرفــان وكل ذلــك يؤكــد أن ســبب 
تعطــل الســيارة هــو وجــود خلــل مصنعــي بهــا وليــس عــدم تغييــر الزيــت 
وقــد قــرر أهــل العلــم أن وجــود العيــب يف الســلعة موجــب لردهــا وفســخ 
العقــد إذا أراد املشــتري وألنــه يتعــذر إبــدال الســيارة مــن نفــس املوديــل 
املذكــور فليــس للمدعــي ســوى إرجــاع القيمــة فبنــاء علــى كل مــا تقــدم 
ــة املدعــى عليــه بدفــع مائــة وثمانــن ألــف  فقــد حكمــت بإلــزام موكل
ريـ180000ـــال للمدعــي وصرفــت النظــر عمــا يطالــب بــه زيــادة علــى 
ذلــك وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن قــرر املدعــي القناعــة واملدعــى عليــه 
ــام الســتام  ــه التقــدم خــال عشــرة أي ــه أن علي ــة عدمهــا فأفهمت وكال
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نســخة مــن صــك احلكــم وتقــدمي الائحــة االعتراضيــة عليهــا خــال 
ثاثــن يومــا مــن تاريــخ االســتام يســقط بعدهــا حقــه يف االعتــراض 
ويكتســب احلكــم القطعيــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن . حرر يف 1433/5/3هـ .
1433/11/9هـــ  املوافــق  الثاثــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــودة  علــى  بنــاء  اجللســة  فتحــت 
1433/9/17هـــ  وتاريــخ   331273632 برقــم  الشــرقية  باملنطقــة 
وتاريــخ   33405884 رقــم  املرفــق  الفضيلــة  أصحــاب  قــرار  وبرفقهــا 
1433/9/9هـــاملتضمن مــا نصــه بعــد املقدمــة: )وبدراســة الصك وصورة 
ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة لوحــظ أن املدعــى عليهــا 
قــد ذكــرت يف الائحــة االعتراضيــة أن بإمكانهــا إعــادة تركيــب 
املاكينــة حتــى تتمكــن اللجنــة املشــكلة لــدى الكليــة التقنيــة مــن 
حتديــد مــا إذا كان العيــب مصنعيــًا أو كان بســبب ســوء اســتخدام 
يجــد يف  مــا  ورصــد  ذلــك  فعلــى فضيلتــه ماحظــة  للســيارة  املدعــي 
ــه وملخصــه بالصــك وســجله وإكمــال الــازم حســب  الضبــط وصورت
التعليمــات( وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بــأن مــا ذكرتــه الشــركة 
غيــر متصــور وال معقــول بــل هــو إلــى االســتحالة أقــرب منــه إلــى الوقــوع 
إذ كيــف ميكــن التوصــل إلــى معرفــة اخللــل مــع بقــاء املاكينــة هــذه 
املــدة الطويلــة خــارج الســيارة بــل وبــدون عمــل وعليــه فليــس لــدي ســوى 
مــا حكمــت بــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1433/11/9هـــ.
املوافق1434/02/02هـــ  الســبت  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
افتتحــت اجللســة بنــاًء علــى عــودة املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
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باملنطقــة الشــرقية برقــم 332019168 يف 1434/01/18هـــ وبرفقهــا 
ذات  يف  األولــى  احلقوقيــة  الدائــرة  قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  قــرار 
احملكمــة برقــم 344533 وتاريــخ 1434/01/06هـــ املتضمــن املصادقــة 
علــى احلكــم قضــاة االســتئناف وتواقيعهــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/2/2هـــ .
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:3436935 تاريُخه:1434/2/13هـ     كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 1535

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34263572 تاريخه: 1434/7/10هـ

بيــع - شــراء ســيارة - املطالبــة بــرد ثمــن الســيارة والتعويــض للعيــب - 
االســتعانة بأهــل اخلبــرة - ســلبية التقريــر الفنــي للمدعــي - صــرف 

النظــر عــن الدعــوى وإخــاء ســبيل املدعــى عليــه .

ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد يف تسبيب حكمه .

بهــا  اكتشــف  اســتامها  وبعــد  ســيارة  اشــترى  بأنــه  املدعــي  ادعــى 
عيوبــًا، قــام بإعــادة الســيارة إلــى البائــع ، طلــب املدعــي إعــادة ثمــن 
الســيارة والتعويــض عــن مــدة حرمانــه مــن الســيارة، صــادق املدعــى 
عليــه علــى دعــوى املدعــي لكــن مــا يتعلــق بالعيــوب ذكــر أنهــا موجــودة 
يف جميــع الســيارات مــن نفــس نوعهــا، متــت االســتعانة بأهــل اخلبــرة وقــد 
انتهــوا إلــى عــدم وجــود مشــكلة يف الســيارة، لــذا حكمــت احملكمــة 
 - عليــه  املدعــى  ســبيل  وإخــاء  املدعــي  دعــوى  عــن  النظــر  بصــرف 

مصادقــة محكمــة االســتئناف علــى احلكــم .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  املنــورة  باملدينــة 
احملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة برقــم 1535 وتاريــخ 1432/01/27 هـــ  
ــخ 1432/01/27هـــ افتتحــت  ــدة باحملكمــة برقــم 325836 وتاري املقي
اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي ........... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم .........  بالوكالــة عــن .......... مبوجــب الوكالــة الصــادرة 
مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب جــدة برقــم 29083 يف 1433/7/6هـــ  
وادعــى علــى احلاضــر معــه .......... مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ............
بالوكالــة عــن ............ بصفتــه املفــوض عــن شــركة .......... مبوجــب 
الفقــرة الرابعــة مــن املــادة الثانيــة عشــرة مــن عقــد التأســيس املعــدل 
مــن  صــادر   .................. رقــم  التجــاري  بالســجل  واملثبــت  للشــركة 
الريــاض يف 1407/3/8هـــ مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عدل 
املدينــة برقــم .... وتاريــخ 1431/3/14هـــ قائــًا يف دعــواه عليــه إننــي 
اشــتريت مــن شــركة ........... ســيارة نــوع ....... )........... ( انتــاج 2010م 
مببلــغ مائــة وثمانيــة وثاثــن ألفــًا وأربعمائــة ريــال وكان ذلــك يف شــهر 
رجــب أو شــعبان مــن عــام 1431هـــ وبعــد اســتامي للســيارة تبــن لــي أن 
فتحــة املكيــف الســفلية ال تقفــل بشــكل تــام ممــا يتســبب لــي بأضــرار 
يف قدمــي كمــا أنــه حصــل عطــل يف جهــاز نقــل احلركــة ) اجليربكــس 
( تكــرر وقوعــه ولتضــرري مــن ذلــك أعــدت الســيارة إليهــم منــذ حوالــي 
ثاثــة أشــهر ورفضــت اســتامها وأطلــب إعــادة املبلــغ الــذي ســلمته لهــم 
وتعويضــي عــن املــدة التــي حرمــت فيهــا مــن ســيارتي وثمنهــا هــذه دعــواي 
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وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي مــن شــرائه 
الســيارة املذكــورة باملبلــغ املذكــور مــن شــركة ......... ومــا ذكــره عــن 
التكييــف واجليربكــس صحيــح لكــن مــا يتعلق بالتكييــف ليس عيبًا 
يف الصناعــة بــل ميــزة يف الســيارة موجــودة يف جميــع الســيارات التــي هي 
مــن نــوع ســيارته وقــد خوطــب املصنــع بذلــك ملعاجلتــه وأمــا اجليربكــس 
فإنــه لــم يكــن فيــه خلــل مصنعــي بــل هــو مبرمــج علــى ســرعة الســيارة 
فــإذا جتاوزهــا يحتــاج إلــى إعــادة برمجــة والســيارة اآلن ليــس فيهــا عيــب 
وجاهــزة ميكــن للمدعــي اســتامها ثــم قــال املدعــي بأننــي خاطبــت 
هيئــة املواصفــات واملقاييــس فذكــروا لــي بــأن هــذا العيــب لــم يــدرج يف 
مقاييــس الســيارات الســعودية ولــذا ال تعتبــر يف الوقــت احلاضــر مخالفــة 
للمقاييــس ولكــن ســوف تــدرج مســتقبًا كمــا أنــي راجعت قســم الغش 
التجــاري بــوزارة التجــارة فطلبــوا تقريــرًا مــن الشــركة املدعــى عليهــا 
مــن أجــل مخاطبــة املعهــد الصناعــي باملدينــة فقدمــت الشــركة لهــم بــأن 
مــا أدعيــه ال يعتبــر عيبــًا وطلبــت منــي وزارة التجــارة التوقيــع علــى ذلــك 
فلــم أوافــق ألن جــواب املعهــد ســيكون وفــق مــا ذكرتــه الشــركة ثــم 
أفهمــت املدعــى عليــه وكالــة بــأن عليــه إحضــار تقريــر فنــي مفصل يبن 
وجهــة نظــر مصنــع الســيارة يف ســبب صناعــة املكيــف واجليربكــس 
علــى الصفــة املذكــورة ومبــررات ذلــك بصــورة واضحــة علــى أن يكــون 
التقريــر باللغتــن العربيــة واالجنليزيــة مــع التأكــد من مطابقــة الترجمة 
ــة إفــادة مدونــه  لعرضــه علــى أهــل اخلبــرة ثــم أبــرز املدعــى عليــه وكال
........... مؤرخــة يف 22/  علــى مطبوعــات شــركة  االجنليزيــة  باللغــة 
مــارس/2011م يوافــق 1432/4/17هـــ وبرفقهــا ترجمــة مــن مكتــب 
............. للترجمــة مؤرخــة يف 1432/4/21هـــ ونصــه نحيطكــم علمــًا 
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بــأن منتجــات شــركة .............. للســيارات التــي يتــم صنعهــا يف أمريكا 
الشــمالية وتبــاع يف اململكــة العربيــة الســعودية تتمتــع بضمــان كامــل 
مــن الصانــع ملــدة ) 3( ســنوات أو 60000 ألــف كيلــو متــر أيهمــا ينقضــي 
أواًل باإلضافــة لذلــك تقــدم شــركة ...... للســيارات ضمانــًا على منظومة 
الدفــع للســيارات التــي صنعــت يف أمريــكا الشــمالية ملــدة ) 5( ســنوات 
أو 100000 ألــف كيلــو متــر أيهمــا ينقضــي وكا الضمانــن يبــدآن 
ــن يكــون أواًل .  ــان يف أي األجل ــل وينتهي ــع الســيارة للعمي ــخ بي مــن تاري
بخصــوص املوضــوع اخلــاص مبالــك الســيارة فــورد إكسبيدشــن برقــم 
الهيــكل :........... مت التعامــل مــع هــذا األمــر بواســطة وكيــل شــركة 
...... للســيارات املعتمــد/ ......... ضمــن حــدود ضمــان املصنــع وبخصــوص 
توزيــع هــواء التكييــف داخــل الســيارة فهــذا أمــر عــادي يف هــذه الســيارة 
والنظــام يعمــل جيــدًا وفــق معاييــر التصميــم . يف حالــة ماحظــة العميــل 
مســتقبا حــدوث أي منغصــات يف هــذه الســيارة ســتقوم شــركة فــورد 
للســيارات بتقــدمي أي مســاعدة مــن خــال الضمــان اخلــاص بالســيارة. 
) عــن ...... الشــرق األوســط  )توقيــع( املديــر اإلقليمــي قســم املبيعــات 
شــركة ........ ( . أ . هـــ وحيــث أن اإلفــادة غيــر ماقيــة للمطلــوب وجاءت 
متأخــرة كثيــرًا ســألت املدعــى عليــه وكالــة هــل تصميــم توزيــع الهــواء 
موجــود يف بقيــة ســيارات ........ مثــل الســيارة موضــع الدعوى وكم أنواع 
ســيارات .......... فقــال ال أعلــم وسأســال موكلتــي شــركة توكيــات 
........... . ثــم قــررت الكتابــة لقســم اخلبــراء لعــرض الســيارة علــى أهــل 
اخلبــرة بحضــور الطرفــن وســؤالهم عــن موضــع الدعــوى وهــل يعتبر عيبًا 
وفيــه ضــرر وهــل يعلمــون وجــوده يف غيرهــا مــن الســيارات من شــركات 
ــة  ــاره ميــزة فيهــا واإلفــادة عــن ذلــك بدقــة ثــم متــت الكتاب أخــرى باعتب
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للمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي واملهنــي املعهــد الصناعــي الثانــوي 
الثانــي باملدينــة املنــورة فوردنــا خطابهــم رقــم 146028/301/2/19 يف 
1433/7/13هـــ ونــص احلاجــة منــه : بشــأن الكشــف علــى الســيارة مــن 
نــوع .......... )...........( إنتــاج 2010م حيــال املاحظــات التــي ذكــرت يف 
خطــاب فضيلتكــم عليــه نفيــد فضيلتكــم أنــه بعــد الكشــف علــى 
للمعهــد ومباشــرة جلنــة  الســيارة املذكــورة بحالتهــا عنــد إحضارهــا 
الفحــص ملعاينتهــا وجتربتهــا اتضــح اآلتــي : 1- عــدم وجــود املشــكلة 
يف اجليربكــس وقــت فحــص وجتربــة الســيارة التــي ذكــرت يف خطــاب 
التكييــف  بخصــوص  الســيارة  علــى  الكشــف  . 2- مت  فضيلتكــم 
وكذلــك علــى ســيارات مماثلــة نفــس النــوع واملوديــل وموديــات مختلفــة 
تبــن أن املاحظــة موجــودة يف الســيارة والســيارات التــي مت الكشــف 
ــا قــرره  ــة ومل ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــاء عل عليهــا . انتهــى . فبن
أهــل اخلبــرة يف القــرار املثبــت نصــه مــن عــدم وجــود املشــكلة يف اجليــر 
تكييــف  يف  كان  مــا  وأن  الســيارة  وجتربــة  فحــص  وقــت  بكــس 
الســيارة محــل النــزاع موجــود يف كل الســيارات املماثلــة فقــد صرفــت 
النظــر عــن دعــوى املدعــي وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه هــذا مــا ظهــر 
ــة عــدم  ــى الطرفــن قــرر املدعــي وكال ــه حكمــت وبعرضــه عل ــي وب ل
القناعــة وأفهمتــه بتعليمــات التمييــز ففهــم ثــم جــرى تســليمه نســخة مــن 
صــك احلكــم وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
احلمــد هلل وحــده وبعــد برفــع احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف مبنطقــة 
مكــة املكرمــة عــادت األوراق برفقهــا قــرار الدائــرة احلقوقيــة الثالثــة 
رقــم 34210512 يف 1434/5/11هـــ ويتضمــن املاحظــة باألكثريــة 
وصــورة ضبطــه  احلكــم  وبدراســة  منــه  احلاجــة  ونــص  احلكــم  علــى 
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ــه فقــد ذكــر  ــة إعادتهــا لفضيلت ــة تقــرر باألكثري ــه االعتراضي والئحت
املدعــى عليــه يف الائحــة بــأن )اجليربكــس( فيــه برمجــة .. إلــخ ولــم 
يقــم فضيلتــه مبناقشــة املوضــوع وهــل هــذا فيــه عيــب أو هــو أمــر طبيعــي 
فابــد مــن مناقشــة األمــر مــع أهــل اخلبــرة ، وتعطيــل الســيارة تلــك املــدة 
أال يســتحق املدعي تعويضًا إذا كان التعطيل بســبب الشــركة . وباهلل 
التوفيــق ، وجوابــًا عليــه فــإن املعهــد الصناعــي الثانــوي الثانــي باملدينــة 
أفــاد إنــه بعــد الكشــف علــى الســيارة مــن جلنــة الفحــص ومعاينتهــا 
وبتجربتهــا اتضــح عــدم وجــود املشــكلة يف اجليربكــس وقــت فحــص 
الســيارة ، ومــادام أن املعهــد الصناعــي أفــاد بذلــك وهــو صاحــب اخلبــرة 
والفصــل يف هــذه األمــور فــإن مناقشــتها بعــد ذلــك ال وجــه لــه ، لــذا 
ــا  ــى نبين ــى اهلل عل ــه وبــاهلل التوفيــق وصل ــم يظهــر لــي ســوى مــا أجريت ل

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/06/19هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد برفــع احلكــم إلــى محكمــة االســتئناف مبكــة 
املكرمــة عــاد مصادقــًا عليــه مبوجــب قــرار الدائــرة احلقوقيــة الثالثــة 
برقــم 34263572 وتاريــخ 1434/7/10هـــ ونــص احلاجــة منــه )وبدراســة 
احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر( وقــد ذيــل بتوقيعــات قضــاة االســتئناف ، 
.........و.............و......... وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم حــرر يف 1434/9/9هـــ .
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: 33296287 تاريُخه: 1433/6/14هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 2163

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3463820 تاريخه: 1434/3/16هـ

بيــع- توريــد أجهــزة طبيــة دون قبــض الثمــن- مطالبــة بســداد الثمــن- 
بينــة املدعــي- مصادقــة املدعــى عليــه علــى جــزء مــن  املبلــغ وإنــكار 
الباقــي- مطالبــة املدعــي الفصــل يف القضيــة بحالتهــا - احلكــم بجــزء 

مــن الثمــن وصــرف النظــر عــن باقــي الثمــن .

ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد يف تسبيب حكمه .

بــأن املؤسســة موكلتــه قامــت بتوريــد أجهــزة طبيــة   ادعــى املدعــي 
للشــركة املدعــى عليهــا لتركيبهــا يف مســتوصف، لــم تقــم الشــركة 
املدعــى عليهــا بســداد قيمــة هــذه األجهزة، طلب املدعي إلزام الشــركة 
بســداد القيمــة وقــدم دليــًا علــى ذلــك كشــف حســاب يؤكــد هــذه 
املديونيــة، صــادق املدعــى عليــه وكالــة علــى دعــوى املدعــي إال أنــه أبــرز 
أن عدم ســداد الشــركة للمبلغ كان بســبب تأخر املؤسســة املدعية يف 
تركيــب األجهــزة ووجــود عطــل يف بعــض هــذه األجهــزة، طلــب املدعــي 
وكالــة ســرعة البــت يف القضيــة ، نظــرًا ألن املدعــي وكالــة قــد طلــب 
ســرعة البــت يف الدعــوى بحكــم قبــل تقــدمي األدلــة الدالــة علــى مديونيــة 
الشــركة املدعــى عليهــا بكامــل املبلــغ، لــذا حكمت احملكمــة بإلزام 
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الشــركة املدعــى عليهــا بدفــع جــزء مــن الثمــن وصــرف النظــر عــن باقــي 
الثمــن، مت إفهــام املدعــي وكالــة بأحقيتــه يف إقامــة دعــوى مســتقلة 
ــه يف  ــه حــال رغبت ــغ الــذي صرفــت احملكمــة النظــر عن ــة باملبل للمطالب

ذلــك، مصادقــة محكمــة االســتئناف علــى احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم الســبت املوافــق 1433/1/15هـــ افتتحــت 
اجللســة يف الســاعة احلاديــة عشــر صباحــا لــدي أنــا ...................القاضــي 
مــن مؤسســة  املقدمــة  الدعــوى  للنظــر يف  بعنيــزة  العامــة  باحملكمــة 
........... ضــد شــركة ........... الطبيــة والتــي ســبق أن صــدر فيهــا قرارنــا 
مــن  املصــدق  1431/7/29هـــ  يف  8/70ض  رقــم  االختصــاص  بعــدم 
االســتئناف  احلقوقيــة مبحكمــة  القضايــا  بتدقيــق  املختصــة  الدائــرة 
مبنطقــة القصيــم بقرارهــا رقــم 125/ق/أ يف 1431/10/25هـــ وقــد 
ــى للقضــاء رقــم 11405 يف  ــس األعل ــي رئيــس املجل ــا خطــاب معال وردن
1432/7/10هـــ املتضمــن أنــه بإحالــة هــذه القضيــة إلــى جلنــة الفصــل يف 
تنــازع االختصــاص صــدر بشــأنها القــرار رقــم 71/ت يف 1432/7/4هـــ 
ثــم جــرى االطــاع علــى هــذا القرار فوجدتــه يتضمــن أن اللجنة املختصة 
وقــرار  1431/7/29هـــ  يف  8/70ض  رقــم  قرارنــا  علــى  اطلعــت  قــد 
ــان بعــدم  ــام 1431هـــ وهمــا يقضي ــم رقــم 96/د/جت/33 لع ــوان املظال دي
االختصــاص وقــررت اللجنــة أن القضيــة مــن اختصــاص القضــاء العــام أ. 
هـ . وقد حضر يف هذه اجللسة .................. سعودي مبوجب السجل رقم 
................ الوكيــل عــن .................. ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي 
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............. ذات الســجل  ................ الــذي وكلــه بصفتــه صاحــب  رقــم 
التجــاري رقــم ................ يف 1426/5/4هـــ الصــادر مــن جــده وبصفتــه 
صاحــب مؤسســة ..................... ذات الســجل التجــاري رقــم ................... 
مؤسســة  صاحــب  وبصفــه  الريــاض  مــن  الصــادر  1426/7/3هـــ  يف 
.............. يف 1426/7/10هـــ  التجــاري رقــم  .................. ذات الســجل 
الصــادر مــن الدمــام وذلــك مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب عــدل 
اخلطــوط الســعودية املكلــف رقــم 20 يف 1431/4/4هـــ جلــد )9/س( 
وادعــى علــى ......................... ســعودي بالســجل رقــم ............................ 
الــذي   ................ رقــم  بالســجل  ســعودي   .................. عــن  الوكيــل 
رقــم 830  بالوكالــة   ............................ عــن  بصفتــه وكيــا  وكلــه 
جلــد 730 يف 1430/4/8هـــ الصــادرة مــن كاتــب عــدل حوطــة ســدير 
والــذي وكلــه بصفتــه مديــر ....................... املقيــدة بالســجل التجــاري 
الصــادر مــن الريــاض وذلــك مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب 
عــدل عنيــزة برقــم .................... يف 1432/3/11هـــ قائــا يف حتريــر 
دعــواه علــى الشــركة لقــد قامــت املؤسســة موكلتــي بتوريــد عــدد مــن 
األجهــزة الطبيــة لشــركة ............... الطبيــة لتركيبهــا يف مســتوصف 
................ الطبــي بعنيــزة وقــد اجتمــع علــى الشــركة مســتحقات ماليــة 
قدرهــا أربعمائــة وخمســة آالف وتســعمائة وخمســون ريــاال أطلــب إلــزام 
شــركة ................ الطبيــة بدفــع هــذه املســتحقات للمؤسســة موكلتــي 
هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عمــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
وكالــة أجــاب قائــا أطلــب إمهالــي لتدقيــق املســتندات املقدمــة مــن 
الشــركة املدعيــة وهــي كشــف احلســاب املقــدم مــن مؤسســة .............. 
إلــى شــركة ........... الطبيــة وإقــرار الشــركة باملديونيــة وتصديقهــا 
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إجابتــي  تكــون  حتــى  وذلــك  الذكــر  آنــف  احلســاب  كشــف  علــى 
واضحــة هكــذا أجــاب ثــم أمهــل لذلــك وقــرر اســتامه صــورا مــن هــذه 
املســتندات وعددهــا ورقتــان ثــم رفعــت اجللســة ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 
1433/3/22هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة التاســعة والنصــف صباحــًا 
وقــد جــرى التنويــه إلــى أن جلســة االثنــن املوافــق 1433/2/22هـــ لــم 
يضبــط فيهــا شــيئ نظــرًا لتمتعنــا بإجــازة عاديــة وقــد حضــر يف هــذه 
اجللســة املدعــي وكالــة .............ولــم يحضــر املدعــى عليــه أصالــة وال 
وكيلــه الشــرعي ونظــرًا ألن املدعــى عليــه أصالــة لــم يحضــر وكــذا لــم 
يحضــر وكيلــه الشــرعي فقــد قــررت ســماع بينة املدعي أصالة وبســؤال 
املدعــي وكالــة ألديــك بينــة علــى مــا جــاء يف دعــواك فقــال نعــم ثــم أبــرز 
أصل كشــف حســاب صادر من .................. ذات الســجل التجاري رقم 
).....................( محــررًا علــى مطبوعــات املؤسســة الرســمية وهــو موجــه 
إلــى شــركة ............... الطبيــة وقــد جــاء فيــه أن املديونيــة املســتحقة 
علــى شــركة ................ الطبيــة حتــى تاريــخ 2010/5/1 هــو مبلــغ قــدره 
أربعمائــة وخمســة آالف وتســعمائة وخمســون ريــااًل وقــد وقــع عليــه مــن 
شــخص يدعــى ................. يف )2010/5/4( ودون فيــه عبــارة نصهــا 
أن الرصيــد مطابــق حســب دفاترنــا ومختــوم بختــم إدارة احملاســبة يف 

شــركة ............. الطبيــة .
جــاء  وقــد  متامــًا  لــألول  مماثــل  حســاب  كشــف  أصــل  أبــرز  كمــا   
تاريــخ  حتــى  ........الطبيــة  شــركة  علــى  املســتحقة  املديونيــة  أن  فيــه 
وتســعمائة  آالف  وخمســة  أربعمائــة  قــدره  مبلــغ  هــو  2011/12/10م 
وخمســون ريــااًل وعليــه نفــس التوقيــع والعبــارة واخلتــم أ.هـــ. ثــم رفعــت 
اجللســة ويف يوم األحد املوافق 1433/5/2هـ افتتحت اجللســة يف الســاعة 
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 ................ التاســعة والنصــف صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة 
واملدعــى عليــه وكالــة .......... ثــم قــرر املدعــي وكالــة قائــًا لقــد ســبق 
أن قدمــت بيناتــي يف اجللســة الســابقة وإننــي اكتفــي بهــا وأطلــب احلكم 
مبوجبهــا هكــذا قــرر ونظــرًا الن املدعــى عليــه وكالــة قــد حضــر يف 
هــذه اجللســة وقــد ســبق ســماع بينــات املدعــي أصالــة نظــرًا لعــدم حضــور 
املدعــى عليــه أصالــة وال مــن ينــوب عنــه لــذا فقــد ســألت املدعــى عليــه 
الدعــوى  أمــا  قائــًا  والبينــات فأجــاب  الدعــوى  عــن  اجلــواب  وكالــة 
فصحيــح أن الشــركة املدعيــة قامــت بتوريــد عــدد مــن األجهــزة الطبيــة 
لشــركة ......... الطبيــة وقامــت بتركيبهــا كاملــة مببلــغ إجمالــي قــدره 
أربعمائــة وخمســة آالف وتســعمائة وخمســون ريــااًل ولــم تســدد الشــركة 
موكلتــي مــن هــذا املبلــغ أي شــيئ حتــى تاريخــه لكن هذا كان بســبب 
أن الشــركة املدعيــة تأخــرت يف تركيــب بعــض هــذه األجهــزة كمــا 
أن مــن ضمــن هــذه األجهــزة جهــاز طبــي مبلحقاتــه قــدرت قيمتــه مببلــغ 
قــدره مائــة وتســعون ألــف ريــال تقريبــًا قامــت الشــركة املدعيــة بتوريــده 
ــه متعطــل عــن العمــل وقامــت الشــركة  ضمــن هــذه األجهــزة وتبــن أن
موكلتــي بإبــاغ املهنــدس .............. الــذي يعمــل يف الشــركة املدعيــة 
وهــو املســئول عــن تركيــب هــذه األجهــزة فوعــد مبراجعــة الشــركة 
فيــه  املوجــود  العطــل  حجــم  وتقديــر  وإصاحــه  لصيانتــه  موكلتــي 
ولكنــه لــم يراجــع الشــركة موكلتــي حتــى اآلن ولــذا فإننــي أطلــب 
خصــم قيمــة إصــاح هــذا اجلهــاز بعــد تقديــر ذلــك مــن جهــة مختصــة مــن 
املبلــغ املدعــى بــه كــي تلتــزم الشــركة موكلتــي بدفــع املبلــغ املتبقــي 
مــن  املقدمــة  البينــات  الدعــوى وأمــا جوابــي علــى  هــذا جوابــي علــى 
الشــركة املدعيــة فــان الشــركة موكلتــي لــم تعــارض علــى قيمــة هــذه 
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األجهــزة بــل إن قيمتهــا صحيحــة وهــي كامــل املبلــغ املدعــى بــه ولكــن 
معارضــة الشــركة موكلتــي تتعلــق بذلــك اجلهــاز املتعطــل املذكــور 
ــًا  ــة أجــاب قائ ــى املدعــي وكال ــك عل ــًا هكــذا أجــاب وبعــرض ذل آنف
إننــي أطلــب إمهالــي إلحضــار ردي محــررًا يف اجللســة القادمــة فأجيــب 

لذلــك ثــم رفعــت اجللســة .
ويف يــوم الســبت املوافــق 1433/6/14هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة 
 ............... املدعــي وكالــة  وفيهــا حضــر  والنصــف صباحــا  التاســعة 
واملدعــى عليــه ......... ثــم أبــرز املدعــي وكالــة رده علــى مــا جــاء يف 
جــواب املدعــى عليــه وكالــة يف اجللســة الســابقة واملكــون مــن صفحتن 
مت ضمهــا باملعاملــة ثــم قــرر قائــا إن ملخــص ردي هــو أن مــا ذكــره 
املدعــى عليــه وكالــة يف جوابــه مــن وجــود جهــاز متعطــل فهــذا غيــر 
قيمتــه  املباعــة  األجهــزة  مــن  جهــاز  أي  يوجــد  ال  ألنــه  نظــرا  صحيــح 
مائــة وتســعون ألــف ريــال كمــا أن جميــع تلــك األجهــزة مت تركيبهــا 
وتشــغيلها وتســليمها للشــركة مــع شــهادة ضمــان ســنه للتشــغيل ولــم 
يصــل لشــركة موكلــي أي طلــب رســمي مــن الشــركة املدعــى عليهــا 
بوجــود جهــاز متعطــل خــال تلك الســنه كمــا أن املوظــف ............إمنا هو 
محاســب وليــس مهنــدس وال عاقــة لــه بصيانــة تلــك األجهــزة وقــد غــادر 
إلــى بلــده بتأشــيرة خــروج نهائــي برقــم 52526942 يف 1426/11/19هـــ 
هــذا هــو ملخــص جوابــي ثــم جــرى إفهــام املدعــى عليــه وكالــة بــأن 
وكالتــه التــي قدمهــا ال تخولــه اإلقــرار واإلنــكار والبــد مــن ذلــك فقــرر 
قائــا أطلــب إمهالــي إلحضــار وكالــة تخولنــي ذلــك يف اجللســة القادمــة 
فأجيــب لذلــك كمــا جــرى إفهامــه أيضــا بإحضــار رده علــى مــا جــاء يف 
رد املدعــي وكالــة فاجللســة القادمــة ثــم قــرر املدعــي وكالــة قائــا لقــد 
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مللــت مــن متابعــة هــذه القضيــة حيــث طــال أمــر النظر فيهــا وأطلب البت 
فيهــا بحكــم يف هــذا اليــوم هكــذا قــرر ثــم أفهمتــه مــن انــه البــد مــن 
إكمــال مــا طلــب أنفــا فقــال إننــي ال أريــد أن يكمــل أي شــي يف هــذه 
القضيــة وأطلــب البــت فيهــا بحكــم حيــث ســبق أن راجعــت املســئولن 
يف املجلــس األعلــى للقضــاء فأفادونــي شــفهيا بــان هــذه القضيــة صاحلــة 
للحكــم فيهــا ولــك أن تطلــب مــن ناظــر القضيــة احلكــم فيهــا حــاال 
هكــذا قــرر فبنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة ونظــرا ألن 
وكالــة املدعــى عليــه ال تخولــه اإلقــرار والن املدعــي وكالــة طلــب 
البــت فيهــا بحكــم يف هــذه اجللســة والن املدعــي وكالــة رفــض أن 
ــق  ــك يتعل ــاه أنفــا والن ذل ــة إلكمــال مــا طلبن ــه وكال ميهــل املدعــى علي
مببلــغ قــدره مائــة وتســعون ألــف ريــال وألن املدعــي وكالــة قــد أحضــر 
ــغ املدعــى عليــه وكالــة  ــغ املدعــى بــه وقــد تبل بيناتــه علــى مجمــوع املبل
باملواعيــد احملــددة لنظــر هــذه الدعــوى لذلــك فقــد ألزمــت الشــركة 
املدعــى عليهــا بــان تدفــع للشــركة املدعيــة مبلغــا قــدره مائتــان وخمســة 
عشــر ألفــا وتســعمائة وخمســون ريــاال وصرفــت النظــر عــن مــا زاد عــن 
ذلــك وقــدرة مائــة وتســعون ألــف ريــال نظــرا الن املدعــي وكالــة قــد 
طلــب البــت يف هــذه القضيــة بحكــم قبــل إكمــال مــا يتعلــق بهــذا املبلــغ 
الــذي دفــع املدعــى عليــه وكالــة بوجــود عطــل فيــه وبذلــك حكمــت 
وأفهمــت املدعــي وكالــة بــان لــه إقامــة دعــوى مســتقلة للمطالبــة باملبلــغ 
الــذي صرفــت النظــر عنــه متــى مــا رغــب يف ذلــك وبعرضــه عليهمــا قنــع 
بــه املدعــى عليــه وكالــة ولــم يقنــع بــه املدعــي وكالــة وطالــب بتمييــزه 
فأجيــب لطلبــه وافهــم بــان عليــه اســتام نســخة احلكــم يف هــذا اليــوم 
وتقــدمي اعتراضــه خــال مــدة أقصاهــا ثاثــون يومــا مــن تاريــخ اســتام 
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نســخة احلكــم وان لــم يقــدم اعتراضــه خــال هــذه املــدة فــان حقــه 
يســقط يف االعتــراض ويصبــح احلكــم مكتســبا للقطعيــة وفهــم ذلــك 
واســتعد بــه وعليــه جــرى التوقيــع  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/06/14 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/11/9هـ افتتحت 
ــى  ــاء عل ــة وخمــس وأربعــن دقيقــة صباحــا بن اجللســة يف الســاعة الثامن
ورود املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بالقصيــم برقــم )331333322( 
قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  بقــرار  مــزودة   ) )1433/9/13هـــ  يف 
االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة االســتئناف بالقصيــم 
رقــم 33398161 يف 1433/8/28هـــ املقــرر فيــه مــا نــص احلاجــة منــه )) 
وبدارســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
ــة حاكــم القضيــة إلرفــاق مــا  ــة لفضيل ــا نقــرر بعــث هــذه املعامل ، فإنن
يلــي : أوال: أســاس معاملــة نظــر القضيــة الســابقة لديــه واملرفــق بهــا 
يف  )125/ق/أ(  رقــم  االســتئناف  مبحكمــة  احلقوقيــة  الدائــرة  قــرار 
1431/10/25هـــ املرفقــة صورتــه . ثانيــا: إرفــاق أصــل الصــك الصــادر 
صــورة  ثالثــا:   . 1431/7/29هـــ  يف  )8/70/ض(  برقــم  فضيلتــه  مــن 
الضبــط املرفقــة غيــر واضحــة بســبب قلــة احلبــر وعلــى فضيلتــه إرفــاق 
صــورة ضبــط للقضيــة موثقــة تكــون واضحــة تســهل قراءتهــا وماحظــة 
مثــل ذلــك مســتقبا ثــم إعــادة املعاملــة بعــد اســتكمال املطلــوب لكــي 
تتــم دراســتها . ملاحظــة ذلــك  (( وعليــه فقــد مت إرفــاق املطلــوب يف 
الفقــرات الثــاث وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد حــرر يف 1433/11/9هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم االربعــاء املوافــق 2/20 / 1434هـ افتتحت 
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اجللســة يف الســاعة احلاديــة عشــر صباحــا بنــاء علــى ورود املعاملــة مــن 
محكمــة االســتئناف بالقصيــم برقــم )34117830( يف1434/2/10هـــ 
ــة  ــرة احلقوقي ــة قضــاة االســتئناف بالدائ مــزودة بقــرار أصحــاب الفضيل
يف   )33476868( رقــم  بالقصيــم  االســتئناف  مبحكمــة  األولــى 
1433/12/25هـــ املقــرر فيــه مــا نــص احلاجــة منــه ))وباالطــاع علــى مــا 
أجــاب بــه فضيلتــه علــى قرارنــا رقــم )33398161( يف 1433/8/28هـــ 
لــم يكمــل املطلــوب علــى املاحظــة الثالثــة مــن  لوحــظ أن فضيلتــه 
القــرار املشــار إليــه وال بــد مــن ذلــك لتمكــن الدائرة مــن تدقيق القضية 
ملاحظــة ذلــك ((أ.هـــ. وعليــه فإننــي أمرت ســابقا بإعــادة تصوير الضبط 
مــن جديــد لكــن هــذا هــو مســتوى آالت التصويــر املؤمنــة مــن قبــل 
الــوزارة ومــع ذلــك فقــد أمــرت بإرفــاق صــورة أخــرى جديــدة مصدقــة مــن 
ضبــط القضيــة ثــم إعادتهــا إلــى محكمــة االســتئناف لتدقيقهــا وعليــه 

جــرى التوقيــع ، وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد .
احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم األحــد املوافــق 1434/3/29هـــ افتتحــت 
اجللســة يف الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرا بنــاء علــى ورود املعاملــة مــن 
محكمــة االســتئناف بالقصيــم برقــم )34483606( يف 1434/3/24هـــ 
ــة  ــرة احلقوقي ــة قضــاة االســتئناف بالدائ مــزودة بقــرار أصحــاب الفضيل
يف   )3463820( رقــم  بالقصيــم  االســتئناف  مبحكمــة  األولــى 
1434/3/16هـــ املقــرر فيــه ) باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم مــع 
التنبيــه إلــى تصديــق الــوكاالت املرفقــه وتصحيــح لقــب املدعــي وكالــة 
نظــرا ألن اســمه ........... وليــس ..........أ.هـــ. وقــد جــرى  منــا تصديــق 
الــوكاالت وأمــا لقــب املدعــي وكالــة فــإن صحتــه ............. يف كل 
موضــع ذكــر فيــه وعليــه جــرى التوقيــع ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
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ــه وســلم . حــرر يف  1434/03/29 هـــ ــه وصحب ــى آل وعل
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
 )34367743( بـــرقـــــم  عنيــزة  محافظــة  يف  الـــعـــامـــــة  الــمــــحكمة 
وتــاريـــــخ 1434/2/24هـــ ؛ احملالــة إلينــا برقــم )3494555(؛ الــمرفـــــق 
بها الــصــــك الــمسجـــــل بـــرقـــم )33296287( وتـــاريــــخ 1433/6/14هـ 
؛ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ............ القاضــي باحملكمــة؛ اخلــاص 
 .......... مؤسســة  صاحــب   ............. عــن/  الوكيــل   ............ بدعــوى/ 
لألجهــزة الطبيــة؛ ضــد/ ................ الوكيــل عــن/ شــركة .............. 
، بشــأن املطالبــة مببلــغ مالــي قيمــة معــدات طبيــة، وقــد تضمــن الصــك 
ــزام الشــركة املدعــى عليهــا بــأن تدفــع للمؤسســة  ــه بإل حكــم فضيلت
املدعيــة مبلغــًا وقــدره مائتــان وخمســة عشــر ألفــًا وتســعمائة وخمســون 
ريــااًل وصــرف النظــر عمــا زاد عــن ذلــك؛ علــى النحــو املفصــل فيــه، 
وقــد ســبق منــا دراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
بــه فضيلتــه علــى قرارنــا  وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب 
ــة املصادقــة  ــا نقــرر باألكثري رقــم )3430584( يف 1434/2/5هــــ فإنن
ــة القاضــي إلــى مــا  علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر مــع تنبيــه فضيل
يلــي: أواًل: تصديــق صورتــي  وكالتــي املدعــي واملدعــى عليــه املرفقتــن 
باملعاملــة وماحظــة ذلــك مســتقبًا. ثانيــًا: تصحيــح لقــب املدعــي وكالة 
والصــواب   )............( لقبــه  أن  ذكــر  حيــث   ، والصــك  الضبــط  يف 
).............(  ليطابــق مــا يف ســجله املدنــي وصــك وكالتــه. واهلل املوفــق، 

ــه وســلم . ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل عل وصل
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: 3419890  تاريُخه: 1434/1/21هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 2179

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34178272 تاريخه: 1434/4/3هـ

املتعاقديــن  بــن  - االختــاف  مــع حــوش  فلــه  - شــراء  - عقــار  بيــع 
يف األقســاط - بيــع املرهــون ال يتــم إال بــإذن املرتهــن - بطــان عقــد 

. املبايعــة 

مــا نــص عليــه أهــل العلــم مــن أنــه ال يحــق للراهــن أن يتصــرف يف 
العــن املرهونــة إال بــإذن مــن املرتهــن .

مــع  دوريــن  مــن  فلــه  عليــه  املدعــى  مــن  اشــتري  بأنــه  املدعــي  ادعــى 
احلــوش املجــاور لهــا مببلــغ أربعمائــة ألــف ريــال مقســطة - دفــع منهــا 
ســبعة وخمســن ألــف ريــال - حــل أربعــن ألــف ريــال يف 1430/1/1هـــ 
وامتنــع املدعــى عليــه مــن اســتامها - طلــب املدعــي إلــزام املدعــى عليــه 
بإخــاء الــدور الثانــي مــن الفلــة واســتام القســط املذكــور - أجــاب 
املدعــى عليــه بــأن الفلــة املذكــورة ملــك لــه ومســجله باســم والدتــه 
واحلــوش ملــك لــه - قــرر املدعــى عليــه انــه ال مانــع لديــة مــن اإلخــاء 
إذا دفــع املدعــي املبلــغ احلــال البالــغ قــدره مائــة وثاثــة وثمانــون ألــف 
ريــال - قــرر املدعــي بــأن احلــال أربعــن ألــف ريــال الواصــل منهــا خمســة 
ــة الســداد  آالف - حصــل اختــاف بــن الطرفــن يف األقســاط وكيفي
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ــى صحــة مــا ذكــره- أقــر  ــة شــهود، شــهدوا عل - احضــر املدعــى ثاث
املدعــى عليــه بصحــة الشــهادة - جــرى تعديــل الشــهود - جــرى االطــاع 
علــى صــورة الصــك وهــو مرهــون لصالــح صنــدوق التنميــة العقــاري- 
جــرت الكتابــة للصنــدوق العقــاري لإلفــادة عــن موافقتــه علــى بيــع 
بــأن  اجلــواب  ورد  املشــتري(   ( املدعــي  علــى  الدعــوى  موضــع  العقــار 
املدعــي لديــه طلــب قــرض ولكــي يتــم نقــل العقــار ورصيــد القــرض إليــه 
ــب القــرض  ــب قرضــه إذ ال ميكــن اجلمــع بــن طل ــد مــن إلغــاء طل فــا ب
ــه  ــب من ــه وقــد طل ــح الصنــدوق إلي ــة العقــار املرهــون لصال ونقــل ملكي
فتــح ملــف مبايعــة بشــرط إلغــاء طلــب قرضــه ورفــض هــذا الشــرط وبنــاء 
ــد  ــزاع ورصي ــى نقــل العقــار محــل الن ــدوق ال يوافــق عل ــه فــإن الصن علي
القــرض إلــى املدعــي مــادام احلــال مــا ذكــر - جــرى ســؤال املدعــي عــن 
املبلــغ الــذي ســلمه للمدعــى عليــه فذكــر أنــه ســبعة وخمســن ألــف ريــال 
وصــادق املدعــى عليــه علــى ذلــك - ملــا قــرره أهــل العلــم مــن أنــه ال يحــق 
للراهــن أن يتصــرف يف العــن املرهونــة إال بــإذن مــن املرتهــن وألن املرتهن 
وهــو صنــدوق التنميــة العقــاري لــم يجــز هــذا البيــع لــذا صــدر احلكــم 
ببطــان عقــد البيــع املذكــور وإلــزام املدعــي بتســليم العقــار للمدعــى 
عليــه وإلــزام املدعــى عليــه بإعــادة مــا اســتلمه مــن املدعــى وقــدرة ســبعة 
وخمســون ألــف ريــال - اعتــرض الطرفــان علــى احلكــم - صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف .

العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
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املقيــدة  هـــ    1430/01/10 وتاريــخ   2179 برقــم  بالريــاض  العامــة 
باحملكمــة برقــم 306535 وتاريــخ 1430/01/10 هـــ  ويف يــوم األربعــاء 
املوافــق1430/04/12 هـــ حضــر ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ...وادعــى علــى احلاضــر معــه ...ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ...قائــا  اشــتريت مــن املدعــى عليــه فلــه دوريــن 
مســاحتها أربعمائــة متــر مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة عــدل 
ــخ 1417/3/16هـــ وبجوارهــا  ــى برقــم 13/19923 وتاري ــاض األول الري
ألــف  بأربعمائــة  مربــع  متــر  خمســمائة  مســاحته  شــرق  مــن  حــوش 
ريــ400.000ـــال مقســطة دفعت منها أثنن وخمســن ألف ريـ52000ـــال 
وكذلــك خمســة االف ريـــ5000 ـــال وقــد حــل أربعــن ألــف ريــال يف 
1430/1/1هـــ أمتنــع مــن اســتامها فأطلــب إلزامــه بإخاء الــدور الثاني 
واســتام القســط هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب بقولــه أن 
لــي ومســجله باســم والدتــي رحمهــا اهلل  الفلــة املذكــورة هــي ملــك 
واحلــوش ملكــي وال مانــع مــن األخــاء إذا دفــع احلــال ومقــداره مائــة  
وثاثــة وثمانــن ألــف ريــ183000ـــال هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــي قــال احلــال  أربعــن ألــف ريــ40.000ـــال وصــل منهــا خمســة وال 
مانــع مــن دفــع خمســة وثاثن ألف ريــ35000ـــال والعقــود مرفق صورها 
باملعاملــة  ثاثــة عقــود ويف يــوم االثنــن املوافق1431/3/22هـــ لــدي أنــا 
ــة الشــيخ ...وفيهــا  ...القاضــي باحملكمــة العامــة بالريــاض خلــف فضيل
حضــر الطرفــان و بتــاوة مــا ضبــط ســابقًا عليهمــا صــادق كل واحــد 
منهمــا علــى مــا نســب إليــه فيــه وبســؤال املدعــي عــن املبالــغ احلالــة حاليــًا 
فقــال إن مقــدار املبلــغ احلــال و املســتحق يف ذمتــي مبلــغ و قــدره خمســة و 
ســبعون ألــف ريــال و الباقــي يحــل علــى أقســاط ســنوية مقــدار كل 
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قســط أربعــون ألــف ريــال بتاريــخ 1/1 مــن كل عــام حتــى انتهــاء املبلــغ 
املتفــق عليــه وقــدره أربعمائــة ألــف ريــال وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
قــال مــا ذكــره املدعــي غيــر صحيــح و الصحيــح أننــي بعتــه العمــارة 
املذكــورة مــع احلــوش املذكــور مببلــغ و قــدره أربعمائــة ألــف ريــال تســلم 
ــال و الدفعــة  ــا ألــف ري ــة و قدرهــا مئت ــى حال ــى دفعتــن الدفعــة األول عل
ــى أقســاط ســنوية قدرهــا أربعــون  ــال عل ــا ألــف ري ــة و قدرهــا مئت الثاني
ألــف ريــال كمــا أننــي اشــترطت عليــه يف عقــد املبايعــة أنــه يف حالــة 
ســقوط قــرض الصنــدوق وتنــازل الصنــدوق عنــه بناء علــى األمر امللكي 
القاضــي بإســقاط القــروض عــن املقتــرض املتوفــى فإنــه يلتــزم لــي بدفــع 
مبلــغ و قــدره مئــة ألــف ريــال إضافــة للمبلــغ املتفــق عليــه املذكــور أعــاه 
ويف حالــة عــدم إســقاط القــرض فإنــه يلتــزم بســداده للصنــدوق ولــدي مــا 
ــه  ــى املدعــي قــال مــا ذكــره املدعــى علي يثبــت ذلــك و بعــرض ذلــك عل
غيــر صحيــح ولــم يــدون ذلــك بعقــد املبايعــة وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه قــال الصحيــح مــا ذكرتــه يف إجابتــي وبســؤاله ابــرز ورقــه مؤرخــه 
يف 1431/3/23هـــ واملتضمنــة مــا نصــه )بنــاء علــى اتفــاق الطرفــن علــى 
مبايعــة الفلــه الواقعــة باحلائــر بــاع الطــرف األول ... والطــرف الثانــي 
...مببلــغ وقــدره أربعمائــة ألــف ريــال ســلم فيهــا اثنــان وخمســون ألف ريال 
وثمانيــة  مائــه  فيهــا  ريــال  ألــف  وأربعــون  وثمانيــة  ثاثمائــة  والباقــي 
وأربعــون ألــف ريــال مقاطيــع حســب اتفــاق الطرفــن والباقــي مائتــن 
ألــف ريــال مقســطه كل ســنه أربعــن ألــف  ريــال وعلــى طلــب البائــع 
اعطــي هــذا التوضيــح وصلــى اهلل علــى ســيدنا محمــد . كتبــه يشــهد بــه 
ــه يف  ــى املدعــي قــال الصحيــح مــا ذكرت ...توقيعــه( . وبعــرض ذلــك عل
دعــواي ومــا جــاء يف اإلقــرار املذكــور غيــر صحيــح أحضــر ... ســعودي 
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اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة 
قــال أشــهد اهلل أننــي حضــرت مجلــس البيــع الــذي مت بــن املدعــي ...
...عمارتــه  ...علــى  بــاع  وقــد  ...هذيــن احلاضريــن معــي  واملدعــى عليــه 
العمــارة مبســاحة  املكونــة مــن دوريــن وحــوش باجلهــة الشــرقية مــن 
خمســمائة متــر مربــع )500م2( مببلــغ إجمالــي وقــدره أربعمائــة ألــف 
ــال وقــد ســلم املشــتري مــن قيمــة العمــارة مائــة وأربعــة مــن  ريـ400000ـ
الغنــم مببلــغ وقــدره اثنــان وخمســون ألــف ريـ52000ـــال والباقــي مــن 
قيمــة العمــارة واحلــوش مبلــغ وقــدره ثاثمائــة وثمانيــة وأربعــون ألــف 
ريـ348000ـــال اتفقــا الطرفــان علــى أن يقــوم املدعــي املشــتري بســدادها 
للمدعــى عليــه علــى أقســاط ســنوية مقــدار كل قســط أربعــون ألــف 
ريــال اعتبــارا مــن 1430/1/1هـــ كمــا اتفقــا علــى انــه إذا حصــل لــدى 
املدعــي معاريــض وقبلهــا املدعــى عليــه فيتــم حســابها مــن القســط املتفــق 
عليــه وإذا لــم يحصــل معاريــض فهمــا علــى مــا اتفقــا عليــه كمــا اتفقــوا 
التنميــة  املســتحقة لصنــدوق  األقســاط  بســداد  البائــع  يقــوم  أن  علــى 
العقاريــة إال إذا حصــل إعفــاء مــن القســط  هــذا مــا لــدي مــن شــهادة .  
و...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وبســؤاله عمــا لديــه 
ــع الــذي مت بــن  مــن شــهادة قــال أشــهد اهلل أننــي حضــرت مجلــس البي
املدعــي ...واملدعــى عليــه ...هذيــن احلاضريــن معــي وقــد بــاع ...علــى ...
العمــارة  مــن  الشــرقية  باجلهــة  وحــوش  دوريــن  مــن  املكونــة  عمارتــه 
مبســاحة خمســمائة متــر مربــع )500م2( مببلــغ إجمالــي وقــدره أربعمائــة 
ألــف ريـ400000ـــال وقــد ســلم املشــتري مــن قيمــة العمــارة مائــة وأربعــة 
مــن الغنــم مببلــغ وقــدره اثنــان وخمســون ألــف ريـ52000ـــال والباقــي مــن 
قيمــة العمــارة واحلــوش مبلــغ وقــدره ثاثمائــة وثمانيــة وأربعــون ألــف 
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ريـ348000ـــال اتفــق الطرفــان علــى ان يقــوم املدعــي املشــتري بســدادها 
للمدعــى عليــه علــى أقســاط ســنوية مقــدار كل قســط أربعــون ألــف 
ريــال اعتبــارا مــن 1430/1/1هـــ كمــا اتفقــا علــى انــه إذا حصــل لــدى 
املدعــي معاريــض وقبلهــا املدعــى عليــه فيتــم حســابها مــن القســط املتفــق 
عليــه وإذا لــم يحصــل معاريــض فهمــا علــى مــا اتفقــا عليــه كمــا اتفقــوا 
التنميــة  املســتحقة لصنــدوق  األقســاط  بســداد  البائــع  يقــوم  أن  علــى 
العقاريــة إال إذا حصــل إعفــاء مــن القســط  هــذا مــا لــدي مــن شــهادة .  
و...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وبســؤاله أشــهد اهلل 
ــه  ــع الــذي مت بــن املدعــي ...واملدعــى علي ــي ... حضــرت مجلــس البي أنن
...هذيــن احلاضريــن معــي وقــد بــاع ...علــى ...عمارتــه املكونــة مــن دوريــن 
وحــوش باجلهــة الشــرقية مــن العمــارة مبســاحة خمســمائة متــر مربــع 
)500م2( مببلــغ إجمالــي وقــدره أربعمائــة ألــف ريـ400000ـــال وقــد ســلم 
املشــتري مــن قيمــة العمــارة مائــة وأربعــة مــن الغنــم مببلــغ وقــدره اثنــان 
وخمســون ألــف ريـ52000ـــال والباقــي مــن قيمــة العمــارة واحلــوش مبلــغ 
ــال اتفقــا الطرفــان  وقــدره ثاثمائــة وثمانيــة وأربعــون ألــف ريـ348000ـ
علــى أن يقــوم املدعــي املشــتري بســدادها للمدعــى عليــه علــى أقســاط 
ســنوية مقــدار كل قســط أربعــون ألــف ريــال اعتبــارا مــن 1430/1/1هـــ 
كمــا اتفقــا علــى انــه إذا حصــل لــدى املدعــي معاريــض وقبلهــا املدعــى 
عليــه فيتــم حســابها مــن القســط املتفــق عليــه وإذا لــم يحصــل معاريــض 
فهمــا علــى مــا اتفقــا عليــه كمــا اتفقــوا علــى أن يقــوم البائــع بســداد 
األقســاط املســتحقة لصنــدوق التنميــة العقاريــة إال إذا حصــل إعفــاء مــن 
القســط  هــذا مــا لــدي مــن شــهادة . وبعــرض الشــهود وشــهادتهم علــى 
املدعــى عليــه قــال أمــا الشــهود فــا أقــول فيهــم إال خيــرا وشــهادتهم 
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التنميــة  بصنــدوق  يتعلــق  مــا  بخصــوص  ذكــروه  مــا  عــدا  صحيحــة 
مبتابعــة  املدعــي  يقــوم  أن  علــى  بيننــا  االتفــاق  كان  فقــد  العقاريــة 
إجــراءات اإلعفــاء لــدى صنــدوق التنميــة فــإذا مت اإلعفــاء و إال فيتحمــل 
باقــي أقســاط صنــدوق التنميــة باإلضافــة أن االتفــاق الــذي مت بيننــا 
كان علــى أن يقــوم بتســليم مائتــا ألــف ريــال والباقــي علــى أقســاط 
ســنوية كل ســنة أربعــون ألــف ريــال وبســؤال املدعــي هــل لديــه بينــة غيــر 
مــا احضــر فقــال ال بينــة لــدي ســوى مــن أحضــرت وبطلبــي تعديــا 
للشــهود املذكوريــن فقــال أننــي مســتعد بإحضارهــم يف اجللســة القادمــة 
وبســؤال املدعــى عليــه هــل لديــه بينــة علــى صحــة مــا جــاء يف إجابتــه قــال 
إن الشــاهد ... امتنــع مــن احلضــور للمحكمــة وقــال إنــه ليــس لديــه ســوى 
مــا جــاء يف الورقــة التــي وقعهــا واملؤرخــة يف 1431/3/23هـــ فجــرى 
ــه  ــة ســوى مــا ذكرت ــر مــا ذكــر فقــال ال بين ــة غي ــه بين ســؤاله هــل لدي
وبســؤال املدعــي عمــا وعــد بــه يف اجللســة املاضيــة فقــال إننــي مســتعد 
بإحضــار معدلــن للشــهود وجــرى ســؤاله عــن صــك امللكيــة للفيلــة 
موضــع الدعــوى فأبــرز الصــك الصــادر مــن كتابــة عــدل الريــاض برقــم 
13/19923 يف 1417/3/16هـــ باالطــاع عليــه وجدتــه يتضمــن متلــك 
...لكامــل اجلــزء الشــرقي مــن قطعــة األرض الواقعــة واملقــام عليهــا فيــا 
دوريــن واملوضحــة أطوالــه وحدودهــا ومســاحتها بباطنــة لــذا وحيــث 
احلــال مــا ذكــر فقــد قــررت رفــع اجللســة للكتابة لكتابة عــدل الرياض 
الستفســار عــن ســريان مفعــول الصــك املذكــور فاحضــر ...ســعودي 
اجلنســية ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...و...ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وشــهدا بعدالــة وثقــة الشــهود 
املذكوريــن وقــد ســبق أن جــرت الكتابــة منــا لكتابــة العــدل األولــى 
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عــن  لاستفســار  1432/9/17هـــ  يف   32/1176994 برقــم  بالريــاض 
فوردنــا  رقــم 13/19923 يف 1417/3/16هـــ  الصــك  ســريان مفعــول 
خطــاب رئيــس كتابــة العــدل األولــى بالريــاض برقــم 49057 /32 يف 
1432/10/8هـــ واملتضمــن انــه بالبحــث يف ســجات اإلدارة تبــن أن 
الصــك رقــم 13/19923 يف 1417/3/16هـــ ال يوجــد علي ســجل الصك 
مــا يخــل مبضمونــه علمــا انــه مرهــون للصنــدوق العقــاري ونظــرا لكــون 
العقــار املشــار إليــه مــا يــزال مرهونــا لصالــح الصنــدوق فقــد قــررت 
الكتابــة لصنــدوق التنميــة العقاريــة لإلفــادة عــن موافقتهــا علــى بيــع 
العقــار املشــار إليــه علــى املشــتري املذكــور مــن عدمــه يف يــوم الثاثــاء 
العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي   ... أنــا  لــدي  املوافق1433/06/17هـــ 
بالريــاض خلــف فضيلــة القاضــي ... حضــر الطرفــان وبتــاوة مــا مت 
ضبطــه عليهمــا صادقــا عليــه وقــد ورد لنــا خطــاب مديــر عــام صنــدوق 
التنميــة العقاريــة 33701/2972 وتاريــخ 1433/1/26هـــ املتضمــن أنــه 
مراجعــة  املشــتري  فعلــى  الصنــدوق  لصالــح  مرهــون  العقــار  طاملــا 
شــروط  انطبــاق  مــن  والتحقــق  معــه  مبايعــه  ملــف  لفتــح  الصنــدوق 
املســتحقة  األقســاط  تســديد  حــول  معــه  والتفاهــم  عليــه  االقتــراض 
بالصنــدوق ومــن ثــم ســتتم إجابــة فضيلتكــم بــرأي الصنــدوق حيــال 
إننــي راجعــت الصنــدوق  قــال  ا.هـــ وبعــرض ذلــك علــى املدعــي  ذلــك 
وطلبــوا منــي تســديد دفعــة مقدمــة وموافقــة جهــة عملــي علــى حســم 
مبلــغ ألــف ريــال شــهريا و إســقاط اســمي لديهــم فلــم أوافــق علــى ذلــك 
حيــث أن املدعــى عليــه هــو الــذي اســتعد بتســليم األقســاط املتأخــرة 
لــدى الصنــدوق هكــذا قــرر لــذا قــررت الكتابــة للصنــدوق لإلفــادة عن 
موافقتهــم مــن عدمهــا بنــاء علــى مــا قــرره املدعــي وأجلــت إلــى حــن ورود 
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للقــروض  العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  خطــاب  لنــا  ورد  وقــد  اإلجابــة 
بصنــدوق التنميــة العقارية رقــم 33701/20515 وتاريخ 1433/6/30هـ 
بــأن املدعــي لديــه طلــب قــرض ولكــي يتــم نقــل  املتضمــن إفادتهــم 
العقــار ورصيــد القــرض إليــه حســب شــروط الصنــدوق فابــد مــن إلغــاء 
طلــب قرضــه إذ ال ميكــن اجلمــع بــن طلــب القــرض ونقــل ملكيــة العقــار 
املرهــون لصالــح الصنــدوق إليــه وقــد طلــب منــه فتــح ملــف مبايعة بشــرط 
إلغــاء طلــب قرضــه وقــد رفــض هــذا الشــرط وبنــاًء عليــه فــإن الصنــدوق 
ال يوافــق علــى نقــل العقــار محــل النــزاع ورصيــد القــرض إلــى املدعــي مــا 
دام احلــال كمــا ذكــر ا،هـــ وبطلــب صــك حصــر الورثــة مــن املدعــى 
مــن  صــادر  الورثــة  حصــر  صــك  عليــه  املدعــى  ابــرز  لوالدتــه  عليــه 
احملكمــة العامــة باخلــرج برقــم 10/19 بتاريــخ 1430/8/4هـ وباالطاع 
ــي رقــم ... ــات وفــاة ... ســعودية بالســجل املدن ــه يتضمــن إثب ــه وجدت علي
...و... مــن  وتاريــخ الوفــاة 1420/7/1هـــ وانحصــار ورثتهــا يف ولديهــا 
زوجهــا املتوفــى قبلهــا ... وبســؤال املدعــي عــن املبلــغ الــذي مت إيصالــه 
قــال أننــي وصلــت للمدعــى عليــه ســبعة وخمســن ألــف ريــال وصــادق 
علــى ذلــك املدعــى عليــه وبعــد تأمــل الدعــوى واإلجابــة وحيــث أن املدعى 
عليــه قــد بــاع العقــار املوصــوف بالدعــوى وهــو مرهــون لصالــح صنــدوق 
التنميــة العقاريــة والن الصنــدوق لــم يوافــق علــى نقــل العقــار إلــى املدعــي 
حســب مــا ورد يف خطابــه املذكــور بعاليــه وحيــث نــص أهــل العلــم علــى 
انــه ال يحــق للراهــن أن يتصــرف يف العــن املرهونــة إال بــإذن مــن املرتهــن 
والن املرتهــن وهــو صنــدوق التنميــة العقــاري لــم يجــز هــذا البيــع لــذا 
حكمــت ببطــان عقــد املبايعــة بــن الطرفــن والزمــت املدعــي بتســليم 
مــا  بإعــادة مبلــغ  املدعــى عليــه  الزمــت  للمدعــى عليــه كمــا  العقــار 
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اســتلمه مــن املدعــي وقــدره ســبعة وخمســون ألــف ريــال وبعــرض احلكــم 
علــى الطرفــن قــررا عــدم القناعــة وطلبــا االســتئناف وأجيــب لطلبهمــا 
ــخ 1434/1/25هـــ الســتام نســخة  ــان عليهمــا املراجعــة بتاري وافهمــا ب
مــن احلكــم وتقــدمي اعتراضهمــا عليــه خــال مــدة ثاثــن يومــا مــن 
التاريــخ املذكــور ويســقط حقهمــا يف االســتئناف بعــده وبــاهلل التوفيــق، 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1434/01/20هـ
 احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم األحــد املوافــق 1434/4/14هـــ افتتحــت 
اجللســة بنــاء علــى مــا وردنــا مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 306535 يف 
1434/4/10هـــ شــرحا علــى خطــاب رئيــس محكمــة االســتئناف برقــم 
34757427 يف 1434/4/7هـــ  وبرفقــه قــرار الدائــرة احلقوقيــة اخلامســة 
رقــم 34178272  يف 1434/4/3هـــ واملتضمــن مــا نصــه ) وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه ولائحتــن االعتراضيتــن واوراق املعاملــة لــم 
ا.هـــ قاضــي  يظهــر مــا يوجــب االعتــراض علــى احلكــم واهلل املوفــق 
... ختمــه وتوقيعــه  ...ختمــه وتوقيعــه وقاضــي االســتئناف  االســتئناف 
رئيــس الدائــرة ...ختمــه وتوقيعــه ( وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

ــه وســلم . حــرر يف 1434/4/14هـــ   ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اخلامســة لتمييــز 
القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض على املعاملــة الواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض املســاعد برقــم 306535 
وتاريــخ 1434/3/22هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضي 
باحملكمــة الشيخ/...املســجل برقــم 3419890 وتاريــخ 1434/1/21هـــ 
اخلــاص بدعوى/...ضد/...بشــأن إخــاء عقــار علــى الصفــة املوضحــة 
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بالصــك واملتضمــن حكــم فضيلتــه كمــا هــو موضــح بالصــك وبدراســة 
ــم  ــة ل الصــك وصــورة ضبطــه والائحتــن االعتراضيتــن وأوراق املعامل
يظهــر مــا يوجــب االعتــراض علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 33408456 تاريُخه:1433/9/11هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3244

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3415623181 تاريخه: 1434/1/18هـ

بيــع - بيــع ســيارة بأقســاط شــهرية - إنــكار املدعــى عليــه شــراء الســيارة- 
تقــدي املدعــي وكالــة مــا يفيــد شــراء املدعــى عليــه الســيارة - إقــرار 
املدعــى عليــه بصحــة توقيعاتــه علــى أوراق الشــركة البائعــة للســيارة 

- اإللــزام بدفــع باقــي قيمــة الســيارة .

قــال ابــن القيــم رحمــه اهلل يف الطــرق احلكميــة صفحــة )11( مــا نصــه 
ــة فالبينــة اســم لــكل مــا ُيبــن احلــق ويظهــره ومــن خصهــا  ) وباجلمل
بالشــاهدين أو األربعــة أو الشــاهد لــم يــوف مســماها حقــه ولــم تــأت 
بهــا  أتــت مــرادا  الشــاهدان وإمنــا  بهــا  القــرآن مــرادا  قــط يف  البينــة 

احلجــة والدليــل والبرهــان ( أ . هـــ

ادعــى املدعــي وكالــة بــأن املدعــى عليــه اشــترى مــن الشــركة موكلتــه 
سيــــارة مببلــغ معــن يســدد علــى أقـــساط شهـريــــة وقــام بدفــع جــزء منــه 
والباقــي يف ذمتــه طلــب احلكــم بإلزامــه بدفع هــذا املبلغ، أنكر املدعى 
عليــه شــراء السيــــارة إال أنــه أقــــر بصحــة توقيعاتــه علــى األوراق املقدمــة 
مــن الشــركة عــدا وثيقــة امللكيــة، جرت الكتابــة إلدارة املرور ووردت 
اإلفــادة بصحــة وثيقــة امللكيــة باســم املدعــى عليــه، قدمــت الشــركة 
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املدعيــة بيانــًا موقعــًا مــن املدعــى عليــه بقيمــة مــا دفعــه املدعــى عليــه ومــا 
ــل مــا تقــدم فقــد ثبــت أن الســيارة قــد انتقلــت مــن  بقــي بذمتــه. مــن كـ
ملــك الشــركة إلــى ملــك املدعــى عليــه وباقــي بذمتــه مــن قيمــة الســيارة 
مبلــــغ ملــزم بدفعــه حــااًل للشــركة املدعيــة وبــه حكمــت، وبعــرض 
احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي وكالــة قناعتــه وقــرر املدعــى عليــه 

عــدم قناعتــه باحلكــم، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

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  1429/05/09هـــ  وتاريــخ   3244 برقــم  بالدمــام  العامــة 
باحملكمــة برقــم 2912089 وتاريــخ 1433/05/09هـــ ففــي يــوم االثنــن 
املوافــق 1433/02/01هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف 
وفيهــا حضــر ............... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
............. الوكيــل الشــرعي عــن ............ بوكالتــه عــن ........... بصفتــه 
مــن كتابــة  الصــادرة  الوكالــة  للشــركة................ مبوجــب  مديــرًا 
عــدل شــمال محافظــة جــده رقــم 46296 يف 1432/05/22هـــ وحضــر 
حلضــوره املدعــى عليــه ...........ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ................. وبســؤال املدعــي وكالــة عــن دعــواه قــال لقــد اشــترى 
 ......... .... ( موديــل 2006م رقــم الشــاص  هــذا احلاضــر ســيارة نــوع ) 
بقيمــة إجماليــة مقدارهــا واحــد وســبعون ألــف وتســعمائة ريــال علــى 
أقســاط شــهرية مقــدار كل قســط ألــف وســبعمائة ريــال مقســطة علــى 
اثنــن وأربعــن شــهر دفــع حتــى اآلن مبلــغ ثاثــة وعشــرون ألــف ريــال 
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والباقــي يف ذمتــه ثمانيــة وأربعــون ألــف وأربعمائــة ريــال اطلــب احلكــم 
عليــه وإلزامــه بدفــع هــذا املبلــغ هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه أجــاب قائــًا جميــع مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه غيــر 
صحيــح فلــم اشــترى الســيارة املذكــورة يف الدعــوى وليــس بينــي وبــن 
الشــركة املدعيــة اتفــاق علــى شــراء الســيارة ولــم ادفــع لهــم ريــال واحــد 
يف هــذه الســيارة وكل مــا يف املوضــوع أن زوج بنــت أختــي ................ 
ذهبــت معــه إلــى الشــركة املتحــدة حتــى تكفلنــي زوجتــه ولكنــه غــرر 
بــي مــع الشــركة وجعلنــي أوقــع علــى أوراق كثيــرة ال اعلــم مبضمونهــا 
علمــًا بأننــي أقــرأ و أكتــب هــذا مــا لــدي وبســؤال املدعــي وكالــة عــن 
ــب  ــا يف الشــركة وأطل ــه موجــود عندن ــف املدعــى علي ــه قــال أن مل بينت
إمهالــي إلحضــاره يف اجللســة القادمــة هــذا مــا لــدي ثــم قــال املدعــى عليــه 
أننــي أقــر بــكل األوراق التــي يقدمونهــا وهــي حتــت توقيعــي ولكــن مــن 
فرحتــي بالســيارة لــم اعلــم مــا هــو مضمــون املبايعــة ويف يــوم الثاثــاء 
املوافق 1433/02/23هـ افتتحت اجللســة الســاعة التاســعة وفيها حضر 
املدعــي وكالــة .......... وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ............. وبســؤال 
املدعــي وكالــة عمــا طلــب منــه يف اجللســة الســابقة قــدم ملــف الســيارة 
ومــن ضمــن األوراق املقدمــة منــوذج طلــب شــراء بالتقســيط محــرر علــى 
مطبوعــات .............املــؤرخ يف 1427/05/23هـــ املوافق 2006/06/19م  
رقــم  اللــون  ..... موديــل 2006م فضــي  الســيارة وهــي  نــوع  فيــه  مبــن 
الشــاص .............. القيمــة اإلجماليــة واحــد وســبعون ألــف وتســعمائة 
ريــال علــى اثنــن وأربعــن قســط قيمــة القســط الــف وســبعمائة ريــال 
..................... جهــة  األحــوال  رقــم بطاقــة   ................... املشــتري  اســم 
العمــل شــرطة الدمــام قســم البحــث اجلنائــي توقيعــه واســم الكفيــل 
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 ................. احلضــوري  الكفيــل  اســم  وتوقيعــه  معلوماتــه   ............
معلوماتــه وتوقيعــه ومــن ضمــن األوراق خطــاب تعريــف بالراتــب يخــص 
املدعــى عليــه صــادر مــن الشــئون اإلداريــة واملاليــة بشــرطة الدمــام برقــم 
433 يف 1427/05/22هـــ ومــن ضمــن املرفقــات عقــد إيجار للشــقة التي 
يســكن بهــا املدعــى عليــه محــرر علــى مطبوعــات مكتــب .............. 
للخدمــات العقاريــة برقــم 61 يف 1426/05/25هـــ ومــن ضمــن األوراق 
ســند قبــض محــرر علــى مطبوعــات الشــركة .............. برقــم 503649 
يف 1427/05/23هـــ املوافــق 2006/06/19م يتضمــن أن املدعــى عليــه 
دفــع مبلــغ ثاثــة اآلف وتســعمائة ريــال ومتثــل الدفعــة األولــى للســيارة 
كــورال 2006م مــع توقيعــه ومــن ضمــن األوراق أذن فســخ ســيارة محــرر 
علــى مطبوعــات الشــركة ................ برقــم 168751 يتضمــن الفســخ 
وجــرى   ............. الشــاص  رقــم  2006م  موديــل  كــورال  نــوع  للســيارة 
تســليمها للمدعــى عليــه مــع توقيعــه ومــن ضمــن األوراق صــورة مــن 
ــورة هاتــف وصــورة مــن  ــة وفات ــر العائل بطاقــة األحــوال وصــورة مــن دفت
وثيقــة ملكيــة الســيارة صــادرة مــن مــرور الظهــران برقــم 5361115 
تتضمــن مــا يلــي : اســم املالــك ............... رقــم الهويــة ............... رقــم 
الهيــكل ............... رقــم اللوحــة )) ................. (( ســيارة كــورال فضــي 
موديــل 2006م تاريــخ امللكيــة 1427/05/24هـــ ومــن ضمــن األوراق 
اتفاقيــة بيــع ســيارة بالتقســيط محــررة على مطبوعات الشــركة ........... 
وتتضمــن بيانتــا الســيارة املذكــورة أعاه واســم املشــتري ...................... 
واســم الكفيــل الغــارم ...............وبعــرض مــا جــاء بــه علــى املدعــى عليــه 
لفضيلتكــم  املقدمــة  األوراق  علــى  التوقيعــات  بــأن جميــع  أقــر  قــال 
صحيحــة وتعــود لــي وأن جميــع األوراق مــن خطــاب التعريــف وعقــد 
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اإليجــار وفاتــورة الهاتــف جميعهــا صحيحــة وتعــود لــي عــدا صــورة وثيقــة 
ملكيــة الســيارة غيــر صحيحــة بنــاء علــى ذلــك فســيجري الكتابــة 
ــة الســيارة هــل جــرى تســجيلها باســم  إلدارة املــرور للتحقــق مــن ملكي
افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/09/10  األحــد  يــوم   ويف  عليــه  املدعــى 
اجللســة الســاعة   وفيهــا حضــر ...................... ســعودي بالســجل املدنــي 
رقــم ................. بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة شــمال 
رقــم  املدنــي  بالســجل  ســعودي   ......................... عــن  جــدة   محافظــة 
........................ بوكالتــه عــن ......................... بصفتــه مديــرًا لشــركة 
برقــم 6698  اإلدارة  هــذه  مــن  الصــادرة  الوكالــة  ............... مبوجــب 
واملدافعــة  املرافعــة  لــه يف  واملخــول  اجللــد 7976  يف 1430/01/20هـــ 
............... ســعودي  وقبــول األحــكام وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه 
بالســجل املدنــي رقــم ............. وقــد وردنــا خطــاب مديــر مــرور الظهــران 
نــوع  رقــم 6/2631/3/7 يف 1433/06/07هـــ واملتضمــن أن الســيارة 
كــورال موديــل 2006م رقــم اللوحــة ......... مت تســجيلها مــن قبــل إدارتهــم 
........... يف  رقــم  بطاقــة جمركيــة  بتاريــخ 1427/05/24هـــ مبوجــب 
1437/01/21هـــ لصالــح .................. وهــي مجيــره مــن قبــل مؤسســة 
............. للســيارات حســب صورة البطاقة اجلمركية والشــرائح املرفقة 
مــن احلاســب اآللــي أ . هـــ وقــد جــرى عــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال 
أن مــا ورد غيــر صحيــح هــذا مــا لــدي فبنــاء علــى الدعــوى واإلجابــة 
وجميــع مــا تقــدم وبعــد االطــاع علــى مــا أبرزتــه الشــركة املدعيــة مــن 
أوراق ال ميكــن أن تكــون بحوزتهــا إال مــن طريــق املدعــى عليــه ومنهــا 
عقــد اإليجــار وتعريــف براتبــه وفاتــورة هاتفــه ونحوهــا وكذلــك مــا 
وردنــا مــن مــرور الظهــران مــن أن الســيارة مســجله باســم املدعــى عليــه 
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وكل ذلــك دال علــى أن إنــكاره غيــر صحيــح وقــد قــال ابــن القيم رحمه 
اهلل يف الطــرق احلكميــة صفحــة )11( مــا نصــه ) وباجلملــة فالبينــة اســم 
لــكل مــا تبــن احلــق ويظهــره ومــن خصهــا بالشــاهدين أو األربعــة أو 
الشــاهد لــم يــوف مســماها حقــه ولــم تــأت البينــة قــط يف القــران مــرادا 
ــل والبرهــان ( أ . هـــ  ــا أتــت مــرادا بهــا احلجــة والدلي بهــا الشــاهدان وإمن
ــه ومــا  ــا مبــا دفعــه املدعــى علي ــة قدمــت بيان ولكــون الشــركة املدعي
بقــي بذمتــه املبنــي علــى ســندات وفواتيــر موقعــه مــن املدعــى عليــه كمــا 
أن املدعــى عليــه اقــر يف اجللســة املؤرخــة يف 1433/02/23هـــ أن جميــع 
التوقيعــات علــى األوراق املقدمــة لنــا صحيحــه وتعــود لــه كمــا أن جميــع 
األوراق مــن خطــاب التعريــف بالراتــب وعقــد اإليجــار وفاتــورة الهاتــف 
تعــود لــه ، فقــد ثبــت لــدي أن الســيارة نــوع كــورال موديــل 2006م رقــم 
اللوحــة .............. قــد انتقلــت مــن ملــك الشــركة ............... إلــى ملــك 
ــغ  ثمــان وأربعــون  ــه مــن قيمــة الســيارة مبل ................. وان الباقــي بذمت
وبــه  املدعيــة  لشــركة  حــااًل  بدفعهــا  وألزمتــه  ريــال  وأربعمائــة  ألــف 
حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي وكالــة قناعتــه 
وقــرر املدعــى عليــه عــدم قناعتــه  باحلكــم وجــرى إفهامــه بــأن عليــه 
مراجعــة احملكمــة خــال خمســة أيــام الســتام صــورة مــن احلكــم ثــم 
تقــدمي الئحتــه االعتراضيــة خــال ثاثــن يــوم فــإذا لــم يقــدم اعتراضــه 
خــال املــدة احملــددة ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم 
آلــه  القطعيــة وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

ــه وســلم . حــرر يف  1433/09/10 هـــ . وصحب

 	 3415623181 برقــم  االســتئناف  محكمــة  مــن  احلكــم  صــدق 
1434/1/18هـــ. وتاريــخ 
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: 33303135 تاريُخه: 1433/6/17هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 4700

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34264753 تاريخه: 1434/7/10هـ

بيــع - بيــع شــرائح إتصــاالت بآجــل - املطالبــة بدفــع قيمــة الشــرائح 
- عــدم حضــور املدعــى عليــه - شــهادة الشــهود العــدول - ميــن املدعــي - 

احلكــم غيابيــًا بدفــع الثمــن - الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر .

- مــا ورد أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال ) لــو يعطــى النــاس 
بدعواهــم الدعــى رجــال دمــاء قــوم وأموالهــم ولكــن البينــة علــى املدعــي 

واليمــن علــى مــن أنكــر ( رواه البيهقــي .
- املادة 18/ط  و55 و 4/176 من نظام املرافعات الشرعية .

ادعــى املدعــي أن املدعــى عليــه اشــترى منــه شــرائح اتصــاالت باآلجــل 
علــى أن يســلم املبلــغ خــال يومــن ومنــذ ذلــك احلــن لــم يســلم املبلــغ طلــب 
إلزامــه بدفــع مبلــغ قيمــة هــذه الشــرائح - أحضــر املدعــي شــاهدين 
كمــا حلــف اليمــن، لــم يحضــر املدعــى عليــه اجللســات، صــدر احلكــم 
غيابيــًا بدفــع قيمــة الشــرائح علمــا أن الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر - 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف . 
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القاضــي يف احملكمــة     ............. أنــا  فلــدي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
العامــة بالدمــام   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
هـــ    1430/07/05 وتاريــخ   4700 برقــم  بالدمــام  العامــة  احملكمــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 3018428 وتاريــخ 1430/07/05 هـــ  ففــي 
يــوم  االثنــن املوافــق 1433/01/10هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة 
وفيهــا حضــر املدعــي ............ ســوري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم 
......... ولــم يحضــر املدعــى عليــه ............... حيــث تعــذر إباغــه باحلضــور 
مبوجــب األوراق الــواردة لنــا مــن رئيــس قســم محضــري اخلصــوم برقــم 
32939808 يف 1432/10/23هـــ لــذا جــرى رفــع اجللســة وذلــك للكتابــة 
ملقــام إمــارة املنطقــة الشــرقية إلبــاغ املدعــى عليــه مبوجــب املــادة 18/ط 
يف يــوم الســبت املوافــق 1433/03/12 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 19 
: 10  يف دعــوى ........... ضــد ............  وفيهــا حضــر املدعــي ............. 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد وردنــا خطــاب مــن وكيــل إمــارة املنطقــة 
الشرقية  برقم 6456 يف 1433/02/06هـ  املوجه لسعادة مدير شرطة 
املنطقــة الشــرقية املتضمــن التعميــم بالبحــث عــن املدعــى عليــه  حســب 
الطــرق املتبعــة وبنــاء علــى املــادة خمســة وخمســون  مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية فســيجري ســماع الدعــوى غيابــًا وبســؤال املدعــي عــن دعــواه 
قــال لقــد اشــترى منــي املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم شــرائح 
.... باألجــل بقيمــة اثنــا وخمســون ألــف وســتمائة وخمســة وســتون ريــال 
ــة شــخص مصــري  ــغ خــال يومــن وذلــك بكفال ــى ان يســلمني املبل عل
اســمه ............. ويعمــل مديــر مبيعــات شــركة ............ومنــذ ان اشــترى 
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ــغ اطلــب احلكــم عليــه  ــا هــذا لــم يســلمني املبل منــي الشــرائح إلــى يومن
والزامــه بدفــع قيمــة الشــرائح وقدرهــا اثنــان وخمســون الــف وســتمائة 
وخمســة وســتون ريــال هــذه دعــواي وبطلــب البينــة مــن املدعــي قــال 
اطلــب امهالــي إلحضارهــا ويف يــوم  الثاثــاء املوافــق1433/06/10 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 34 : 08  وفيهــا حضــر املدعــي .............. ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه وبطلــب البينــة مــن املدعــي احضــر معــه للشــهادة 
............ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .......... وبســؤاله 
عــن بياناتــه ومــا لديــه مــن شــهادة قــال اســمي ......... ابلــغ مــن العمــر اثنــان 
وعشــرون عامــًا طالــب بجامعــة األميــر محمــد بــن فهــد واقيــم بصفــوى 
وليــس لــي قرابــه بطــريف النــزاع واشــهد أن ........ مصــري اجلنســية جــاء 
إلــى مجمــع احليــاة بــازا وكنــت يف ذلــك اليــوم جالــس مــع ...... وأقــر على 
أن يف ذمتــه لـــ..... مبلــغ اثنــان وخمســون الــف وســتمائة وخمســة وســتون 
ريــال قيمــة شــرائح اتصــال وكان يوجــد شــخص ســعودي ال أذكــر 
اســمه وقــد كفــل .... حيــث قــال )) فلــوس .......... عنــدي (( هــذا مــا 
لــدي مــن شــهادة ثــم أحضــر الشــاهد الثانــي فقــال اســمي ................ ميني 
ــغ مــن العمــر واحــد وثاثــون  اجلنســية مبوجــب إقامــة رقــم ............... ابل
ــم يف مخطــط 91 /  ــع وإصــاح اجلــوالت واقي ســنه واعمــل يف مجــال بي
ج بالدمــام وال يوجــد قرابــه بــن طــريف النــزاع واشــهد أن ......... مصــري 
اجلنســية جــاء إلــى محــل ........... وكنــت موجــود حيــث أقــر .... أن يف 
ذمتــه ل........ مبلــغ اثنــان وخمســون الــف وســتمائة وخمســة وســتون ريــال 
قيمــة شــرائح ســوا ثــم حصــل لقــاء آخــر يف مجمــع ..... حيــث حضــر 
مــع .... شــخص ســعودي ال اعــرف اســمه قــال بأنــه كفيــل ............... 
وقــد أقــر .... أن يف ذمتــه ل......... مبلــغ اثنــان وخمســون الــف وســتمائة 
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وخمســة وســتون ريــال وقــد رفــض أن يكتــب ورقــة بذلــك هــذا مــا لــدي 
مــن شــهادة وبطلــب تعديلهمــا حضــر كا مــن ..................... ســوري 
ســوري   .................... و   ..................... رقــم  اإلقامــة  مبوجــب  اجلنســية 
اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ................... وبســؤالهما عــن الشــاهدين 
قــال كل واحــد منهمــا منفــردًا أنهمــا مــن أهــل اخليــر والصــاح نحســبه 
كذلــك واهلل حســيبه  ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1433/06/17 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 04 : 09  وفيهــا حضــر املدعــي ................... 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه فبنــاء علــى الدعــوى واالجابــة وجميــع مــا 
تقــدم ونظــرا لكــون املدعــي قــدم بينتــه املعدلــة واملتضمنــة أن يف ذمــة 
املدعــى عليــه .............. مبلــغ اثنــان وخمســون الــف وســتمائة وخمســة 
وســتون ريــاال قيمــة شــرائح اتصــال لصالــح املدعــي ........... وقــد جــاء يف 
ســن البيهقــي أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال ) لــو يعطــى النــاس 
بدعواهــم الدعــى رجــال دمــاء قــوم وأموالهــم ولكــن البينــة علــى املدعــي 
واليمــن علــى مــن أنكــر ( عليــه فقــد ثبــت لــدي أن يف ذمــة املدعــى 
عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم .............. مبلــغ اثنــان وخمســون الــف 
وســتمائة وخمســة وســتون ريــاال قيمــة شــرائح اتصــال يدفعهــا حــاال 
للمدعــي ............. وبــه حكمــت علمــا أن الغائــب علــى حجتــه متى حضر 
وبعــرض احلكــم علــى املدعــي قــرر قناعتــه ورضــاه بــه ولكــون احلكــم 
غيابيــا يف حــق املدعــى عليــه فســيجري تبليغــه حســب الطــرق املتبعــة 
حســب املــادة 4/176 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية. وبــاهلل التوفيــق ، 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافــق 1433/01/10هـــ  االثنــن  يــوم  ويف 
مبوجــب  اجلنســية  ســوري   ................ املدعــي  حضــر  وفيهــا  التاســعة 
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ــه ................. حيــث  ــم يحضــر املدعــى علي اإلقامــة رقــم ................... ول
تعــذر إباغــه باحلضــور مبوجــب األوراق الــواردة لنــا مــن رئيــس قســم 
محضــري اخلصــوم برقــم 32939808 يف 1432/10/23هـــ لــذا جــرى 
رفــع اجللســة وذلــك للكتابــة ملقــام إمــارة املنطقــة الشــرقية إلبــاغ املدعى 
عليــه مبوجــب املــادة 18/ط ورفعــت اجللســة إلــى يــوم الســبت املوافــق 
1433/3/12هـــ الســاعة العاشــرة صباحــا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/01/10هـــ
الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/05/27  االثنــن  يــوم   يف 
العاشــرة صباحــًا  وقــد وردتنــا أوراق املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
رقــم  القــرار  بهــا  مرفقــًا  1434/04/14هـــ   يف   34521109 برقــم 
34180975 يف 1434/04/07هـــ والصــادر مــن قضــاة دائــرة األحــوال 
الشــخصية الثانيــة واملتضمــن ) وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق 
املعاملــة لوحــظ باألكثريــة أن املدعــي احضــر الشــاهدين املذكوريــن 
الذيــن شــهدا بكامــل املبلــغ املدعــى بــه لكــن ال يعلــم هــل ســدد املدعــى 
عليــه شــيئًا منــه أم ال لــذا فيتعــن طلــب ميــن املدعــي علــى نفــي ذلــك 
الصــك  يجــد يف  مــا  واحلــاق  إليــه  أشــير  مــا  فعلــى فضيلتــه ماحظــة 
وضبطــه وســجله ومــن ثــم إعــادة املعاملــة إلكمــال الزمهــا واهلل املوفــق 
( أ .هـــ رئيــس الدائــرة ............ ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ............. 
ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ............ ختمــه وتوقيعــه ، ويف هــذه 
اجللســة حضــر املدعــي ......... ونظــرًا لوجاهــة املاحظــة وبعــد تخويــف 
املدعــي بــاهلل عــز وجــل فقــال أنــا مســتعد بــأداء اليمــن علــى أن املدعــى 
عليــه لــم يســدد شــيء مــن املبلــغ املدعــى بــه فقــال ) واهلل العظيــم ثــم 
واهلل العظيــم ثــم واهلل العظيــم أن ............ لــم يســدد مــا يف ذمتــه وقــدره 
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كامــل  وان  ريــال  وســتون  وخمســة  وســتمائة  ألــف  وخمســون  اثنــان 
املبلــغ مــا يــزال عنــده( بنــاء عليــه ســيجري إعــادة كامــل أوراق املعاملــة 
إلــى محكمــة االســتئناف بعــد التهميــش علــى صكــه وســجله وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/05/27 هـــ .

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34264753 وتاريــخ 	 
1434/7/10هـ.
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: 33152564 تاريُخه: 1433/3/26هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 8603

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34229126 تاريخه: 1434/6/3هـ

بيــع - املطالبــة بإعــادة قيمــة تذاكــر- عــدم حضــور املدعــى عليــه - 
احلكــم غيابيــًا بإعــادة ثمــن التذاكــر - رفــع احلكــم حملكمة االســتئناف  

لتعــذر تبليــغ املدعــى عليــه باحلكــم .

ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد يف تسبيب حكمه .

ادعــى املدعــي وكالــة بأنــه مت إيــداع مبلــغ مالــي يف حســاب املدعــى 
عليــه قيمــة تذاكــر ســفر - لــم يتــم تســليم هــذه التذاكــر - طلــب 
املذكــور  املبلــغ  بإعــادة  عليــه  املدعــى  علــى  غيابيــًا  احلكــم  املدعــي 
قيمــة التذاكــر - قامــت احملكمــة باالســتيثاق مــن اإليــداع عــن طريــق 
مؤسســة النقــد - كمــا أن املدعــي قــدم لصحــة دعــواه حتويــًا بنكيــًا 
ــًا بإلــزام املدعــى  وقــام بحلــف اليمــن - لــذا حكمــت احملكمــة غيابي
ــه متــى  ــى حجت ــه بدفــع قيمــة تذاكــر الســفر املودعــة - الغائــب عل علي

حضــر - 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 
املقيــدة  هـــ    1429/02/18 وتاريــخ   8603 برقــم  بالريــاض  العامــة 
باحملكمــة برقــم 2925769 وتاريــخ 1429/02/18 هـــ ففــي يــوم األحــد 
املوافق1432/10/13 هـ افتتحت اجللسة الساعة 57 : 12  وفيها حضر 
........... بالوكالــة رقــم  ............. بالوكالــة عــن  ............. ســجل رقــم 
9484 يف 1429/01/25 هـــ الصــادرة مــن كتابــة العدل الثانية يف شــرق 
ــه ........... ســجل رقــم 1001661253  ــم يحضــر املدعــى علي الريــاض ول
وقــد جــرى تبليغــه عــن طريــق وزارة الداخليــة باخلطاب رقــم321158565 
وقــد جــرى حتديــد موعــد جديــد يــوم األحــد املوافــق 1432/11/25 هـــ 
ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1432/11/27 هـــ حضــر املدعــي وكالــة ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه وبســؤال املدعــي عــن دعــواه قــال 
إنــه يف تاريــخ 2007/04/14 مت إيــداع مبلــغ ثاثمائــة وثمانيــة وخمســن 
ألفــا وأربعمائــة وثمانيــة وثمانــن ريــاال يف حســابه وذلــك قيمــة تذاكــر 
ســفر ولــم يتــم تســليم موكلــي هــذه التذاكــر حيــث أنــه اختفــى ونظــرا 
ألن فضيلتكــم طلــب مــن مؤسســة النقــد التأكــد مــن صحــة اإليــداع 
ومت ذلــك وحيــث أننــا تعبنــا مــن املراجعــة والبحــث عنــه أكثــر مــن ثــاث 
ســنوات دون العثــور عليــه ومت حتديــد ثــاث جلســات دون حضــوره لــذا 
أطلــب مــن فضيلتكــم احلكــم علــى املدعــى عليــه باملبلــغ املدعــى بــه 
غيابيــا هكــذا ادعــى وبســؤاله البينــة علــى دعــواه قــال لــدي البينــة 
وســوف أحضرهــا يف اجللســة القادمــة وعليــه رفعــت اجللســة وحــدد لهــا 
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موعــد يــوم االثنــن املوافــق 1433/01/24 هـــ ويف يــوم االثنــن  املوافــق 
1433/01/24 هـــ حضــر املدعــي وكالــة وبســؤاله عــن البينــة التــي وعد 
بهــا أبــرز طلــب حتويــل علــى ......... بتاريــخ 2007/04/14 مببلــغ وقــدره 
ثاثمائــة وثمانيــة وخمســون ألفــا وأربعمائــة وثمانيــة وثمانــون ريــاال وقــال 
إن هــذه هــي بينتــي وال يوجــد لــدى موكلــي بينــة أخــرى وقــد جــرى 
االستفســار عــن هــذه احلوالــة فوردنــا خطــاب مؤسســة النقــد رقــم 1508 
ن ظ / أ ق يف 1432/07/06 هـ واملتضمن أن احلوالة صحيحة وصادرة 
مــن حســاب املدعــي لصالــح حســاب املدعــى عليه بتاريــخ 2007/04/14 
ا.هـــ عنــد ذلــك طلبــت مــن املدعــي إحضــار موكلــه يف اجللســة القادمــة 
ألداء اليمــن علــى صحــة دعــواه فاســتعد بذلــك وعليــه رفعــت اجللســة 
األربعــاء  يــوم  ويف  1433/03/23هـــ  األربعــاء  يــوم  موعــد  لهــا  وحــدد 
حلضــوره  وحضــر  وكالــة  املدعــي  حضــر  هـــ   املوافــق1433/03/23 
ــة ............ ســجل رقــم ......... وبعــرض اليمــن عليــه حلــف  املدعــي أصال
قائــا واهلل العظيــم إننــي حولــت للمدعــى عليــه .............. مبلغــا وقــدره 
ــاال يف  ــون ري ــة وثمان ــة وثماني ــة وخمســون ألفــا وأربعمائ ــة وثماني ثاثمائ
حســابه وذلــك قيمــة تذاكــر ســفر ولكنــه لــم يســلم لــي التذاكــر حتــى 
اآلن ولــم يعــد لــي املبلــغ وال جــزءا منــه واهلل هكــذا حلــف فبنــاء علــى مــا 
ســبق مــن الدعــوى وخطــاب مؤسســة النقــد وحلــف املدعــي اليمــن طبــق 
مــا طلــب منــه لــذا فقــد ألزمــت املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ وقــدره ثاثمائــة 
للمدعــي  ريــاال  وثمانــون  وثمانيــة  وأربعمائــة  ألفــا  وخمســون  وثمانيــة 
وبذلــك حكمــت وهــو حكــم غيابــي خاضــع لتعليمــات التمييــز والغائب 
علــى حجتــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/03/23هـــ
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اخلامســة لتمييــز 
القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض على املعاملــة الواردة 
من فضيلة رئيس احملكمة العامة بالرياض املساعد برقم 32624884 
وتاريــخ 1434/4/28هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضي 
وتاريــخ   33152564 برقــم  املســجل  الشــيخ/.................  باحملكمــة 
1433/3/26هـــ اخلــاص بدعوى/.........وكالــة ضــد/...........يف مبلــغ من 
املــال علــى الصفــة املوضحــة بالصــك واملتضمــن حكــم فضيلتــه كمــا 
هــو موضــح بالصــك وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لــم 
يظهــر مــا يوجــب االعتــراض علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم  .
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: 34229820 تاريُخه: 1434/6/4هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 31922

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34331655 تاريخه: 1434/10/15هـ

بيــع - عربــون - دفــع للوســيط كداللــة مقابــل التوســط يف شــراء فيــا 
- الرجــوع يف الشــراء - املطالبــة بــرد مبلــغ الداللــة - رفــض رد املبلــغ 
- املبلــغ املدفــوع عربــون وليــس داللــة - مصادقــة املدعــي علــى الســند 
املرفــق باملعاملــة بــأن املبلــغ عربــون - رد دعــوى املدعــي وإخــاء ســبيل 

املدعــى عليــه مــن الدعــوى .

1- قوله تعالى )بل اإلنسان على نفسه بصيرة( .
2- قاعدة : ال عذر ملن أّقر .

قــام املدعــي بدفــع مبلــغ داللــة إلــى املدعــى عليــه مقابــل وســاطته يف 
شــراء فيــا لــه، طلــب املدعــي مــن املدعــى عليــه تخفيــض ثمــن الفيــا 
ــة بهــا، رفــض املدعــى عليــه ذلــك بحجــة أن  لوجــود إصاحــات جوهري
ــة وقــد ســلمه للمالــك، وقــدم  ــل دالل ــون وليــس مقاب ــغ املدفــوع عرب املبل
املدعــى عليــه دليــًا علــى ذلــك ســند القبــض مبينــًا بــه أن املبلــغ املدفــوع 
ــى مــا  ــه إل ــم ينتب ــه ل ــر املدعــي بصحــة الســند إال أن ــًا للشــراء، أّق عربون
وجــد بــه، حكمــت احملكمــة بــرد الدعــوى واخــاء ســبيل املدعــى 
ــه مــن الدعــوى - اعتــرض املدعــي - صــدق احلكــم مــن محكمــة  علي

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 
1431/07/04هـــ   وتاريــخ   31922 برقــم  املســاعد  بالريــاض  العامــة 
ــخ 1431/07/04هـــ  ففــي  ــدة باحملكمــة برقــم 31123171 وتاري املقي
يــوم األربعــاء املوافــق 1433/10/25هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 
08 وفيهــا حضــر ......... مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ........... وادعــى علــى 
احلاضــر معــه ........ ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ............... بصفتــه 
وكيــا عــن......... ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ........... ينــوب عنــه 
يف املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة واإلنــكار واإلقــرار  والصلــح وقبــول 
األحــكام ونفيهــا مبوجــب صــك وكالــة صــادر مــن كتابــة العــدل 
الثانيــة بشــرق الريــاض رقــم 33317217 يف1433/10/18هـــ  قائــا يف 
حتريــر دعــواه عليــه ســبق أن اشــتريت مــن .............فيــا يف  حــي احلمــراء 
وكان املدعــى عليــه وســيطا بينــي وبينــه وســلمت املدعــى عليــه شــيكا 
باســمه مببلــغ وقــدره خمســة وســبعون ألــف ريــال للداللــة وبعــد ذلــك 
طلبــت مــن املدعــى عليــه تخفيــض قيمــة الفيــا ألن فيهــا أشــياء جوهريــة 
حتتــاج إلــى مبالــغ طائلــة لتعديلهــا  فأخبرنــي بــأن املالــك رفــض ذلــك 
فطلبــت منــه إرجــاع مبلــغ الداللــة فرفــض أطلــب إلزامــه بإرجاعــه هــذه 
ــه أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي  ــى املدعــى علي دعــواي وبعرضهــا عل
مــن  أن موكلــي كان وســيط يف بيــع الفيــا وأنــه اســتلم منــه املبلــغ 
املذكــور فصحيــح إال أن املبلــغ كان عربونــا لشــراء الفيــا وقــد اســتلم 
صاحــب العقــار العربــون وقــد ســبق أن صــدر صــك مــن ديــوان املظالــم 
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بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي والتــي ادعــى فيهــا أن املبلــغ الــذي 
دفعــه لنــا كان عربــون لــذا أطلــب صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي 
هكــذا أجــاب ثــم أبــرز املدعــى عليــه صــورة ســند قبــض علــى مطبوعات 
املدعــي  مــن  املذكــور  املبلــغ  اســتام  املتضمــن   ................. شــركة 
وذلــك عــن قيمــة عربــون شــراء فيــا باحلمــراء لقيمــة ثاثــة مليــون ريــال 
مســاحة 1125م ثــم أبــرز ورقــة عاديــة موقــع عليهــا مــن قبــل .............. 
تتضمــن اســتامه للمبلــغ مــن املدعــى عليــه ثــم أبــرز صــورة احلكــم رقــم 
60/د/ف/2 لعــام 1431 الصــادر مــن ديــوان املظالــم فوجدتــه مطابقــا 
املبلــغ املذكــور  أن  بينــة علــى  لديــه  املدعــي هــل  ملــا ذكــر وبســؤال 
داللــة أجــاب قائــا ليــس لــدي بينــة ســوى أن مبلــغ يســاوي قيمــة الداللــة 
ــه  املتعــارف عليهــا يف الســوق هكــذا أجــاب وبعــرض ميــن املدعــى علي
ــه  ــذا أمــرت بطلــب حضــور املدعــى علي ــل بهــا ل ــى املدعــي قب ــة عل أصال

ــة ألداء اليمــن أصال
ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي واملدعــى عليــه أصالة ............. ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .................. وبســؤال املدعــى عليــه 
أصالــة عمــا ذكــره املدعــي أصالــة مــن أنهــا عربــون للفلــة وليســت ســعي 
قــال: أنهــا عربــون وقــد ســلمت صاحــب الفيــا هــذا العربــون وبقيــت 
الفيــا ملــدة شــهرين لــم تبــاع وحــن تأخــر املدعــي عــن دفــع قيمــة الفيــا 
قــام صاحــب الفيــا ببيعهــا وقــد ســلمت صاحــب الفيــا املبلــغ بنــاء علــى 
ســند صــرف رقــم 157 والــذي دفعــت لــه مبوجبــه هــذا املبلــغ هكــذا 
أجــاب؛ لــذا طلبــت إدخــال صاحــب الفيــا ....................... يف الدعــوى 
العامــة  احملكمــة  يف  ............القاضــي  أنــا  لــدي  أخــرى  جلســة  ويف 
بالريــاض ففــي يــوم األحــد املوافــق1434/06/04 هـــ افتتحــت اجللســة 
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الســاعة 09.30 وفيهــا حضــر املدعــي اصالــة واملدعــى عليــه وكالــة 
ــة املدعــى عليــه ســابقا  ........ املــدون هوياتهمــا ووكال

وبتــاوة مــا جــرى ضبطــه صادقــا عليــه وبســؤال املدعــي اصالــة عن ســند 
القبــض رقــم 0050 يف 1430/11/20هـــ واملرفــق نســخة منــه باملعاملــة 
قــال هــذا الســند هــو الــذي ســلم لــي وهــو مطابــق ملــا لديكــم وباالطــاع 
عليــه وجدتــه متضمنــا مــا نصــه : ) وذلــك قيمــة عربــون شــراء فيــا 
باحلمــراء بقيمــة 3.000.000 ثاثــة مليــون ريــال مســاحة 1125م ( أ.هـــ 
وبعرضــه علــى املدعــي  وهــو أكادميــي يف جامعــة امللــك ســعود يحمــل 
شــهادة الدكتــوراه أجــاب بقولــه لــم انتبــه ملــا كتــب يف الســند وأنــا قليــل 
خبــرة يف مثــل هــذه األمــور علمــا انــه هــو الــذي كتــب محتــوى الســند 
هــذه إجابتــي  وبعــد االطــاع علــى مــا ســبق ضبطــه من الدعــوى واإلجابة 
واإلقــرار املدعــي بصحــة الســند وال عــذر ملــن أقــر ولعمــوم قولــه تعالــى 
) بــل اإلنســان علــى نفســه بصيــرة ( وملشــروعية بيــع العربــون بــأن يقــول 
ــك بباقــي القيمــة  ــع فــإن أتيت ــع خــذ جــزاًء مــن قيمــة املبي املشــتري للبائ
وإال فهــو لــك وألن املفــرط أولــى باخلســارة ولــم احتــج ميــن املدعــى عليــه 
اصالــة علــى إنــكار الدعــوى لعــدم وجــود احلاجــة إليــه بعــد مصادقــة 
ــع مــا تقــدم فقــد حكمــت  ــة وجلمي ــى الســند املرفــق باملعامل املدعــي عل
الدعــوى  مــن هــذه  بــرد دعــوى املدعــي وإخــاء ســبيل املدعــى عليــه 
وبعرضــه علــى املدعــي قــرر عــدم القناعــة فجــرى تســليمه نســخة مــن 
إعــام احلكــم وأفهمتــه بــأن لــه إبــداء اعترضــه عليــه خــال ثاثــن 
يومــًا مــن تاريــخ اســتام نســخة احلكــم تنتهــي يف 1434/07/04هـــ فــإن 
مضــت املــدة دون تقــدمي الائحــة االعتراضيــة ســقط حقــه يف االعتــراض 
واكتســب احلكــم القطعيــة وذلــك اســتنادًا للمــواد رقــم 176و178 مــن 
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نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة ففهــم ذلــك 
أمــا املدعــى عليــه فلــم يتــم عــرض احلكــم عليــه اســتنادا للمــادة 147 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/04 هـــ والســاعة 

.  10.00

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34331655 وتاريــخ 	 
1434/10/15هـ.
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: 32102171260320027 تاريُخه:  كِّ َرْقُم الصَّ
1432/2/26هـ َرْقُم الدعوى: 33965

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف :  
265/ج2/أ  تاريخه: 1432/5/21هـ

بيــع - بيــع رؤوس غنــم وقبــض جــزء مــن الثمــن - املطالبــة بباقــي الثمن 
- اإلتفــاق علــى االحتــكام حلكــم - الغنــم وقــت البيــع ســليمة - صحــة 

البيــع وإلــزام املدعــى عليــه بســداد باقــي الثمــن .

ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد يف تسبيب حكمه .

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه اشــترى مــن موكلــه رؤوســًا مــن الغنــم 
مببلــغ معــن ، ســدد جــزء مــن املبلــغ ورفــض تســديد الباقــي بحجــة أن 

الغنــم مريضــة ومــات منهــا الكثيــر وأن يف هــذه البيعــة غــرر .
بــأن  اتفــق الطرفــان علــى األخــذ بحكــم طــرف ثالــث وقــد حكــم 
الغنــم وقــت البيعــة ســليمة لــذا حكمــت احملكمــة بصحــة البيــع شــرعًا 
وإلــزام املدعــى عليــه بتســديد باقــي املبلــغ للمدعــي وبعــرض احلكـــم 
علــى الطرفــن قــرر املـــدعي قناعتــه باحلكــم وقــرر املدعــى عليــه عــدم 
القناعــة وطلــب اســتئناف احلكــم لــدى محكمــة االســتئناف بائحــة 

اعتراضيــة، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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وبعــد:  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســام  والصــاة  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة رئيــس محاكــم منطقــة  ــا مــن فضيل ــى االســتدعاء احملــال لن ــاء عل بن
القصيــم برقــم 339656 وتاريــخ 1/3/ 1433هـــ  املتعلــق بدعــوى ...... 
افتتحــت اجللســة  اليــوم االثنــن 1433/1/17هـــ  ...... ففــي هــذا  ضــد 
يف متــام الســاعة العاشــرة وخمســون دقيقــة صباحــًا وفيهــا حضــر لــدّي 
أنــا ........ القاضــي باحملكمــة العامــة ببريــدة املدعــي وكالــة ........... 
ســعودي  اجلنســية مبوجــب بطاقــة األحــوال رقــم )............( الصــادرة 
مــن أحــوال بريــدة والوكيــل الشــرعي .......... مبوجــب الوكالــة رقــم 
51058 يف 1431/11/16هـــ جلــد 4559 الصــادرة مــن كتابــة عــدل 
واملدافعــة  واملخاصمــة  املطالبــة  حــق  فيهــا  لــه  املخــول  الثانيــة  بريــدة 
واملرافعــة وإقامــة الدعــاوى وحتريرهــا وطلــب حتليــف اليمــن والصلــح 
وقبــول احلكــم ونفيــه واالعتــراض عليــه وطلــب متييــزه وإقامــة البينــة 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه ولــم يقــدم عــذرًا عــن عــدم 
احلضــور رغــم تبلغــه لنفســه بنــاًء علــى خطــاب رئيــس قســم احملضريــن 
األربعــاء  يــوم  يف   ............ تبليــغ  املتضمــن  1433/1/3هـــ  يف  املــؤرخ 
1433/1/5هـــ وبنــاًء علــى املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعات  
وذلــك  املدعــى عليــه  بــه  يبلــغ  الشــرعية جــرى حتديــد موعــد جديــد 
يف يــوم االثنــن 1433/3/21هـــ الســاعة العاشــرة صباحــًا ثــم يف يــوم 
األحــد املوافــق 1433/06/08 هـــ فلــدي أنــا املــازم القضائــي ........... 
ــه افتتحــت  ــى االعتمــاد مــن فضيلت ــاء عل ــة الشــيخ............ بن لــدى فضيل
اجللســة الثانيــة يف الســاعة 00 :11 وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة............. 
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وحضــر حلضــوره يف مجلــس احلكــم الشــرعي املدعى عليه ......  ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).........( قائــا يف دعــواه: اشــترى 
هــذا احلاضــر مــن موكلــي مئــة وعشــرة )110( رأســا مــن الغنــم مــن 
النــوع الســاكني قيمــة الــرأس الواحــد خمســمئة وعشــرة)510( بشــهر 
ذي القعــدة مــن عــام 1431هـــ فصــارت القيمــة اإلجماليــة ســتة وخمســن 
ألــف  عشــرين  احلاضــر  هــذا  منهــا  ســدد  ومئة)56100(ريــاال  ألفــا 
)20000( ريــاال أطلــب مــن املدعــي تســديد الباقــي مــن املبلــغ وهــو ســتة 
وثاثــون ألفــا ومئــة)36100( ريــاال حــاال هكــذا ادعــى املدعــي. وبطلــب 
اإلجابــة مــن املدعــى عليــه قــال: اشــترى املدعــي أصالــة ...... ثاثمائــة 
وعشــرة )310( رأســا مــن الغنــم مــن النــوع الســاكني بــاع منهــا علــي 
ــى آخــر  ــة رأس)100( وعل ــى أخيــه فهــد مئ ــة وعشرة)110(رأســا وعل مئ
أعرفــه بعائلتــه يقــال لــه اجلفــن بالقيمــة املذكــورة وأول مــا نزلتهــا يف 
احلــوش جــاء إلــي ....... وهــو مــن أهــل الســوق ومــن جتــار الغنــم وقــال لــي 
»هــذه الغنــم مريضــة واهلل لــو أنــا أمــون عليــك يــا...... مــا طعتــك تشــريه 
ــي مريضــة( » وفعــا يف أقــل مــن شــهر مــات  شــف ســنونه جتــرش )يعن
عنــدي مــا يقــارب الســتن رأســا وآخــر أدخلنــاه يف املســلخ  وهــو ما يقارب 
العشــرة أعــدم منهــا بســبب املــرض أربعــة تقريبــا  حتــى الذيــن اشــتروا 
معــي مــات عندهــم عــدد مــن الــرؤوس ال أعــرف كــم تقريبــا وقــال لــي 
....... اســتعملت معهــن هــذا الــدواء ونفــع بهــا فأخذتــه وأدركــت بعضهــن 
وبعضهــن لــم أدركــه لــذا فإنــي أجيــب بأنــي يف هــذه البيعــة غــررت فيهــا 
حيــث إنــي اشــتريتها علــى أنهــا ســليمة فبانــت معيبــة. وبعــرض اإلجابــة 
علــى املدعــي وكالــة قــال: هــذا الــكام غيــر صحيــح بــل إن موكلــي 
يــوم يبيعهــا كانــت ســليمة ومــن عــادة البهم)الصغيــرة( تصــاب مبــرض 
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يف هــذا الوقــت. ولقــد اتفــق الطرفــان األخــذ بقــول ....... وقولــه فاصــل 
يف هــذه القضيــة لــذا طلبــت بإحضــاره ألخــذ قولــه وحــددت لهــم موعــدا 
يــوم األربعــاء املوافــق 1433/6/11هـــ ورفعــت اجللســة ثــم يف يــوم األربعــاء 
املوافــق1433/06/11 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 10 ص وفيهــا 
حضــر املدعــي  وكالــة واملدعــى عليــه وحضــر معهــم ........ ألخــذ قولــه 
فقــال: الغنــم يــوم البيعــة ســليمات وليــس فيهــا أي مــرض وأنــا علــى ذلــك 
أشــهد ومــا قالــه املدعــى عليــه عنــي غيــر صحيــح هكــذا قــال. وبعــد 
ســماع الدعــوى واإلجابــة واالطــاع علــى أوراق املعاملة وحيث أن وكالة 
املدعــي تخولــه يف املرافعــة واملدافعــة وقبــول احلكــم ونفيــه واالعتــراض 
عليــه وطلــب متييــزه وحيــث أن الطرفــان اتفقــا علــى األخذ بقــول ....... وأن 
قولــه فاصــل بينهمــا فإنــي حكمــت بــأن البيــع صحيــح شــرعا وألزمــت 
املدعــى عليــه بتســديد مــا بقــي مــن املبلــغ للمدعــي وقــدره ســتة وثاثــون 
ألفــا ومئة)36100(ريــاال هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت واهلل أعلــم. 
وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي قناعتــه باحلكــم وقــرر 
املدعــى عليــه عــدم القناعــة وطلــب اســتئناف احلكــم لــدى محكمــة 
االســتئناف بائحــة اعتراضيــة وأفهمتــه أن لــه تقدميهــا يف مــدة أقصاهــا 
ثاثــون يومــا مــن تاريــخ اســتامه لصــك احلكــم وإذا تأخــر يكــون 
احلكــم مكتســبا للقطعيــة ويســقط حقــه يف االعتــراض ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/06/11هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعده وبعــد ففي هذا 
اليــوم األربعــاء 1434/3/4هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة الواحــدة 
ــة مــن محكمــة االســتئناف مبوجــب خطــاب  ظهــرا وقــد عــادت املعامل
ماحظــًا  1434/2/3هـــ  وتاريــخ   332262987 رقــم  رئيســها  فضيلــة 
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عليهــا بالقــرار الصــادر مــن الدائــرة احلقوقيــة األولــى الــوارد فيــه مــا نصــه 
بعــد املقدمــة )) وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
وأوراق املعاملــة لوحــظ مــا يلــي: أوال : طلــب املتداعيــان حضــور....... 
لإلفــادة مبــا لديــه واتفقــا علــى األخــذ بقولــه وياحــظ علــى ذلــك مــا 
يلــي: 1- أنــه بعــد حضــوره لــدى ناظــر القضيــة لــم يــدون رقــم ســجله 
املدنــي وال بــد مــن تدويــن مــن ذلــك حســب التعليمــات . 2- أن افادتــه 
ــل فيهــا حســبما ورد يف الدعــوى  ــد مــن اإليضــاح والتفصي ــة وال ب مجمل
. ثانيــا: أثنــاء ذكــر قيمــة الــرأس الواحــد مــن الغنــم لــم يذكــر نــوع 
القيمــة والبــد مــن إضافــة ريــال بعــد ذلــك يف الضبــط والصــك وســجله . 
ثالثــًا: جــرى تســليم املدعــى عليــه نســخة مــن صــك احلكــم لاعتــراض 
عليــه بتاريــخ 1433/6/25هـــ وقدمــت مــن وكيــل املدعــى عليــه ...... ولــم 
يرفــق باملعاملــة صــورة مــن وكالتــه املخولــة لــه ذلــك . ملاحظــة ذلــك 
وإحلــاق مــا يجريــه يف الضبــط وصورتــه والصــك وســجله . واهلل املوفــق 
،وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .انتهى بختــم وتوقيع 
قاضــي االســتئناف الشــيخ ........، قاضــي االســتئناف الشــيخ ....... ختمــه 
وتوقيعــه ، قاضــي االســتئناف الشــيخ....... ختمــه وتوقيعــه(( أ.هـــ. عليــه 
األولــى  للماحظــة  بالنســبة  اهلل  حفظهــم  الفضيلــة  أصحــاب  أجيــب 
حتــت الرقــم 1- فــإن رقــم الســجل املدنــي لـــ........ هــو )........(  ومــا جــاء 
حتــت الرقــم 2- عليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بــأن إفــادة احلاضــر........ 
ليســت مجملــة وليســت يف غيــر محــل الدعــوى بــل هــي إفــادة موصلــة 
ويف محــل الدعــوى وذلــك ألن القضيــة اجتهــت إلــى إثبــات املــرض يف 
ــم وقــت اســتامها وذلــك حــال نزولهــا إلــى احلــوش حســب مــا جــاء  الغن
ــة  ــة املدعــى عليــه وممــا يزيــد األمــر اتضاحــا أن املدعــي وكال يف إجاب
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أجــاب عــن دفــع املدعــى عليــه بــأن هــذا الــكام غيــر صحيــح بــل إن 
موكلــي يــوم يبيعهــا كانــت ســليمة ثــم قــال: ومــن عــادة البهــم الصغيــرة 
تصــاب مبــرض يف هــذا الوقــت قلــت ومعنــى كامــه أن يــوم اســتام 
املبيــع كان ســليمًا لكــن وافــق البيــع وقتــًا تصــاب فيــه البهــم الصغيــرة 
مبــرض معــروف يعرفــه أهــل الغنــم ولهــا دواء معــروف نافــع أيضــا وهــو 
مــا اســتعمله ...... املذكــور يف إجابــة املدعــى عليــه وبهــذه احليثيتــن وهما 
جــواب املدعــى عليــه وجــواب املدعــي وكالــة جــرى االتفــاق علــى األخــذ 
بقــول ..... أن )) الغنــم يــوم البيعــة ســليمات وليــس فيهــا أي مــرض وأنــا 
ــه املدعــى عليــه غيــر صحيــح هكــذا قــال((  علــى ذلــك أشــهد ومــا قال
واملفهــوم مــن هــذا االتفــاق هــو أنهــم جعلــوا ..... َحكمــًا يف هــذه القضيــة 
وهــو ثبــوت املــرض مــن عدمــه وإذا ثبــت فــا يلحــق يف ذمــة املدعــى عليــه 
املبلــغ املذكــور أو العكــس فالعكــس وبالنســبة للماحظــة الثانية فإن 
ــاء ذكــر  ــال أثن ــة مــن إضافــة ري الصحيــح مــا ذكــره أصحــاب الفضيل
قيمــة الــرأس الواحــد مــن الغنــم يف الدعــوى وأمــا بالنســبة للماحظــة 
الثالثــة فقــد جــرى إرفــاق صــورة مصدقــة مــن وكالــة املدعــى عليــه....... 
لــــ....... الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة ببريــدة برقــم 39595 يف 
1433/7/22هـــ جلــد 5637 وبعــد اإلجابــة علــى هــذه املاحظــات فإنــي 
ال زلــت علــى مــا حكمــت بــه وأمــرت بإحلــاق ملخــص ذلــك علــى الصــك 
لتدقيقهــا  بالقصيــم  االســتئناف  حملكمــة  املعاملــة  وإعــادة  وســجله 
حســب املتبــع  واهلل الهــادي إلــى ســواء الســبيل وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/03/04هـــ .    
صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 265/ج2/أ وتاريــخ 	 

1432/5/21هـ.
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: 33192371 تاريُخه: 1433/4/14هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34173

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3410470 تاريخه: 1434/1/12هـ 

بيــع - بيــع فيــا وعــدم قبــض كامــل الثمــن - بينــة املدعــي صــك 
ســابق بأحقيتــه يف املبلــغ - إلــزام املدعــى عليــه بدفــع الثمــن .

ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد يف تسبيب حكمه .

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه اشــترى منــه فيــا، قــام املدعــى عليــه 
بســداد جــزء مــن املبلــغ، طالــب املدعــي إلــزام املدعــى عليــه بســداد باقــي 
الثمــن ، دفــع املدعــى عليــه بســداد كامــل الثمــن، قــام املدعــي بإبــراز 
صــك ســابق علــى موضــوع الدعــوى يفيــد بــأن املبلــغ محــل اخلــاف مــن 
حــق املدعــي - لــذا فقــد ثبــت أن بذمــة املدعــى عليــه للمدعــي مبلــغ مائتي 
ألــف ريــال وألزمتــه بســدادها وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه قــرر 

عــدم القناعــة - 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 
املقيــدة  1431/10/12هـــ   وتاريــخ   43173 برقــم  بالريــاض  العامــة 
يــوم   ففــي  1431/10/12هـــ   وتاريــخ   31169092 برقــم  باحملكمــة 
  10 : الســاعة 13  افتتحــت اجللســة  املوافــق 1433/01/08هـــ  الســبت 
وقــد ســبق وأن حــدد لهمــا موعــد يــوم األربعــاء 1432/02/08هـــ الســاعة 
30 : 10 ثــم حــدد لهمــا موعــد يــوم األحــد 1432/06/05هـــ الســاعة 30 
ــوم األحــد 1432/07/10هـــ الســاعة 15 :  : 09 ثــم حــدد لهمــا موعــد ي
10 ثــم حــدد لهمــا موعــد هــذا اليــوم 1433/01/08هـــ الســاعة 00 : 10  
ولــم يســتلم املدعــى عليــه التبليــغ إال التبليــغ لهــذه اجللســة وأول جلســة 
ويف هــذا اليــوم حضــر  ............  ســجل مدنــي رقــم    ........  وادعــى علــى 
احلاضــر معــه ............. ســجل مدنــي رقــم ........... قائــًا يف دعــواه عليــه :  
لقــد اشــترى املدعــى عليــه منــي الفيــا الواقعــة يف حــي املنــار واململوكــة 
بالصــك رقــم 510108004257 مببلــغ قــدره مليــون وســتمائة ألــف ريــال 
بتاريــخ 1428/02/20هـــ ســلم مــن القيمــة مبلــغ قــدره مليــون وأربعمائــة 
ألــف ريــال وبقــي مبلــغ قــدره مائتــان ألــف ريــال لــم يســلمها أطلــب احلكــم 
علــى املدعــى عليــه بدفــع هــذا املبلــغ لــي هــذه دعــواي وبعرضهــا علــى 
املدعــى عليــه أجــاب بقولــه : أطلــب مهلــة لإلجابــة وأجيــب لطلبــه ويف 
جلســة أخــرى لــدي أنــا ............... القاضــي باحملكمــة العامــة بالريــاض 
ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق 1433/04/14هـــ فتحــت اجللســة الســاعة 
عــن  الســابق  القضيــة  ناظــر  القاضــي  انتقــل فضيلــة  وقــد    12  :  00
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العمــل بهــذه احملكمــة وجــرى تكليفنــا بالعمــل بهــذا املكتــب وقــررت 
إكمــال نظــر الدعــوى اســتنادًا للمــادة )166( مــن نظــام املرافعــات هــذا 
وقــد حضــر يف هــذه اجللســة املدعــي أصالــة واملدعــى عليــه أصالــة وجــرى 
عــرض الدعــوى علــى املدعــي فأقــر بــأن هــذه دعــواه وبعــرض الدعــوى 
علــى املدعــى عليــه قــال : مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن أننــي اشــتريت 
منــه املنــزل املذكــور بالثمــن  املذكــور فهــذا كلــه صحيــح وأمــا مــا 
ذكــره مــن الواصــل فهــو غيــر صحيــح والصحيــح أننــي ســلمت الثمــن 
كامــًا وليــس يف ذمتــي للمدعــي أي مبلــغ هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي قــال: الصحيــح مــا ذكــرت وبســؤال املدعــى عليــه عــن 
البينــة علــى التســليم قــال : بينتــي ضبــط املبايعــة لــدى كتابــة العــدل 
حيــث قــرر املدعــي أنــه اســتلم كامــل الثمــن هكــذا قــال وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــي قــال : مــا ذكــره صحيــح ولكــن كان إقــرارًا صوريــًا 
بخصــوص الثمــن مــن أجــل اإلفــراغ وقــد أقــام املدعــى عليــه دعــوى بعــد 
املبايعــة يطالبنــي فيهــا بقيمــة األثــاث الــذي كان موجــودًا يف املنــزل 
وقــت املبايعــة يدعــي فيهــا بأنــه مــن ضمــن املبايعــة وقــد ذكــر يف دعــواه 
أنــه لــم يســلم مــن الثمــن إال املبلــغ الــذي ذكــرت وهــذه الدعــوى الحقــة 
باإلفــراغ ممــا يــدل علــى أن إقــراري باســتام كامــل الثمــن كان إقــرارًا 
صوريــًا وقــد انتهــت الدعــوى باحلكــم الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 
الوقــت  لضيــق  اجللســة  وختمــت   ، 1430/11/23هـــ  وتاريــخ   17/43
حلضــور وقــت الصــاة ، وختمــت اجللســة الســاعة 15 : 12 ، وبــاهلل 
التوفيــق ، وبعــد أداء الصــاة مــن نفــس اليــوم فتحــت اجللســة  وحضــر 
فيهــا املدعــي واملدعــى عليــه و أبــرز املدعــي صــك احلكــم الصادر املشــار 
إليــه وقــد جــاء يف دعــوى وكيــل املدعــي مــا نصــه »لقــد اشــترى موكلــي 



100

مــن املدعــى عليــه الفلــه الواقعــة بحــي املنــار بالريــاض مببلــغ قــدره مليــون 
وســتمائة ألــف  ريــال ومعهــا كامــل األثــاث املوجــود يف الفلــه مــا عــد 
غــرف النــوم علــى أن يكــون اســتام الفلــه يف 1428/06/17هـــ وقــد مت 
إفــراغ الصــك إلــى موكلــي مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة عــدل 
الريــاض برقــم 510108004257 وســلم موكلــي للمدعــى عليــه عنــد 
ــغ قــدره  ــال وقــد ســلم قبــل ذلــك مبل ــة ألــف ري إفراغهــا مليــون وأربعمائ
مائتــا ألــف ريــال للمدعــى عليــه يف عــام 1427هـــ عندمــا أراد أن يشــتري 
الفلــه يف هــذا العــام وبعــد أن عجــز موكلــي عــن دفــع كامــل املبلــغ قــرر 
االتفــاق الــذي تضمــن بيــع املدعــى عليــه ملوكلــي الفلــه مببلــغ مليــون 

وســتمائة ألــف مــع األثــاث« إ.هـــ
كمــا وجــدت مــن ضمــن الدفوعــات اخلــاف علــى مبلــغ مائتــي ألــف 
ريــال والــذي ســلمه املدعــى عليــه كعربــون يف اتفــاق ســابق علــى شــراء 
البيــت محــل الدعــوى حســب إفــادة املدعــي فســألت املدعــى عليــه هــل 
هــذا املبلــغ املذكــور يف الصــك هــو مــن ضمــن  الواصــل الــذي يذكــره 
قــال : نعــم إنــه مــن ضمــن الواصــل هــذا وقــد تضمــن الصــك املذكــور 
قــول فضيلــة ســلفنا مــا نصــه »وبعــرض اليمــن علــى املدعــى عليــه اســتعد 
بأدائهــا ثــم حلــف قائــًا : واهلل العظيــم الــذي ال إلــه غيــره أن مبلــغ املائتي 
ألــف املدفوعــة قبــل االتفاقيــة غيــر داخلــة ضمــن مبلــغ االتفاقيــة احملــررة 
يف عــام 1428هـــ هكــذا حلــف فبنــاًء عليــه فقــد ثبــت لــدي ذلــك« إ.هـــ 
، فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــر املدعــى عليــه 
بشــرائه للمنــزل املذكــور بالثمــن املذكــور وأنكــر الواصــل ودفــع بأنــه 
قــد ســلم كامــل القيمــة وحيــث قــرر املدعــى عليــه أن مــن ضمــن املبلــغ 
الواصــل الــذي يذكــره مبلــغ مائتــي ألــف ريــال وأنــه هــو املبلــغ الــذي 
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حصــل فيــه اخلــاف بــن الطرفــن يف القضيــة احملكــوم بهــا يف الصــك 
املشــار إليــه أعــاه ونظــرًا ملــا قــرره فضيلــة مصــدر الصــك مــن أن ذلــك 
املبلــغ لــم يكــن مــن ضمــن مبلــغ االتفاقيــة والتــي تضمنــت عقــد املبايعــة 
بــن الطرفــن لــذا فقــد ثبــت لــدي أن بذمــة املدعــى عليــه للمدعــي مبلــغ 
مائتــي ألــف ريــال وألزمتــه بســدادها وحكمــت بذلــك وبعــرض احلكــم 
علــى املدعــى عليــه قــرر عــدم القناعــة وطلــب رفــع احلكــم حملكمــة 
االســتئناف فجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم وأفهــم بــأن عليــه تقــدمي 
ــة خــال املــدة احملــددة ، وختمــت اجللســة الســاعة  الائحــة االعتراضي
30 : 01 ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1433/04/14هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف هــذا اليــوم االثنــن املوافــق 1/09 1433/0هـــ 
فتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
وتاريــخ   33308070 رقــم  القــرار  وبرفقهــا  بالريــاض  االســتئناف 
1433/06/21هـــ واملتضمــن أنــه لوحــظ مــا يلــي : )  أوال ذكــر املدعــي 
يف الصــك الســابق رقــم 17/43 عنــد جوابــه علــى الدعوى املرفوعة ضده 
حــول األثــاث أن هــذا املبلــغ مقابــل األثــاث الــذي لــم يســلمه وهــذا إقــرار 
صريــح مؤاخــذ بــه فعلــى فضيلتــه مناقشــته مع طريف الدعــوى وإجراء ما 
يلــزم نحــوه ثانيــا : لــم يرفــق فضيلتــه صــورة مــن صــك اإلفــراغ ولــم يجــري 
اإليجــاب  الشــرعي نحــو مــا دفــع بــه املدعــى عليــه مــن إقــرار املدعــي 
باســتام كامــل القيمــة والبــد مــن ذلــك فعلــى فضيلتــه ماحظــه مــا 
ذكــر ( أ.هـــ نصــه وجوابــا علــى مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة بخصــوص 
امللحوظــة الثانيــة نقــول أنــه مت إجــراء اإليجــاب الشــرعي حســب مــا 
يتضــح مــن وقائــع املرافعــة  وقــد أقــر بــه املدعــي إال أنــه دفــع بــأن ذلــك 
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بينتــه هــي دعــوى  إقــرار صوريــا وأن  اإلقــرار باســتام القيمــة كان 
املدعــى عليــه بعــد ذلــك أمــا بخصــوص امللحوظــة األولــى فقــد حضــر 
يف هــذه اجللســة املدعــي كمــا حضــر ........ ســعودي مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ........ بصفتــه وكيــا عــن املدعــى عليــه مبوجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل شــرق الريــاض الثانيــة برقــم 33282059 
وتاريــخ 1433/09/23هـــ وبعــرض مــا جــاء يف الصــك الســابق مــن إقــرار 
املدعــي بــأن املبلــغ الباقــي هــو مقابــل األثــاث عليــه والــذي أشــار إليــه 
أصحــاب الفضيلــة فقــال إن مــا ذكرتــه هــو حكايــة عــن مــا قالــه 
املدعــى عليــه لــي وليــس علــى ســبيل املوافقــة عليــه هكــذا قــال وبعــد 
الرجــوع إلــى نــص كام املدعــي املشــار إليــه وجــدت أنــه ممــا يــدل علــى 
صحــة مــا ذكــره مــن أن ذكــره لذلــك هــو علــى ســبيل احلكايــة أنــه قــد 
ذكــر يف تتمــة كامــه أنــه اتصــل عليــه املدعــو ........ وطلــب منــه أن 
يكــون األثــاث مببلــغ خمســة وســبعن ألــف ريــال وأنــه رفــض ذلــك وهــذا 
يــدل علــى عــدم إقــراره بــأن املبلــغ الباقــي هــو مقابــل األثــاث هــذا وقــد 
أضــاف املدعــي بقولــه إن كامــل األثــاث موجــود لــدي ومســتعد بتســليمه 
ــي مــا  ــم يظهــر ل ــه هكــذا قــال وحيــث األمــر مــا ذكــر ل للمدعــى علي
يوجــب العــدول عمــا حكمــت بــه. وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى ألــه وســلم حــرر يف 1433/10/09هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم األربعــاء 1433/12/22هـ فتحت 
ــة مــن محكمــة االســتئناف  اجللســة الســاعة 09.00 وقــد عــادت املعامل
بالريــاض وبرفقهــا القــرار رقــم 33460003 وتاريــخ 1433/11/20هـــ 
واملتضمــن )أنــه بدراســة مــا أجــاب بــه فضيلتــه علــى قــرار الدائــرة وجــد 
لألكثريــة أنــه غيــر مقنــع إلقــرار املدعــي باســتام املبلــغ احملكــوم بــه 
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يف الصــك املشــار إليــه يف الفقــرة األولــى مــن قــرار الدائــرة وتقريــره يف 
ــغ املســلم وهــذا  نفــس الصــك بــأن االتفاقيــة األخيــرة لــم تشــر إلــى املبل
يــدل علــى أنــه مــن الثمــن مــا دام لــم يشــترط عــدم اعتبــاره وقــت العقــد 
147 يف 1427/3/9هـــ  رقــم  ريــال  ألــف  املائتــي  شــيك  والكتابــة يف 
املســحوب علــى شــركة الراجحــي املصرفيــة بأنهــا دفعــت مــن قيمــة 
فلــة املنــار فعلــى فضيلتــه إعــادة النظــر وتقريــر مــا يظهــر لــه وإجــراء مــا 
يلــزم نحــوه وإحلــاق ملخــص مــا يجريــه يف الضبــط إلــى الصــك وســجله 
ومــن ثــم إعــادة املعاملــة حســب التعليمــات . وبــاهلل التوفيــق ( ا.هـــ وجوابــًا 
ــة  ــة أقــول  أنــه ســبق وأن أثبــت فضيل ــى مــا ذكــره أصحــاب الفضيل عل
ســلفنا بالصــك الصــادر منــه برقــم 17/43 وتاريــخ 1430/11/23هـــ بأن 
مبلــغ املائتــي ألــف غيــر داخــل يف االتفاقيــة األخيــرة بعــد أن أدى املدعــي 
اليمــن علــى نفــي ذلــك بعــد طلــب املدعــى عليــه لهــا وعليــه فلــم يظهــر 
لــي مــا يوجــب العــدول عمــا حكمــت بــه ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى 
آلــه وصحبــه أجمعــن حــرر يف  نبينــا محمــد وعلــى  اهلل وســلم علــى 

1433/12/22هـــ .
احلمــد هلل وحــده ، وبعــد ، ففــي يــوم الســبت 1433/02/09هـــ فتحــت 
اجللســة الســاعة 45 : 08  وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
وتاريــخ 1434/01/12هـــ  رقــم 3410470  القــرار  وبرفقهــا  بالريــاض 
املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم. إ.هـــ  ، وللبيــان جــرى حتريــره ، وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 

1434/02/09هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أن ........... القاضــي باحملكمــة العامــة بالريــاض يــوم االثنــن املوافــق 
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1434/05/20هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 9.45 وفيهــا حضــر املدعــي 
........ وأقــر باســتام كامــل املبلــغ وقــدره مائتــا ألــف ريــال مســحوب 
علــى مصــرف الراجحــي بشــيك رقــم 252055 وتاريــخ 1434/4/29هـــ 
وتعتبــر القضيــة منتهيــة. وبــاهلل التوفيــق. وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/5/20هـــ
يف  الرابعــة  احلقوقيــة  الدائــرة  اطلعــت  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة  ــا مــن فضيل ــواردة له ــة ال ــى املعامل ــاض عل محكمــة االســتئناف بالري
رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض املســاعد باخلطاب رقــم 332180983 
ــخ  ــا الصــك رقــم 33192371 وتاري ــخ 1434/01/03هـــ املرفــق به وتاري
املتضمــن   ............  / القاضــي  مــن فضيلــة  الصــادر  1433/04/14هـــ 
احلكــم يف الدعــوى املقامــة مــن /............. ضــد / ........ والــذي ســبق 
1433/11/20هـــ  وتاريــخ  رقــم33460003  بالقــرار  عليــه  لوحــظ  أن 
وبدراســة مــا أجــراه فضيلتــه بعــد املاحظــة قــررت الدائــرة املصادقــة 
علــى احلكــم . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم .
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: 3304195 تاريُخه: 1433/6/18هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 41056  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3425305  تاريخه: 1434/1/28هـ

بيــع - بيــع تــراب - عــدم قبــض كامــل الثمــن - عــدم حضــور املدعــى 
عليــه - شــهادة الشــهود العــدول - اليمــن للمدعــي- احلكــم غيابيــًا 

بتســليم باقــي الثمــن للمدعــي- الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر .

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

املجلــس  عــن  والغائبــة  عليهــا  املدعــى  الشــركة  بــأن  املدعــي  ادعــى 
الشــرعي اتفقــت معــه علــى شــراء تــراب مــن مزرعتــه مبقابــل معــن، وقد 
قامــت الشــركة بتحميــل التــراب مقابــل مبلــغ معــن قامــت بســداد جــزء 
منــه ولــم تقــم بســداد الباقــي ، أحضــر املدعــي شــاهدين شــهدا بقيــام 
الشــركة بتحميــل تــراب مــن مزرعــة املدعــي، كمــا أن املدعــي أدى 
اليمــن الشــرعية علــى صحــة دعــواه - صــدر احلكــم بإلــزام الشــركة 
املدعــى عليهــا بدفــع املبلــغ املدعــى بــه والغائــب علــى حجتــه متــى حضــر 

- صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احملكمــة  يف  القاضــي   ........... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة العامــة بالريــاض برقــم 41056 وتاريــخ 1431/09/11 هـــ  
يف  هـــ   1431/09/05 وتاريــخ   31159750 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
يــوم  الســبت املوافــق 1432/6/11 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة 
عشــرة والربــع وكان الوقــت احملــدد لهــا هــو الســاعة العاشــرة وفيهــا 
حضــر  ............ ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ............ 
ــب  ــا ورقــة طل ــا شــركة .............. وقــد وردتن ــم حتضــر املدعــى عليه ول
احلضــور مــن قســم احملضريــن برقــم 32441909 يف 1432/4/25هـــ 
وقــد تضمنــت توقيــع املدعــو ........... محاســب الشــركة املدعــى عليهــا 
بتبلــغ الشــركة املدعــى عليهــا مبوعــد هــذه اجللســة ، وبنــاء عليــه فقــد 
مت رفــع اجللســة ، ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي ولــم يحضــر مــن ميثــل 
ــرز املدعــي خطــاب شــرطة  املدعــى عليهــا شــركة ...........هــذا وقــد أب
امللــز رقــم بــدون وتاريــخ 1433/1/22هـــ املتضمــن تعــذر ابــاغ املدعــى 
مــرة  مــن  للحضــور اكثــر  املرفــق مت طلبهــم  عليهــا حســب احملضــر 
ــى تاريخــه هــذا وبتصفــح اوراق  ــا مــن قبلهــم احــد حت ــم يحضــر لدين ول
املعاملــة وجــدت بــن طياتهــا ورقــة التبليــغ مبوعــد اجللســة احملــددة يف 
تاريــخ 1432/2/4هـــ  املوقعــة مــن قبــل .............املديــر املالــي للشــركة 
وبنــاء عليــه فقــد اذنــت للمدعــي يف تقــدمي دعــواه فادعــى قائــا: ادعــي 
علــى الغائــب عــن املجلــس الشــرعي شــركة ............ بأننــي ســبق وان 
اتفقــت مــع املدعــى عليهــا بتاريــخ 2009/4/15م علــى شــراء املدعــى 
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عليهــا لتــراب مــن مزرعتــي الواقعــة يف حائــل يف املوقــع .... مــن مســار 
الــرد  وان يكــون ســعر  ردود قابيــات  علــى شــكل  احلديــد  ســكة 
عشــرة ريــاالت وقــد قامــت الشــركة بتحميــل ردود بلغــت قيمتهــا مائــة 
وواحــد وتســعون ألــف  وســتمائة ريــال  متثــل قيمــة تســعة عشــر ألــف ومائــة 
وســتن رد قــاب وقــد ســلمتني الشــركة املدعــى عليهــا مــن هــذا املبلــغ 
عشــرة آالف ريــال وتبقــى يف ذمتهــا مبلغــًا وقدرهــا مائــة وواحــد وثمانــون 
ألفــًا وســتمائة ريــال أطلــب يف دعــواي هــذه احلكــم علــى املدعــى عليهــا 
بســداد هــذا املبلــغ هــذه دعــواي وبســؤاله هــل لديــه بينــة قــال: نعــم 
ومســتعد بإحضارهــا يف اجللســة القادمــة وبنــاء عليــه فقــد مت رفــع اجللســة 
، ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي ................ ولــم يحضــر مــن ميثــل 
الشــركة املدعــى عليهــا وقــد ســبق أن تقــدم املدعــي بطلــب اســتخاف 
محكمــة األجفــر بحائــل لســماع بينتــه وقــد جــرى منــي الكتابــة إلــى 
احملكمــة املذكــورة الســتخاف قاضــي احملكمــة يف ســماع شــهود 
املدعــي باخلطــاب رقــم 33/519547 يف 1433/3/19هـــ هــذا وقــد وردنا 
خطــاب مديــر شــرطة امللــز رقــم بــدون وتاريــخ 1433/3/9هـــ املتضمــن 
أن صاحــب الشــركة غيــر متواجــد وقــد تبلــغ موظــف الشــركة بهــذا 
املوعــد وباالطــاع علــى طلــب احلضــور وجــد أنــه موقــع مــن قبــل ......... 
وقــال املدعــي إننــا حضرنــا لــدى قاضــي محكمــة األجفر وســمع شــهادة 
شــهودي وبنــاًء عليــه فقــد قــررت رفــع اجللســة إلــى حــن ورود اجلــواب ، 
ويف جلســة أخــرى حضــر .............. املدونــة هويتــه ســابقا ولــم يحضــر 
مــن ميثــل املدعــى عليهــا شــركة .... هــذا وقــد وردنــا خطــاب قاضــي 
احملكمــة العامــة باألجفــر رقــم 427 يف 1433/4/7هـــ املرفــق بــه صــورة 
الضبــط عــدد 5 يف 1433/4/7هـــ  املتضمــن نــص احلاجــة منــه  فقــد 
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حضــر ............املذكــور أعــاه وجــرى ســؤاله عــن بينتــه فقــال أحضــرت 
شــاهدين أطلــب ســماع شــهادتهما وأحضــر للشــهادة وأدائهــا ........... 
ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم .......... واملولــود يف 1395/7/1هـــ 
وبســؤاله عــن مهنتــه وجهــة اتصالــه باخلصــوم قــال ال أعمــل وال يوجــد 
ــا يف املزرعــة يف  ــة إال أن املدعــي جــار لن بينــي وبــن املتداعيــن أي قراب
قريــة .... التابعــة ملركــز .... وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد 
هلل بــأن هنــاك قابيــات وشــيوالت تابعــة للــ.......... وهي شــركة ............. 
كانــت حتمــل مــن مزرعــة ................ تــراب حتفــر الشــيوالت يف املزرعــة 
ثــم حتملهــا القابيــات وهــي تضعهــا يف ســكة القطــار وكان بدايتهــم 

يف أوائــل عــام 1430هـــ تقريبــا شــهر صفــر
احلمــد هلل وحــده وبعــد ف ففــي يــوم  الســبت املوافــق 1432/6/11 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر والربــع وكان الوقــت احملــدد لهــا 
هــو الســاعة العاشــرة وفيهــا حضــر  ............... ســعودي  اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم  ................. ولــم حتضــر املدعــى عليهــا شــركة 
............. وقــد وردتنــا ورقــة طلــب احلضــور مــن قســم احملضريــن برقــم 
32441909 يف 1432/4/25هـــ وقــد تضمنــت توقيــع املدعــو ............. 
محاســب الشــركة املدعــى عليهــا بتبلــغ الشــركة املدعــى عليهــا مبوعد 
هــذه اجللســة ، وبنــاء عليــه فقــد مت رفــع اجللســة وحتــدد النظــر فيهــا يــوم 
األربعــاء املوافــق 1432/10/16هـــ الســاعة العاشــرة والنصــف وقــررت 
الكتابــة إلــى قســم احملضريــن باحملكمــة إلبــاغ املدعى عليهــا باملوعد 
اآلخــر وبــه ختمــت اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف 1432/6/11هـــ
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احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األربعــاء  املوافــق 1432/10/16هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 05 : 11  وفيهــا حضــر  املدعــي ولــم حتضــر 
املدعــى عليهــا وال مــن ينــوب عنهــا ولــم يــرد مــا يفيــد تبلــغ مــن ميثلهــا 
ومبــا أن املدعــى عليــه لــم يتبلــغ لشــخصه لــذا فقــد قــررت رفــع اجللســة 
وحتديــد موعــد آخــر وإبــاغ املدعــى عليــه بــه وحتــدد النظــر فيهــا يــوم 
الســبت بتاريــخ 1433/1/22هـــ  الســاعة التاســعة والنصــف وبــه ختمــت 
اجللســة يف متــام الســاعة  11:14 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1432/10/16هـــ ــى آل محمــد وعل
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يوم الســبت املوافــق 1433/1/22هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة 07 : 10   وكان الوقت احملدد لها هو الســاعة 09.30 
ميثــل املدعــى عليهــا شــركة  مــن  ولــم يحضــر  املدعــي  وفيهــا حضــر 
........... هــذا وقــد ابــرز املدعــي خطــاب شــرطة امللــز رقــم بــدون وتاريــخ 
1433/1/22هـــ املتضمــن تعــذر إبــاغ املدعــى عليهــا حســب احملضــر 
املرفــق مت طلبهــم للحضــور اكثــر مــن مــرة ولــم يحضــر لدينــا مــن قبلهــم 
احــد حتــى تاريخــه هــذا وبتصفــح أوراق املعاملــة وجدت بــن طياتها ورقة 
التبليــغ مبوعــد اجللســة احملــددة يف تاريــخ 1432/2/4هـــ  املوقعــة من قبل 
.......... املديــر املالــي للشــركة وبنــاء عليــه فقــد أذنــت للمدعــي يف تقــدمي 
دعــواه فادعــى قائــا: ادعــي علــى الغائــب عــن املجلــس الشــرعي شــركة 
.......... بأننــي ســبق وان اتفقــت مــع املدعــى عليهــا بتاريــخ 2009/4/15م 
علــى شــراء املدعــى عليهــا لتــراب مــن مزرعتــي الواقعــة يف حائــل يف 
املوقــع .... مــن مســار ســكة احلديــد علــى شــكل ردود قابيــات وان 
يكــون ســعر الــرد عشــرة ريــاالت وقــد قامــت الشــركة بتحميــل ردود 
بلغــت قيمتهــا مائــة وواحــد وتســعون ألــف  وســتمائة ريــال  متثــل قيمــة 
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الشــركة  ســلمتني  وقــد  قــاب  رد  وســتن  ومائــة  ألــف  تســعة عشــر 
املدعــى عليهــا مــن هــذا املبلــغ عشــرة آالف ريــال وتبقــى يف ذمتهــا مبلغــًا 
وقدرهــا مائــة وواحــد وثمانــون ألفــًا وســتمائة ريــال أطلــب يف دعواي هذه 
احلكــم علــى املدعــى عليهمــا بســداد هــذا املبلــغ هــذه دعــواي وبســؤاله 
هــل لديــه بينــة قــال: نعــم ومســتعد بإحضارهــا يف اجللســة القادمــة وبنــاء 
عليــه فقــد مت رفــع اجللســة وقــررت إبــاغ املدعــى عليهــا باملوعــد القــادم 
وحتــدد النظــر فيهــا يــوم األحــد بتاريــخ 1433/4/11هـ الســاعة العاشــرة 
والنصــف  وبــه ختمــت اجللســة يف متــام الســاعة 10:30 وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 

1432/1/22هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم  األحــد املوافــق1433/04/11 هـــ افتتحــت 
اجللسة الساعة 11 : 11  وفيها حضر املدعي ............ ولم يحضر من ميثل 
الشــركة املدعــى عليهــا وقــد ســبق أن تقــدم املدعــي بطلــب اســتخاف 
محكمــة األجفــر بحائــل لســماع بينتــه وقــد جــرى منــي الكتابــة إلــى 
احملكمــة املذكــورة الســتخاف قاضــي احملكمــة يف ســماع شــهود 
املدعــي باخلطــاب رقــم 33/519547 يف 1433/3/19هـــ هــذا وقــد وردنا 
خطــاب مديــر شــرطة امللــز رقــم بــدون وتاريــخ 1433/3/9هـــ املتضمــن 
أن صاحــب الشــركة غيــر متواجــد وقــد تبلــغ موظــف الشــركة بهــذا 
املوعــد وباالطــاع علــى طلــب احلضــور وجــد أنــه موقــع مــن قبــل ........... 
وقــال املدعــي إننــا حضرنــا لــدى قاضــي محكمــة األجفر وســمع شــهادة 
شــهودي وبنــاءا عليــه فقــد قــررت رفــع اجللســة إلــى حــن ورود اجلــواب 
وحتــدد النظــر فيهــا يــوم األثنــن املوافــق 1433/6/16هـ الســاعة 11.30 
وبــه ختمــت اجللســة الســاعة 11.25   وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 
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نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/04/11 هـــ
واســتمروا عشــرين يومــا علــى هــذا املنــوال ثــم توقفــوا تقريبــا اســبوعن 
إلــى ثاثــة ثــم رجعــوا للحفــر مــن مزرعتــه وحتميــل التــراب لفتــرة ال تقــل 
عن خمســة أشــهر علما أن ســكني شــرق مزرعة املذكور وهي ال تبعد 
عنــي أكثــر مــن نصــف كيلــو تقريبــا ونحــن نســمع إزعــاج  الشــيوالت 
والقابيــات  الشــيوالت  أثنــاء دخولنــا ألن طريــق  ونراهــا  والقابيــات 
ال بــد أن ميــر علــى البيــت هــذا مــا أشــهد بــه كمــا أحضــر للشــهادة 
وأدائهــا ......... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ................. واملولــود بتاريــخ 
1398/7/1هـــ وبســؤاله عــن مهنتــه وجهــة اتصالــه باخلصــوم قــال أنــا ال 
أعمــل رســمي إال أننــي مــؤذن جامــع ... وال يوجــد بينــي وبــن أي اخلصــوم 
ــأن شــخص  ــه مــن شــهادة قــال أشــهد هلل ب ــة وبســؤاله عمــا لدي أي قراب
........... نســيت اســمه قد اتفق مع ............. على حتميل تراب من مزرعة 
.............. وكتبــوا العقــد لدينــا يف البيــت وبعدهــا رأيناهــم يحفــرون مــن 
مزرعــة ........ ويحملــون يف القابيــات وميــرون يف طريقهــم علــى بيتنــا 
ــوا إلــى طريــق آخــر  ــا منهــم أن يتحول ــا ليــا ونهــارا حتــى طلبن وأزعجون
وأنــا مــؤذن اجلامــع ومكثــي دائمــا يف قريــة ... وأراهــم علمــا أن املســافة 
ــوا أوال  ــو متــر بــل أقــل وحمل بــن بيتنــا ومزرعــة ....... ال تصــل إلــى كيل
عشــرين يومــا ثــم توقفــوا ثــم اكملــوا احلفــر ألكثــر مــن خمســة أشــهر 
وأمــا عــن وقــت حفرهــم فــا أذكــر بالضبــط قبــل ســنة ونصــف أو أقــل 
أو أكثــر هــذا مــا أشــهد بــه كمــا حضــر كل مــن ............ ســعودي 
اجلنســية  ســعودي  ..............و...........  رقــم  املدنــي  بالســجل  اجلنســية 
بالســجل املدنــي رقــم ............... اللذيــن شــهدا بــأن الشــاهدين مــن أهــل 
الصــاح والصــاة ولــم يعرفــا عنهمــا الكــذب هــذا مــا قــاال وعليــه فقــد 
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جــرى إثباتــه أهـــ  وبســؤال املدعــي هــل لديــه زيــادة بينــة أبــرز صــورة عقــد 
شــراء علــى مطبوعــات شــركة .......... الطــرف األول شــركة ............ 
وميثلهــا ......... الطــرف الثانــي .............. وتضمــن العقــد شــراء تــراب مــن 
املزرعــة التابــع للثانــي علــى شــكل ردود وتضمــن يف الفقــرة الثالثــة 
ســعر الــرد الواحــدة ثاثــة ريــال ويكــون ســعر الــرد عشــرة ريــاالت 
اعتبــارا مــن 2009/5/9م كمــا وجــدت بــن طيــات املعاملــة خطــاب مــن 
.............. موجــه لشــرطة امللــز يفيــد أن حســاب املدعــي لــدى شــركة 
............ وليــس لديــه شــخصيا فجــرى ســؤال املدعــي هــل لديــه زيــادة 
بينــة قــال ال ليــس لــدي إال مــا قدمــت وأســتعد بــأداء اليمــن فقــال يف 
هــذا املجلــس واهلل العظيــم إننــي اتفقــت مــع املدعــى عليهــا شــركة 
...........علــى حتميــل تــراب مــن مزرعتــي بســعر الــرد عشــر  ريــاالت وأنــه 
اســتحق يف ذمتهــم مبلغــا قــدره مائــة وواحــد وثمانــون ألفــا وســتمائة ريــال 
وبنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واالجابــة ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم 
لــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى نــاس دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن 
اليمــن علــى املدعــى عليــه ومبــا أن املدعــي قــدم شــاهديه املعدلــن 
شــرعا واللذيــن شــهدا بقيــام املدعــى عليهــا بتحميــل تــراب مــن مزرعــة 
املدعــي ومبــا ان املدعــي أدى اليمــن الشــرعية علــى صحــة دعــواه ومبــا 
أن الشــركة املدعــى عليــه قــد تبلــغ مديرهــا بهــذه الدعــوى لذلــك كلــه 
فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه شــركة .............. غيابيــا بــأن تســلم 
بــه والــذي قــدره مائــة وواحــد وثمانــون ألفــا  للمدعــي املبلــغ املدعــى 
وســتمائة ريــال واملدعــى عليــه علــى حجتــه متــى مــا حضــر وبعرضــه علــى 
املدعــي قنــع بــه  وقــررت بعــث صــورة مــن نســخة احلكــم للمدعــى عليهــا 
وإفهامهــم بــأن لهــم مهلــة ثاثــن يــوم مــن تاريــخ االســتام لتقــدمي الئحتهم 
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االعتراضيــة فــإذا انتهــت املهلــة ولــم يتقدمــوا بائحتهــم االعتراضيــة 
ســقط حقهــم باالعتــراض وأصبــح احلكــم نافــذا وبــه ختمــت اجللســة 
الســاعة 1.15   وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/06/16 هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1434/02/27 هـــ 
محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد   9:15 الســاعة  اجللســة  افتتحــت 
وبرفقهــا  1434/2/10هـــ  يف   34164381 رقــم  باخلطــاب  االســتئناف 
القــرار الصــادر مــن الدائــرة احلقوقيــة اخلامســة يف محكمــة االســتئناف 
رقــم 3425305 يف 1434/1/28هـــ واملتضمــن وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة لــم يظهــر مــا يوجــب االعتــراض علــى احلكــم 
واهلل املوفــق أهـــ ، وعليــه جــرى تهميــش مبوجبــه ، وبــه ختمــت اجللســة 
يف متــام الســاعة 09:20 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــه وســلم . حــرر يف  1434/02/27 هـــ . ــه وصحب ــى آل وعل
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: 3410373 تاريُخه: 1434/1/12هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 47263

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34169008 تاريخه: 1434/2/23هـ

بيــع - شــراء املدعــى عليــه ســيارة - كفالــة غــرم وأداء للمدعــى عليــه 
- ســداد املدعــى عليــه جــزء مــن ثمــن الســيارة - مطالبــة البائــع املدعــي 
)الكفيــل( بســداد باقــي الثمــن - ســداد املدعــي كامــل الثمــن بوجــب 
صــك - للكفيــل حــق الرجــوع علــى مكفولــه فيمــا غرمــه عنــه - احلكــم 
غيابيــًا بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املدعــى بــه - الغائــب علــى 
حجتــه متــى حضــر - رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف لتعــذر تبليــغ 

املدعــى عليــه باحلكــم .

- )ويرجــع الضامــن وكل مــن أدى عــن غيــره دينــا واجبــا بنيــة الرجــوع( 
يف كشــاف القناع )372/3( .

- املادة )55 ، 176من نظام املرافعات الشرعية( .

ادعــى املدعــي وكالــة بــأن موكلــه ســبق أن كفــل املدعــى عليه كفالة 
غــرم وأداء يف ثمــن ســيارة ، ســدد املدعــى عليــه جــزء مــن ثمنهــا وامتنــع 
عــن ســداد الباقــي ، قــام املدعــي بســداد باقــي الثمــن بنــاًء علــى صــك 
يلزمــه بالســداد ، مت تبليــغ املدعــى عليــه بالدعــوى إال أنــه لــم يحضــر، 
وملــا كانــت القاعــدة أن للكفيــل حــق الرجــوع علــى مكفولــه فيمــا 
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غرمــه عنــه حكمــت احملكمــة غيابيــًا بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ 
املدعــى بــه للمدعــي أصالــة - مت رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف 
لتعــذر تبليــغ املدعــى عليــه باحلكــم - صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف .

احملكمــة  يف  القاضــي   ............. أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة العامــة بالريــاض برقــم 47263 وتاريــخ 1431/11/09 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 31185780 وتاريــخ 1431/11/09 هـــ  ففــي 
يــوم  الثاثــاء املوافــق1432/02/07 هـــ حضــر املدعــي وكالــة ............. 
ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ............ بصفتــه وكيــا عــن ........... 
ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ........... مبوجــب صــك وكالــة صــادر 
مــن كتابــة العــدل الثانيــة يف جيــزان برقــم 8975 يف 1431/11/1هـــ 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه .................وعــاد إلينــا خطــاب التبليــغ رقــم 
32/123012 يف 1431/11/9هـــ وقــد دون عليــه محضــر اخلصوم رفض 
املوظــف املختــص اســتام البــاغ لكــون املدعــى عليه يتواجــد يف الدوام 
املســائي. ويف يــوم الســبت املوافــق 1432/5/12هـــ حضر املدعي وكالة 
............... املــدون هويتــه ووكالتــه ســابقا ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
ــا خطــاب التبليــغ املــؤرخ يف 1432/2/7هـــ وقــد دون  ............ وعــاد إلين
عليــه محضــر اخلصــوم رفــض املوظــف املختــص اســتام البــاغ والتوقيــع 
وذلــك بعــد االتصــال علــى املدعــى عليــه فقــال املوظــف ال تســتلم البــاغ . 
ويف يــوم األربعــاء املوافق1433/03/30هـــ حضــر املدعــي وكالــة .......... 
املــدون هويتــه ووكالتــه ســابقا ولــم يحضــر املدعــى عليــه ......... ووردنــا 



116

جــواب مديــر مركــز شــرطة امللــز رقــم 1451 وتاريــخ 1433/2/6هـــ 
املتضمــن االتصــال باملدعــى عليــه بواســطة اجلــوال وأفــاد أنــه يف جيــزان 
وبنــاء علــى تبلــغ املدعــى عليــه مرتــن وعــدم جتاوبــه باســتام التبليــغ 
وبنــاء علــى املــادة )55( مــن نظــام املرافعــات جــرى ســماع الدعــوى غيابيــا 
وبســؤال املدعــي عــن دعــواه أجــاب قائــا: ســبق أن كفــل موكلــي 
املدعــى عليــه كفالــة غــرم وأداء يف ثمــن ســيارة هايلوكــس غمارتــن 
ــه مــن ............... يف عــام 1421هـــ  ــل 2000م اشــتراها املدعــى علي مودي
بثمــن قــدره تســعون ألــف ريــال مقســطة كل شــهر ألــف وخمســمائة 
ريــال اعتبــارا مــن 1421/5/30هـــ وســدد املدعــى عليــه مــن ثمنهــا تســعة 
آالف وســتمائة ريــال فقــط وبقــي مــن ثمنهــا ســبعون ألــف وأربعمائــة 
ريــال حــل منهــا أربعــة وخمســون ألــف ريــال ولــم يســددها للبائــع فأقــام 
البائــع دعــواه ضــد موكلــي لســداد باقــي الثمــن وصــدر مــن محكمــة 
محافــظ أبــو عريــش الصــك رقــم 3/6 وتاريــخ 1425/1/9هـــ بإلــزام 
موكلــي بســداد ذلــك املبلــغ للبائــع املذكــور وســدد موكلــي ذلــك املبلــغ 
أربعــة وخمســن ألــف وأربعمائــة ريــال ثــم املدعــى عليــه لــم يســدد للبائــع 
ــال فســددها  ــغ بعــد ذلــك احلكــم وقــدره ســتة عشــر ألــف ري باقــي املبل
موكلــي للبائــع بعــد ان طالبــه بهــا لــذا أطلــب إلــزام املدعــى عليــه أن 
يســدد ملوكلــي املبلــغ الــذي ســدده عنــه ســبعن ألــف وأربعمائــة ريــال 
هــذه دعــواي وبســؤاله عــن بينــة أبــرز صــورة الصــك املشــار إليــه أعــاه 
ــغ  ــه مببل ــه واحلكــم علي املتضمــن مــا ذكــره مــن الدعــوى ضــد موكل
أربعمائــة وخمســن ألــف وأربعمائــة ريــال ثــم همــش عليــه بتســلم املدعــى 
عليــه ذلــك املبلــغ املدعــى بــه للبائــع وبســؤال املدعــي وكالــة عــن أصــل 
الصــك اســتعد بإحضــاره كمــا أبرز صورة ورقــة على مطبوعات ........... 
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لبيــع وشــراء الســيارات املــؤرخ يف 1431/7/14هـــ ونصــه بعــد املقدمــة ما 
يلــي: تشــهد مؤسســة .............. بــأن املدعــو .......................... قــد حكــم 
بالصــك رقــم 3/6 يف 1425/1/9هـــ مببلــغ وقــدره أربعــة وخمســون ألــف 
ــغ املــدون يف 54400 وقــام بدفــع باقــي  وأربعمائــة ريــال وقــام بدفــع املبل
املبلــغ وبذلــك يكــون املبلــغ املدفــوع مــن قبــل املدعــو ........................ 
70400 ســبعون ألــف وأربعمائــة وقــد أعطــي هــذا املشــهد ختــم املؤسســة 
مــع توقيــع. أهـــ وأمــرت بالكتابــة إلــى محكمــة أبوعريــش لتزويدنــا 
بصــورة طبــق األصــل مــن صــك احلكــم املشــار إليــه أعــاه واســتخاف 
احملكمــة إلحضــار .............وســؤاله عمــا يدعيــه املدعــي مــن ســداده 

للمبلــغ حســب مــا جــاء يف املشــهد.
ويف يــوم االثنــن املوافق1434/01/12هـــ حضــر املدعي وكالــة ............ 
املــدون هويتــه ووكالتــه ســابقا ولــم يحضــر املدعــى عليــه ............... 
ووردنــا جــواب القائــم بعمــل رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة أبــو 
1433/8/26هـــ  وتاريــخ   3/1383/3405 برقــم  املكلــف  عريــش 
وبرفقــه صــورة طبــق األصــل مــن مكتــب القضائــي رقــم 3 وهــذا نصــه 
ــة .............. ســعودي مبوجــب ســجل  بعــد املقدمــة حضــر املدعــي وكال
مدنــي رقــم )............( مبوجــب الوكالــة رقــم 29 وتاريخ 1432/2/15هـ 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل أبــو عريــش والتــي تخولــه حــق اإلقــرار وأقــر 
القضيــة  يف  فيــه  املطالــب  املبلــغ  كامــل  اســتلم  موكلــي  إن  بقولــه: 
مــن  الصــادر  1425/1/9هـــ  وتاريــخ   3/6 رقــم  الصــك  بهــا  الصــادر 
محكمــة أبــو عريــش كمــا أن موكلــي ال يطالــب املدعــى عليــه بــأي 
ــال هكــذا  ــف ري ــغ ســبعون أل ــأن املبل ــغ بهــذه البيعــة مطلقــا علمــا ب مبل
ــه ســدد  ــة ذكــر يف دعــواه أن موكل قــرر. أهـــ  ومبــا أن املدعــي وكال
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ســبعن ألفــًا وأربعمائــة ريــال بينمــا جــاء يف الضبــط أعــاه حتديــد املبلــغ 
بســبعن ألــف ريــال أجــاب قائــا: اقصــر دعــواي علــى املطالبــة مببلــغ 
ســبعن ألــف ريــال هكــذا قــرر ولــم يتــم مــن قبــل محكمــة أبــو عريــش 
إرفــاق صــورة طبــق األصــل مــن صــك احلكــم 3/6 فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى وعــدم حضــور املدعــى عليــه ومــا أبــرزه املدعــي وكالــة 
مــن الصــك رقــم 3/6 واســتخافنا محكمــة أبــو عريــش وورود جوابهــم 
وبرفقــه صــورة ضبــط تضمنــت إقــرار احملكــوم لــه وكالــة باســتام 
املبلــغ احملكــوم بــه ومبــا أن للكفيــل حــق الرجــوع علــى مكفولــه فيمــا 
غرمــه عنــه كمــا قــرره الفقهــاء قــال يف كشــاف القنــاع )372/3(: 
ويرجــع الضامــن وكل مــن أدى عــن غيــره دينــا واجبــا بنيــة الرجوع.أهـــ  
ــال لــذا فقــد  ــغ ســبعن ألــف ري ــى مبل ــة دعــواه عل وقصــر املدعــي وكال
ألزمــت املدعــى عليــه الغائــب أن يدفــع للمدعــي أصالــة املبلــغ املدعــى 
بــه وقــدره ســبعون ألــف ريــال والغائــب علــى حجتــه متــى حضــر وبــه 
حكمــت وأمــرت إخــراج صــك مبوجبــه وإبــاغ احملكــوم عليــه بصورتــه 
لتقريــر قناعتــه أو معارضتــه وتقــدمي الئحــة اعتراضــه خــال ثاثــن 
يومــا فــإن مضــت مــدة االعتــراض ولــم 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  
افتتحــت  املوافق1434/02/25هـــ  االثنــن  يــوم  1434/01/12هـــ. ويف 
بنــاء علــى شــرح رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض  اجللســة الســاعة 
املســاعد علــى القيــد رقــم 34380999 وتاريــخ 1434/02/16هـــ وبرفقــه 
خطــاب مديــر مركــز شــرطة الفيصليــة واخلالديــة رقــم 12/6/961/2 
وتاريــخ 1434/02/12هـــ بشــأن تســليم صــك احلكــم للمحكــوم عليــه 
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............. واملتضمــن إعــادة األوراق لعــدم معرفــة املدعــي وكالــة عنــوان 
املدعــى عليــه. وبنــاء علــى تعــذر تســليم نســخة صــك احلكــم الغيابــي إلــى 
احملكــوم عليــه وبنــاء علــى املــادة 5/176 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
والئحتــه التنفيذيــة أمــرت بإحلاقــه علــى صكــه وســجله ورفــع احلكــم 
بدون الئحة اعتراض مع كامل ملف الدعوى إلى محكمة االستئناف 
بالريــاض لتدقيقــه. ويف يــوم األربعــاء املوافــق 1434/04/03هـــ افتتحــت 
ــى ورود خطــاب رئيــس محكمــة االســتئناف بالريــاض  ــاء عل اجللســة بن
قــرار  وبرفقــه  1434/3/28هـــ  وتاريــخ   34638402 رقــم  املكلــف 
الدائــرة احلقوقيــة اخلامســة رقــم 34169008 وتاريــخ 1434/2/23هـــ 
ــه  ــى احلكــم مــع تنبي ــراض عل ــم يظهــر مــا يوجــب االعت ــه ل املتضمــن أن
فضيلتــه لتصحيــح مــا حتتــه خــط مــن مبلــغ. وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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
31185780 وتاريخ 1434/3/4هـ املرفق بها الصك الصادر من فضيلة 
 3410373 برقــم  املســجل  الشــيخ/.................  باحملكمــة  القاضــي 
وتاريــخ 1434/1/12هـــ اخلــاص بدعوى/.............وكالــة ضــد/............
يف مبلــغ مــن املــال علــى الصفــة املوضحــة بالصــك واملتضمــن حكــم 
فضيلتــه كمــا هــو موضــح بالصــك وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة لــم يظهــر مــا يوجــب االعتــراض علــى احلكــم مــع تنبيــه 
فضيلتــه لتصحيــح مــا حتتــه خــط مــن مبلــغ. واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

ــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم . ــى نبين عل



120

: 349359تاريُخه: 1434/1/12هـ      كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 51230

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
3460333 تاريخه: 1434/3/11هـ

بيــع - شــراء قطعــة أرض بــدون صــك وبيعهــا للمدعــى عليــه - املطالبة 
بقيمــة األرض - صوريــة الدعــوى - صــرف النظــر عــن الدعوى .

ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد يف تسبيب حكمه .

ادعــى املدعــي وكالــة بشــرائه قطعــة أرض بــدون صــك وبيعهــا للمدعــى 
ــع عــن تســليم الباقــي ،  ــه وامتن ــغ معــن ســدد جــزء من ــل مبل ــه مقاب علي
نفــى املدعــى عليــه مــا ذكــره املدعــي وكالــة وذكــر أن هــذه الدعــوى 
ــم  ــم يكــن بصكــوك شــرعية ول ــع والشــراء ل ــة  وحيــث أن البي كيدي
يتــم حتديــد األرض موضــوع الدعــوى مبــا ينفــي اجلهالــة عــن غيرهــا 
وحيــث الظاهــر مــن هــذه الدعــوى إنهــا دعــوى صوريــة لذلــك كلــه فقــد 
حكمــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي جتــاه املدعــى 
عليــه وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه وكالــة قناعتــه 
بــه وقــرر املدعــي وكالــة عــدم القناعــة وجــرى تزويــده بصــورة مــن صــك 
احلكــم لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة ، صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف .
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ــا ........... القاضــي يف احملكمــة العامــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أن
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ    1431/12/03 وتاريــخ   51230 برقــم  بالريــاض  العامــة 
باحملكمــة برقــم 31202846 وتاريــخ 1431/12/03 هـــ يف يــوم األربعاء 
املوافــق1432/04/04 هـــ فتحــت اجللســة للنظــر يف دعــوى .............. ضــد 
الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ............... حضــر  وفيهــا   ............
مــن  الصــادرة  الوكالــة  ............ مبوجــب  عــن   ............... رقــم  املدنــي 
كتابــة العــدل الثانيــة بجــازان برقــم 8871 وتاريــخ 1430/11/19هـــ 
املخــول فيهــا باملرافعــة واملدافعــة واإلقــرار واإلنــكار والصلــح وقبــول 
احلكــم ونفيــه ولــم يحضــر املدعــى عليــه ولــم يردنــا مــا يفيــد تبلغــه 
فرفعــت اجللســة . احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنا...............القاضــي 
اخللــف لفضيلــة الشــيخ .............. يف يــوم الســبت املوافــق1433/07/19 
................ ضــد  للنظــر يف الدعــوى املقدمــة مــن  هـــ افتتحــت اجللســة 
............. ويف هــذه اجللســة حضــر ابــن املدعــي ........... ســعودي مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم............. بصفتــه وكيــا عــن والــده مبوجــب صــك 
ــة عــدل عرقــة برقــم 33304075 وتاريــخ  ــة الصــادرة مــن كتاب الوكال
1433/06/18هـــ وحضــر حلضــوره .............. ســعودي مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم .................... بصفتــه وكيــا عــن املدعى عليــه ................... 
ــة  ــة عــدل محافظــة الدرعي ــة الصــادر مــن كتاب مبوجــب صــك الوكال
برقــم 610603007643 وتاريــخ 1431/5/4هـــ  وطلبــت مــن املدعــي 
حتريــر دعــواه فقــال أطلــب املهلــة لذلــك فجــرى إعطائــه هــذه املهلــة 
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وأفهــم بأنــه إذا لــم يســتطع حتريــر دعــواه يف اجللســة القادمــة فســيتم 
صــرف النظــر عنهــا فالتــزم بذلــك ورفعــت اجللســة . احلمــد هلل وحــده 
اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/01/05  االثنــن  يــوم  ففــي  وبعــد 
وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ......... املذكــور رقــم هويتــه ووكالتــه 
ســابقا كمــا حضــر املدعــى عليــه وكالــة .......... املذكــور رقــم هويتــه 
ووكالتــه ســابقا وادعــى املدعــي وكالــة بقولــه لقــد اشــترى موكلــي 
الريــاض القصيــم  مــن املدعــو........... ارض بيضــاء خــام علــى طريــق 
الســريع مســاحتها مائــة وخمســة وعشــرون ألــف متــر مربــع ثــم قــام 
موكلــي ببيــع هــذه األرض علــى املدعــى عليــه اصالــة ......... قبــل ثــاث 
عشــرة ســنة تقريبــا بســعر املتــر مائــة ريــال وبلــغ اجماليهــا اثنــا عشــر 
ــه أربعــة مايــن  ــا املدعــى علي ــال ســدد منه ــف ري ــا وخمســمائة أل مليون
ريــال  ألــف  وســبعمائة  ســبعة مايــن  واملتبقــي  ريــال  ألــف  وثاثمائــة 
دعــواي  هــذه  ملوكلــي  بســدادها  اصالــة  عليــه  املدعــى  إلــزام  اطلــب 
وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي وكالــة 
يف دعــواه غيــر صحيــح وإذا كانــت توجــد ارض باملســاحة املذكــورة 
باملوقــع املذكــور فموكلــي مســتعد بســداد املبلــغ املدعــى بــه وزيــادة 
بشــرط تســليم األرض ملوكلــي بصــك واألربعــة مايــن وثاثمائــة ألــف 
ريــال التــي ســلمها موكلــي للمدعــي اصالــة هــي ســلفة مــن موكلــي 
للمدعــي أصالــة وملــا أقــام موكلــي دعــوى علــى املدعــي اصالــة بطلــب 
تســليمه هــذه الســلفة أقــام املدعــي اصالــة هــذه الدعــوى وهــي كيديــة 
هــذه إجابتــي فجــرى ســؤال املدعــي وكالــة عــن حتديــد األرض موضــع 
الدعــوى وبيــان حدودهــا واطوالهــا وحتديــد موقعهــا مبــا ينفــي اجلهالــة 
عــن غيرهــا وهــل البيــع والشــراء كان بصكــوك شــرعية معتمــدة وهــل 
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موكلــه ســلم األرض موضــع الدعــوى للمدعــى عليــه قــال ال يحضرنــي 
كان  والشــراء  والبيــع  حتديــدا  األرض  وموقــع  وأطــوال  حــدود  اآلن 
ــا  ــي ســلم األرض يف حينه ــى األرض صــك وموكل بوثيقــة وال يوجــد عل
للمدعــى عليــه وجميــع مــا يخــص هــذه األرض منظــورة لــدى اإلمــارة 
عنــد اللجنــة املشــكلة لفصــل النزاعــات يف أراضــي شــمال الريــاض . 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أن البيــع والشــراء 
لــم يكــن بصكــوك شــرعية ولــم يتــم حتديــد األرض موضــع الدعــوى 
ــة عــن غيرهــا وحيــث الظاهــر مــن هــذه الدعــوى إنهــا  مبــا ينفــي اجلهال
ــه فقــد حكمــت بصــرف النظــر عــن دعــوى  ــة لذلــك كل دعــوى صوري
املدعــي جتــاه املدعــى عليــه وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى 
عليــه وكالــة قناعتــه بــه وقــرر املدعــي وكالــة عــدم القناعــة وجــرى 
تزويــده بصــورة مــن صــك احلكــم لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة خــال 
مــدة أقصاهــا ثاثــون يومــا فالتــزم بذلــك وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/01/05هـ.

ــخ 	  صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 3460333 وتاري
1434/3/11هـــ.
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: 33251132 تاريُخه: 1433/5/17هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 339922

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34262550 تاريخه: 1434/7/9هـ

بيــع - بيــع ســيارة بأقســاط - شــرط حلــول كامــل الثمــن حــال تأخــر 
ــة املدعــي - حلــف اليمــن- عــدم  املديــن عــن دفــع ثاثــة أقســاط- بين
 - األقســاط  كامــل  بدفــع  غيابيــًا  احلكــم   - عليــه  املدعــى  حضــور 
الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر - رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف 

لتعــذر تبليــغ املدعــى عليــه .

1- قــرار املجمــع الفقهــي ) صحــة شــرط مــن تأخــر عــن قســط مــن 
املبلــغ كامــا ( األقســاط فيحــل 

2- مــا ذكــره املجــد أبــو البــركات رحمــه اهلل يف محــرره بقولــه ) ومــن 
أدعــى علــى غائــب أو مســتتر يف البلــد أو ميــت أو صبــي أو مجنــون ولــه 

بينــة ســمعت وحكــم لــه ويســتحلفه احلاكــم علــى بقــاء حقــه (.
3- املادة ) 55 ( من نظام املرافعات الشرعية .

ــه مبوجــب عقــد، مت النــص يف العقــد  ــاع املدعــي ســيارة للمدعــى علي ب
ثاثــة  دفــع  عــن  املدعــى عليــه  تأخــر  الثمــن حــال  دفــع كامــل  علــى 
أقســاط، قــدم املدعــي لصحــة دعــواه إقــرار املدعــى عليــه كتابــة مبــا 
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ســبق، حلــف املدعــي اليمــن علــى صحــة دعــواه، لــم يحضــر املدعــى 
عليــه، صــدر احلكــم غيابيــًا بدفــع كامــل األقســاط املتبقيــة - رفــع 
احلكــم حملكمــة االســتئناف لتعــذر تبليــغ املدعــى عليــه باحلكــم - 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

وبعــد  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســام  والصــاة  وحــده   هلل  احلمــد 
فلــدي أنــا .............. القاضــي يف احملكمــة العامــة بتبــوك وبنــاء علــى 
بتبــوك/ العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة 
باحملكمــة  املقيــدة  وتاريخ1433/1/3هـــ    339922 برقــم  املســاعد 
برقــم 3324540 وتاريخ1433/1/3هـــ حضــر ........... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم...........  بصفتــه وكيــًا عــن ................ 
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل بخميــس مشــيط  برقــم 
770711000289 وتاريــخ 1433/1/8هـــ واملخــول لــه فيهــا حــق املرافعــة 
واملخاصمــة واملدافعــة وحضــور اجللســات ، ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
رغــم تبلغــه باملوعــد لشــخصه مبوجــب اإلفــادة الصــادرة مــن مجموعــة 
الشــرطة العســكرية اخلاصــة الثالثــة برقــم 6054/27/16/3 وتاريــخ 
1433/3/9هـــ ونصهــا نفيدكــم بأنــه مت إبــاغ املدعــى عليــه وتوقيعــه 
علــى اســتام صــورة لتبليــغ أ.هـــ ،  وبســؤال املدعــي عــن دعــواه قــرر 
قائــًا لقــد بــاع موكلــي علــى املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم 
أوراق  اللوحــة  رقــم   2008 موديــل   ..... نــوع  ســيارة   ........................
جمركيــة بتاريــخ 1431/1/12 بقيمــة إجماليــة قدرهــا أربعــون الــف 
ريــال علــى هيئــة أقســاط شــهرية قــدر كل قســط ألــف ريــال اعتبــارًا 
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ــة تأخــره  ــه يف حال ــه أن ــي علي مــن 1431/1/25هـــ وقــد أشــترط موكل
بدفــع ثاثــة أقســاط فــإن املبلــغ حــال الدفــع كامــًا ومــن ذلــك التاريــخ 
لــم يصــل موكلــي منهــا شــيئًا حتــى اآلن أطلــب إلزامــه بدفــع املبلــغ هــذه 
دعــواي وبســؤاله البينــة قــال أحضرهــا يف اجللســة القادمــة عليــه رفعــت 
ــم يحضــر املدعــى  ــة ول اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكال
مــن  الصــادرة  اإلفــادة  مبوجــب  لشــخصه  باملوعــد  تبلغــه  رغــم  عليــه 
مجموعــة الشــرطة العســكرية اخلاصــة الثالثــة برقــم 8127/27/16/3 
وتاريــخ 1433/4/3هـــ ونــص املفيــد منــه نفيدكــم بأنــه مت إبــاغ املدعــى 
عليــه وتوقيعــه علــى اســتام صــورة التبليــغ أ.هـــ ، ولــم يردنــا منــه أي عذر 
وبســؤال املدعــي وكالــة عــن البينــة قــدم لنــا الورقــة اآلتــي نصهــا أقــر أنــا 
املوقــع أســمي أدنــاه .................. بأننــي اشــتريت ســيارة نــوع .... 2008 من 
األخ .............. مببلــغ وقــدره أربعــون ألــف ريــال على هيئة أقســاط شــهرية 
مقــدار القســط ألــف ريــال اعتبــارًا مــن 1431/1/25هـــ كمــا ال يحق لي 
تأخيــر أي قســط وإذا تأخــرت ثاثــة أقســاط متتاليــة فإنــي مســتعد بدفع 
كامــل املبلــغ وعليــه أوقــع املقــر مبــا فيــه ................ توقيعــه بصمتــه أ.هـــ 
، ونظــرًا النتهــاء وقــت اجللســة فقــد رفعــت ويف جلســة أخــرى حضــر 
املدعــي أصالــة ................ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
.......... ولــم يحضــر املدعــى عليــه وبعــرض اليمــن علــى املدعــي أصالــة 
اســتعد بأدائـــها ثــم حلــف قائــًا واهلل أن دعــواي ضــد املدعــى عليــه 
........... صحيحــة وأن لــي بذمتــه مبلــغ أربعــن ألــف ريــال حــال الدفــع 
لــم يصلـــني منــه شــيء حـــتى اآلن هكـــذا حـــلف فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
ــا  ــغ لشــخصه ولــم يحضــر ولــم يردن الدعــوى ولكــون املدعــى عليــه تبل
ــادة  ــى امل ــة واليمــن املســتظهرة واســتنادا عل ــى البين ــاًء عل ــه عــذر وبن من
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اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وملــا ذكــره املجــد 
أبــو البــركات رحمــه اهلل يف محــرره بقولــه ومــن أدعــى علــى غائــب أو 
مســتتر يف البلــد أو ميــت أو صبــي أو مجنــون ولــه بينــة ســمعت وحكــم 
لــه ويســتحلفه احلاكــم علــى بقــاء حقــه وملــا تقــدم ذكــره فقــد حكمــت 
ــغ أربعــن ألــف  ــه ........... أن يســلم للمدعــي ......... مبل ــى املدعــى علي عل
ريـ)40000(ـــال وقــررت الكتابــة للمدعــى عليــه ألخــذ قناعتــه باحلكــم 
مــن عدمهــا وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1433/5/16هـــ  .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يوم األحد املوافق1433/10/22 هـ افتتحت 
اجللســة الســاعة 00 : 01 وكان قــد جــرى منــا الكتابــة ملديــر قســم 
احملضريــن باحملكمــة لتســليم املدعــى عليــه ............... نســخة احلكــم 
لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة مبوجــب كتابنــا رقــم 33945061 وتاريــخ 
الشــرطة  قائــد مجموعــة  مــن  اجلــواب  وردنــا  وحيــث  1433/5/26هـــ 
العســكرية اخلاصــة الثالثــة مبوجــب كتابــة رقــم 19437/27/16/3 
املذكــور  بــأن  نفيدكــم  منــه  املفيــد  ونــص  1433/8/24هـــ  وتاريــخ 
رقــم 46413  املرفــق  القــرار  إنهــاء خدمــات مبوجــب  قــرار  لــه  صــدر 
وتاريــخ 1433/8/17هـــ اعتبــاراً  مــن تاريــخ 1433/5/15هـــ نأمــل العلــم 
واإلحاطــة أ . هـــ ، وملــا ذكــر واســتنادًا علــى الفقــرة اخلامســة مــن املــادة 
السادســة والســبعن بعــد املائــة ونصهــا إذا تعــذر تســليم نســخة احلكــم 
الغيابــي إلــى احملكــوم عليــه أو وكيلــه رفــع احلكــم إلــى محكمــة 
التمييــز بــدون الئحــة اعتراضيــة ، وال مينــع مــن ذلــك التمــاس إعــادة 
النظــر وفــق أحكامــه أ .هـــ ، عليــه فقــد قــررت إحالتهــا إلــى محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة تبــوك لتدقيقــه وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
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آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/10/22هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يوم  الســبت املوافــق1434/06/10 هـ افتتحت 
 ............... وكالــة  املدعــي  حضــر  وفيهــا   01  :  00 الســاعة  اجللســة 
يف   570709003205 الرقــم  تتضمــن  جديــدة  وكالــة  أحضــر  وقــد 
1433/2/17هـــ صــادرة مــن كتابــة العــدل بخميــس مشــيط واملخــول لــه 
فيهــا حــق اإلقــرار واملرافعــة واملدافعــة ، وكانــت املعاملــة قــد عــادت مــن 
ــة رئيســها  محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبــوك مبوجــب كتــاب فضيل
وبدراســة  منــه  املفيــد  ونــص  1434/2/6هـــ  وتاريــخ   3462953 رقــم 
الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة لوحــظ مــا يلــي: 1- بعثت املعاملة 
إلــى محكمــة االســتئناف قبــل اكتمــال إجــراءات تبليــغ احملكــوم 
عليــه بنســخة احلكــم . 2- مــن أنــواع الشــروط يف عقــد البيــع شــرط 
فاســد ينــايف مقتضــي العقــد ويصــح معــه البيــع كمــا قــرره أهــل العلــم 
يف موضعــه لقــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم))من اشــترط شــرطًا 
ليــس يف كتــاب اهلل فهــو باطــل وإن كان مائــة شــرط(( متفــق عليــه 
ــى  ــى هــذا الشــرط ال يصححــه وهــذا ينطبــق عل وتراضــي الطرفــن عل
الشــرط املذكــور يف العقــد محــل النــزاع ولــذا صــدرت فتــوى اللجنــة 
الدائمــة لإلفتــاء برئاســة ســماحة الشــيخ ابــن بــاز رحمــه اهلل بأنــه شــرط 
غيــر صحيــح ألنــه ينفــي مقتضــى العقــد وهــو التأجيــل التــي اســتحقت 
واملناســب  الدائمــة 182/13  اللجنــة  فتــاوي  أ.هـــ مجمــوع  الزيــادة  بــه 
يف هــذه القضيــة وأمثالهــا أن يحكــم باملبلــغ احلــال بحســب األقســاط 
كمــا يحكــم بدفــع بقيــة األقســاط يف موعــد حلولهــا حســب مــا جــاء يف 
العقــد بينهــا. فنرغــب إطــاع فضيلــة وتأملــه يف ذلــك واتخــاذ مــا يظهــر 
لــه وفقــه اهلل وإعــادة املعاملــة إلينــا بعــد ذلــك وبــاهلل التوفيــق . وبعــرض 
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ــغ قــد حــل  ــة قــال بــأن جميــع املبل ــى املدعــي وكال املاحظــة الثانيــة عل
يف ذمــة املدعــى عليــه ملوكلــي وكان قــد جــرى منــا الكتابــة لشــرطة 
ــا اجلــواب  ــه وحيــث وردن ــوان املدعــى علي منطقــة تبــوك لإلفــادة عــن عن
منهــم مبوجــب كتابهــم رقــم 13/2292/28 وتاريــخ 1434/5/28هـــ 
املواطــن  عــن  البحــث  مت  بأنــه  فضيلتكــم  نفيــد  منــه  املفيــد  ونــص 
............ وأتضــح أنــه يســكن محافظــة صامطــة التابعــة ملنطقــة جيــزان 
أ.هـــ ،  وبعرضــه أيضــاً  علــى املدعــي وكالــة قــال مــا جــاء يف كتــاب 
مديــر شــرطة منطقــة تبــوك صحيــح ولكنــه أثنــاء إقامــة الدعــوى كان 
املدعــى عليــه يســكن تبــوك وهــو مــا زال يســكنها إال أنــه يتهــرب 
عــن احلضــور وحســبي اهلل ونعــم الوكيــل ، كمــا أحيــط أصحــاب 
الفضيلــة - ســلمهم اهلل - بأنــه ال زيــادة مقابــل التأجيــل بحيــث ينطبــق 
مــا ذكــر وإمنــا هــي مســالة اشــتراط البائــع باألصــل حلــول األقســاط 
قبــل موعدهــا عنــد تأخــر املدعــي عــن اداء بعضهــا مــادام املديــن قــد 
رضــي بهــذا الشــرط عنــد التعاقــد وهــذا مــا نــص علــى جــوزاه يف مجمــع 
الفقــه اإلســامي يف دورتــه املنعقــدة يف مؤمتــره الســادس  مبحافظــة 
جــده باململكــة العربيــة الســعودية وعليــه فقــد قــررت إعــادة كامــل 
أوراق املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبــوك لتدقيقــه وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 

يف 1434/6/10هـــ .

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34262550 وتاريــخ 	 
1434/7/9هـ.
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: 34235421 تاريُخه: 1434/6/10هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 341653

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34297969 تاريخه: 1434/8/15هـ

عــدم حضــور   - الســداد  عــن  بأقســاط- االمتنــاع  بيــع ســيارة   - بيــع 
املدعــى عليــه - بينــة املدعــي العقــد والكمبيــاالت واليمــن - احلكــم 
غيابيــًا بدفــع الثمــن احلــال واإللــزام بــا تبقــى - الغائــب علــى حجتــه 

متــى حضــر .

1. حديث » ال ضرر وال ضرار «
2. للحاكــم واليــة علــى مــال الغائــب ويجــوز لــه احلكــم عليــه وعلــى 
بذلــك صاحــب  البلــد كمــا صــرح  ولــو كان يف  واملمتنــع  املســتتر 

املبــدع والكشــاف .

قــام املدعــي ببيــع ســيارة إلــى املدعــى عليــه تســدد قيمتهــا علــى أقســاط 
شــهرية ، وقــد حــددا قيمــة كل قســط، ســدد املدعــى عليــه جــزءًا مــن 
هــذه األقســاط وامتنــع عــن ســداد الباقــي، طلب املدعي إلزامه بالســداد 
وااللتــزام بســداد مــا تبقــى يف حينــه، وقــدم لصحــة دعــواه صــورة العقد، 
وكمبيــاالت موقعــة مــن املدعــى عليــه، كمــا حلــف اليمــن الشــرعية، 
لــم يحضــر املدعــى عليــه وجــرى ســماع الدعــوى غيابيــًا - بنــاًء علــى 
ــًا بدفــع الثمــن  ــه غيابي ــى املدعــى علي مــا تقــدم حكمــت احملكمــة عل
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حــااًل وااللتــزام بســداد املتبقــي يف حينــه - صــدق احلكــم مــن محكمــة 
االســتئناف .

احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا )....( القاضي يف احملكمة العامة مبكة 
املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
هـــ   1434/01/03 وتاريــخ   341653 برقــم  املكرمــة  مبكــة  العامــة 
ففــي  هـــ   وتاريــخ 1434/01/03  برقــم 346961  املقيــدة باحملكمــة 
يــوم  الســبت املوافــق1434/06/10 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 09 
حضــر املدعــي ............ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
........... ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه وقــد  ســبق إباغــه 
باحلضــور يف املوعــد املاضــي املقــرر بتاريــخ 1434/01/24هـــ ولــم يحضر 
اجللســة كمــا مت إباغــه شــخصيا باحلضــور يف هــذا اليــوم وذلك مبوجب 
خطــاب محضــري اخلصــوم رقــم 34208799 وتاريــخ 1434/01/25هـــ 
وســماعها  الدعــوى  الســير يف  وقــررت  دعــواه  ســماع  املدعــي  وطلــب 
غيابيــًا بنــاًء علــى املــادة رقــم 55 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وبســؤاله 
عــن دعــواه قــال لقــد بعــت علــى املدعــى عليه .................  ســيارة إيســيوزو 
ونيــت 2009 م بقيمــة إجماليــة قدرهــا واحــد وســبعون ألــف ريــال تســدد 
ــال والقســط  ــى أقســاط شــهرية قيمــة كل قســط ألــف وســتمائة ري عل
األخيــر ســتمائة ريــال ابتــداء مــن 1431/06/25هـــ وآخــر قســط بتاريــخ 
ألــف ريــال  1435/02/25هـــ وقــد ســدد منهــا حتــى اآلن ســتة عشــر 
ــال حــل منهــا واحــد وأربعــون  وبقــي يف ذمتــه خمســة وخمســون ألــف ري
ــم حتــل  ــال ل ــة ري ــف وأربعمائ ــة عشــر أل ــال وبقــي ثاث ــف وســتمائة ري أل
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حتــى اآلن أطلــب إلزامــه  بالســداد وااللتــزام بســداد املتبقــي يف حينــه 
هــذه دعــواي وبطلــب البينــة منــه أبــرز أصــل العقــد املوقــع بــن الطرفــن 
وعــدد خمــس وثاثــن كمبيالــة موقعــة مــن املدعــى عليــه ممــا يثبــت 
عــدم ســداده وبطلــب ميــن االســتظهار مــن املدعــي علــى صحــة دعــواه 
حلــف قائــًا واهلل العظيــم الــذي ال الــه إال هــو أن لــي يف ذمــة املدعــى 
عليــه مبلــغ وقــدره خمســة وخمســون ألــف ريــال منهــا واحــد وأربعــون 
ألــف وســتمائة ريــال حالــة وثاثــة عشــر ألــف وأربعمائــة ريــال لــم حتــل 
واهلل العظيــم فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث قــدم 
املدعــي بينتــه علــى دعــواه وحلــف ميــن االســتظهار بعــد طلبهــا منه وحيث 
تضــرر املدعــي مــن عــدم حضــور املدعــى عليــه وقــد جــاءت الشــريعة 
ــى  ــة عل برفــع الضــرر حلديــث » ال ضــرر وال ضــرار« وألن للحاكــم والي
مــال الغائــب ويجــوز لــه احلكــم عليــه وعلــى املســتتر واملمتنــع ولــو كان 
يف البلــد كمــا صــرح بذلــك صاحــب املبــدع والكشــاف وبنــاء علــى 
ــى املدعــى  نظــام املرافعــات مــادة خمســة وخمســون فقــد حكمــت  عل
عليــه بدفــع مبلــغ واحــد وأربعــن ألــف وســتمائة ريــال حــااًل وااللتــزام 
ــى املدعــي قــرر القناعــة  وســيتم  ــه وبعرضــه عل بســداد املتبقــي يف حين
ــه بعــد إخراجــه  وإفهامــه  بعــث نســخة مــن صــك احلكــم للمدعــى علي
باحلكــم ومضــت  املدعــى عليــه  تبلــغ  إذا  وأنــه  بتعليمــات االســتئناف 
مــدة االعتــراض وقدرهــا ثاثــون يومــًا ولــم يتقــدم باعتــراض يكتســب 
ــة ورفعــه حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم وبــاهلل  احلكــم القطعي
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 

يف  1434/06/10هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد 



133

العزيزيــة  شــرطة  مركــز  مديــر  إلــى  الكتابــة  منــي  جــرت  فقــد 
بكتــاب احملكمــة رقــم 341452183 وتاريــخ 1434/6/17هـــ إلبــاغ 
احملكــوم عليــه ................ باحلكــم وأن مــدة االعتــراض ثاثــون يومــًا 
مــن تاريــخ تبليــغ احلكــم للمحكــوم عليــه أو وكيلــه حســبما قضــت 
بــه املــادة السادســة والســبعون بعــد املئــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
فــورد اجلــواب مــن شــرطة العزيزيــة بالكتــاب رقــم 248963 وتاريــخ 
1434/7/16هـــ املتضمــن بأنــه ) جــرى طلــب احملكــوم عليــه املذكــور 
عــن طريــق عمــدة العزيزيــة الشــرقية الــذي أفــاد بــأن مديــر فــرع شــركة 
ــه ............مفصــول  ــأن املدعــى علي الوشــاح للحراســات األمنيــة ذكــر ب
مــن الشــركة ( أ.هـــ  لــذا وألنــه قــد تعــذر تســليم نســخة مــن صك احلكم 
الصــادر يف هــذه الدعــوى برقــم 34235421 وتاريــخ 1434/6/10هـــ  
فقــد قــررت رفــع هــذا احلكــم حملكمــة االســتئناف لتدقيقــه عمــًا 
ــة  بالفقــرة اخلامســة مــن املــادة املذكــورة مــن النظــام ولوائحــه التنفيذي
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

. 1434/7/22هـــ 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34297969 وتاريــخ 	 
1434/8/15هـ.
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: 33169186 تاريُخه: 1433/4/4هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3226935

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3463325 تاريخه: 1434/3/16هـ

بيــع - بيــع معــدات مخبــز وســيارات - املطالبــة بقيمــة املعــدات - بينــة 
املدعــي وميينــه - إيجابيــة التقريــر الفنــي للمدعــي - احلكــم بدفــع 

الثمــن للمدعــي . 

- قاعدة املثبت مقدم على النفي .

ادعــى املدعــي أنــه اشــترى مــن املدعــى عليه معــدات مخبز متنوعــة وأربع 
ســيارات مببلــغ أربعمائــة وخمســة وســبعن ألــف ريــال وقــد اتفقــا علــى أن 
يكــون دفــع القيمــة بعــد ثــاث ســنوات مــن تســليم املخبــز وقــد اســتلم 
املدعــى عليــه املخبــز بعــد البيــع مباشــرة وقــد ســلم املدعــى عليــه  القيمــة 
للمدعــي مبوجــب شــيكن  ومتــت مراجعتــه فلــم يتمكــن مــن الصــرف 
ملضــي مــدة طويلــة للشــيكات ولعــدم وجــود رصيــد لهــا - طلــب املدعــي 
ــه بدفــع القيمــة املذكــورة - أنكــر املدعــى  ــى املدعــى علي احلكــم عل
عليــه الدعــوى - أبــرز املدعــي إقــرارًا للمدعــى عليــه باملبلــغ والشــيكات 
ــة  ــا لألدل ــا - جــرى بعثه ــه يف صحته ــه - طعــن املدعــى علي الصــادرة من
اجلنائيــة للمطابقــة فوجــدت مطابقــة وجــرى حتليــف املدعــي اليمــن علــى 
دعــواه ونفــي التزويــر - صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ 
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املدعــى بــه - اعتــرض املدعــى عليــه علــى احلكــم - صــدق احلكــم مــن 
محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد يــوم األربعــاء املوافــق 1431/3/10هـــ لــدي أنــا 
)....( القاضــي باحملكمــة العامــة بالقطيــف افتتحــت اجللســة وحضــر 
فيهــا ............ رقــم ســجله املدنــي ................  الوكيــل عــن ........... لبناني 
ــة االســتثمار  اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ............. الصــادرة مــن هيئ
بالدمــام بتاريــخ 1425/7/15هـــ مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
عــدل الدمــام    الثانيــة برقــم 11277 يف 1428/2/22هـــ جلــد 6377 
وادعــى علــى احلاضــر معــه ......... رقــم ســجله املدنــي ............... الوكيــل 
عــن ............ رقــم ســجله املدنــي .............. مبوجــب الوكالــة الصــادرة 
مــن كتابــة عــدل القطيــف برقــم 15 يف 1428/5/27 هـــ جلــد 8/5101 
قائــًا يف دعــواه إنــه بتاريــخ 1420/3/2هـــ  اشــترى مــوكل هــذا احلاضــر 
مــن موكلــي معــدات مخبــز مكونــة مــن 1- عجانــه إيطاليــة 2- قطاعــه 
3- مخبــز كبيــر 4- مخبــز صغيــر 5- رقاقــة 6- كــوع فــرن 7- بيــت 
نــار 8- خــط تبريــد جنزيــر كامــل  9- فــرن كهربائــي ثــاث طبقــات 
10- فــرن غــاز طبقــه واحــده 11- لفافــة صامولــي 12- قطاعــة نصــف 
اتوماتيكيــة كمــا اشــترى منــه ثاث ســيارات فان وأيضًا ســيارة وانيت 
مببلــغ أربعمائــة وخمســة وســبعن ألــف ريــال وقــد اتفقــا علــى أن يكــون 
دفــع القيمــة بعــد ثــاث ســنوات مــن تســليم املخبــز وقــد اســتلم املدعــى 
عليــه اصالــة  املخبــز بعــد البيــع مباشــرة وقــد ســلم املدعــى عليــه أصالــة 
القيمــة ملوكلــي  مبوجــب شــيكن مســحوبن علــى البنــك الســعودي 
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 381752 برقــم  والثانــي   381751 برقــم  األول  بالقطيــف  الفرنســي 
كاهمــا يف 1420/3/3هـــ وكان موكلــي وقــت البيــع يعمــل حتــت 
كفالــة املشــتري ثــم إن املدعــى عليــه قــام بترحيلــه إلــى بلــده بخــروج 
اململكــة  إلــى  ثــم إن موكلــي رجــع  الشــيكات  قبــل صــرف  نهائــي 
بتأشــيرة مســتثمر ومتــت مراجعتــه بعــد رجوعــه منــذ ســنتن فلــم يتمكــن 
مــن الصــرف ملضــي مــدة طويلــة للشــيكات ولعــدم وجــود رصيــد لهــا 
لــذا أطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه أصالــة  بــأن يدفــع ملوكلــي مبلــغ 
أربعمائــة وخمســة وســبعن ألــف ريــال هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى 
عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره يف دعــواه ليــس بصحيــح فلــم يشــتر مــن 
موكلــه املخبــز الــذي وصــف معداتــه وكــذا ثــاث ســيارات فــان وانيــت 
يف التاريــخ وباملبلــغ الــذي ذكــر لــذا أطلــب رد دعــواه وصــرف النظــر 
عنهــا هــذه إجابتــي وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة جــرى عــرض مــا دفــع 
بــه املدعــى عليــه وكالــة علــى املدعــي وكالــة فقــال مــا جــاء يف دفعــه 
ليــس بصحيــح والصحيــح مــا ذكرتــه يف دعــواي فســألته هــل لديــك 
بينــة قــال نعــم أطلــب مهلــة إلحضارهــا ورفعــت اجللســة لذلــك  ويف جلســة 
أخــرى لــدي أنــا .............. القاضــي باحملكمــة العامــة بالقطيــف واخللــف 
لفضيلــة ناظــر القضيــة افتتحــت اجللســة وباالطــاع علــى مــا مت ضبطــه 
وجدتــه موقعــًا مــن أطــراف وفضيلــة ســلفي ناظــر القضيــة  ابتــداء وبنــاء 
علــى املــادة السادســة والســتن بعــد املائــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
ولوائحهــا التنفيذيــة فقــد مت اعتمــاده وقــد حضــر املتداعيــان وكالــة 
وقــدم املدعــى عليــه وكالــة مذكــرة مكونــة مــن ورقــة واحــده وبرفقتــه 
بعــض املرفقــات وبعــد االطــاع علــى هــذه املذكــرة وجــدت أن ملخصهــا 
يتضمــن : أواًل أن املدعــي كان يعمــل لــدى موكلــي براتــب شــهري 
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وانتهــت خدماتــه بعــد توقيــع مخالصــة يقــر فيهــا بــأن ليــس لــه أي حقــوق 
ال ســابقة وال الحقــه ثانيــًا عــدم صحــة ادعــاء املدعــي مــن كــون موكلــه 
ــه الن املدعــي كان مجــرد موظــف ويقــدح  يف  قــام بشــراء املعــدات من
ــه  صــورة املبايعــة املرفقــة يف صحيفــة الدعــوى وأن املدعــي أســتغل عمل
ــًا بالنســبة  ــه ككاتــب حســابات بحفــظ بعــض األوراق ثالث مــع موكل
عــن  لإلفــادة  املــرور  ومخاطبــة  املبايعــة  إحضــار  فيطلــب  للســيارات 
املرفقــات  كامــل  أرفقــت  وقــد  مضمونــه  كامــل  انتهــى  الســيارات 
واملذكــرة باملعاملــة ثــم جــرى ســؤال املدعــي البينــة فقــال بينتــي إقــرار 
املدعــى عليــه أصالــة بالشــراء وكــذا أصــل الشــيكن الصادريــن مــن 
املدعــى عليــه أصالــة مــن موكلــي بكامــل املبلــغ وآمــل االطــاع عليهــا 
هكــذا قــرر ثــم قدمهــا وباالطــاع عليهــا وجدتهــا ورقــة مــن مطبوعــات 
مخبــز ................ احلديــث وتضمنــت مــا نصــه التاريــخ 1420/3/3هـــ 
بســم اهلل الرحمــن الرحيــم أنــا املوقــع أدنــاه ............ ســعودي اجلنســية 
مبوجــب حفيظــة رقــم ........... تاريخهــا 1378/8/14هـــ اقــر واعتــرف 
بأننــي اتفقــت مــع مكفولــي ........... لبنانــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة 
رقــم ............. علــى شــراء املعــدات والســيارات التابعــة للمخبــز املســجل 
ــارة عــن  ــز ................. املعــدات هــي عب باســمي يف القطيــف باســم مخب
)عجانــة إيطاليــة  قطاعــة مخمــرة عــدد 3كبيــر  مخمــر عــدد   1 صغيــر 
رقاقــة كــوع فــرن عــدد 1 بيــت نــار خــط تبريــد جنزيــر كامــل عجانــه 
واحــده  غــاز طبقــه  فــرن  ثــاث طبقــات  فــرن كهربائــي  كهربائيــة 
لفافــة صامولــي قطاعــة نصــف أوتوماتيكيــة الســيارات هــي فــان عــدد 
3 وســيارة وانيــت عــدد 1 وذلــك مببلــغ )475000( اربعمائــة وخمســة 
وســبعون ألــف ريــال ســعودي ال غيــر تدفــع ثــاث ســنوات مــن اســتامي 
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املخبــز علــى دفعــات ويف حــال التأخــر عــن الدفــع يحــق لــه أو ملــن ينــوب 
عنــه مبوجــب وكالــه رســمية املطالبــة باملبلــغ كامــًا داخــل اململكــة 
أو خارجهــا يف حــال عــدم متكنــه مــن العــودة إلــى اململكــة واملطالبــة 
بحقــه مــن خــال قنصليــة اململكــة يف بلــده علمــًا بأننــي قــد حــررت لــه 
شــيكًا باملبلــغ املذكــور كضمــان حــق مخبــز ................... )توقيــع (أ 
هـــ  وهــذه الورقــة مختومــة بختــم تضمــن مــا نصــه )مخبــز ........ لصاحبــه 
...... ( كمــا وجــدت شــيكًا مســحوبًا علــى البنــك الســعودي الفرنســي 
فــرع القطيــف شــارع اخلليفــة عمــر القطيــف ومــؤرخ يف 1420/3/2هـــ  
وخمســة  مائتــن  مببلــغ   ........... الســيد  ألمــر   381752 الشــيك  رقــم 
وســبعن  ألــف ريــال )275000( مــن الســادة مخبــز ................... وموقــع 
البنــك الســعودي ى الفرنســي  كمــا وجــدت شــيكًا مســحوبًا علــى 
فــرع القطيــف شــارع اخلليفــة عمــر القطيــف ومــؤرخ يف 1420/3/2هـــ 
رقــم الشــيك 381751 ألمــر الســيد ............ مببلــغ مائتــن ألــف ريــال 
ذلــك  جميــع  وبعــرض  وموقــع   ........... مخبــز  الســادة  مــن   )200000(
املســتندات غيــر  هــذه  مــا تضمنتــه  قــال  املدعــى عليــه وكالــة  علــى 
ذلــك  وبعــرض  قــرر  موكلــي هكــذا  علــى  مــزور  والتوقيــع  صحيــح 
علــى املدعــي وكالــة قــال ســبق أن دفــع املدعــى عليــه بهــذا الدفــع أمــام 
مكتــب الفصــل يف منازعــات األوراق التجاريــة باملنطقــة الشــرقية ومتــت 
الكتابــة لألدلــة اجلنائيــة التــي أثبتــت صحــة التواقيــع املنســوبة للمدعــى 
عليــه وأطلــب الكتابــة لهــا لاستفســار عــن ذلــك هكــذا قــرر ثــم متــت 
الكتابــة إلــى فــرع وزارة التجــارة باملنطقــة الشــرقية بخطابنــا  رقــم 
31/3217 يف 1431/8/6هـــ إلفــادة مبــا لديهــم مــن نتائج حيال التحقيق 
بشــأن التواقيــع املنســوبة للمدعــى عليــه فوردنــا اجلــواب بخطابهــم رقــم 
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4/19/11117/ف د يف 13/ 1431/8هـــ برفقــه التقريــر الصــادر مــن 
لألدلــة  العامــة  بــاإلدارة  والتزويــر  بالتزييــف  الفنيــة  الفحــوص  إدارة 
اجلنائيــة ويحمــل الرقــم 30524 يف 1431/6/30هـــ وتضمــن مــا نصــه  
فحــص الشــيكن املســحوبن علــى البنــك الســعودي الفرنســي فــرع 
القطيــف األول برقــم 381751 والثانــي برقــم 381752 ومؤرخــن يف 
1420/3/2هـــ ألمــر املســتفيد الســيد .............. ويحمــل توقيــع منســوب 
للمدعــو ............... علــى حســاب مخبــز ............... مببلــغ إجمالــي قــدره 
أربعمائــة ومئتــان وخمســة وســبعون ألفــًا ومبضاهــاة التوقيعــن الذيــن  
علــى الشــيكن بتواقيــع أخــرى للمدعــو .............. أثبتــت النتيجــة اتفــاق 

التوقيعــن اللذيــن علــى الشــيكن مــع تواقيعــه الثابتــة األخــرى أ هـــ
ــة  ــه وكال ــه املدعــى علي ــذي أشــار ل ــى اإلقــرار ال ــم جــرى االطــاع عل ث
واملنســوب للمدعــي أصالــة ........ واملتمثــل بصــورة ورقــة مــن مطبوعــات 
مخبــز .................. ومــؤرخ يف 98/12/18م ويتضمــن إقــراره باســتام 
جميــع رواتبــه الشــهرية وبــدل اإلجــازة ومكافــأة نهايــة اخلدمــة حتــى 
تاريــخ 98/12/20م  ثــم قــرر املدعــى عليــه  وكالــة لــدي إقــرار أخــر 
للمدعــي أصالــة يتضمــن عــدم وجــود أي مســتحقات أو حقــوق يف ذمــة 
ــم قــدم هــذا اإلقــرار وبعــد االطــاع  ــة ث ــح املدعــي أصال ــي لصال موكل
يف  مــؤرخ   ........... مخبــز  مطبوعــات  مــن  ورقــة  أصــل  وجدتــه  عليــه 
1420/3/1هـــ ويتضمــن إقــرار املدعــي أصالــة مبــا نصــه ليــس لــي يف 
.................. أي حــق وال مســتحق وال  ................. صاحــب مخبــز  ذمــة 
أي دعــوى وال بــأي وجــه آخــر ومبــا أنــي أعمــل يف املخبــز املذكــور 
بوظيفــة كاتــب حســابات بأنــه ليــس عنــدي أي توقيــع منســوب إلــى 
.............. ســواًء كان شــيكًا أو ورقــة أو يف دفتــر وإذا ظهــر شــيء مــن 
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هــذا القبيــل يعتبــر الغيــًا وال قيمــة لــه وهــذا إقــرار يف ذلــك اعتبــارًا مــن 
تاريــخ 1420/3/1هـــ  أ هـــ توقيعــه ثــم جــرى ســؤال املدعــي وكالــة عــن 
اســتعداد موكلــه بــأداء اليمــن علــى صحــة دعــواه فقــال اطلــب إمهالــي 
حتــى أمتكــن مــن الرجــوع ملوكلــي وســؤاله كمــا إننــي أرى أن اليمــن 
غيــر متوجهــه علــى موكلــي ألن مــا قدمــه مــن أوراق ومســتندات كافية 
ــغ املدعــى بــه وال حاجــة لليمــن هكــذا قــرر  يف إثبــات اســتحقاق للمبل
فأجبتــه لذلــك ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه 
وكالــة وحضــر املدعــي أصالــة ............. لبنانــي اجلنســية مبوجــب جــواز 
الســفر الصــادر مــن اجلمهوريــة اللبنانيــة برقــم .......RL ثــم جــرى عــرض 
اليمــن علــى املدعــي أصالــة علــى صحــة الشــيكات والتواقيــع املدونــة 
عليهــا فاســتعد بــأداء اليمــن وحلــف بعــد تخويفــه بــاهلل واإلذن لــه قائــا 
واهلل العظيــم الــذي ال إلــه غيــره وال رب ســواه ان الشــيكن املؤرخــن 
يف 3/2/ 1420هـــ املســحوبن علــى البنــك الفرنســي مــن حســاب املدعى 
عليــه .......... والذيــن يحمــان مبلــغ وقــدره أربعمائــة و خمســة وســبعون 
ألــف ريــال وذلــك لــي أنــا كمســتفيد صحيحــان وان التوقيعــن احملررين 
ــم أقــم بتزويرهــا ومــا زال  عليهمــا صــادران مــن املدعــى عليــه نفســه ول
هــذا املبلــغ مســتحقًا لــي يف ذمــة املدعــى عليــه حتــى اآلن واهلل العظيــم 
هكــذا حلــف ثــم جــرى عــرض اإلقــرار املقــدم مــن املدعــى عليــه وكالــة 
واملنســوب للمدعــي أصالــة عليــه فقــال هــذا اإلقــرار غيــر صحيــح مطلقــًا 
هكــذا قــرر ثــم قفلــت املرافعــة وبعــد ســماع الدعــوى وجوابهــا وحيــث 
أنكــر املدعــى عليــه الدعــوى وأثبــت املدعــي وكالــة دعــواه بالشــيكن 
املدونــن بضبــط القضيــة وحيــث دفــع املدعــى عليــه وكالــة بتزويــر 
علــى  احملــررة  التواقيــع  بتطابــق  املختصــة  اجلهــة  وأثبتــت  الشــيكن 
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الشــيكن مــع توقيــع املدعــى عليــه األخــرى وحلــف املدعــي أصالــة 
تكملــة لهــذه البينــة لنفــي احتمــال صحــة التزويــر وحيــث إن مــا دفــع بــه 
املدعــى عليــه وكالــة مــن كــون املدعــي أصالــة أقــر بأنــه ليــس لديــه أي 
توقيــع يف حــال ثبوتــه فتاريخــه ســابق لتاريــخ الشــيكات فضــًا أنــه بينــة 
علــى النفــي والشــيكات بينــة علــى اإلثبــات واإلثبــات مقــدم علــى النفــي 
لــذا كلــه فقــد حكمــت بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم املدعــي مبلــغ 
أربعمائــة وخمســه وســبعن ألــف )475000( ريــال وبعرضــه لــم يقنــع 
بــه املدعــى عليــه وكالــة طالبــا متييــزه فأفهــم باملراجعــة يــوم الســبت 
اعتراضــه  وتقــدمي  احلكــم  نســخة  الســتام  1433/2/13هـــ  املوافــق 
انتهائهــا دون  التاريــخ املذكــور وبعــد  عليــه خــال ثاثــن يومــا مــن 
تقــدمي اعتراضــه يســقط حقــه فيــه ويكتســب  احلكــم القطعيــة وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 

يف   1433/01/04هـــ  .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األحــد املوافــق 1433/8/18هـــ افتتحت 
اجللســة يف متــام الســاعة التاســعة والنصــف وكانــت املعاملــة قــد عــادت 
مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية بخطــاب ســماحة رئيســها 
رقــم 3114679يف 1433/6/4هـــ مرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن قضــاة 
الدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة االســتئناف برقــم33169186 يف 
1433/4/4هـــ ونــص احلاجــة منــه )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة لوحــظ أن املدعــى عليــه أنكــر 
توقيعــه علــى عقــد املبايعــة كمــا أنكــر توقيعــه علــى اإلقــرار املتضمــن 
أن أي شــيك بتوقيع منســوب ل............... ملغي وألهمية هذين الســندين 
وتأثيرهمــا علــى مجــرى القضيــة فإنــه يلــزم التحقــق مــن صحــة الســندين 
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التواقيــع  صحــة  معرفــة  يف  املختصــة  اجلهــة  طريــق  عــن  املذكوريــن 
إضافــة إلــى التحقــق مــن قبــل اجلهــة املذكــورة ممــا إذا كان مضمــون 
الشــيكن قــد متــت كتابتــه يف نفــس وقــت التوقيــع عليهمــا ، فعلــى 
فضيلتــه ماحظــة ذلــك وإحلــاق مــا يجــّد يف الضبــط وصورتــه وملخصــه 
يف الصــك وســجله ، ومــن ثــم إعــادة رفــع املعاملــة إلينــا ملواصلــة تدقيــق 
اســتند  احلكــم  أن  ذلــك  علــى  وجوابــًا  أ.هـــ   ) املوفــق   واهلل  احلكــم 
ــه ونفــت جهــات  ــى حســاب املدعــى علي ــى الشــيكن املســحوبن عل عل
التحقيــق صحــة مــا دفــع بــه مــن تزويــر والشــيك أداة وفــاء عرفــًا ونظامــًا 
ممــا يؤكــد صحــة الدعــوى ويجعــل جانــب املدعــي قويــًا جــدًا ثــم قمــُت 
بتحليفــه اليمــن علــى صحــة الدعــوى اســتنادًا علــى مــا قــرره الفقهــاء ــــ 
رحمهــم اهلل ــــ مــن أن اليمــن تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعيــن وعليــه 
فلــم يظهــر لــي خــاف مــا حكمــُت بــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/8/18هـــ
فقــد  وبعــد  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســام  والصــاة  هلل  احلمــد 
مبحكمــة  ق/1  األولــى  احلقوقيــة  الدائــرة  مــن  املعاملــة  عــادت 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية وبهــا القــرار ذو الرقــم 33474175 يف 
1433/12/20هـــ املتضمــن مــا نصــه بعــد املقدمــة : )وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى 
مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالصــك وصــورة ضبطــه بنــاء علــى 
قرارنــا رقــم 33365178/ق1/ب يف 1433/8/4هـــ لوحــظ أن إجابــة 
فضيلتــه غيــر مقنعــة ، فعلــى فضيلتــه إجــراء الــازم نحــو مــا ورد يف 
قرارنــا الســابق إبــراًء للذمــة( أ . هـــ وجوابــًا علــى مشــايخي الفضــاء أنــه 
يف حــال كتابتــي للجهــات املختصــة فــإن جوابهــم ال يخلــو مــن حالتــن 
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إمــا إثبــات تزويــر الســندين وهــو مــا يكــذب دفــع املدعــى عليــه وإمــا 
بإثبــات صحــة الســندين وذلــك ال يخالــف الدعــوى ألن تاريــخ الشــيكن 
متأخــر عــن الســندين وبقــاء الشــيكن لــدى املدعــي مــع ثبــوت تطابــق 
التواقيــع التــي عليهمــا مــع تواقيــع املدعــى عليــه أصالــة يجعــل جانــب 
املدعــي هــو املصــدق بيمينــه وقــد حلــف املدعــى علــى ضــوء ذلــك فضــًا 
أن الســندين ــــ يف حــال ثبوتهمــا - بينــة علــى نفــي ســابق والشــيكان بينــة 
علــى إثبــات الحــق واإلثبــات مقــدم علــى النفــي لــذا وبعــد تكــرار وإعــادة 
التأمــل لــم يظهــر لــي خــاف مــا حكمــُت بــه وبــاهلل التوفيــق  وصلــى اهلل 

ــه حــرر يف 1433/12/29هـــ ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين وســلم عل
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم الســبت املوافــق 1434/3/6هـــ افتتحــت 
اجللســة يف متام الســاعة التاســعة والنصف وكانت املعاملة قد عادت من 
محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية بخطــاب ســماحة رئيســها رقــم 
34235153 يف 1434/3/27هـــ  مرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن قضــاة 
الدائــرة احلقوقيــة األولــى ق/1 مبحكمــة االســتئناف برقــم 3463325 
يف 1434/3/16هـــ ونــص احلاجــة منــه )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه 
فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالصــك وصــورة ضبطــه بنــاًء علــى قرارنــا رقــم 
/33474175 رقــم  وقرارنــا  1433/8/4هـــ  يف  ق/1/ب   33365178
ق1/ب يف 1433/12/20هـــ فقــد قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل 
املوفــق ( أ . هـــ وحتــى ال يخفــى جــرى حتريــره وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/3/6هـــ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى رســولنا محمــد وآلــه وصحبــه 
األولــى  احلقوقيــة  الدائـــرة  قـضـــاة  نحــن  اطلعنـــا  فقــد   .  .  . بعــد  أمــا 
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الــواردة  املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف 
برقــم  القطيــف  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن 
34/24657 وتاريــخ 1434/1/24هـــ واملقيــدة لدينــا برقــم 34/235153 
فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/1/27هـــ  وتاريــخ 
القاضــي باحملكمــة الشــيخ ........ املســّجل برقــم 33169186 وتاريــخ 
1433/4/4هـــ اخلــاص بدعــوى ........... ) لبنانــي اجلنســية ( ضــد ............ 
يف قضيــة حقوقيــة وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
ــة القاضــي وأحلقــه  ــة وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيل وأوراق املعامل
بالصــك وصــورة ضبطــه بنــاًء علــى قرارنــا رقــم 33365178/ق1/ب يف 
1433/8/4هـــ و قرارنــا رقــم 33474175/ق1/ب يف 1433/12/20هـــ 
فقــد قررنــا املصادقــة علــى احلكــم ، ولبيانــه حــرر يف 1434/3/16هـــ 

، واهلل ولــي التوفيــق .
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: 33466823 تاريُخه: 1433/11/27هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3331141

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
3431085 تاريخه: 1434/2/5هـ

بيــع - بيــع ســيارة معيبــة - املطالبــة بــرد الثمــن - التقريــر الفنــي بعيــب 
الســيارة - إعــادة الثمــن .

- خيار العيب يثبت فيه إما اإلمساك مع األرش أو الرد وأخذ الثمن.

ــه وســلمه  ــه اشــترى ســيارة مــن مؤسســة املدعــى علي ادعــى املدعــي بأن
كامــل الثمــن واســتلم الســيارة إال أنــه اكتشــف أنهــا معيبــة فرجــع 
ــًا رد ثمنهــا، نفــى املدعــى  إلــى املؤسســة وتــرك الســيارة عندهــم مطالب
عليــه وكالــة وجــود عيــب يف الســيارة، اســتعان املدعــي بشــهود أكــدوا 
صــدق كامــه متــت الكتابــة إلــى املــرور لفحــص الســيارة وجــاء التقريــر 
مبعيبهــا ، ومبــا أن املدعــى عليــه وكالــة صــاَدق علــى أن املدعــي أرجــع 
الســيارة مباشــرة ومبــا أنــه لــم يظهــر مــن املدعــي مــا يــدل علــى الرضــا 
بالعيــب املذكــور ومبــا أنَّ املقــرر عنــد أهــل العلــم أن خيــار العيــب يثبــت 
فيــه إمــا اإلمســاك مــع األرش أو الــرد وأخــذ الثمــن ومبــا أنَّ املدعــي 
اختــار الــرد وأخــذ ثمنــه ومبــا أن خيــار العيــب ال يحتــاج إلــى حكــم 
حاكــم لــذا فقــد ثبــت أن الســيارة املوصوفــة معيبــة عيبــًا شــرعيًا كمــا 
ثبــت انفســاخ بيــع الســيارة املوصوفــة وصــدر احلكــم علــى املدعــى عليــه 
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بتســليم املدعــي املبلــغ املدعــى بــه - اعتــرض املدعــى عليــه علــى احلكــم 
- صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

ــديَّ  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
أنــا ............... القاضــي باحملكمــة العامــة بالدمــام فتحــت اجللســة متــام 
الساعة العاشرة والربع من صباح يوم 1433/3/15هـ بناًء على املعاملة 
احملالــة مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 3331141 واملقيــدة لــدى احملكمــة 
برقــم3379530  يف 11 /  01 /1433هـــ وبهــا حضــر ............ ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ............... الوكيــل الشــرعي عــن 
........... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب عــدل رابغ رقم 3098 يف 
1432/12/19هـــ واملتضمنــة أن لــه احلــق يف املرافعــة واملدافعــة وحضــور 
اجللســات وإقامــة البينــة واالســتام ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد جــرى 
حتديــد هــذا اليــوم متــام الســاعة التاســعة وخمــس وأربعــن دقيقــة موعــدًا 
لنظرهــا تبلــغ بهــا املدعــى عليــه لشــخصه حســب إفــادة رئيــس قســم 
محضــري اخلصــوم حســن عبــد اهلل الزهرانــي ومضــى وقــت اجللســة 
ولــم يحضــر. اهـــ. بعدهــا قــال املدعــي وكالــة يف حتريــر دعــواه: لقــد 
اشــترى موكلــي مــن مؤسســة املدعــى عليــه وهــي مؤسســة ............... 
ســيارة نــوع كامــري جــي إل إكــس فتحــة أوتوماتيــك صنــع عــام 2011 
اللــون لؤلــؤي رقــم الشاســيه ......... وذلــك بتاريــخ  1432/11/17 املوافــق 
2011/10/14م بثمــن قــدره ثمــان وثمانــون ألفــًا وثاثمائــة ريــال وســلم 
لهــم كامــل املبلــغ واســتلم الســيارة والــذي حصــل أن موكلــي بعــد أن 
خــرج بالســيارة مــن معــرض املدعــى عليــه ذهــب بهــا إلــى قســم الفحــص 
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فوجــد أن الســيارة مغشوشــة وذلــك أنهــا مصبوغــة يف أطــراف الســيارة 
ــًا  ــة فرجــع إلــى املعــرض بعــد أربعــن دقيقــة مــن اســتامها تقريب كامل
ووضــع الســيارة عندهــم فوعــده املدعــى عليــه بفحصهــا عــن طريــق 
وكالــة ............ ولــم يحصــل شــيء مــن ذلــك ومازالــت الســيارة عندهــم 
حتى اآلن وقد ترتَّب على ذلك اســتئجار موكلي لســيارة أخرى أجرتها 
الشــهرية مبلــغ وقــدره ألــف وثاثمائــة ريــال كمــا أن موكلــي تضــرر 
د علــى مؤسســة املدعــى  ضــررًا بالغــًا حيــث كان يخــرج مــن عملــه ويتــردَّ
ــغ وقــدره  عليــه دون جــدوى لــذا فإنــي موكلــي يطلــب اآلتــي: أواًل/ مبل
ثمــان وثمانــون ألفــًا وثاثمائــة ريــال ثمــن الســيارة املوصوفــة. ثانيــًا/ مبلــغ 
وقــدره ســبعة آالف ريــال ثمــن إيجــار الســيارة التــي اســتأجرها موكلــي. 
ليكــون إجمالــي مــا يطالــب بــه موكلــي املدعــى عليــه  مبلــغ وقــدره 
خمســة وتســعون ألفــًا وثاثمائــة ريــال أطلــب إلزامــه بتســليمها. هــذه 
إجابتــي. وبطلــب البينــة مــن املدعــي وكالــة قــال: لــديَّ البينــة علــى مــا 
ذكــرت أطلــب إمهالــي إلحضارهــا؛ ويف يــوم األربعــاء 1433/6/18هـــ 
فتحــت اجللســة متــام الســاعة العاشــرة وبهــا حضــر املدعــي وكالــة كمــا 
الســجل  اجلنســية مبوجــب  ســعودي   .................. عليــه  املدعــى  حضــر 
.................. مبوجــب  ................. الوكيــل الشــرعي عــن  املدنــي رقــم 
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الدمــام الثانيــة برقــم 32318 يف 
1432/6/27هـــ واملتضمنــة أن لــه احلــق يف املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة 
ــى املدعــى  ــازل ويف هــذه اجللســة جــرى عــرض الدعــوى عل ــح التن والصل
عليــه وكالــة وبســؤاله عنهــا أجــاب قائــًا: مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه 
بعضــه صحيــح وبعضــه غيــر صحيــح فمــا ذكــره مــن كــون موكلــه 
اشــترى الســيارة املذكورة من مؤسســة موكلي وســلم له كامل ثمنها 
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وأنــه أرجــع الســيارة إلــى املعــرض فهــذا صحيــح أمــا مــا ذكــره من كون 
الســيارة مغشوشــة وأنــه أرجعهــا بعــد أربعــن دقيقــة مــن اســتامها فهــذا 
غيــر صحيــح والــذي حصــل أن الســيارة وردت إلينــا مــن الوكيــل ومت 
اســتامها وبعــد ثاثــة أيــام باعهــا موكلــي للمدعــي أصالــة ثــم أرجعهــا 
لنــا بعــد يــوم تقريبــًا لكونهــا مغشوشــة ومت فحصهــا فحصــًا شــامًا 
عــن طريــق وكالــة ............. فتبــن أنهــا ســليمة ومــا زالــت الســيارة عنــد 
موكلــي وال مانــع لديــه مــن تســليمه إياهــا. لــذا فــا يســتحق املدعــي 
علــى دعــواه شــيئًا وال ســبيل لــه علــى موكلــي. هــذه إجابتــي. وبعــد 
ســماع اإلجابــة قــال املدعــي وكالــة الصحيــح مــا ذكرتــه ولــديَّ البينــة 
علــى مــا ذكــرت وأحضــر للشــهادة وأدائهــا ........... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ................. البالــغ مــن العمــر ثاثــن عامــًا 
ويعمــل بــوزارة الصحــة وال قرابــة لــه باملدعــي أصالــة وبســؤاله عمــا لديــه 
ــام ال أذكــر تاريــخ  مــن شــهادة أجــاب قائــًا: أشــهد أنــه يف إحــدى األي
........... حيــث  معــرض  إلــى  املدعــي وكالــة  رافقــت  بالتحديــد  ذلــك 
أخبرنــي أن أخــاه اشــترى ســيارة منهــم نــوع كامــري صنــع عــام 2012 
فقمــت بالشــخوض معــه إلــى املعــرض وأحضــر شــخص فلبينــي يعمــل 
يف محــات فحــص الســيارات فقــام بفحــص الســيارة التــي أشــار إليهــا 
املدعــي وكالــة وكان معــه جهــاز وقــام بالفحــص مــن عــدة أماكــن 
يف  الســيارة ثــم قــال للمدعــي وكالــة إن قــراءات الســيارة تختلــف ولــم 
ــه. هــذا مــا لــديَّ  أشــهد عقــَد شــراء الســيارة يــن املدعــي واملدعــى علي
وبــه أشــهد. اهـــ. كمــا أحضــر للشــهادة وأدائهــا ......................... مينــي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ................... البالــغ مــن العمــر 
لــه  قرابــة  وال  الســيارات  بســمكرة  ويعمــل  عامــًا  وعشــرين  خمســة 
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باملدعــي وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة أجــاب قائــًا: أشــهد أنــه يف 
ــة  ــي املدعــي وكال ــد أخبرن ــك بالتحدي ــخ ذل ــام ال أذكــر تاري أحــد األي
أنــه اشــترى ســيارة مــن ..... وطلــب منــي الشــخوص لرؤيتهــا فذهبــت إلــى 
معــرض ..... وأشــار إلــى ســيارة نــوع كامــري لونهــا أبيــض أظــن أنهــا 
صنــع عــام 2011م وحينمــا رأيتهــا اتضــح لــي أن عليهــا أثــر ســمكرة 
يف اجلانــب األيســر ولــم أشــهد عقــد املبايعــة بــن املدعــي واملدعــى عليــه. 
هــذا مــا لــديَّ وبــه أشــهد. اهـــ. وبعــرض الشــاهدين وشــهادتهما علــى 
ــم إنَّ  ــح ث ــة قــال: مــا ذكــره الشــاهدان غيــر صحي ــه وكال املدعــى علي
مــا يتعلــق باجلهــاز الــذي مت فحصــه مــن قبــل الفلبينــي فهــو غيــر معتــرف 
بــه وال أقــول يف الشــاهدين شــيئًا وال مطعــن فيــه فيهمــا. اهـــ. بعدهــا 
الفحــص علــى  إجــراء  أجــل  مــن  الدمــام  مــرور  إلــى  الكتابــة  قــررت 
الســيارة عــن طريــق اجلهــة املختصــة بفحــص الســيارات واإلفــادة عــن 
حالتهــا؛ ويف يــوم الثاثــاء 1433/8/13هـــ فتحــت اجللســة متــام احلاديــة 
عشــرة وعشــر دقائــق وبهــا حضــر املدعــي وكالــة ولــم حتضــر املدعــى 
عليهــا ولــم يحضــر وكيــل عنهــا وقــد جــرت الكتابــة إلــى مديــر مــرور 
معــارض الدمــام بخطابنــا رقــم 33/1486355 يف 1433/8/7هـــ فــورد 
إلــيَّ خطــاب مــرور الدمــام رقــم 298/م/ط يف 1433/8/12هـــ وبرفقــه 
كشــف املهنــدس وقــد تضمــن أنه مت الكشــف على الســيارة نــوع تويوتا 
صنــع عــام 2011م نــوع كامــري رقــم اللوحــة ............... اللــون أبيــض 
ملالكهــا .................. وقــد مت االســتعانة بجهــاز حســاب كثافــة الصبــغ 
ــذا تبــن بعــد  ــة مــع ســيارات أخــرى ل ووجــد فــارق يف الكثافــة باملقارن
الكشــف أنــه مت إعــادة صبــغ الســيارة بالكــرو أو الصبــغ حيــث اجلهــاز 
يعطــي عــدة قــراءات يف عــدة أماكــن مــن الســيارة. املهنــدس. التوقيــع. 
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رئيــس قســم رخــص الســير النقيــب ...................اهـــ. ويف يــوم الســبت 
1433/11/27هـــ فتحــت اجللســة متــام الثانيــة عشــرة والنصــف ولــم يتــم 
ــة  ــول وقــت الصــاة وبهــا حضــر  املدعــي وكال فتحهــا يف موعدهــا حلل
وقــد أبــرز يف هــذه اجللســة وكالــة أخــرى صــادرة مــن كتابــة عــدل رابــغ 
برقــم 3093 يف 1433/11/23هـــ وقــد تضمنــت أن لــه احلــق يف املطالبــة 
واملدافعــة والتنــازل كمــا حضــر املدعــى عليــه وكالــة ...................... 
املــدون هويتــه ووكالتــه ســابقًا. ويف هــذه اجللســة قــرر املدعــي وكالــة 
قائــًا: إن موكلــي يحصــر دعــواه يف املطالبــة بــرد ثمــن الســيارة فقــط 
مــع االحتفــاظ بحقــه يف رفــع دعــوى مســتقلة بشــأن الضــرر املــادي الــذي 
حلقــه بســبب العيــب يف الســيارة محــل النــزاع. اهـــ. بعدهــا جــرى عــرض 
يف  298/م/ط  الرقــم  ذو  وهــو  ســابقًا  املــدون  الدمــام  مــرور  خطــاب 
1433/8/12هـــ مــع قــرار املهنــدس املرفــق علــى املدعــى عليــه وكالــة 
فقــال: ال أعلــم عــن هــذا القــرار شــيئًا وال مطعــن لــي فيــه. اهـــ. فبنــاًء 
م مــن دعــوى املدعــي وكالــة املتضمنــة أن موكلــه اشــترى  علــى مــا تقــدَّ
الســيارة املوصوفــة وأنــه وجــد بهــا عيبــًا فأرجــع الســيارة مــن حــن علمــه 
وطلــب َردَّ ثمنهــا وأن الســيارة لــدى املدعــى عليهــا وجــواب املدعــى عليــه 
وكالــة املتضمــن املصادقــة علــى شــراء الســيارة بالثمــن املذكــور وأن 
املدعــي قــام بإرجــاع الســيارة بعــد شــرائها بيــوم تقريبــًا وأنكــر كونهــا 
ــه قــد جــرت الكتابــة إلــى مديــر مــرور املعــارض وقــد  معيبــة ومبــا أنَّ
ــزاع ومبــا  ــغ الســيارة محــل الن ــه مت إعــادة صب تضمــن قــرار املهنــدس أن
أن إعــادة صبــغ الســيارة يعــده التجــار نقصــًا يف قيمــة املبيــع وهــذا هــو 
ضابــط العيــب الــذي يثبــت بــه اخليــار ) ينظــر: الــروض املربــع 441/4( 
ومبــا أن املدعــى عليــه وكالــة صــاَدق علــى أن املدعــي أرجــع الســيارة 
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ــى الرضــا بالعيــب  ــه لــم يظهــر مــن املدعــي مــا يــدل عل مباشــرة ومبــا أن
املذكــور ومبــا أنَّ املقــرر عنــد أهــل العلــم أن خيــار العيــب يثبــت فيــه إمــا 
اإلمســاك مــع األرش أو الــرد وأخــذ الثمــن ومبــا أنَّ املدعــي اختــار الــرد 
وأخــذ ثمنــه ومبــا أن خيــار العيــب ال يحتــاج إلــى حكــم حاكــم لــذا فقــد 

ثبــت لــديَّ أن الســيارة املوصوفــة معيبــة عيبــًا
شــرعيًا كمــا ثبــت لــديَّ انفســاخ بيــع املؤسســة املدعــى عليهــا الســيارة 
املوصوفــة للمدعــي وحكمــت علــى املؤسســة املدعــى عليهــا مؤسســة 
ثمــان  وقــدره  بــه  املدعــى  املبلــغ   .............. املدعــي  بتســليم   ...............
عليــه  املدعــى  علــى  احلكــم  وبعــرض  ريــال  وثاثمائــة  ألفــًا  وثمانــون 
وكالــة قــرر عــدم القناعــة وطلــب رفــع املعاملــة إلى محكمة االســتئناف 
بائحــة اعتراضيــة فأفهــم بــأن مــدة االعتــراض ثاثــون يومــًا تبــدأ مــن 
يــوم األربعــاء 1433/12/1هـــ إذا مضــت ولــم يقــدم اعتراضــه اكتســب 
ــًا واجــب التنفيــذ وكانــت ســاعة النطــق  احلكــم القطعيــة وأصبــح باتَّ
باحلكــم متــام الواحــدة ظهــرًا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

ــه وســلم. حــرر يف 1433/11/27هـــ. ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم االثنــن املوافــق 1434/2/25هـــ فتحــت 
اجللسة متام الساعة العاشرة والنصف بناء على ورود املعاملة من محكمة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية برقم34396314وتاريخ1434/2/13هـــ 
 : واملتضمــن  3431085وتاريخ1434/2/5هـــ  رقــم  القــرار  ورفقهــا 
ــا  املصادقــة علــى احلكــم، وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبين

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/2/25هـــ .
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كاملــة - مصادقــة املدعــى عليــه علــى العقــد - وجــود مشــاكل يف 
األرض - األصــل يف العقــود اإللــزام - إلــزام املدعــى عليــه بإعــادة الثمــن.

- قوله تعالى ) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ( .
- قوله صلى اهلل عليه وسلم ) املسلمون على شروطهم ( .

اشــترى املدعــي مــن املدعــى عليــه قطعــة أرض محــددة احلــدود واملعالــم 
مبوجــب عقــد - وقــد نــص يف العقــد علــى تســليم األرض خاليــة مــن 
املشــاكل ويف حالــة ثبــوت خــاف ذلــك فــإن العقــد يعتبــر الغيــًا مــع 
إعــادة قيمــة األرض كاملــة - وقــد صــادق املدعــى عليــه علــى ذلــك، إال 
أن املدعــي بعــد تســلمه لــألرض وجــد بهــا مشــاكل. وملــا كان األصــل 
يف العقــود اإللــزام حكمــت احملكمــة بإلــزام املدعــى عليــه بــرد الثمــن 
إلــى املدعــي - اعتــرض املدعــى عليــه - صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف . 
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ــا )....( القاضــي املنتــدب يف احملكمــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
العامة بخميس مشــيط مبوجب قرار رئيس مجلس القضاء األعلى رقم 
22536 يف 1433/11/29هـــ واملكلــف بعمــل املكتــب القضائــي الرابع 
مبوجــب خطــاب رئيــس هــذه احملكمــة رقــم 3433830 يف 1434/1/5 
هـــ  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بخميــس مشــيط برقــم 3358940 وتاريــخ 1433/01/23 هـــ  املقيــدة 
يــوم  ففــي  هـــ    1433/01/23 وتاريــخ   33151869 برقــم  باحملكمــة 
  08  :  30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/02/10  األحــد 
وفيهــا حضــر / ............... ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم........... وحضــر حلضــوره .......... يحمــل ســجل مدنــي رقــم .............. 
أرضــًا مبدينــة  احلاضــر  هــذا  مــن  اشــتريت  لقــد  قائــًا  األول  فادعــى 
احلســنية  مخطــط  )الشــمال   : كالتالــي  وأطوالهــا  وحدودهــا   ..........
بطــول الضلــع 25م اجلنــوب شــارع عــرض 15م بطــول الضلــع 25م الشــرق 
 7 رقــم  أرض  قطعــة  الغــرب  30م  الضلــع  بطــول   5 رقــم  أرض  قطعــة 
بطــول الضلــع 30م وكامــل املســاحة اإلجماليــة 750م( مببلــغ وقــدره 
ــى تســليم األرض  ــا يف العقــد عل ــال وقــد اتفقن ــف ري ــة وخمســون أل ثاث
خاليــة مــن املشــاكل وال يكــون عليهــا أي خــاف وإن ثبــت خــاف ذلــك 
فتلغــى املبايعــة ويعــد العقــد الغيــًا وبعــد إمتــام العقــد وتســليم املبلــغ نزلــت 
إلــى األرض املذكــورة وبــدأت يف إنشــاء جــدار حولهــا إال أن أصحــاب 
األراضــي املجــاورة منعونــي وقالــوا إن هــذه األرض ليســت للشــخص 
الــذي باعــك وعليهــا عــدة مشــاكل ولــن منكنــك مــن العمــل فيهــا عندها 
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رجعــت إلــى املدعــى عليــه وأفهمتــه بذلــك ولكنــه رفــض إرجــاع املبلــغ لي 
لــذا فإنــي أطلــب تنفيــذ العقــد الــذي بيننــا بكامــل شــروطه ، وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه صحيــح 
جملــة وتفصيــًا ولكــن قــد بينــت لــه أن األرض ليــس عليهــا صــك متلــك 
والعقــد املبــرم بيننــا صحيــح والتوقيــع توقيعــي وبالرجــوع ألوراق املعاملــة 
جــرى االطــاع علــى عقــد املبايعــة فوجدتــه متضمنــًا مــا يلــي : ) ففــي يــوم 
الســبت بتاريــخ 1433/1/15هـــ مت االتفــاق بــن كل مــن األشــخاص 1- 
طــرف أول البائــع ............. وعنوانــه خميــس مشــيط حامــل احلفيظــة رقــم 
................ وتاريــخ 1416/2/21هـــ ســجل خميــس مشــيط 2- طــرف 
ثانــي املشــتري ................. وعنوانــه خميــس مشــيط حامــل احلفيظــة رقــم 
........... وتاريــخ 1406/5/11هـــ ســجل ظهــران اجلنــوب فقــرر الطــرف 
األول بأنــه بــاع برضائــه واختيــاره ومــن غيــر جبــر وال إكــراه وال تغريــر 
إلــى الطــرف الثانــي أرض رقــم 6 مخطــط الروضــة ) الكــدره ( الكائن 
يف حــي الــدرب مبدينــة ............... احملــدودة كاآلتــي : الشــمال مخطــط 
احلســنية بطــول الضلــع 25م اجلنــوب شــارع عــرض 15م بطــول الضلع 25م 
الشــرق قطعــة أرض رقــم 5 بطــول الضلــع 30م الغــرب قطعــة أرض رقــم 
7 بطــول الضلــع 30م وكامــل املســاحة اإلجماليــة 750م وذلــك مبوجــب 
عقــود مسلســلة حســب العقــود الســابقة وذلــك مبلــغ وقــدره وبيانــه ثاثــة 
املبلــغ  القيمــة كامــل  مــن  البائــع  اســتلم  وقــد  ريــال  ألــف  وخمســون 
والباقــي ال يوجــد وقــد اســتلم كًا مــن الطرفــن املبيــع ومت التوقيــع 
مبجلــس البيــع وأكــد الطــرف األول بــأن املبــاع خالــي ممــا قــد يســبب 
ــة اســتفادة الطــرف الثانــي منــه وفيمــا لــو تبــن خــاف ذلــك فــإن  عرقل
الطــرف األول ملــزم بإعــادة القيمــة كاملــة وحتمــل داللــة املكتــب ، أن 
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توقيــع الطرفــن علــى هــذا العقــد يعنــي فهمهمــا لــكل الشــروط الــواردة 
بــه وموافقتهمــا علــى مــا جــاء بــه هــذا واهلل ولــي التوفيــق والنجاح . شــهود 
احلــال شــهد بذلــك ............. اســمه وتوقيعــه وشــهد بذلــك .......... اســمه 
وتوقيعــه البائــع .......... اســمه وتوقيعــه املشــتري ........... اســمه وتوقيعــه (  
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ونظــرًا لكــون املدعــى عليــه 
قــد أقــر وصــادق علــى العقــد الصــادر بينهمــا وألن األصــل يف العقــود 
اإللــزام والنفــاذ لقولــه تعالــى ) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود ( 
ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) املســلمون علــى شــروطهم ( لذلــك فقــد 
ألزمــت املدعــى عليــه بتســليم املدعــي مبلغــًا وقــدره ثــاث وخمســون ألــف 
ريــال وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي القناعــة واملدعــى 
اعتــراض  الئحــة  تقــدمي  مــع  االســتئناف  وطلــب  القناعــة  عــدم  عليــه 
فأجبتــه لطلبــه ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/11 هـــ ـ
1434/7/18هـــ   املوافــق  الثاثــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
فتحــت اجللســة وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبنطقــة 
عســير برقــم 341461888 وتاريــخ 1434/7/8هـــ واملرفــق بهــا قــرار 
1434/6/25هـــ  وتاريــخ   34251014 برقــم  األولــى  احلقوقيــة  الدائــرة 
واملوقــع مــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة األولــى واملتضمــن بدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة تقــرر املوافقــة 
علــى احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
............. توقيعــه وختمــه وقاضــي  وصحبــه وســلم . قاضــي اســتئناف 
اســتئناف ............ توقيعــه وختمــه ورئيــس الدائــرة ...............  توقيعــه 
وختمــه وللبيــان جــرى إحلاقــه حتــى ال يحفــى وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 
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نبينــا محمــد حــرر يف  1434/7/18هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ املــازم القضائــي  يف احملكمــة 
العامــة بخميــس مشــيط   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
وتاريــخ   3358940 برقــم  مشــيط  بخميــس  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   33151869 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1433/01/23
1433/01/23 هـــ  ففــي يــوم  األحــد املوافــق1434/09/13 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة الواحــدة بعــد الظهــر ، وفيهــا حضــر ............ ســعودي 
........... وقــرر اســتامه كامــل املبلــغ  اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم 
املدعــى بــه أعــاه وقــدره ثاثــة وخمســون ألــف )53000( ريــال ولــم 
يبــق لــه مطالبــة جتــاه املدعــى عليــه  بخصــوص هــذه الدعــوى وعليــه 
تكــون هــذه الدعــوى منتهيــة . وللبيــان جــرى إحلاقــه . وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

. هـــ   1434/09/13
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: 33132641 تاريُخه: 1433/3/14هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3361783

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34232762 تاريخه: 1434/2/9هـ

بيــع - ثمــن مبيــع - مطالبــة املضمــون لــه الضامــَن بتســليم مــا بقــي 
مــن ثمــن املكيفــات- غيــاب املدعــى عليــه وتبلغــه لشــخصه - االطــاع 
علــى العقــود والكمبيــاالت ، وحلــف املدعــي ميــن االســتظهار - احلكــم 
علــى الضامــن بتســليم باقــي ثمــن املكيفــات- اعتبــار احلكــم حضوريــًا .

1. قوله تعالى: )وملن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم( .
2. قوله صلى اهلل عليه وسلم: ) الزعيم غارم ( .

3. املــواد 1/55 و 2/55 و178 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه 
التنفيذيــة .

ــا  ــة قدرهــا اثن ــاع خمســة مكيفــات بقيمــة إجمالي ــه ب ادعــى املدعــي أن
مقــدار  أقســاط شــهرية  علــى  ريــال مقســطة  ألفــًا وخمســمائة  عشــر 
القســط الواحــد ألفــان وخمســمائة ريــال وأن املشــتري ســلم مــن الثمــن 
ريــال  وتســعمائة  آالف  تســعة  ذمتــه  يف  وبقــي  ريــال  وســتمائة  ألفــن 
كلهــا حالــة ، وأن املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم، واملتبلــغ 
لشــخصه ، قــد كفــل املشــتري كفالــة غرميــة، وطلــب إلــزام املدعــى 
عليــه بتســليم املبلــغ الــذي يدعــي بــه وقــدره تســعة آالف وتســعمائة ريــال 
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حــااًل - بطلــب البينــة مــن املدعــي علــى صحــة دعــواه أبــرز عقديــن، 
وســندين ، وبتفحصهــا وجــد مضمونهــا كمــا ذكــر املدعــي يف دعــواه 
- بطلــب ميــن االســتظهار مــن املدعــي علــى دعــواه، حلفهــا - بنــاء علــى 
مــا أبــرزه املدعــي مــن العقــود والســندات املبرمــة بينــه وبــن املدعــى عليــه 
- وأداء املدعــي ميــن االســتظهار علــى بقــاء حقــه يف ذمــة املدعــى عليــه 
- وتبلــغ املدعــى عليــه لشــخصه، ولــم يحضــر واســتنادًا للمــواد 1/55 و 
2/55 و178 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه - ولقولــه تعالــى 
)وملــن جــاء بــه حمــل بعيــر وأنــا بــه زعيــم ( وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم 
) الزعيــم غــارم ( - ثبــت أن يف ذمــة املدعــى عليــه لصالــح املدعــي مبلغــًا 
وقــدره تســعة آالف وتســعمائة ريــال كلهــا حالــة يف ذمتــه - مت احلكــم 
بإلزامــه بدفــع هــذا املبلــغ حــااًل - يعــد احلكــم يف حــق املدعــى عليــه 
حضوريــًا - بعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه .

ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
هــذا اليــوم األحــد املوافــق 1433/2/21هـــ الســاعة الثامنــة والنصــف 
ــة  ــا )....( القاضــي يف احملكمــة اجلزائي ــدي أن صباحــًا فتحــت اجللســة ل
ــة الرئيــس املســاعد  ــة لــي بشــرح فضيل ــة احملال ــاًء علــى املعامل بتبــوك بن
برقــم 3361783 وتاريــخ 1433/1/24هــــ وفيهــا حضــر املدعــي ........... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )............( ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه ........... ولــم تــرد إفــادة بتبلغــه مــن عدمــه لــذا ســيجري 
حتديــد موعــد آخــر وذلــك يف يــوم األحد املوافق 1433/3/13هـ الســاعة 
احلاديــة عشــرة والنصــف صباحــًا وعليــه جــرى التوقيــع وصلــى اهلل وســلم 
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علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن وحــرر يف الســاعة الثامنــة 
والنصــف مــن ضحــى يــوم األحــد املوافــق 1433/2/21هـــ 

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعده وبعــد ففي هذا 
اليــوم االثنــن املوافــق 1433/3/14هـــ الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف 
صباحــًا فتحــت اجللســة لــدي أنــا ............... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
بتبــوك بنــاًء علــى املعاملــة احملالــة لــي مــن فضيلــة الرئيــس املســاعد 
 ............ املدعــي  حضــر  وفيهــا  1433/1/24هـــ  يف   3361783 برقــم 
ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ) ............ ( فادعــى ضــد الغائــب 
عــن مجلــس احلكــم الشــرعي ......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم  )………..( ويعمــل عســكريًا يف ســرية ........ مبنطقــة 
تبــوك قائــًا يف حتريــر دعــواه عليــه : لقــد بعــت للمدعــو ............ عــدد 
خمســة مكيفــات مــن نــوع هوائــي بقيمــة إجماليــة قدرهــا اثنــا عشــر 
ألفــًا وخمســمائة ريــال وذلــك علــى أقســاط شــهرية قيمــة القســط الواحد 
ألفــان وخمســمائة ريــال وذلــك ابتــداًء مــن تاريــخ 1433/12/27هـــ وقــد 
ســدد مبلغــًا وقــدره ألفــان وســتمائة ريــال وتبقــى يف ذمتــه تســعة آالف 
وتســعمائة ريــال كلهــا حالــة يف ذمتــه وقــد كفلــه املدعــى عليــه الغائــب 
عــن مجلــس احلكــم الشــرعي كفالــة غــرم وأداء وذلــك حســب العقــد 
املرفــق باملعاملــة برقــم )00570( وتاريــخ 1432/1/3هـــ والعقــد املرفــق 
برقــم )00551( وتاريــخ 1431/12/27هـــ وحســب الســندين املرفقــن 
برقــم )0061( ورقــم )0159( لــذا أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بتســديد 
ــغ الــذي أدعــي بــه وقــدره تســعة آالف وتســعمائة ريــال حــااًل  جميــع املبل
هــذه دعــواي ومبــا أن املدعــى عليــه قــد تبلــغ بنفســه مبوعــد األمــس يف 
يــوم األحــد املوافــق 1433/3/13هـــ يف الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف 
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صباحــًا حســب خطــاب محضــري اخلصــوم يف احملكمــة واملرفــق أصلــه 
يف املعاملــة ومت انتظــاره حتــى نهايــة الــدوام ولــم يحضــر ولــم يقــدم عــذرًا 
عــن عــدم حضــوره ولــم يقــدم مذكــرة بدفاعــه لــذا فقــد طلبــت مــن 
ــة برقــم  ــة علــى صحــة دعــواه فأبــرز العقــد املرفــق باملعامل املدعــي البين
)00570( وتاريــخ 1432/1/3هـــ والعقــد املرفــق برقــم )00551( وتاريــخ 
1431/12/27هـــ كمــا أبــرز الســندين املرفقن باملعاملــة برقم )0061( 
ورقــم )0159( وبتفحصهــا وجــدت مضمونهــا كمــا ذكــر املدعــي يف 
دعــواه وقــد أرفقــت يف املعاملــة صــورة مــن جميــع مــا ذكــر ثــم أفهمــت 
املدعــى  ذمــة  بقــاء حقــه يف  الشــرعية علــى  اليمــن  أن عليــه  املدعــي 
عليــه فتفهــم ذلــك فأذنــت لــه فحلــف قائــًا ) أقســم بــاهلل العظيــم أننــي 
قــد بعــت املدعــو ....... عــدد خمســة مكيفــات مــن نــوع هوائــي بقيمــة 
إجماليــة قدرهــا اثنــا عشــر ألفــًا وخمســمائة ريــال وقــد وصلنــي مــن 
املبلــغ ألفــان وســتمائة ريــال وتبقــى يف ذمتــه تســعة آالف وتســعمائة ريــال 
لــم يســدده لــي حتــى اآلن وهــي حالــة يف ذمتــه وقــد كفلــه املدعــى عليــه 
الغائــب عــن مجلــس احلكــم الشــرعي ......... كفالــة غــرم وأداء أقســم 
بــاهلل العظيــم علــى هــذا ( فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى وللبينــة 
التــي ذكرهــا املدعــي يف دعــواه وهــي العقــود والســندات املبرمــة بينــه 
وبــن املدعــى عليــه وذلــك بتوقيعــه وإمضائــه ونظــرًا ألداء املدعــي ميــن 
االســتظهار علــى بقــاء حقــه يف ذمــة املدعــى عليــه ونظــرًا لتبلــغ املدعــى 
عليــه بنفســه مبوعــد هــذه اجللســة ولــم يحضــر واســتنادًا للمادتــن 1/55 
و 2/55 و178 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه وبعــد اطاعــي 
ــه كمــا ذكــر املدعــي  ــة املشــار إليهــا وجــدت مضمون ــى الكمبيال عل
يف دعــواه ولقولــه تعالــى ) وملــن جــاء بــه حمــل بعيــر وأنــا بــه زعيــم ( 
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وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) الزعيــم غــارم ( لــذا فقــد ثبــت لــدي أن 
يف ذمــة املدعــى عليــه ........... لصالــح املدعــي مبلغــًا وقــدره تســعة آالف 
وتســعمائة ريــال كلهــا حالــة يف ذمتــه وقــررت إلزامــه بدفــع املبلــغ حــااًل 
هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت ويعــد احلكــم يف حــق املدعــى عليــه 
حضوريــًا وقــد قــررت بعــث نســخة مــن الصــك لــه إلباغــه بــه وإفهامــه 
بــأن لــه حــق االعتــراض علــى احلكــم مــدة ثاثــن يومــا مــن تاريــخ التبليــغ 
فــإن لــم يقــدم اعتراضــه فــإن احلكــم يكتســب الصفــة القطعيــة وعليــه 
جــرى التوقيــع وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعــن حــرر يف الســاعة احلاديــة عشــرة وأربعــن دقيقــة مــن ضحــى 
يــوم االثنــن املوافــق 1433/3/14هـــ حمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا 
اليــوم الثاثــاء املوافــق 1434/1/20هـــ الســاعة احلاديــة عشــرة صباحــًا 
فتحــت اجللســة وفيهــا مت االطــاع علــى هــذه املعاملــة وقــد متــت الكتابــة 
بشــأن تبليــغ املدعــى عليــه بنســخة احلكــم أكثــر مــن مــرة ولــم جنــد 
جوابــًا حيــث مت متــت الكتابــة ألول مــرة بتاريــخ 1433/3/15هـــ لســعادة 
قائــد مجموعــة الشــرطة .......... بتبوكـــ بشــأن تبليــغ املدعــى عليــه ولــم 
تــرد إفــادة ثــم جــرت الكتابــة بخطــاب إحلاقــي بتاريــخ 1433/6/22ه 
ولــم تــرد إفــادة ثــم جــرت الكتابــة مــرة ثالثــة حســب اخلطــاب املــؤرخ يف 
1433/9/12هـــ ولــم تــرد إفــادة حتــى تاريخــه ، وحيــث األمــر مــا ذكــر 
وألن أمــد القضيــة قــد طــال ، والظــن أنــه يصعــب تبلــغ املدعــى عليــه 
باحلكــم لــذا فإنــي أرفــع املعاملــة إلــى أصحــاب الفضيلــة يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة تبــوك لتقريــر مــا يرونــه أصحــاب الفضيلــة ، وعليــه 
جــرى التوقيــع ، حــرر يف الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف مــن ضحــى 

يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/1/20هـــ
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احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد: فقــد اطلعنــا نحــن 
قضــاة الدائــرة احلقوقيــة األولــى يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبــوك 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة بتبــوك  علــى املعاملــة 
برقــم 33159943 وتاريــخ 1434/1/25هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
وتاريــخ   33132641 برقــم  اهلل  وفقــه   ............. الشــيخ  فضيلــة  مــن 
1433/3/14هـــ اخلــاص بدعــوى ........... ضــد ........... وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة جــرت املصادقــة علــى احلكــم وبــاهلل 

التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم  .
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: 33457039 تاريُخه: 1433/11/16هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3384608

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34214353 تاريخه: 1434/5/18هـ

بيــع - بيــع رؤوس غنــم دون قبــض الثمــن - عــدم حضــور املدعــى عليــه 
- شــهادة الشــهود العــدول وميــن املدعــي - احلكــم غيابيــًا بدفــع الثمــن 
املطالــب بــه - الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر - رفــع احلكــم حملكمــة 

االســتئناف لتعــذر تبليــغ املدعــى عليــه باحلكــم .

1- قــال ابــن تيميــة: )وقــد ثبــت يف صحيــح مســلم عــن ابــن عبــاس أن 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى بشــاهد وميــن رواه الترمــذي وابــن 
ماجــه مــن حديــث جابــر ورواه أبــو داود والترمــذي وابــن ماجــه مــن 
حديــث أبــي هريــره وروي ذلــك عــن النبــي مــن وجــوه كثيــره وهــذه 
األحاديــث أصــح وأشــهر مــا روي عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم يف 
هــذا البــاب وابــن عبــاس رضــي اهلل عنــه الــذي يــروي عــن النبــي صلــى 
اهلل عليــه وســلم أنــه قضــى باليمــن مــع الشــاهد وأن هــذا قضــي بــه يف 

دعــاوى وأقــر بهــذا بدعاوى(أ.هـــ  مجمــوع الفتــاوى 139/35،
2- قــال ابــن القيــم رحمــه اهلل تعالــى يف كتابــه الطــرق احلكميــة يف 
السياســة الشــرعية ص 172مانصــه )احلكــم بالشــاهد واليمــن وهــو 
مذهــب فقهــاء احلديــث كلهــم ومذهــب فقهــاء األمصــار مــا خــا أبــي 

حنيفــة وأصحابــه( أ.هـــ.
3- قــال ابــن قدامــة رحمــه اهلل تعالــى يف كتابــه الــكايف 128/6 مــا 
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بــاع املدعــي للمدعــى عليــه بعضــًا مــن رؤوس املاعــز دون قبــض الثمــن، 
طالــب املدعــي املدعــى عليــه بالســداد إال أنــه لــم يحضــر، قــدم املدعــي 
لصحــة دعــواه ورقــة أّقــر فيهــا املدعــى عليــه مبديونيــة للمدعــي باملبلــغ 
املطالــب بــه، كمــا قــدم شــاهدين عدلــن وحلــف اليمــن الشــرعية 
ــه  ــزام املدعــى علي ــًا بإل ــذا حكمــت احملكمــة غيابي ــدًا لذلــك. ل تأكي
بدفــع املبلــغ املطالــب بــه، مصادقــة محكمــة االســتئناف علــى احلكــم .

نصه)فــإن امتنــع اخلصــم مــن احلضــور عنــد احلاكــم حكــم عليــه 
ألنــه لــو لــم يحكــم عليــه جلعــل االمتنــاع واالســتتار طريقــًا لتضييــع 

ا.هـــ. احلقــوق( 
4- قــال أبــو إســحاق إبراهيــم بــن احلســن يف كتابــه معــن احلــكام 
615/2 مــا نصــه ) مســألة قــال املــاوردي يف تفســير قــول اهلل تعالــى » وإذا 
دعــوا إلــى اهلل ورســوله ليحكــم بينهــم « اآليــة دليــل علــى أنــه مــن دعــي 
إلــى حاكــم مــن حــكام املســلمن فعليــه اإلجابــة ويجــرح إن تأخــر وقــد 
ورد عــن احلســن بــن علــي رضــي اهلل عنهمــا أن النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم قــال » مــن دعــي إلــى حاكــم مــن حــكام املســلمن فلــم يجــب فهــو 

ظالــم ال حــق لــه( .
5- املواد )53 و55 و56( من نظام املرافعات الشرعية . 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا .............. القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ    1433/2/2 وتاريــخ   3384608 برقــم  بالطائــف  العامــة 
باحملكمــة برقــم 33222671 وتاريــخ 1433/2/2 هـــ املتعلقــة بدعــوى 
ــوم االحــد 1433/4/18  ــغ ويف ي ............. ضــد ........... يف دعــوى يف مبل
هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــا وجــرى 
النــداء علــى املدعــي واملدعــى عليــه فلــم يحضــر منهمــا أحــد ولــم يقدمــا 
عــذر لتخلفهمــا عــن هــذه اجللســة ولــم يتقــدم وكيــل عــن اي منهمــا وقــد 
حــدد لهمــا موعــد يف هــذا اليــوم يف متــام الســاعة العاشــرة صباحــا وجــرى 
النــداء واالنتظــار مــن بدايــة وقــت اجللســة وحتــى انتهــاء وقتهــا فلم يحضر 
أحــد وقــد مت بعــث تبليــغ للمدعــى عليــه عــن طريــق محضــري اخلصــوم 
أفادنــا  ووقــد  1433/2/6هـــ  يف   33235040 برقــم  احملكمــة  بهــذه 
احملضــر بهــذه احملكمــة .......... انــه مت تســليم التبليــغ لعمــدة حــي نخــب 
ــى  ــاء عل ــه وبن ــه مــن عدمــه فعلي ــغ املدعــى علي ــد بتبلي ــا مــا يفي ــم يردن ول
املــادة )53( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد أمــرت بشــطب هــذه 
القضيــة للمــرة األولــى وال تنظــر إال بعــذر يتقــدم بــه املدعــي أو وكيــل 
عنــه وتقبلــه احملكمــة وأمــرت بحفــظ هــذه الدعــوى يف األرشــيف وباهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  

1433/4/18هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ........  القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
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العامــة بالطائــف برقــم 3384608 وتاريــخ 1433/02/02 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ويف  هـــ   1433/02/02 وتاريــخ   33222671 برقــم  باحملكمــة 
الســبت 1433/07/12 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 11.20للنظــر يف 
الدعــوى املرفوعــة مــن ............ ضــد ........... يف دعــوى يف مبلــغ مالــي 
وفيهــا حضــر املدعــي ............ يحمــل بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم ........... 
ــه  ــد بتبليغــه فعلي ــا مــا يفي ــرد إلين ــم ي ــه ....... ول ــم يحضــر املدعــى علي ول
وبنــاء علــى املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد 
قــررت النظــر يف دعــوى املدعــي يف غيــاب املدعــى عليــه فجــرى ســؤال 
املدعــي عــن دعــواه علــى الغائــب عــن املجلــس الشــرعي فقــال ادعــي علــى 
الغائــب عــن املجلــس الشــرعي ........ بــأن قــد اشــترى منــي أربعــن رأســا 
مــن املاعــز يف 1431/9/14هـــ مببلــغ خمســة وعشــرين ألــف ريــال علــى 
أن يســددها يف 1432/10/30هـــ مببلــغ خمســة وعشــرين ألــف ريــال 
ولــم يصلنــي منهــا أي شــيء ولــم أقــم بإعفائــه عــن أي جــزء وهــذا املبلــغ 
جميعــه حــال لــذا أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بــأن يدفــع لــي مبلــغ خمســة 
وعشــرين ألــف ريــال هــذه دعــواي فجــرى ســؤاله هــل لديــك البينــة علــى 
صحــة دعــواك فقــال نعــم ثــم ابــرز ورقــة وتتضمــن مــا نصــه) أقــر انــا 
......... بــأن يف ذمتــي مبلــغ خمســة وعشــرين ألــف ريــال لــألخ .......... يقــوم 
ــه ( أ.هـــ فجــرى ســؤاله  هــل  بســدادها يف 1432/1/30هـــ املقــر بصمت
لديــك زيــادة بينــة فقــال نعــم وأطلــب املهلــة إلحضارهــا هكــذا قــرر ثــم 
رفعــت اجللســة يف الســاعه11.30 وحتــى  يــوم الثاثــاء 1433/11/16هـــ 
الســاعة 10.00صباحــا و حــرر يف 1433/07/12 هـــ ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
يــوم الثاثــاء 1433/11/16 هـــ افتتحــت  احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف 
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اجللســة الســاعة 11،00 وفيهــا حضــر املدعــي ............املدونــة هويتــه 
ســابقا ولــم يحضــر املدعــى عليــه ......... ولــم يــرد إلينــا مــا يفيــد بتبليغــه 
فجــرى ســؤال املدعــي  هــل أحضــرت البينــة التــي وعــدت بهــا فقــال نعــم 
ثــم احضــر ........ يحمــل بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم ............... من مواليد 
1364/7/1هـــ وذكــر بأنــه يســكن يف الشــهداء اجلنوبيــة ومتقاعــد وان 
املدعــي مــن اجلماعــة أمــا املدعــى عليــه فليــس بينــي وبينــه أي قرابــه 
وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهاده قــال اشــهد هلل تعالــى انــه باألمــس يــوم 
االثنــن 1433/11/15هـــ ذهبــت أنــا واملدعــي علــى منــزل املدعــى عليــه 
الشــارع  مــع املدعــى عليــه يف  النمــل وتقابلنــا  بــوادي  ............ والوقــع 
وقــد قــرر أمامــي املدعــى عليــه ................بــأن يف ذمتــه ل......... مبلــغ 
خمســة وعشــرين ألــف ريــال وذلــك قيمــة غنــم ولكنــه يطلــب الصلــح يف 
ذلــك ولــم يوافقــه املدعــي وكان ذلــك قبــل آذان املغــرب هــذا مــا لــدي 
وبــه اشــهد هكــذا اشــهد فجــرى ســؤال املدعــي هــل لديــك زيــادة بينــة 
فقــال ليــس لــدي ســوى مــا أحضــرت هكــذا قــرر ثــم احضــر مزكيــن 
لشــاهده وهمــا .......... يحمــل بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم .........و.......... 
يحمــل بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم  .............وبســؤالهما عمــا لديهمــا مــن 
شــهاده شــهدا كل واحــد منهمــا مبفــرده قائــا اشــهد هلل تعالــى بــأن 
شــاهد املدعــي وهــو ............ ثقــة عــدل مرضــي الشــاهدة هــذا مــا لدينــا 
وبــه نشــهد هكــذا شــهدا فجــرى ســؤال املدعــي هــل انــت مســتعد ببــذل 
اليمــن تكملــة للشــاهد فقــال نعــم فجــرى نصحــه وتخويفــه بــاهلل عــز 
وجــل مــن مغبــة هــذه اليمــن إال انــه أصــر فأذنــت فحلــف قائــا واهلل 
العظيــم الــذي ال إلــه هــو املهلــك املــدرك بــأن املدعــى عليــه الغائــب عــن 
املجلــس الشــرعي ............. قــد اشــترى منــي اربعــن رأســا مــن املاعــز 
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مببلــغ خمســة وعشــرين ألــف ريــال وهــذا املبلــغ جميعــه حــال ولــم يصلنــي 
منــه أي شــيء ولــم أقــم بإعفائــه عــن أي جــزء واهلل العظيــم هكــذا حلــف 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى وبنــاء علــى املــادة اخلامســة واخلمســن 
ومبــا أن املدعــي قــد احضــر شــاهده واملدونــة شــهادته آنفــا واملعدلــة 
التعديــل الشــرعي وقــد تضمنــت شــهادته بــأن يف ذمــة املدعــى عليــه ........ 
للمدعــي ............. مبلــغ خمســة وعشــرين ألــف ريــال ومبــا أن املدعــي قــد 
بــذل اليمــن املكملــة للشــاهد وقــد ذكــر شــيخ اإلســام ابــن تيميــه يف 
ــاوى 391/35 مــا نصــه )وقــد ثبــت يف صحيــح مســلم عــن  مجمــوع الفت
ابــن عبــاس أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلكم قضــى بشــاهد وميــن 
رواه الترمــذي وابــن ماجــه مــن حديــث جابــر ورواه أبــو داود والترمــذي 
وابــن ماجــه مــن حديــث أبــي هريــره وروي ذلــك عــن النبــي مــن وجــوه 
كثيــره وهــذه األحاديــث أصــح واشــهر مــا روي عــن النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم يف هــذا البــاب وابــن عبــاس رضــي اهلل عنــه الــذي يــروي 
عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم انــه قضــى باليمــن مــع الشــاهد وان 
هــذا قضــي بــه يف دعــاوى واقــر بهــذا بدعاوى(أ.هـــ وقــد ذكــر ابــن القيــم 
ــة يف السياســة الشــرعية  ــه الطــرق احلكمي ــى يف كتاب رحمــه اهلل تعال
ص 172مانصه)احلكــم بالشــاهد واليمــن وهــو مذهــب فقهــاء احلديــث 
كلهــم ومذهــب فقهــاء األمصــار مــا خــا أبــي حنيفــة وأصحابه(أ.هـــ 
ــه الــكايف 128/6  ــن قدامــة رحمــه اهلل تعالــى يف كتاب وقــد ذكــر اب
ــه  ــد احلاكــم حكــم علي ــع اخلصــم مــن احلضــور عن مــا نصــه )فــإن امتن
لــو لــم يحكــم عليــه جلعــل االمتنــاع واالســتتار طريقــًا لتضييــع  ألنــه 
احلقــوق( ا.هـــ وقــد ذكــر أبــو إســحاق إبراهيــم بــن احلســن يف كتابــه 
معــن احلــكام 615/2 مــا نصــه )مســألة قــال املــاوردي يف تفســير قــول 
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ــل  ــة دلي ــى اهلل ورســوله ليحكــم بينهــم « اآلي ــى » وإذا دعــوا إل اهلل تعال
ــة  ــه اإلجاب ــى حاكــم مــن حــكام املســلمن فعلي ــه مــن دعــي إل ــى أن عل
ويجــرح إن تأخــر وقــد ورد عــن احلســن بــن علــي رضــي اهلل عنهمــا أن 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال » مــن دعــي إلــى حاكــم مــن حــكام 
املســلمن فلــم يجــب فهــو ظالــم ال حــق لــه « جلميــع ذلــك فقــد ألزمــت 
املدعــى عليــه ............ بــأن يدفــع للمدعــي ............. مبلــغ وقــدره خمســة 
وعشــرين ألــف ريــال وبــه حكمــت وبعرضــه عليــه قنــع بــه املدعــي وأفهــم 
بــأن هــذا احلكــم حكــم غيابــي خاضــع لاســتئناف حســب التعليمــات 

و حــرر يف  1433/11/16 هـــ
وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

العامــة  احملكمــة  رئيــس   ......... أنــا  لــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالطائف/املســاعد والقائــم بعمــل املكتــب القضائــي الســادس ويف هذا 
اليــوم األحد1434/01/04هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة الثامنــة 
وخمســة وأربعــن دقيقــة وفيهــا قــد مت بعــث صــورة مــن صــك احلكــم 
لتقــدمي   ........ عليــه  للمدعــى  1433/11/16هـــ  يف   33457039 رقــم 
الائحــة االعتراضيــة علــى احلكــم إن رغــب يف ذلــك خــال ثاثــن يومــا 
مــن اســتامه لهــا وإذا مضــت املــدة ولــم يتقــدم بالائحــة فســوف يســقط 
حقــه يف طلــب االســتئناف وبذلــك يعتبــر احلكــم نافــذا وذلــك مبوجــب 
خطابنــا رقــم 33/2070206 يف 1433/11/21هـــ وقــد أفادنــا احملضــر 
بهــذه احملكمــة ............. أنــه تعــذر تســليم صــورة الصــك املشــار إلــى 
رقمــه أعــاه لعــدم وضــوح العنــوان ولعــدم مراجعــة املدعــي علمــا بــأن 
النظام ال يســمح بتســليم صورة احلكم اال للمدعي أو وكيله الشــرعي 
فعليــه وبنــاء علــى املــادة السادســة والســبعن بعــد املائــة واملــادة السادســة 
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واخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد أمــرت برفــع هــذا احلكــم 
مــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 

يف1434/01/04هـــ
احلمد هلل وحده وبعد لدي أنا )....( القاضي باحملكمة العامة بالطائف 
واخللــف لفضيلــة الشــيخ )....( ويف هــذا اليــوم اإلثنــن 1434/06/05هـــ 
افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة الثامنــة وخمســة وأربعــن دقيقــة وفيهــا 
برقــم  املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  وردت 
34635067 يف 1434/05/22هـــ وقــد جــرى تدقيــق احلكــم مــن الدائرة 
رقــم  القــرار  بشــأنه  وصــدر  االســتئناف  األولــى مبحكمــة  احلقوقيــة 
34214353 يف 1434/05/18هـــ املــدون علــى ظهــر الصــك واملتضمــن 
)احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 33457039 
وتاريــخ 1433/11/16هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ............ واصدرنــا 
القــرار رقــم 34214353 وتاريــخ 1434/05/18هـــ املتضمــن املوافقــة 
علــى احلكــم والغائــب علــى دعــواه واهلل املوفــق عضــو ........... ختمــه 
وتوقيعــه عضــو ............. ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ......... ختمــه 
وتوقيعه(أ.هـــ وعليــه فقــد أمــرت بإحلــاق ذلــك بضبطــه وســجله وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 

يف1434/06/05هـــ الســاعة التاســعة صباحــًا.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى احلكــم الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ )....( القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف واملســجل 
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 )....( هــــ واملتضمــن دعــوى  وتاريــخ 1433/11/16  بعــدد 33457039 
ــه .وبدراســة احلكــم وصــورة  ــه مبــا دون باطن ضــد )....( واحملكــوم في
ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم والغائــب علــى دعــواه واهلل املوفــق. 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 3430669  تاريُخه: 1434/2/5هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3387968

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34264857 تاريخه: 1434/7/10هـ

 - الثمــن  علــى ســداد  الكفيــل  - موافقــة  مــواد ســباكة  بيــع   - بيــع 
االمتنــاع عــن الســداد للعيــب - املطالبــة بالســداد - شــهادة الشــهود 
العــدول - طلــب الرجــوع يف البيــع للعيــب يكــون فــور العلــم بالعيــب 

- إلــزام املدعــى عليــه بتســليم املبلــغ املدعــى بــه .

- مــا جــاء يف كشــاف القنــاع )فمــن علــم العيــب وأخــر الــرد بــه لــم 
يبطــل خيــره بالتأخيــر إال أن يوجــد منــه مــا يــدل علــى الرضــا مــن 

تصــرف يف املبيــع أو نحــوه( 460/7 .

ادعــى املدعــي أنــه بــاع لعامــل يعمــل يف مؤسســة مــوكل املدعــى عليــه 
وحتــت كفالتــه بضاعــة عبــارة عــن مــواد ســباكة، مت االتفــاق مــع 
الكفيــل علــى ســداد ثمــن البضاعــة علــى أقســاط قــام بســداد بعضهــا 
وامتنــع عــن ســداد باقــي األقســاط بحجــة أن البضاعــة بهــا عيــوب، متــت 
مطالبــة املدعــى عليــه بالســداد إال أنــه رفــض، قــدم املدعــي شــهودًا 
عــدواًل علــى صحــة دعــواه، وترتيبــًا علــى ذلــك وملــا كان املدعــى عليــه 
قــد صــادق علــى صحــة املســتند املقــدم إلــى احملكمــة املذيــل بتوقيعــه 
مؤكــدًا علــى صحــة االتفــاق الســابق وقيامــه بســداد جــزء مــن املبلــغ 



173

علــى دفعــات وإقــراره بذلــك وعــدم طعنــه يف العيــب إال بعــد مــدة طويلــة 
مــن الشــراء، لــذا حكمــت احملكمــة عليــه بتســليم باقي املبلــغ للمدعي 

- صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد: لــدي 
أنــا )....( القاضــي يف احملكمــة العامــة بالطائــف والقائــم بعمــل املكتب 
القضائــي الرابــع بنــاء علــى املعاملــة احملالــة مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 
برقــم  هــذه احملكمــة  واملقيــدة يف  وتاريــخ 1433/2/3هـــ   3387968
33231147 وتاريــخ  1433/2/3هـــ ففــي هــذا اليــوم الثاثــاء املوافــق 
1433/5/4هـــ ويف متــام الســاعة احلاديــة عشــر صباحــًا حضــر ............ 
ســوري اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ............. وأدعــى علــى 
احلاضــر معــه يف مجلــس احلكــم ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ...............بصفــة وكيــًا عــن .......... بالوكالــة الصــادرة 
مــن كتابــة عــدل الطائــف الثانيــة برقــم10475 وتاريخ1433/2/20هـــ 
اإلنــكار  و  اإلقــرار  و  واملرافعــة  املدافعــة  حــق  فيهــا  لــه  املخــول  و 
ــى العامــل .........  ــي بعــت عل ــًا يف دعــواه: أنن ــه قائ ــول احلكــم ونفي وقب
الباكســتاني والــذي يعمــل يف مؤسســة مــوكل املدعــى عليــه وحتــت 
كفالتــه بضاعــة عبــارة عــن مــواد ســباكة مببلــغ قرابــة مائــة وســتة 
وتســعون ألــف ريــال ولــم نثبتهــا وبعــد ذلــك  اجتهنــا إلــى احملــل مــع بعــض 
املصلحــن لكــي نثبــت حقنــا وبعــد اجللــوس مــع العامــل ثبــت املبلــغ مائــة 
وخمســة وعشــرون الف ريال واســتلمنا مبلغ خمســة وعشــرون الف ريال 
ــد جلوســنا  ــه و عن ــل املدعــى علي ــة كفي ــا أن نحضــر ملقابل ــب من ــم طل ث
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معــه  اتفقنــا علــى أن يســلم لنــا مبلــغ قــدرة مائــة الــف ريــال علــى أقســاط 
تدفــع نهايــة كل شــهر خمســة أالف ريــال وقــال لنــا مــوكل املدعــى عليه 
اكتبوهــا بســند قــرض حســن وقامــوا بتقســيط املبلــغ ثاثــة أقســاط ثــم 
امتنعــوا بعــد ذلــك عــن دفــع املبلــغ أطلــب إلــزام مــوكل املدعــى عليــه 
بتســديد مبلــغ قــدره خمســة وثمانــون الــف ريــال وهــو حــال يف ذمتــه 
هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة وســؤاله أجــاب 
قائــًا: بــأن مــا ذكــره املدعــي غيــر صحيــح و الصحيــح أن املدعــي قــام 
باالتفــاق مــع العامــل املوجــود حتــت كفالــة موكلــي وقــام بشــراء منــه 
أدوات الســباكة وقامــوا بكتابــة ســند قــرض حســن صوريــًا والبضاعــة 
موجــوده لــدى موكلــي يف املســتودع وفيهــا عيــوب وأمــا بالنســبة حلضــور 
موكلــي ملجلــس االتفــاق مــع املدعــي فــا أعلــم عــن ذلــك وســوف أرجــع 
ملوكلــي للســؤال عــن ذلــك و إلحضــار املدعــى عليــه أصالــة رفــع اجللســة 
وحــدد للطرفــن موعــدًا يف يــوم األثنــن املوافــق 1433/7/14هـــ يف متــام 
الســاعة العاشــرة صباحــًا وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمــد حــرر يف 1433/5/4هـــ.
احلمــد اهلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده أمــا بعــد 
فلــدي أنــا ........  القاضــي املنتــدب باحملكمــة العامــة بالطائــف بنــاء 
علــى قــرار معالــي رئيــس املجلــس األعلــى للقضــاء رقــم 33/9116 يف 
1433/4/21هـــ وبنــاء علــى خطــاب فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
تكليفــي  املتضمــن  1433/4/26هـــ  يف   33786591 رقــم  بالطائــف 
بالعمــل يف القســم القضائــي الرابــع يف احملكمــة وبنــاء علــى املعاملــة 
احملالــة لنــا مــن فضيلتــه برقم  3387968 وتاريــخ 1433/2/3هـ واملقيدة 
يف هــذه احملكمــة برقــم 33231147 وتاريــخ  1433/2/3هـــ ففــي هــذا 
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اليــوم  االثنــن املوافــق 1433/7/14هـــ ويف متــام الســاعة التاســعة صباحا 
فتحــت اجللســة وفيهــا حضــر ............... ســوري اجلنســية مبوجــب رخصــة 
اإلقامة رقم ............ وحضر حلضوره  ............. ســعودي اجلنســية مبوجب 
الســجل املدنــي رقــم ........ بصفــة وكيــًا عــن .......... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ......... بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
عــدل الطائــف الثانيــة برقــم10475 وتاريخ1433/2/20هـــ والتــي تخولــه 
حــق إقامــة وســماع عمــوم الدعــاوى واملطالبــات املقامــة منــي أو ضــدي 
مــع أي شــخص كان يف أي جهــة كانــت وأمــام أي محكمــة واملدافعــة 
وحضــور اجللســات وتقــدمي البينــات واإلقــرار واإلنــكار وتقــدمي لوائــح 
االدعــاء واالعتــراض وإحضــار الشــهود واســتئناف األحــكام والقناعــة 
بهــا ومتييــز األحــكام وبقــراءة مــا ســبق ضبطــه علــى الطرفــن صادقــا 
عليــه وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عمــا أســتمهل ألجلــه أجــاب قائــا 
مــا يخــص حضــور موكلــي مجلــس االتفــاق فأجــاب قائــا نعــم لقــد 
حضــر موكلــي مجلــس التعاقــد ووقــع علــى االتفــاق ولكــن موكلــي لــم 
يوقــع علــى أنهــا قــرض حســن وإمنــا وقــع علــى أنهــا قيمــة بضاعــة هكــذا 
أجــاب فجــرى عــرض ورقــة التعاقــد علــى املدعــى عليــه وكالــة وأنــه جــاء 
فيهــا مــا نصــه )وذلــك املبلــغ هــو عبــارة عــن قــرض حســن( فأجــاب قائــا 
بــأن هــذا توقيــع موكلــي وختــم مؤسســة ولكــن موكلــي ضعيــف يف 
القــراءة وثقيــل الســمع وال يعلــم أن املكتــوب قــرض حســن هكــذا 
أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى أصالــة أجــاب قائــا الصحيــح مــا 
ذكرتــه واطلــب إلــزام املدعــى عليــه أصالــة بدفــع حقــي كامــا هكــذا 
أجــاب وقــال املدعــى عليــه وكالــة أمــا مــا يخــص عــدم حضــور موكلــي 
يف هــذه اجللســة فألنــه يجــري غســيل للكلــى يف مستشــفى الهــدا هــذا 
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اليــوم وســأحضر إفــادة بذلــك يف اجللســة القادمــة هكــذا أجــاب وبطلبــه 
املدعــي البينــة علــى مــا ذكــر اســتعد بذلــك ورفعــت اجللســة كذلــك 
وتأجلــت إلــى يــوم األحــد املوافــق 1433/11/7هـ الســاعة التاســعة وباهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1433/7/14هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  1433/02/03هـــ  وتاريــخ   3387968 برقــم  بالطائــف  العامــة 
باحملكمــة برقــم 33231147 وتاريــخ 1433/02/03هـــ ففــي يوم األحد 
املوافــق 1434/01/04هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة صباحــا 
وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة ........... ســوري اجلنســية مبوجــب رخصــة 
اإلقامــة رقــم ............. وحضــر حلضــوره ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم .......... وبتــاوة مــا دون ســبقا عليهمــا صادقــا عليــه 
جملــة وتفصيــا بنــاء علــى املــادة السادســة والســتون بعــد املائــة مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية ثــم جــرى عــرض دعــوى املدعــي علــى املدعــى 
عليــه احلاضــر فأجــاب بقولــه إننــي صاحــب مؤسســة ................ بنــاء 
وســباكه وكان لــي موظــف باكســتاني يديــر احملــل يف فتــرة مرضــي 
احلاضــر وكانــت بضاعــة ســيئة  الســوري  مــن  اشــترى بضاعــة  وقــد 
جــدا وال أعلــم كــم قيمتهــا وقــد حضــرت لاتفــاق الــذي جــرى بينهمــا 
علــى تقســيط املبلــغ ولــم أكــن أقــرأ او أســمع جيــدا ووقعــت علــى ورقــة 
الصلــح املرفقــة وأنــا غيــر مســتعد بالســداد ألن البضاعــة ال علــم لــي بهــا 
وقــد خســرتني كثيــرا هكــذا أجــاب وبــرد ذلــك علــى املدعــي أجــاب 
بقولــه الصحيــح مــا ذكــرت وقــد وقــع بعلمــه وحضــوره وقــد تنازلــت 
عــن جــزء مــن مبلــغ البضاعــة قبــل حضــوره هكــذا قــرر وبطلــب البينــة 
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مــن املدعــي علــى مــا يدعيــه أبــرز ورقــة مطبوعــة مطبوعــات مؤسســة 
............... بتاريــخ 1431/4/21هـــ ونــص احلاجــة منهــا )مت االتفــاق بــن 
كل مــن ...............و............ وقــد اتفــق الطرفــن علــى أن يدفــع ............
ــة شــهر  ــداء مــن نهاي ــال يف كل شــهر هجــري ابت ــغ خمســة آالف ري مبل
جمــادى األول عــام 1431هـــ ملــدة عشــرين شــهر بحيــث يكــون إجمالــي 
املبلــغ مائــة ألــف ريــال وذلــك املبلــغ عبــاره عــن قــرض حســن وعلــى ذلــك 
وقــع الطرفــن ... وموقــع مــن قبــل الطرفــن باإلضافــة إلــى الشــاهد 
املؤسســة(أ.هـ. كمــا أحضــر  .............. وختــم  .....................والشــاهد 
الشــهود يف مجلــس االتفــاق وهــم ................... ســعودي بالســجل املدنــي 
رقــم  املدنــي  بالســجل  ســعودي  ....................و.........................  رقــم 
................... وبســؤال األول عن شــهادته وهو صاحب مؤسســة .............. 
ويســكن يف حــي الشــهداء اجلنوبيــة  ويبلــغ مــن العمــر ســبعه وخمســون 
عامــا وهــو جــار للمدعــي أجــاب بقولــه أشــهد بــاهلل العلــي العظيــم أننــي 
أعــاه وكان  واملرصــودة  املدعــي  أبرزهــا  التــي  الورقــة  علــى  وقعــت 
ذلــك بحضــور املدعــى عليــه أصالــه ومت االتفــاق علــى تقســيط مائــة 
ألــف ريــال كل شــهر خمســة أالف ريــال قــرض حســن هكــذا شــهد 
وبســؤال الثانــي عثمــان عــن شــهادته وهــو يعمــل معلــم ابتدائــي ويبلــغ 
مــن العمــر ســبعة وثاثــون عامــا ويســكن يف حــي الشــهداء اجلنوبيــة 
ولــه عاقــة وديــة مــع املدعــي مــن قــدمي أجــاب بقولــه أشــهد بــاهلل العلــي 
العظيــم أننــي وقعــت علــى الورقــة التــي أبرزهــا املدعــي املرصــودة أعــاه 
وكان ذلــك بحضــور املدعــى عليــه ومت اإلتفــاق بتقســيط مائــة ألــف 
ريــال كل شــهر خمســة أالف ريــال قــرض حســن هكــذا شــهد ثــم جــرى 
ــه قــرض حســن وليــس  ــى أن ســؤال الشــاهدين ملــاذا مت توثيــق الديــن عل
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قيمــة بضاعــة فأجابــا جميعــا بــأن ذلــك حســب رغبــة املدعــى عليــه ألنــه 
ذكــر أن املبلــغ يف ذمتــه ويرغــب توثيقــة كقــرض حســن هكــذا قــررا 
كمــا قــرر املدعــي أنــه أســتلم ثاثــة أقســاط وتبقــى خمســة وثمانــون 
ألــف ريــال وهكــذا قــررا وبعــرض شــهادة الشــاهدين علــى املدعــى 
عليــه أجــاب بقولــه أمــا الشــاهد األول فلــم يحضــر ولــم أره مــن قبــل أمــا 
الشــاهد الثانــي فهــو نســيب للمدعــي وزوج إلبنتــه كمــا قــرر أنــه ســلم 
ــم قــررت رفــع اجللســة إلحضــار  ــة أقســاط للمدعــي هكــذا قــرر ث ثاث
مزكــن لشــهود املدعــي وعليــه رفعــت اجللســة وحــدد للطرفــن موعــد 
يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/2/5هـــ ختمــت اجللســة الســاعة العاشــرة و 
النصــف صباحــا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/01/04 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ــاء املوافق1434/02/05هـــ افتتحــت اجللســة  ــوم الثاث بالطائــف ففــي ي
ــة  ــة .......... املدون الســاعة العاشــرة صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي أصال
هويتــه ســابقا كمــا حضــر حلضــوره املدعــى عليــه وكالــة .............. 
ــه  ــه ســابقا وبســؤال املدعــي عمــا اســتمهل ألجل ــه ووكالت ــة هويت املدون
أجــاب بقولــه إننــي أحضــرت مزكــن للشــهود الذيــن أحضرتهــم ثــم 
حضــر .......... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ..........و.............. ســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم ............. وبســؤالهما عمــا لديهمــا أجابــا بقولهمــا 
إننــا نشــهد بعدالــة وثقــة الشــاهد ........ وأنــه حســن الســيرة ومقبــول 
املدنــي  بالســجل  ســعودي   ......... حضــر  كمــا  وعلينــا  لنــا  الشــهادة 
رقــم ............و.......... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم .......... وبســؤالهما 
ــة وثقــة الشــاهد ............  ــا نشــهد بعدال ــا بقولهمــا إنن عمــا لديهمــا أجاب
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ــع  ــا هكــذا قــرر اجلمي ــا وعلين ــول الشــهادة لن ــه حســن الســيرة ومقب وأن
ــر  ــه قــال غي ــم جــرى ســؤال املدعــي عــن الشــاهد ......... هــل زوج البنت ث
صحيــح وليــس لــي عاقــة نســب بــه البتــة هكــذا قــرر ثــم جــرى ســؤال 
الطرفــن هــل لديهمــا مزيــد بينــة فقــرر كل واحــد منهمــا باكتفائــه مبا 
ــة  ــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي أصال ــاء عل ســبق تقدميــه مــن قبــل فبن
وإجابــة املدعــى عليهمــا أصالــة ووكالــة وحيــث صــادق املدعــى عليــه 
أصالــة علــى صحــة الورقــة املكتوبــة واملوقعــة بينهمــا وحيــث شــهدت 
البينــة املعدلــة شــرعا علــى حضــوره ورضــاه وتوقيعــه وقيامــه بســداد 
جــزء مــن الدفعــات وإقــراره بذلــك وألنــه تصــرف يف املبيــع ممــا يــدل 
علــى رضــاه بــه ولــم يطعــن بالعيــب إال بعــد مضــي مــدة طويلــة وبعــد رفــع 
ــم العيــب وأخــر الــرد  الدعــوى ضــده جــاء يف كشــاف القنــاع )فمــن عل
بــه لــم يبطــل خيــره بالتأخيــر إال أن يوجــد منــه مــا يــدل علــى الرضــا مــن 
تصــرف يف املبيــع أو نحــوه( 460/7 لذلــك كلــه فقــد حكمــت علــى 
املدعــى عليــه أصالــة بتســليم املدعــي مبلــغ خمســة وثمانــون ألــف ريــال 
وبعرضــه عليهمــا قــرر املدعــي قناعتــه باحلكــم كمــا قــرر املدعــى عليــه 
وكالــة عــدم القناعــة فجــرى إفهامــه بــأن لــه حــق االعتــراض بطلــب 
االســتئناف وذلــك خــال ثاثــون يومــا مــن تاريــخ اســتامه احلكــم وذلــك 
بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة وإن مضــت املــدة دون تقــدمي الئحــة اعتراضيــة 
اكتســب احلكــم القطعيــة وختمــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف 
آلــه  صباحــا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

ــه وســلم . حــرر يف  1434/02/05هـــ وصحب
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ............. القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/05/21 هـــ افتتحــت اجللســة 
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الســاعة الواحــدة والربــع وفيهــا حضــر الطرفــان املدعــي واملدعــى عليــه 
قــرار محكمــة  وردنــا  قــد  ســابقا وكان  هوياتهمــا  املدونــة  وكالــة 
االســتئناف الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة مبنطقــة مكــة املكرمــة برقــم 
3459777 يف 1434/3/10هـــ املتضمــن مــا نصــه )وبدراســة احلكــم 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة إعــادة املعاملــة 
لفضيلــة حاكمهــا ملناقشــة مــا ورد يف الائحــة االعتراضيــة املقدمــة 
مــن املدعــى عليــه بحضــور الطرفــن وإجــراء املقتضــى الشــرعي نحــوه 
وخاصــة الفقــرات الرابعــة والسادســة الفقــرة ب مــن الســابعة وبــاهلل 
التوفيــق قاضــي اســتئناف ............ و ............موافــق علــى احلكــم و......... 
ختــم وتوقيــع( وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بأنــه جــرى عــرض الفقــرة 
الرابعــة علــى املدعــي فأجــاب بقولــه أننــي بينــت أننــي بعــت علــى املدعــى 
ورفــوف  ومحابــس  وخاطــات  شــطافات  وهــي  صحيــة  مــواد  عليــه 
كاملــة  موجــودة  وهــي  وبزابيــز  واكــواع  ومغاســل  واكسســوارت 
بالكميــة والنــوع وهــذه صــورة منهــا ثــم ابــرز ثاث ورقــات هكذا اجاب 
ثــم جــرى إحلاقهــا يف املعاملــة وبعــرض الفقــرة السادســة علــى الطرفــن 
املتضمنــة بــان املدعــى عليــه اطلــع علــى البضاعــة وعايــن العيــب واختــار 
فســخ الشــراء أجــاب املدعــي بــأن هــذا لــم يحصــل وهــو غيــر صحيــح بــل 
ان املدعــى عليــه قــام بســداد ثاثــة أقســاط ممــا يــدل علــى قبولــه وعــدم 
طعنــه مبــا ذكــره مــن حــدوث العيــب كمــا قــرر املدعــى عليــه وكالــة 
ــة أقســاط  ــه فعــا قــام بســداد ثاث أن العامــل الــذي يعمــل لــدى موكل
ثــم توقــف وأمــا مــا يخــص الفقــرة ب مــن الفقــرة الســابعة واملتضمنــة 
تصــرف املدعــى عليــه بالبضاعــة فقــد ســبق ان اقــر املدعــى عليــه اصالــة 
بــان البضاعــة قــد خســرته كثيــرا كمــا اقــر يف هــذه اجللســة املدعــى 
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عليــه وكالــة ان موكلــه قــد تصــرف ببعــض البضاعــة الســليمة ثــم 
تبــن لــه وجــود بعــض العيــوب يف باقــي البضاعــة هكــذا اجــاب هــذا 
مــا لــزم اجلــواب عليــه والزلــت علــى مــا حكمــت بــه ســابقا وقــررت اعــادة 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف لاطــاع وتدقيــق احلكــم وختمــت اجللســة 
الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/21 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ............ القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف ففــي يــوم األربعــاء املوافــق1434/07/26 هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة العاشــرة صباحــا وكان قــد وردنــا قــرار محكمــة االســتئناف 
الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة مبكــة املكرمــة رقــم 34264857 وتاريــخ 
1434/07/10هـــ واملتضمــن مــا نصــه )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
اإلجــراء  بعــد  احلكــم  علــى  املوافقــة  تقــررت  االعتراضيــة  والائحــة 
األخيــر واهلل املوفــق ، قضــاة اســتئناف ......... ، و............ ، و............. 
ختــم وتوقيــع ( ومبوجــب قــرار محكمــة االســتئناف اكتســب احلكــم 
لــذا جــرى إثباتــه حتــى ال يخفــى وختمــت اجللســة العاشــرة  القطعيــة 
آلــه  وعلــى  نبينــا محمــد  علــى  اهلل  ، وصلــى  التوفيــق  وبــاهلل  والربــع 

وصحبــه وســلم. حــرر يف  1434/07/26 هـــ .
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قــد كفــل كفالــة غــرم وأداء وتســليم ملوكلــه كمــا هــو منصــوص يف 
العقــد املرفــق والكمبيالــة - وقــد قــام املكفــول بشــراء خمســة عشــر 
مكيفــا مببلــغ وقــدره ســبعة وعشــرون ألــف ريــال مبوجــب العقــد املبــرم 
ــًا  ــه إال مبلغ ــم يســدد مكفول ــة ول ــة ومبوجــب الكمبيال املرفــق باملعامل
وقــدره ألفــا ريــال فقــط وبقــي مبلــغ وقــدره خمســة وعشــرون ألــف ريــال  
وقــد حــل املبلــغ كامــا وطلــب إلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ كامــًا- 
وأوضــح املدعــي وكالــة بعــد ذلــك بقولــه : لقــد اشــترى املكفــول مــن 
موكلــي خمســة عشــر مكيفــا وبعــد املعاينــة باعهــا علــى البائــع نفســه - 
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صــادق املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى - وجــرى االطــاع علــى العقــد 
- إلعتــراف املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه بــأن البيــع بيــع عينــة وهــو 
محــرم وال يصــح علــى قــول جماهيــر أهــل العلــم، فــا يترتــب عليــه أي 
أثــر، ونظــرًا إلــى حــال املدعــي واملدعــى عليــه  فهمــًا يظنــان أن مــا قامــا 
بــه ال شــيء فيــه وأنــه مــن البيــع املبــاح ، ولــذا فهمــا قــد رضيــا بــه ، لذلــك 
كلــه  فقــد ألزمــت املدعــى عليــه ...... بدفــع مبلــغ وقــدره ثاثة عشــر ألف 
ريــال فقــط وهــو مــا تبقــى مــن رأس املــال ورددت دعــوى املدعــي وكالــة 
فيمــا زاد عــن ذلــك للســبب املذكــور آنفــًا وبذلــك حكمــت مــع بيــان 
حقيقــة مــا جــرى بينهمــا وأنــه محــرم - أبــدى املدعــى عليــه القناعــة أمــا 
املدعــي وكالــة فلــم يقنــع - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده أمــا بعــد  فلــدي أنــا )....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبكــة املكرمــة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمــة العامــة مبكــة املكرمة برقم 3392948 وتاريخ 1433/2/3 
هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 33243164 وتاريــخ 1433/2/3 هـــ  ففــي 
يــوم  الســبت املوافــق1433/02/20 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 9 
وفيهــا حضــر ............ ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  
..........  الوكيــل الشــرعي عــن املدعــي ................ مبوجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانية بغرب مبكــة برقم 320302007200 
يف 1431/7/1هـــ  ولــم يحضــر املدعــى عليــه ......... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..........  رغــم تبلغــه بنفســه لــذا فقــد قــررت 
ــى املــادة اخلامســة واخلمســن مــن  ــاًء عل ســماع الدعــوى والســير فيهــا بن



184

نظــام املرافعــات فادعــى املدعــي وكالــة علــى املدعــى عليــه قائــا يف 
تقريــر دعــواه: إن املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم قــد كفــل  
منصــوص يف  هــو  لــدى موكلــي كمــا  وتســليم  وأداء  غــرم  كفالــة 
العقــد املرفــق والكمبيالــة رقــم 2325 وتاريــخ 1432/1/20هـــ وقــد قــام 
املكفــول بشــراء خمســة عشــر مكيفــا مــن نــوع .... مــن موكلــي مببلــغ 
وقــدره ســبعة وعشــرون ألــف ريــال مبوجــب العقــد املبــرم املرفــق باملعاملــة 
ومبوجــب الكمبيالــة ولــم يســدد مكفولــه إال مبلــغ وقــدره ألفــان ريــال 
فقــط وبقــي مبلــغ وقــدره خمســة وعشــرون ألــف ريــال  وقــد حــل املبلــغ 
كامــا يف تاريــخ 1432/4/25هـــ لــذا أطلــب احلكــم عليــه بدفــع املبلــغ 
كامــًا هكــذا ادعــى،  وقــد أفــاد املدعــي وكالــة يف أثنــاء اجللســة 
بطريقــة البيــع وقــال  هــي علــى النحــو التالــي : لقــد اشــترى املكفــول من 
موكلــي خمســة عشــر مكيفــا وبعــد املعاينــة باعهــا علــى البائــع نفســه 
هكــذا أفــاد ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه 
........... ومــن ثــم تلــي علــى املدعــى عليــه مــا ضبــط يف اجللســة الســابقة 
فأقــره وقــال : جميــع مــا ذكــره املدعــى وكالــة صحيــح جملــة وتفصيــًا 
،وبســؤالهما عمــا تــودان إضافتهــا ؟ أجابــا بـــ : ال يوجــد ســوى مــا ذكــر 
وباالطــاع علــى املعاملــة والنظــر يف طياتهــا والعقــد املرفــق والكمبيالــة 
املذكــورة ومــا ذكــره املدعــي وأقــره عليــه وأن ذلــك كلــه صحيــح ؛ 
والعتــراف املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه بعقــد العينــة احملــرم علــى قــول 
جماهيــر أهــل العلــم وهــو عقــد ال يصــح ، فــا يترتــب عليــه أي آثــر، 
ونظــرًا الــى حــال املدعــي واملدعــى عليــه  فهمــًا يظنــان أن مــا قامــا بــه ال 
شــيء فيــه وأنــه مــن البيــع املبــاح ، ولــذا فهمــا قــد رضيــا بــه ، إذ قــد ســلم 
املدعــي اخلمســة عشــر ألــف ريــال ورد مكفــول املدعــى عليــه ألفــن ريــال 
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، لذلــك كلــه  فقــد ألزمــت املدعــى عليــه ......... بدفــع مبلــغ وقــدره ثاثــة 
عشــر ألــف ريــال فقــط وهــو رأس املــال ورددت دعــوى املدعــي وكالــة 
فيمــا زاد عــن ذلــك للســبب املذكــور آنفــًا وبذلــك حكمــت مــع بيــان 
حقيقــة مــا جــرى بينهمــا وأنــه محــرم يف كتــاب اهلل وســنة نبيــه وأنــه مــن 
كبائــر الذنــوب وأن ذلــك ممحــق لبركــة املــال وإن زاد ظاهــرًا وبعــرض 
احلكــم علــى الطرفــن أبــدى املدعــى عليــه القناعــة أمــا املدعــي وكالــة 
فلــم يقنــع وطلــب االســتئناف واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة وجــرى 
تســليمه نســخة مــن احلكــم ومت إفهامــه أن مــدة االعتــراض ثاثــون 
يومــًا تبــدأ مــن اســتامه نســخة مــن احلكــم مبضــي املــدة وعــدم تقــدمي 
الائحــة يســقط حقــه يف االســتئناف . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/03/22 هـــ  .
احلمــد هلل وحــده أمــا بعــد: ففــي يــوم  األحــد املوافــق1433/10/29 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 8،45 صباحــًا  وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة 
واملدعــى عليــه وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مرفــق 
بهــا القــرار رقــم 33351209 وتاريــخ 1433/7/21هـــ  ونصــه » احلمــد 
ــى رســول اهلل، وبعــد:- نحــن قضــاة  هلل وحــده، والصــاة والســام عل
االســتئناف مبنطقــة مكــة  اخلامســة يف محكمــة  احلقوقيــة  الدائــرة 
املكرمــة جــرى منــا االطــاع علــى املعاملــة الــواردة إلــى هــذه احملكمــة 
رقــم  املكرمــة  مبكــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  بكتــاب 
الصــادر  املشــتملة علــى احلكــم  وتاريــخ 1433/7/13هـــ   33243164
مــن فضيلــة الشــيخ ..............  القاضــي  يف احملكمــة العامــة مبكــة 
املكرمــة املســجل بعــدد 33238846 وتاريــخ 1433/5/10هـــ املتضمــن 
دعــوى ............ ضــد ........... احملكــوم فيــه مبــا دون الصــك، وبدراســة 
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احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر إعادتهــا لفضيلــة 
ــال هــو خمســة عشــر  ــت أن رأس امل ــه أثب ــا ملاحظــة أن فضيلت حاكمه
ألــف ريــال ولــم يوضــح كيفيــة ثبــوت ذلــك. واهلل املوفــق وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .قاضــي اســتئناف .............. 
ختــم وتوقيــع قاضــي اســتئناف ........ ختــم وتوقيــع لــه إضافــة رئيــس 
الدائــرة ........ ختــم وتوقيــع » ا.هـــ وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة عــن 
هــذه امللحوظــة أن املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه قــد قــرروا يف اجللســة 
األولــى أن رأس املــال مبلــغ وقــدره خمســة عشــر ألــف ريــال، فقــد اشــترى 
مكفــول املدعــى عليــه مــن املدعــي أصالــة خمســة عشــر مكيفــًا بثمــٍن 
آجــل قــدره ســبعة وعشــرون ألــف ريــال ثــم بــاع املشــتري علــى البائــع 
املكيفــات بثمــن حــال قــدره خمســة عشــر ألــف ريــال، لكــن ضبــط  
ســؤالهما  مت  عليــه   واملدعــى  وكالــة  املدعــي  وحلضــور  فــات،  ذلــك 
مــرة أخــرى عــن طريقــة البيــع والثمــن احلــال واملؤجــل فأجابــا بنفــس 
مــا أجابــا بــه يف اجللســة األولــى، هــذا مــا مت ضبطــه لرفعــه حملكمــة 
االســتئناف لتدقيقــه حســب املتبــع وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى 
ــه وســلم . حــرر الســاعة 9،45 صباحــًا  ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل نبين

يف  1433/10/29 هـــ  .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبكــة املكرمــة  والقائــم بعمــل املكتــب القضائــي رقــم )24(  هــذا 
 34374685 برقــم  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  وردتنــا  وقــد 
 3444605 رقــم  التصديــق  قــرار  بهــا  مرفقــا  1434/3/7هـــ   وتاريــخ 
وتاريــخ 1434/2/23هـــ ونصــه » احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام 
علــى رســول اهلل وبعــد :- نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة 
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اخلامســة يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا 
االطــاع علــى هــذا احلكــم الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ..... القاضــي 
باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة املســجل بعــدد 33238846 وتاريــخ 
فيــه  احملكــوم   ........ ضــد   ........... دعــوى  املتضمــن  1433/5/10هـــ 
والئحتــه  ضبطــه  وصــورة  احلكــم  وبدراســة  الصــك  باطــن  دون  مبــا 
االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم قاضــي 
اســتئناف ........... ختــم وتوقيــع قاضــي اســتئناف ......... ختــم وتوقيــع 
التهميــش  جــرى  فقــد  »وعليــه  وتوقيــع  ختــم   ........... الدائــرة  رئيــس 
مبوجبــه، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 

يف  1434/05/27 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبكــة املكرمــة والقائــم بعمــل املكتــب القضائــي رقــم )24(  ففــي يــوم  
الثاثــاء املوافــق1434/6/20 هـــ  حضــر املدعــي وكالــة ........ ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........بصفتــه وكيــًا عــن املدعــي 
اإلقــرار،  تخولــه  والتــي  ســابقًا  املرصــودة  الوكالــة  مبوجــب  وذلــك 
ــه بالصــك رقــم  ــغ احملكــوم ل ــه لكامــل املبل وقــد قــرر اســتام موكل
33238846 يف 1433/5/10هـــ وقــدره ثاثــة عشــر  ألــف ريــال ، وبذلك 
تكــون الدعــوى منتهيــة وليــس للمدعــي مطالبــة املدعــى عليــه ............. 
مبوضــوع هــذه الدعــوى .وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/6/20 هـــ .
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: 3428208 تاريُخه: 1434/2/3هـ     كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3410607

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34168643تاريخه: 1434/3/22هـ

بيــع - بيــع قطــع أراضــي - املطالبــة بإثبــات امللكيــة لــأرض وإفراغهــا 
بصــك امللكيــة - عــدم صفــة املدعــى عليــه يف الدعــوى - رد الدعــوى 

وإخــاء ســبيل املدعــى عليــه . 

مــا أســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة والــواردة 
يف تســبيب حكمــه .

قــام املدعــي بشــراء قطــع أراضــي مــن وكيــل مالــك األرض بوثيقــة 
مبايعــة بينهمــا دون تســليم صــك بتملكهــا - مت الغــاء صــك الوكالــة - 
وملــا كانــت الدعــوى تـقـــام علــى األصيــل ال على الـــوكيل، لذلك كـلـــه 
فقد صـــدر احلكـــم برد دعوى املدعي وإخـــاء ســبيل املدعى عليه منها 
لعــدم صفتــه يف الدعــوى وأفهــم املدعــي بــأن لــه التقــدم بدعــواه ضــد 
البائــع، اعتــرض املدعــي علــى احلكــم - صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلدي أنا 
)....( القاضــي يف احملكمــة العامــة بالباحــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة 
 3410607 برقــم  بالباحــة  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا 
وتاريــخ 1434/01/06هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 3447863 وتاريــخ 
1434/01/06هـــ  ففــي يــوم األحــد املوافق1434/02/03هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة العاشــرة وفيهــا حضــر ......... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم  ............ فادعــى علــى احلاضــر معــه ........... ســعودي 
عليــه:  دعــواه  يف  قائــا   ....... رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية 
إنــه بتاريــخ 1431/9/22هـــ اشــتريت مــن املدعــى عليــه احلاضــر قطــع 
التابــع ملنطقــة   ...... الواقــع يف مركــز   ...... تقــع يف مخطــط  أراضــي 
 51 برقــم  بيــده  محكمــة  مــن  الصــادر  بالصــك  واململوكــة  الباحــة 
وتاريــخ 1414/4/4هـــ ، وهــي القطــع رقــم 674 ورقــم 675 ورقــم 676 
ورقــم 677 والبالــغ مســاحة كل منهــا ألــف ومائتــا متــر مربــع ، وبقيمــة 
قدرهــا أربعــة عشــر ألــف ريــال لــكل قطعــة ، ليكــون املبلــغ اإلجمالــي 
ــه احلاضــر  ــال ســلمتها للمدعــى علي ــغ قــدره ســتة وخمســون ألــف ري مبل
ومت كتابــة وثيقــة مبايعــة بيننــا بهــذا الشــأن يف تاريخــه ولكــن املدعــى 
عليــه لــم يفــرغ لــي األرض ولــم يســلم لــي صــك متلكهــا حتــى اآلن لــذا 
أطلــب إثبــات متلكــي لهــذه القطــع وإفراغهــا لــي ومتكينــي منهــا هــذه 
دعــواي وبعــرض مــا جــاء يف دعــوى املدعــي علــى املدعــى عليــه أجــاب 
قائــا مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه كلــه صحيــح ولكنــي بعتــه األرض 
بصفتــي وكيــا عــن مالــك األرض ................ حيــث كنــت وكيــا 
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ــى األرض الصــك املشــار إليــه يف الدعــوى  ــه حينهــا ، وقــد كان عل عن
ولكــن مت نقضــه مــن قبــل احملكمــة العليــا لوجــود إشــكاالت ال أعلــم 
تفاصيلهــا حتديــدا وكان املدعــي علــى علــم بذلــك كلــه ، ولــذا فإنــه 
ال عاقــة لــي مبــا يطلبــه املدعــي والدعــوى تقــام علــى البائــع أصالــة لــذا 
أطلــب رد دعــوى املدعــي هــذه إجابتــي وبعــرض مــا جــاء يف جوابــه علــى 
املدعــي وســؤاله عنــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــى عليــه صحيــح ، 
وكنــت علــى علــم بــأن الصــك غيــر مكتمــل وأن هــذا احلاضــر وكيــل 
عــن ............. ولكنــي أطلــب إلزامــه كونــه مــن اســتلم املبالــغ وكتــب 
الوثائــق بالبيــع هكــذا أجــاب وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابة 
ومــا قــرره الطرفــان وحيــث صــادق املدعــي علــى مــا دفــع بــه املدعــى عليــه 
مــن كونــه وكيــا ال أصيــا يف البيــع املشــار إليــه بالدعــوى ونظــرا 
إلــى أن الدعــوى تقــام علــى األصيــل ال علــى الوكيــل كمــا هــو متقــرر 
شــرعا، لذلــك كلــه فقــد حكمــت بــرد دعــوى املدعــي وإخــاء ســبيل 
ــه  ــأن ل ــه يف الدعــوى وأفهمــت املدعــي ب ــا لعــدم صفت ــه منه املدعــى علي
التقــدم بدعــواه ضــد البائــع وبعرضــه عليهمــا قــرر املدعــى عليــه قناعتــه 
باحلكــم وقــرر املدعــي اعتراضــه عليه مســتعدا بتقدمي الئحــة اعتراضية 
فأفهمتــه بــأن ســيتم تســليمه نســخة مــن صــك احلكــم هــذا اليــوم ولــه 
االعتــراض عليــه خــال ثاثــون مــن تاريــخ هــذا اليــوم وإذا لــم يتقــدم 
املــدة ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب  باعتراضــه خــال هــذه 
العاشــرة  الســاعة  اجللســة  وختمــت   ، ذلــك  ففهــم  القطعيــة  احلكــم 
والنصــف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/03 هـــ
احلمد هلل وحده وبعد ويف يوم الســبت املوافق 1434/04/06هـ افتتحت 
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محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد  عشــرة  احلاديــة  الســاعة  اجللســة 
االســتئناف مبكــة املكرمــة برقــم 34648043 يف 1434/03/25هـــ 
السادســة  احلقوقيــة  الدائــرة  مــن  الصــادر  التصديــق  قــرار  وبرفقهــا 
1434/03/22هـــ  يف   34168643 برقــم  االســتئناف  مبحكمــة 
واملتضمــن بعــد املقدمــة مــا نصــه » وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه 
والئحتــه االعتراضيــة تقــرر املوافقــة علــى احلكــم ، وبــاهلل التوفيــق 
وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم قاضــي اســتئناف 
....... ختــم وتوقيــع قاضــي اســتئناف .......... ختــم وتوقيــع رئيــس الدائــرة 
.......... ختــم وتوقيــع » انتهــى نصــه وقــد ظهــر مبضمونــه علــى الصــك ، 
وللعلــم جــرى حتريــره وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم 

. حــرر يف 1434/04/06هـــ
ــرى  ــد جـ ــى رســول اهلل ، وبعــد:  فقـ احلمــد هلل ، والصــاة والســام عل
مّنــا نحـــن رئيــس وأعضــاء الدائـــرة احلقوقيـــة السادســة يف محكمــة 
احلكــم  هــذا  علـــى  االطــاُع  املكرمـــة  مكـــة  مبنطقــة  االســتئناف 
العامــة  باحملكمــة  القاضــي   .........  / الشــيخ  فضيلــة  مــن  الصــادر 
بالباحــة واملســجل بعـــدد 3428208 وتاريــخ 1434/2/3هـــ  املتضمــن 
ــة  ــه ، وبدراسـ ــه مبــا دون باطن دعــوى ............ ضــد ........ احملكــوم فيـ
ــة علـــى  ــه و الئحتــه االعتراضيــة تقـــررت املوافقـ ــورة ضبطـ احلكــم وصـ
احلكم ، واهلل املوفق وصلـــى اهلل علـــى نبينا محمد وعلـــى آلـــه وصحبـــه 

وســلم .
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: 34208897  تاريُخه: 1434/5/7هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3413329  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34274047 تاريخه: 1434/7/19هـ

بيــع أرض - طلــب إعــادة ثمــن املبيــع لعــدم القــدرة علــى التســليم - 
اإلقــرار بقبــض الثمــن وعــدم القــدرة علــى التســليم - األرض أمــاك 

حكوميــة - احلكــم ببطــان البيــع واســتعادة ثمــن املبيــع .

مــن شــروط البيــع الصحيــح أن يكــون مقــدورا علــى تســليمه. كشــاف 
القنــاع )332/7( .

ــه أرضــًا ســكنية وســلمه  ــه اشــترى مــن املدعــي علي ادعــى املدعــي بأن
ثمنهــا وعندمــا أراد البنــاء فيهــا منعتــه اجلهــة املختصــة مــن ذلــك لكــون 
األرض مــن أمــاك الدولــة وهدمــت الســور الــذي بنــاه فيهــا ، و لــذا طلــب 
إعــادة املبلــغ الــذي ســلمه للمدعــى عليــه - أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف 
الدعــوى ودفــع بأنــه ميلــك األرض لكــن ليــس لديــه مــا يثبــت ملكيتــه 
لهــا وال يســتطيع معارضــة الدولــة - املدعــى عليــه بــاع أرضــًا ال صــك 
فيهــا وقــد اســتلمتها الدولــة واعتــرف أنــه ال يســتطيع أن مينــع الدولــة 
ومــن شــروط البيــع الصحيــح أن يكــون مقــدورا علــى تســليمه - قضــت 
احملكمــة ببطــان البيــع محــل الدعــوى وألزمــت املدعــى عليــه بإعــادة 
املبلــغ املدعــى بــه للمدعــي - عــارض املدعــى عليــه علــى احلكــم - قــررت 

محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم .
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احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا )....( القاضي باحملكمة العامة مبحافظة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــاء علــى املعامل صامطــة وبن
العامــة مبحافظــة صامطــة برقــم 3413329 وتاريــخ 1434/01/10هـــ 
ففــي  1434/01/10هـــ  وتاريــخ   3462413 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
يــوم األحــد املوافق1434/03/08هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 10 
وفيهــا حضــر )....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )......( 
وحضــر حلضــوره )......( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
)......( ثــم أدعــى املدعــي قائــا لقــد اشــتريت مــن هــذا احلاضــر ، أرض 
ســكنية مســاحتها 40متــر يف 50 متــر تقــع شــمال قريــة )....( مببلــغ 
ســتن ألــف ريــال وعندمــا أردت البنــاء اعترضتنــي الدولــة وقالــت هــذه 
األرض مــن أمــاك الدولــة وخرجــت علــي جلنــة التعديــات وهدمــت الســور 
ــر املنطقــة  ــي أمي ــك أفادن ــى ذل ــم بعــد اعتراضــي عل ــا ث ــه فيه ــذي بنيت ال
بــان هــذه األرض ملــك مــن أمــاك الدولــة ولــك الرجــوع علــى البائــع ألنــه 
ــغ الــذي ســلمته لــه وقــدرة ســتون  ــاع مــا ال ميلــك لــذا أطلــب إعــادة املبل ب
ألــف ريــال وأمــا مــا يتعلــق باخلســارة التــي خســرتها يف األرض مــن تســوير 
وردم لهــا فيعوضنــي اهلل فيهــا هــذه دعــواي ثــم جــرى عــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــة فأجــاب قائــا نعــم صحيــح مــا ذكــرة املدعــي مــن البيــع 
لــألرض واســتامي للقيمــة ولكــن أنــا ال أملــك أن أمنــع الدولــة عــن هــذه 
األرض وقــد اشــتريتها عــام 1383هـــ واجلــزء الــذي بعتــه للمدعــي وجــزء 
مــن األرض التــي اشــتريت وأنــا ال اســتطيع أن أعــارض الدولــة هكــذا 
أجــاب وحيــث األمــر كذلــك طلبــت مــن املدعــي حتريــر دعــواه وحتديــد 
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األرض بالتفصيــل ففــي يــوم االثنــن املوافــق 1434/05/06هـــ حضــر 
ثــم أبــرز املدعــي كروكــي  املدعــي وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه 
لــألرض محــل النــزاع يــن حــدود األرض وأطوالهــا وهــو كمــا يلــي أواًل 
: مــن الشــمال يبــدأ مــن الغــرب بطــول 40م وبزاويــه 88 درجــة ويحــده 
شــارع مقتــرح عــرض 10م مناصفــه بــن البائــع واملجــاور الشــيخ )........( 
ومــن اجلنــوب يبــدأ مــن الشــرق بطــول 40.00م وبزاويــه 88 درجــة ويحــده 
ــة 92  ــدأ مــن الشــمال بطــول50م وبزاوي ــع )........( و)........( ومــن يب البائ
درجــة ويحــده شــارع مقتــرح عــرض 10م مــن قبــل البائــع ومــن الغــرب 
يبــدأ مــن اجلنــوب بطــول 50م وبزاويــة 92 درجــة ويحــده إســفلت )........( 
عــرض أربعــن متــر واملســاحة اإلجماليــة ألــف وتســعمائة وثمــان وتســعن 
متــر مربــع وخمســن ســنتمتر )1998.50م2( وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه أجــاب قائــا نعــم هــذه حــدود األرض وصحيــح هــذا املســح ثــم أبــرز 
املدعــي صــورة خطــاب مــن وكيــل إمــارة منطقــة جــازان موجــه إلــى 
محافظــة )........( ويفيــد أن املدعــي أشــترى األرض محــل النــزاع وأن 
جلنــة التعديــات خرجــت لــألرض وأتضــح أنهــا مــن األراضــي احلكوميــة 
ويطلــب مــن احملافظــة منــع اجلميــع مــن األرض إال مــن لديــه مستمســك 
شــرعي مكتمــل اإلجــراءات النظاميــة وإفهــام املدعــي وهــو املشــتري 
بــأن لــه احلــق يف الرجــوع بالثمــن علــى مــن باعــه... الــخ وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه أفــاد قائــا أن اخلطــاب الصــادر مــن اإلمــارة ال يعلمــون عــن 
أرضــي وأنهــا لــي وأنــا بعــت مــا أملــك هكــذا أجــاب ثــم ســألت املدعــى 
عليــه هــل جلنــة التعديــات خرجــت لــألرض و أزالــت مــا فيهــا فأجاب قائا 
نعــم ثــم ســألته هــل علــى هــذه األرض صــك شــرعي يثبــت متلــكك لهــا 
فأجــاب قائــا ال لــم أخــرج بهــا صــك شــرعي وليــس لهــا مخطــط معتمــد 
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مــن الدولــة هكــذا أجــاب ففــي يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/05/07هـــ 
حضــر املدعــي وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وبعــد تأمــل مــا ســبق 
ضبطــه لــذا وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ولكــون املدعــى 
عليــه بــاع أرضــا ال صــك فيهــا وقــد اســتلمتها الدولــة واعتــرف أنــه ال 
يســتطيع أن مينــع الدولــة ومبــا أن هــذا البيــع مخالــف للنظــام ومبــا أن مــن 
شــروط البيــع الصحيــح أن يكــون مقــدورا علــى تســليمه كمــا ذكــر 
الفقهــاء ذلــك أنظــر كشــاف القنــاع مجلــد 7 يف صفحــة 332 لــذا كلــه 
ثبــت لــدي بطــان هــذا البيــع وألزمــت املدعــى عليــه بإعــادة مبلــغ ســتن 
ألــف ريــال للمدعــي وهــي قيمــة البيــع هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــرر عــدم القناعــة وطلــب متكينــه 
تقــدمي الئحــة اعتراضيــة و أفهمتــه بــأن عليــه مراجعــة احملكمــة اليــوم 
بعــد الظهــر الســتام نســخة احلكــم وأن لــه مــدة ثاثــن يومــًا ليقــدم 
ــا  ــم يقــدم اعتراضــه خاله ــا وإن انتهــت هــذه املــدة ول اعتراضــه خاله
فــإن احلكــم يكتســب الصفــة القطعيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/5/7هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هذا اليوم االثنــن 1434/08/15هـ افتتحت 
ــة مــن محكمــة  اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف وقــد وردتنــا املعامل
االســتئناف مبنطقــة عســير برقــم 341611831 وتاريــخ 1434/8/8هـــ 
1434/07/19هـــ  وتاريــخ   34274047 برقــم  تصديــق  قــرار  وبرفقهــا 
يتضمــن املوافقــة علــى احلكــم وتنبيــه بإفهــام املدعــى عليــه بــأن إقامــة 
الدعــوى علــى مــن بيــده األرض وأمــرت بإحلــاق ذلــك بالضبــط والصــك 
وســجله وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبه 

وســلم حــرر يف 1434/08/15هـــ.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة 
صامطــة ففــي هــذا اليــوم الثاثــاء 1435/01/02هـــ افتتحــت اجللســة 
ــة عشــر وفيهــا حضــر املدعــي وقــرر باســتامه لكامــل  الســاعة احلادي
ذلــك  بإحلــاق  وأمــرت  الصــك  هــذا  باطــن  بــه يف  لــه  املبلــغ احملكــوم 
بالضبــط والصــك وســجله وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1435/01/02هـــ .
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: 34283451 تاريُخه: 1434/8/1هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3413552

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34344474 تاريخه: 1434/10/29هـ

بيــع - بيــع تــور واملطالبــة بقيمتهــا - افتقــاد املدعــي البينــة - شــهادة 
الشــهود العــدول لصالــح املدعــى عليهمــا - صــرف النظــر عــن دعــوى 

املدعــي .

ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد يف تسبيب حكمه .

ادعــى املدعــي بأنــه بــاع للمدعــى عليهمــا متــرًا منوعــًا مببلــغ ســددا منــه 
املدعــى  بالســداد حــااًل- أنكــر  إلزامهمــا  وبقــي مبلــغ وطلــب  مبلغــًا 
عليهمــا مــا جــاء يف الدعــوى - ال بينــة للمدعــي - أحضـــر املدعــى عليهمــا 
شــهودًا جـــرى تعديلهــم - صـــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى 
املدعــي - اعتــرض املدعــي علــى احلكــم - صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
باملدينــة املنــورة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمة العامة باملدينة املنورة برقم 3413552 وتاريخ 1434/01/10 
هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 3463615 وتاريــخ 1434/01/10 هـــ  يف 
يــوم  األحــد املوافــق1434/02/03 هـــ فتحــت اجللســة الســاعة 00 : 08  
لســماع دعوى ...........  ضد .............. ســعودي  اجلنســية مبوجب الســجل 
وانتهــى  املذكــور  املدعــى عليــه  وفيهــا حضــر   .............. رقــم  املدنــي 
الوقــت احملــدد ولــم يحضــر املدعــي وال وكيــٌل ولــم يقــدم عــذرًا مقبــواًل 
يــوم  الثاثــاء  لــذا فقــد جــرى شــطب القضيــة للمــرة األولــى ،  ويف 
املوافــق1434/04/16 هـــ فتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف 
صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي ........ باكســتاني اجلنســية مبوجب رخصة 
اإلقامــة رقــم .............. وانتهــى الوقــت احملــدد ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
ولــم يردنــا مــا يفيــد تبلغــه لــذا رفعــت اجللســة وأفهــم باحلضــور يــوم الســبت 
املوافــق 1434/5/25هـــ الســاعة العاشــرة والنصــف صباحــًا ، ويف يــوم 
الســبت املوافــق 1434/5/25هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي 
املذكــور بعاليــه وحضــر حلضــوره كٌل مــن ........... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...........و........... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ............ وادعــى قائــًا : إننــي بعــت للمدعــى عليهمــا 
متــرًا منوعــًا مببلــغ وقــدره أربــع مئــة وثاثــون ألــف ريــال ســددا منهــا مبلغــًا 
وقــدره مئتــان وتســعون ألــف ريــال وبقــي لــي يف ذمتهمــا مبلغــًا وقــدره 
إلزامهمــا  وأطلــب  اآلن  حتــى  يســدداها  لــم  ريــال  ألــف  وأربعــون  مئــة 
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بالســداد حــااًل هــذه دعــواي وبعــرض دعــواه علــى املدعــى عليهمــا األول 
.... واملدعــى عليــه الثانــي ..... أجابــا : إننــا شــريكان يف داللــة التمــور يف 
مكتــب ........... وشــركائه وكان لنــا شــريك اســمه ......وقــد تــويف ومــا 
ادعــاه مــن أننــا اشــترينا منــه متــرًا باملبلــغ الــذي ذكــره فليــس بصحيــح 
وثمانــون  مئــة وثاثــة  وقــدره ســبع  لنــا يف ذمتــه مبلغــًا  أن  والصحيــح 
ــا مــن نطالبــه ال العكــس  ــااًل وأنن ــة وخمســة وســبعون ري ــع مئ ألفــًا وأرب
ونحــن ال نبيــع وال نشــتري وإمنــا عملنــا داللــة فقــط وبســؤال املدعــي ألــك 
بينــة ؟0أجــاب :ليــس لــدي بينــة ، وبســؤالهما ألكمــا بينة؟0أجابــا : 
نعــم ومســتعدان إلحضارهــا يف اجللســة القادمــة ،ورفعــت اجللســة ليــوم 
ــوم  الســبت  الســبت 1434/7/29هـــ الســاعة العاشــرة صباحــًا ، ويف ي
صباحــًا    العاشــرة  الســاعة  اجللســة  فتحــت  هـــ  املوافــق1434/07/29 
ســابقًا  منهمــا  كُل  هويــة  املــدون  عليهمــا  واملدعــى  املدعــي  حضــر 
وأحضــر املدعــى عليهمــا كًا مــن : .......... ســوداني اجلنســية مبوجــب 
رخصــة اإلقامــة رقــم ...... وعمــره 64 ســنة وهــو موظــف محاســب لــدى 
املدعــى عليهمــا إقامتــه يف املدينــة حــي املصانــع وبســؤاله عمــا لديــه 
ــدى املدعــى عليهمــا  ــل ل مــن شــهادة أجــاب : أشــهد هلل أن املدعــي عمي
يشــتري منهمــا التمــور مــن احلــراج ويقــوم بتخزينهــا يف ثاجتــه اخلاصــة 
ثــم يبيعهــا مبعرفتــه ويقــوم بدفــع دفعــات ملكتــب املدعــى عليهمــا ......... 
وشــركائه ومــا يتبقــى مــن التمــور يرجعهــا إلــى احلــراج لبيعهــا ويحــرج 
عليهــا املدعــى عليهمــا وتبــاع لشــخص آخــر ويأخــذ فواتيــر مــن املكتــب 
املذكــور بالبيــع والشــراء كلمــا طلــب ذلــك ويأخــذ إيصــال ســند قبــض 
ــغ مــن شــخص آخــر تنــزل يف  ــه مبال ــي يدفعهــا وإذا حولــت ل ــغ الت باملبال
حســابه بنــاًء علــى طلبــه ويف آخــر تعامــل لــه مــع املكتــب كان يف تاريــخ 
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ومــازال يف  ريــااًل  عليــه 783475.30  املتبقــي  1431/7/28هـــ وكان 
ذمتــه للمكتــب واهلل علــى مــا أقــول شــهيد. وأحضــرا .............. ســوداني 
اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ........ وعمــره 35 ســنة ومحــل 
ــر عــن  ــورة احلــرة الشــرقية وهــو مســتخرج الفواتي ــة املن ــه يف املدين إقامت
طريــق احلاســب اآللــي لــدى مكتــب .......... وشــركائه وبســؤاله عمــا 
لديــه أجــاب : أشــهد هلل أن املدعــي ............. كان يشــتري مــن مكتــب 
................. وشــركائه متــورًا ويأخــذ مــن عنــدي الفواتيــر بعــد تســجيلها 
يف دفتــر احلســاب ســواء شــراًء أو بيعــًا وكذلــك إذا دفــع مبلغــًا يتــم عمــل 
ســند قبــض لــه وينــزل علــى هــذا املبلــغ يف الدفتــر ويف اجلهــاز وهــو مديــن 
للمكتــب يف الوقــت مببلــغ  783475.30 ريــااًل لــم يســدد منهــا شــيئًا 
واهلل علــى مــا أقــول شــهيد. وبعــرض شــهادتهما علــى املدعــي أجــاب : 

الشــاهدان عامــان لديهمــا .
 لــذا طلبــت مــن املدعــى عليهمــا تعديــل الشــاهدين فأحضــرا  كًا مــن : 
................  مصري اجلنســية مبوجب رخصة اإلقامة رقم ....................... 
وعمــره 59 ســنة وهــو موظــف يف املكتــب املذكــور وإقامتــه يف املدينــة 
حــي املغيســلة و................ مصــري اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم 
ــه  ــب املذكــور وإقامت ............. وعمــره 44 ســنة وهــو موظــف يف املكت
يف املدينــة حــي املغيســلة وبســؤالهما عــن الشــاهدين أجابــا : نشــهد هلل 
أن الشــاهدين عــدالن مقبــوال الشــهادة محافظــان علــى الصــاة وعلــى 
صيــام االثنــن واخلميــس هكــذا شــهدا. ولــذا أفهمــت املدعــي بأنــه ليــس 
لــه إال ميــن املدعــى عليهمــا فاســتعدا بذلــك وقــرر املدعــي : ال أطلــب 
ميينهمــا ألنهمــا ســيكذبان فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي 
وإنــكار املدعــى عليهمــا وعــدم بينــة املدعــي وإحضــار املدعــى عليهمــا 
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البينــة املعدلــة املعارضــة لدعــوى املدعــي فقــد صرفــت النظــر عــن طلــب 
املدعــي وأخليــت ســبيل املدعــى عليهمــا وأفهمتــه بأنــه ليــس لــه إال ميــن 
املدعــى عليهمــا متــى طلبهــا هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبإعانــه 
علــى األطــراف قــرر املدعــي عــدم القناعــة لــذا قــررت تســليم املدعــي 
نســخة مــن احلكــم لتقــدمي اعتراضــه خــال املــدة النظاميــة وإال ســوف 
يكتســب احلكــم القطعيــة  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/29 هـــ
ــة مــن محكمــة االســتئناف  ــا املعامل احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد وردتن
وبرفقهــا  1434/11/4هـــ  وتاريــخ   3463615 رقــم  رئيســها  بخطــاب 
 34344474 برقــم  اخلامســة  احلقوقيــة  الدائــرة  مــن  الصــادر  القــرار 
وتاريــخ 1434/10/29هـــ ونــص احلاجــة منــه : وبدراســة احلكــم وصــورة 
ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم أ.هـــ نــص 
احلاجــة منــه قاضــي اســتئناف ............. ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف 
........... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ................. ختمــه وتوقيعــه وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/11/24 هـــ .
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: 34183471   تاريُخه: 1434/4/9هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3434349

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34216809 تاريخه: 1434/5/20هـ

بيــع - عقــار - شــراء منــزل - دعــوى علــى ولــي قاصــر بإثبــات شــراء 
عقــار واحلكــم بإفراغــه - اعتبــار إقــرار املدعــى عليــه البالــغ شــهادة يف 
حــق املدعــى عليــه القاصــر - ال يقــض علــى القاصــر إال ببينــة - صحــه 
البيــع واســتام الثمــن والتهميــش علــى صــك امللكيــة بانتقــال امللــك . 

1- ال يقــض علــى القاصــر إال ببينــه قــال يف كشــاف القنــاع 159/15 
)وإن ادعــى علــى غائــب مســافة قصــر ولــو يف غيــر عملــه أو ادعــى علــى 
ممتنــع مــن احلضــور ملجلــس احلكــم أي مســتتر إمــا يف البلــد أو يف مــا 
دون مســافة قصــر أو ادعــى علــى ميــت أو صغيــر أو مجنــون بــا بينــة 
لــم تســمع دعــواه ألنــه ال فائــدة فيهــا ولــم يحكــم لــه بــا ادعــاه حلديــث 
)لــو يعطــى النــاس بدعواهــم( وإن كان لــه بينــة ســمعها احلاكــم 

وحكــم بهــا يف حقــوق اآلدميــن(.
2- املادة )179( من نظام املرافعات.

ادعــى املدعــي علــى املدعــى عليهــم ومــن ضمنهــم ولــي قاصــر أنــه اشــترى 
منهــم ومــن مــورث القاصــر قبــل وفاتــه بيتــًا مت تســليم ثمنــه - طلــب 
املدعــي إثبــات هــذا الشــراء وإفــراغ صــك البيــت باســمه - أقــر املدعــى 



203

عليهــم مبــا جــاء يف دعــوى املدعــى - حيــث إنــه ال يقــض علــى القاصــر 
إال ببينــه جــرى طلــب البينــة مــن املدعــى - قــرر أن البينــة شــهادة املدعــى 
عليهــم - شــهد اثنــان مــن املدعــى عليهــم بصحــة مــا ورد يف الدعــوى- 
جــرى تعديــل الشــاهدين - جــرى االستفســار عــن ســريان مفعــول الصــك 
موضــع الدعــوى - وردت اإلجابــة بــأن الصــك ســاري املفعــول- صــدر 
ــة  ــى صــك امللكي ــع واســتام الثمــن والتهميــش عل احلكــم بصحــة البي
بانتقــال امللــك للمدعــى بعــد اكتســاب احلكــم القطعية- رفعــت املعاملة 
حملكمــة االســتئناف لوجــود قاصــر - صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف .

ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام عل
أنــا )....( القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف يف الســاعة التاســعة 
مــن هــذا اليــوم االثنــن املوافــق 1434/2/11هـــ عقــدت اجللســة للنظــر 
يف دعــوى ...... ضــد ...ورفقــاه بطلــب إثبــات شــراء عقــار املقيــدة برقــم 
34165820 يف 1434/1/19هـــ  واحملالــة مــن فضيلــة الرئيــس برقــم 
3434349 يف  1434/1/19هـــ ويف هــذه اجللســة حضــر ...... ســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم ...بصفتــه وكيــًا عــن املدعــي ... مبوجــب الوكالة 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة مبكــة املكرمــة برقــم 33485487 
واإلقــرار  واملرافعــة  املدافعــة  حــق  تخولــه  والتــي  يف 1433/12/27هـــ 
واإلنــكار والصلــح وادعــى علــى احلاضريــن معــه ...ســعودي بالســجل 
املدنــي رقــم ...و...ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...و...ســعودي بالســجل 
...مبوجــب  عــن  وكيــا  وبصفتــه  نفســه  عــن  ...أصالــة  رقــم  املدنــي 
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الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة بالطائــف برقــم 28326 
ــة الصــادرة  يف 1432/6/5هـــ وبصفتــه وكيــًا عــن ...مبوجــب الوكال
1434/2/5هـــ   يف   34141028 بالطائــف  الثانيــة  العــدل  كتابــة  مــن 
وبصفتــه وكيــًا عــن ...مبوجــب الوكالــة الصــادر مــن كتابــة العــدل 
الثانيــة بالطائــف برقــم 34139175 يف 1434/2/5هـــ أصالة عن نفســها 
وبصفتهــا وليــة علــى ... و... و... أبنــاء ...مبوجــب صــك الواليــة الصــادر 
مــن هــذه احملكمــة برقــم 17/1/27 يف 1432/5/15هـــ قائــا يف دعواه 
لقــد اشــترى موكلــي مــن املدعــى عليهــم احلاضريــن ومــن ... مــورث 
موكلــي احلاضــر .... بتاريــخ 1432/2/1هـــ بيتــًا مــن دور واحــد يقــع بحي 
املــاوي مبكــة املكرمــة وحــدوده شــرقًا وشــامًا ملــك ...وغربــًا الشــارع 
العــام وجنوبــًا ملــك ...واململــوك مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة 
عــدل مكــة برقــم 3/161/42 يف 1411/6/7 بثمــن قــدره مليــون ريــال 
ــي حتــى اآلن لــذا أطلــب ســؤالهم  ــم يفرغــوا ملوكل اســتلموه كامــًا ول
وإثبــات شــراء موكلــي لهــذا البيــت وإفــراغ صكــه باســمه هــذه دعــواي 
وبعرضهــا علــى املدعــى عليهــم أجــاب كل واحــد منهــم قائــًا مــا ذكــره 
ــا ... رحمــه اهلل  ــح وقــد اســتلمنا وأخين ــة يف دعــواه صحي املدعــي وكال
قبــل وفاتــه الثمــن وقــدره مليــون ريــال وال مانــع لدينــا مــن إفراغــه باســم 
املشــتري املدعــي أصالــة ...هكــذا أجــاب كل واحــد منهــم وأضــاف 
املدعــى عليــه ...قائــًا بــأن أخــي ...تــويف وانحصــر ارثــه يف موكلــي ومــن 
حتــت واليــة موكلتــي ... حســب صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن هــذه 
احملكمــة برقــم 17/1/31 يف 1432/5/15هـــ هكــذا أضــاف ومبــا أن 
مــن املدعــى عليهــم قاصــر ســألت املدعــي وكالــة ألــك بينــة علــى دعــواك 
قــال نعــم شــهادة املدعــى عليهــم احلاضريــن وقــد شــهد كل مــن ...و... 
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قائــا لقــد بعنــا وأخوينــا ...... و... قبــل وفاتــه البيــت اململــوك لنــا جميعــا 
الواقــع باملــاوي مبكــة املكرمــة اململــوك بالصــك الصــادر مــن كتابــة 
عــدل مكــة  برقــم 3/161/42 يف 1411/6/7هـــ علــى ...مبليــون ريــال 
واســتلمنا الثمــن كامــا قبــل وفــاة أخينــا ...هكــذا شــهد كل منهمــا 
فجــرى االطــاع علــى صــك حصــر الورثــة فوجــد يتضمــن مــا عطــف 
عليــه يف جــواب املدعــى عليــه ...كمــا جــرى االطــاع علــى صــك الواليــة 
ــى  رقــم 17/1/27 يف 1432/5/15هـــ فوجــد يتضمــن إقامــة ...وليــة عل
القاصريــن ...و ... و... و... أوالد ... كمــا جــرى االطــاع علــى الصــك 
الصــادر مــن كتابــة عــدل مكــة املكرمــة وما أحلق عليــه فوجد يتضمن 
بــأن احملــدود املذكــور فيــه الكائــن مبحلــة املــاوي مبكــة املكرمــة 
وحــدوده كمــا ذكــر املدعــي يف دعــواه أصبــح مــن أمــاك كل مــن ... 
و... و...أبنــاء ...بالتســاوي أ.هـــ  ونظــرًا إلــى أن ...موكلــة املدعــى عليــه 
...لــم يتــم إثبــات بلوغهــا ورشــدها جــرى إفهامــه بذلــك فاســتعد بإثباتــه 

وطلــب مهلــة لــذا ولاستفســار عــن صــك العقــار رفعــت اجللســة
ثــم عقــدت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ...واملدعــى عليــه أصالــة 
ووكالــة ...واملدعــى عليهمــا ع...و ...وقــال املدعــى عليــه وكالــة ...بأنه مت 
إثبــات بلــوغ و.........وقامــت بتوكيلــي وأبــرز صــك حصــر الورثــة والواليــة 
ــخ 1434/2/17هـــ ثبــوت  املشــار إليهمــا فوجــدا قــد أحلــق عليهمــا بتاري
بلــوغ و......وأبــرز املدعــى عليــه ...وكالــة عــن ...صــادرة مــن كتابــة عــدل 
الثانيــة بالطائــف برقــم 3414028 يف 1434/2/5هـــ وبســؤال املدعــي 
وكالــة عــن املعدلــن قــال أحضرتهمــا وأطلــب ســماع مــا لديهمــا فحضــر 
كل مــن ...ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...و ...ســعودي بالســجل املدنــي 
رقــم ...وشــهد كل واحــد منهمــا بــأن الشــاهدين ...و... ابنــي ...عــدالن 
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ثقتــان هــذا وقــد جــرى االستفســار مــن كتابــة العــدل األولــى مبكــة 
عــن الصــك رقــم ) 3/161/42 ( يف 1411/6/7هـــ  فــورد جــواب فضيلــة 
ــه  رئيســها برقــم  34407199 يف 1434/2/26هـــ يتضمــن نفيدكــم أن
بالبحــث يف ســجات اإلدارة لدينــا تبــن أن الصــك رقــم 3/161/42 يف 
1411/6/7هـ مطابق لســجله وســاري املفعول حتى تاريخه أ.هـ وبســؤال 
الطرفــن هــل لديهــم إضافــة علــى مــا ســبق قــاال ليــس لدينــا أي إضافــة 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي وكالــة وإجابــة وإقــرار املدعــى 
عليهــم بالبيــع واســتام ثمــن املبيــع ونظــرًا إلــى أن مــن ضمــن املدعــى 
عليهــم قاصــر وال يقضــى عليــه إال ببينــة قــال يف كشــاف القنــاع )) وإن 
ادعــى علــى غائــب مســافة قصــر ولــو يف غيــر عملــه أو ادعــى علــى ممتنــع 
مــن احلضــور ملجلــس احلكــم أي مســتتر إمــا يف البلــد أو يف دون مســافة 
قصــر أو ادعــى علــى ميــت أو صغيــر أو مجنــون بــا بينــة لــم تســمع دعــواه 
ألنــه ال فائــدة فيهــا ولــم يحكــم لــه مبــا ادعــاه حلديــث ) لــو يعطــى النــاس 
بدعواهــم( وإن كان لــه بينــة ســمعها احلكــم وحكــم بهــا يف حقــوق 
...و...املعدلــن  أ.هـــ )15/159( ولشــهادة املدعــى عليهمــا   )) اآلدميــن 
ــى الصكــوك  ــا وبعــد االطــاع عل ــع فيه ــة لعــدم وجــود مان وهــي مقبول
املشــار إليهــا فقــد ثبــت لــدي بيــع كل مــن ...و... و...... و... أبنــاء ...العقــار 
املوصــوف بالدعــوى اململــوك بالصــك الصــادر مــن كتابــة العــدل األولــى 
املدعــي  علــى  برقــم 3/161/42 يف 1411/6/7هـــ  مبكــة املكرمــة 
أصالــة ...ســجل مدنــي رقــم )...( بثمــن اســتلموه قــدره مليــون ريــال وبذلك 
حكمــت وســيتم التهميــش علــى صــك امللكيــة بذلــك بعــد اكتســاب 
القناعــة  الطرفــان  قــرر  احلكــم  وبإعــان  القطعيــة  الصفــة  احلكــم 
وأفهمتهــم بــأن هــذا احلكــم يجــب تدقيقــه ألن مــن بــن احملكــوم عليهــم 
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ولــي قاصــر وذلــك وفــق املــادة )179( مــن نظــام املرافعــات وأمــرت برفعــه 
مــع كامــل أوراق املعاملــة حملكمــة االســتئناف وبــاهلل التوفيــق حــرر يف 
1434/4/9هـــ وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

أجمعــن .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي متــام الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف مــن 
هــذا اليــوم األحــد املوافــق 1434/6/11هـــ عقــدت اجللســة وقــد عــادت 
رقــم  رئيســها  فضيلــة  بخطــاب  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة 
34165820 يف 1434/5/29هـــ  احملــال لنــا بشــرح فضيلــة الرئيــس رقــم 
ــة لألحــوال  ــرة الثاني 34165820 يف 1434/6/10هـــ ومعهــا قــرار الدائ
الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال رقــم 34216809 
يف 1434/5/20هـــ  وقــد ظهــر الصــك مبــا نصــه » تظهيــرات الدائــرة 
وبيــوت  والقصــار  والوصايــا  واألوقــاف  الشــخصية  لألحــوال  الثانيــة 
املــال مبحكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة احلمــد هلل وحــده وبعــد 
فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 34183471 وتاريــخ 1434/4/9هـــ 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ... وأصدرنــا القــرار رقــم 34216809 وتاريخ 
1434/5/20هـــ املتضمــن تقــرر باألكثريــة املوافقــة  علــى احلكــم واهلل 
املوفــق عضــو ... توقيعــه وختمــه عضــو د/ ...لــي وجهــة نظــر توقيعــه 
وختمــه رئيــس الدائــرة ... توقيعــه وختمــه » أ.هـــ لــذا جــرى إحلاقــه وبــاهلل 

التوفيــق حــرر يف 1434/6/11هـــ .
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد نحــن قضــاة الدائــرة 
الثانيــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال 
يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــاع 
علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/ ... القاضــي باحملكمــة العامة 
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بالطائــف املــؤرخ يف 1434/4/9هـ واملســجل بعــدد 34183471 املتضمن 
دعــوى/ ...ضــد/ ...ورفقــاه يف إثبــات شــراء عقــار ،  وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم .
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: 34186372 تاريُخه: 1434/4/13هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3436313

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34277873 تاريخه: 1434/7/24هـ 

بيع عقار - بيع قطعة أرض بعقد - إفراغ قطعة أرض أخرى بخطط 
آخــر - الداللــة ومقابلهــا - املطالبــة بفســخ العقــد وإعــادة ثمــن األرض 
املعقــود عليــه  بــن  البيــع لاختــاف  الداللــة - عــدم صحــة  وأجــرة 
والواقــع - احلكــم بفســخ العقــد وإعــادة الثمــن وأجــرة الداللــة ورفــض 

مــا عــدا ذلــك .   

ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد يف تسبيب حكمه .

قــام املدعــي بشــراء قطعــة أرض مقابــل ثمــن معــن، كمــا قــام بتســليم 
مبلــغ مــن املــال ملــن دّلــه علــى هــذه القطعــة، وقد وافــق على القيــام بإفراغ 
قطعــة أرض أخــرى مبخطــط آخــر بنفــس مســاحة القطعــة األولــى، 
وعنــد البنــاء وبعــد شــهر مــن اإلفــراغ تبــن أن األرض املفرغــة غيــر التــي 
وقــع عليهــا العقــد األمــر الــذي يســتوجب احلكــم بفســخ العقــد وإلــزام 
املدعــى عليــه بإعــادة املبلــغ الــذي تســلمه قيمــة األرض وكذلــك أربــاح 

هــذا املبلــغ هكــذا ادعــى .
رفــض مــوكل املدعــى عليــه، رد ثمــن األرض، أقــر الــدالل )الوســيط( 
بداللتــه وقبضــه ثمــن ذلــك واســتعداده لــرد املبلــغ حــن ثبــوت اإلفــراغ، 
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مــن كل مــا تقــدم وقيــام املدعــى عليــه وكالــة باملصادقــة علــى مــا قــرره 
املدعــي، وجــود شــيك بالديــون وســند للقبــض، وقــوع البيــع علــى مــا 
تراضــى عليــه الطرفــان مــن العــن والثمــن، عــدم رضــاء املدعــي بــاألرض 
املفرغــة، عــدم ملكيــة املدعــى عليــه لــألرض املفرغــة التــي وقــع عليهــا 
البيــع ومــن ثــم عــدم صحــة البيــع، وألن امللــك ال يعنــي تصحيــح العقــد 
أو إفســاده، وأن مــال املســلم ال يحــل إال بطيــب نفــس منــه، حكمــت 
املدعــى  رد  مبلــغ األرض 2-  بــرد  املدعــى عليــه  إلــزام  احملكمــة 1- 
عليهمــا مبلــغ الداللــة 3- رد دعــوى املدعــي باملطالبــة بأربــاح املبلــغ الــذي 
ســلمه. ومبــا ســبق حكمــت احملكمــة وأفهــم القاضــي املدعــى عليــه 
وكالــة أن ملوكلــه ............... ميــن املدعــي أنــه لــم يــرض بــاألرض محــل 
اإلفــراغ - قنــع املدعــي باحلكــم ولــم يقنــع املدعــى عليــه - صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  املكرمــة    مبكــة 
العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 3436313 وتاريــخ  رئيــس احملكمــة 
وتاريــخ   34176550 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/01/20
1434/01/20 هـــ حضــر  منصــور ..........  ســعودي  اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ........... وحضــر حلضــوره ......... ســعودي بالســجل 
املدنــي رقــم .......... و ....... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ......... و ...........
 ........... عــن  وكيــا  بصفتــه   .......... رقــم  املدنــي  بالســجل  ســعودي 
ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ................ مبوجــب الوكالــة الصــادرة 
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مــن كتابــة العــدل الثانيــة مبكــة برقــم 34339717 يف 1434/3/18هـــ 
والصلــح  واإلنــكار  واإلقــرار  واملدافعــة  املرافعــة  حــق  تخولــه  والتــي 
واجلــرح والتعديــل إلــخ وادعــى األول قائــا إننــي اشــتريت مــن ............ 
قطعــة أرض بــأم الكتــاد خلــف االســكان مبكــة ورقــم القطعــة .... 
مســاحتها 750م2 بثمــن قــدره مليــون وأربعمائــة ألــف ريــال كمــا ســلمت 
أربعــن ألــف ريــال داللــة ملــن دلنــي علــى األرض وهــم ..........و............ ثــم 
أنــه أفــرغ لــي أرضــا أخــرى مبخطــط الهــدى خلــف مخطــط أم الكتــاد 
أرضــا رقــم القطعــة ... بنفــس املســاحة املذكــورة للقطعــة األولــى علــى 
أنهــا هــي وغلطــة منــي وافقــت علــى هــذا االفــراغ ووقعــت عليــه فلمــا 
أردت البنــاء بعــد شــهر تقريبــا مــن االفــراغ تبــن أن األرض املفرغــة 
غيــر التــي وقــع عليهــا العقــد بينــي وبــن املدعــى عليــه البائــع لــذا أطلــب 
احلكــم بفســخ العقــد لوقوعــه علــى غيــر األرض املتفــق عليهــا وإلــزام 
املدعــى عليــه بإعــادة املبلــغ الــذي ســلمته وقــدره مليــون وأربعمائــة ألــف 
ريــال واحلكــم علــى مــن أخــذ الداللــة وقدرهــا أربعــون ألــف ريــال وهــم 
...........و............ مــع احلكــم بأربــاح املبلــغ الــذي اســتلمه مــن غيــر وجــه 
حــق وأســاله اجلــواب هــذه دعــواي وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه قــال مــا 
ذكــره املدعــي أن موكلــي باعــه قطعــة األرض رقــم ... مــن مخطــط أم 
الكتاد مبكة صحيح وصحيح أن األرض املفرغة برقم ... من مخطط 
الهــدى وهــو خلــف مخطــط أم الكتــاد لكــن موكلــي قــد عــرض علــى 
املدعــي صــورة صــك األرض واطلــع عليهــا ووافــق علــى الشــراء وصحيــح 
أن ثمــن األرض مليــون وأربعمائــة ألــف ريــال كمــا أن املعتــاد أن كاتــب 
العــدل يســأله هــل وقفــت علــى األرض هــل اطلعــت عليهــا لــذا فهــو علــى 
علــم واطــاع بــاألرض املبيعــه وعليــه فــا يوافــق موكلــي علــى رد ثمــن 
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األرض املذكــورة هكــذا أجــاب كمــا حضــر ...............وقــرر بقولــه 
أننــي أنــا الــذي دللــت املدعــي علــى األرض رقــم 919 بــأم الكتــاد ال 
الهــدى ووقفتــه عليهــا وقــد توافــق املخططــان يف املســاحة  مبخطــط 
ــه  ــذي أفــرغ ل ــك أن ال ــي علمــت بعــد ذل ــم أنن ــة ث والشــوارع ورقــم القطع
هــو أرض مخطــط الهــدى وقــد اســتلمت منــه أجــرة الداللــة عشــرين 
ألــف ريــال كمــا اســتلم ............. مثلهــا وال مانــع لــدي مــن إعــادة الداللــة 
التــي اســتلمت هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه .............. 
قــال إننــي أملــك شــركة ............. للســيارات وقــد تعامــل معنــا ....... 
واســتلم منــا قرضــا مــن خمســة أشــخاص ممــن يتعامــل مــع الشــركة 
ورهننــا أرضــا وســلمنا صكهــا وأفرغهــا لنــا علــى صفــة ضمــان للتمويــل 
والقــرض ثــم اتصــل بنــا بعــد ذلــك وطلــب منــا بيعهــا فعرضناهــا وطلبــت 
مبليــون وثاثمائــة ألــف ريــال ثــم عرضتهــا علــى ............ أن يبحــث عــن 
ــال  ــة ألــف ري ــون وأربعمائ ــى بهــذا احلاضــر وطلبهــا مبلي مشــتر آخــر فأت
ــال  ــة ألــف ري ــي أربعمائ ــا وســلم للمالــك األصل ــاه ســلمنا مليون ــا أي فبعان
ــا وال  ــال تناصفناهــا بينن ــا و ............... أربعــن ألــف ري كمــا ســلمني أن
أدري عمــا يذكــره أن البيــع وقــع علــى أرض أم الكتــاد واإلفــراغ علــى 
أرض الهــدى بــل تعاملــي كان مــع الــدالل ...............والــذي أعلمــه أن 
بالعقــار  اخلبــرة  أهــل  مــن  املدعــي اطلــع علــى األرض وصكهــا وهــو 
والتعامــل فيــه لــذا فــا حــق لــه يف إعــادة األرض لكــن أن حكــم علــي 
بإعــادة مبلــغ الداللــة فــا مانــع لــدي هكــذا أجــاب  وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــي قــال إننــي لــم أطلــع علــى صــورة الصــك وليــس بهــا علــم ولــم يقــل 
لــي كاتــب العــدل هــل وقفــت علــى األرض أوال بــل قــال لــه الوكيــل 
لــي كاتــب  بــأم الكتــاد فقــال  بــأم الكتــاد األرض  ياشــيخ األرض 
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العــدل هــل هــو كمــا يقــول فقلــت نعــم بــأم الكتــاد هكــذا قــال
 ثــم ســالت املدعــى عليــه وكالــة هــل لديــه بينــه علــى مــا يذكــره أن 
املدعــي علــم ال حقــا أن األرض بالهــدى فقــال ليــس لــدي بينــه ســوى 
صــك العقــار فأبــرز املدعــي صــك العقــار فوجدتــه برقــم 1/229/371 
يف 1415/8/24هـــ صــادرا مــن كاتــب عــدل مكــة بــأن مــن اجلــاري يف 
ملــك ............. القطعــة رقــم 919 الواقعــة باملخطــط رقــم 12/29/1 يف 
الهــدى احملــدوده شــماال بالقطعــة رقــم 916 وجنوبــا القطعــة رقــم 920 
وشــرقا القطعــة رقــم 918 وغربــا شــارع 25م مســاحتها 75م ثــم همــش 
عليهــا بانتقالهــا إلــى ملــك ........... مبائــة ألــف ريــال ثــم أبــرز الصــك 
رقــم 720109000436 يف 1433/11/27هـــ الصــادر مــن كاتــب عــدل 
مكــة بــأن األرض املذكــورة بيعــت للمدعــي مبليــون وأربعمائــة ألــف 
ريــال ) 1400.000 ( وبعرضــه علــى املدعــي قــال الصحيــح مــا ذكــرت 
أوال وليــس لــدي علــم بذلــك وأن صــك العقــار فهــو كمــا ذكــرت لــم 
اعلــم عنــه حتــى أفــرغ ومضــى شــهرا وأكثــر وعلمــت ذلــك بعــد أن أردت 
البنــاء ويــدل علــى ذلــك الشــيك العربــون الــذي ســلمته وســند القبــض ثــم 
أبــرز الشــيك رقــم 306 يف 1433/11/10هـــ واملســحوب مــن حســابي 
ــون قطعــة األرض برقــم  ــى مصــرف ...... فــرع أم القــرى عرب ............ عل
919 بــأم الكتــاد كمــا أبــرز كربــون ســند القبــض رقــم 244 علــى 
املذكــور  بالشــيك  ريــال  ألــف  مائــة  اســتلم  أنــه   .............. مطبوعــات 
بعاليــه عربــون أرض أم الكتــاد وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال لــم 
يســتلم موكلــي الشــيك والســند مــن مكتــب .............. للداللــة وبعرضــه 
علــى احلاضــر ............. فقــال إننــي الــذي اســتلمت الشــيك املذكــور 
وســلمت للمدعــي ســند بالقبــض وعرضــت الشــيك علــى ............. ووافــق 
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عليــه هكــذا قــال ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وحضــر وكيــل 
املدعــى عليــه ..............وهــو........... وكيــا عــن................. بالوكالــة 
عــدل مكــة  مــن كتابــة  الصــادرة  رقــم 32787 يف1432/11/17هـــ 
الثانيــة وتخولــه املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار واإلنــكار والصلــح والتنازل 
إلــخ وبعــد النظــر يف الدعــوى واإلجابــة ومــا قــرره املدعــي أنــه اشــترى 
القطعــة رقــم 919 مبخطــط أم الكتــاد وأن األرض املفرغــة لــه بالرقــم 
ــة  ــى تصديــق املدعــى عليــه وكال نفســه مبخطــط الهــدى وتأسيســا عل
علــى ذلــك ومــا قــرره احلاضــر ............... أن وقوفــه مــع املدعــي كان علــى 
أرض أم الكتــاد ال أرض الهــدى ونظــرا ملــا ورد يف شــيك العربــون وســند 
ــى مــا تقــرر شــرعا  ــاد وتأسيســا عل ــأم الكت ــه أن األرض ب القبــض وفي
أن البيــع إمنــا يقــع علــى مــا تراضــى عليــه الطرفــان مــن العــن والثمــن 
ــه حســب دعــواه  ــاألرض املفرغــة ل ــم يــرض ب ــك وألن املدعــي ل ــر ذل وغي
وألن املدعــى عليــه ال ميلــك أرض أم الكتــاد والتــي وقــع عليهــا البيــع بــن 
الطرفــن فبيعــه لهــا غيــر صحيــح وال معتبــر شــرعا فأمــا االفــراغ فأنــه 
توثيــق للبيــع وامللــك وال يعنــي تصحيــح العقــد أو افســاده وألن مــال املســلم 
ال يحــل إال بطيــب نفــس منــه ولــم يــرض املدعــي بتســليم مالــه عوضــا 
عــن أرض حــي الهــدى فأمــا مــا ذكــره املدعــى عليــه أن املدعــي رضــي 
ــم يقــم عليــه املدعــى عليــه  بــاألرض حــن اإلفــراغ فقــد نفــاه املدعــي ول
ــه  ــى رضــى املدعــى علي ــه فأمــا احتجــاج املدعــي باإلفــراغ نفســه عل بين
فليــس بوجيــه ألن مــا ذكــره املدعــي مــن وقــوع اللبــس كمــا فصلــه 
ــا يكــن  ــك ممــا هــو ســائغ وممــا يقــع عــاده لكــن مل ــه عــن ذل يف إجابت
للمدعــى عليــه بينــة علــى رضــى املدعــي بــاألرض املفرغــة بعــد اإلفــراغ 
فــإن لــه ميينــه علــى نفــي ذلــك وبعرضــه علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال ال 
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أرغــب يف ميــن املدعــي علــى نفــي مــا ذكــر هكــذا قــرر وأمــا احلاضــران 
املدعــى عليهمــا بالداللــة ..........و...........فقــد أقــرا باســتامهما أجــرة 
الداللــة وملــا كانــت الداللــة بهــذه املثابــة غيــر صحيحــة ألنهمــا داله 
علــى غيــر األرض التــي ميلكهــا املدعــى عليــه وعليــه فــا يســتحقان تلــك 

األجــرة ويلزمهمــا شــرعا ردهــا إلــى املدعــي
 فأمــا مــا طلبــه املدعــي مــن احلكــم لــه باألربــاح عــن ثمــن األرض للمــدة 
التــي مــن حــن التســليم إلــى اآلن فهــو طلــب ال وجــه لــه ألن املدعــى عليــه 
اســتلم املــال علــى أنــه ضامــن لــه فهــو إن هلــك املــال ضامــن لهاكــه ولــه 
زيادتــه لــو زاد وقــد تقــرر شــرعا أن الغنــم بالغــرم فــإذا كان املدعــي لــو 
تلــف املــال أو ضــاع أو نحــو ذلــك لــم يضمنــه فــا يحــق لــه طلــب أرباحــه 
وأيضــا فــإن األمــر الواقــع بــن الطرفــن يظهــر منــه الغلــط  و اخلطــأ وال 
يظهــر منــه اخلــداع واملكــر لــذا فــا يتوجــه ضمــان املدعــي ألربــاح ثمــن 
األرض لذلــك كلــه فقــد قــررت مــا يلــي: 1- علــى املدعــي عليــه أن 
يعيــد إلــى املدعــي مليونــا وأربعمائــة ألــف ريــال 2- علــى املدعــى عليهمــا 
............و........... أن يعيــد كل منهمــا إلــى املدعــي عشــرين ألــف ريــال 
3- رددت دعــوى املدعــي باملطالبــة بأربــاح املبلــغ الــذي ســلمه ومبــا ســبق 
حكمــت وأفهمــت املدعــى عليــه وكالــة أن ملوكلــة ........ اليمــن علــى 
املدعــي أنــه لــم يــرض بــأرض الهــدى وبعرضــه علــى املدعــى عليــه وكالــة 
احلاضــر  علــى  وبعرضــه  موكليــه.............و...........  عــن  بــه  يقنــع  لــم 
............. قنــع بــه وبعرضــه علــى املدعــي قنــع بــه فأفهمــت املدعــى عليــه 
وكالــة بتعليمــات االســتئناف . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/09 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق1434/07/05 هـــ 
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افتتحــت اجللســة الســاعة 1.35  وفيهــا فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمة 
االســتئناف بخطابهــم رقــم 34176550 يف 1434/6/18هـــ ارفــق بهــا 
القــرار رقــم 34239132 يف 1434/6/12هـــ ونــص احلاجــة منــه وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة إعادتهــا 
لفضيلــة حاكمهــا حيــث لــم جنــد فضيلتــه افهــم املدعــي بــان عليــه 
إعــادة إفــراغ تلــك القطعــة املباعــة جلهــة املدعــى عليــه املالــك األول عنــد 
اســتام ثمنهــا فعلــى فضيلتــه إكمــال مــا يلــزم اهـــ . عليــه فقــد حضــر 
املدعــي وقــرر بقولــه بعــد افهامــه بذلــك اننــي مســتعد بإعــادة إفــراغ 
األرض إلــى املدعــى عليــه ................. حــال تســليمي املبلــغ احملكــوم 
بــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/07/05 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بخطابهــم رقــم 34176550 يف 1434/8/1هـــ ارفــق بهــا القــرار رقــم 
املتضمــن  الصــك  علــى ظهــر  املــدون  34277873 يف 1434/7/24هـــ 
املوافقــة علــى احلكــم  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/08/09 هـــ
احلمد هلل ، والصاة والسام على رسول اهلل ، وبعد : ـ فقـد جـرى مّنا 
نحـن رئيس وأعضاء الدائـرة احلقوقيـة السادسة يف محكمة االستئناف 
مبنطقة مكـــة املكرمـــة االطاُع علـــى هذا احلكم الصادر من فضيلة 
املكرمــة،  مبكــة  العامــة  باحملكمــة  القاضــي  الشــيخ/................. 
واملســجل بعـــدد 34186372 وتاريــخ 1434/4/13هـ،املتضمــن دعــوى 
منصــور ........... ضــد ............ احملكــوم فيـــه مبــا دون باطــن الصــك، 
تقـــررت  االعتراضيــة  الئحتــه  و  ضبطـــه  وصـــورة  احلكــم  وبدراســـة 
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ــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر جوابــًا علــى قــرار الدائــرة  ــة علـ املوافقـ
اهلل  وصلـــى  املوفــق.  1434/6/12هـــ،واهلل  وتاريــخ   34239132 رقــم 

علـــى نبينــا محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم .
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: 3438433 تاريُخه: 1434/02/16هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3281602

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34364150 تاريخه: 1434/11/20هـ

بيــع - تعويــض - إيجــار منتهــي بالتمليــك - دعــوى تعويــض عــن ضــرر 
- مطالبــة بالتعويــض عــن فســخ عقــد إيجــار ســيارة منتهــي بالتمليــك 
- اســتعانة بــرأي اخلبــراء - رهــن املبيــع للبائــع ال مينــع مــن بقــاءه بيــد 

املشــتري - منافــع املغصــوب يضمنهــا الغاصــب - مقاصــة قضائيــة .

1- البيــع مــع رهــن املبيــع للبائــع ال مينــع مــن بقاء العن يف يد املشــتري 
وعــدم قبض الرهن .

2- منافــع املغصــوب مضمونــة والغاصــب يضمــن أجــرة املغصــوب إلــى 
حــن رده أو تلفــه. شــرح املنتهــى 403/2و 421 والكشــاف 187/4

3- قــول الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم يف الفتــاوى)341/11-342(: ».... ال 
يتحمــل مــا ينفقــه املصــاب املتســبب علــى املجنــي عليــه مــدة مرضــه« . 

ادعى املدعي بأنه تعاقد مع الشركة املدعى عليها على شراء السيارة 
املوصوفــة يف دعــواه بالتأجيــر املنتهــي بالتمليــك وبالقيمــة املذكــورة 
مقســطة علــى عــدد األشــهر املذكــور ثــم وقــع عليهــا حــادث مــروري 
نتــج عنــه تلفهــا فســلمها للشــركة إلجــراء مــا يوجبــه العقــد إال أنهــا 
باعتهــا دون علمــه مبــا يقــل عــن ثلــث قيمتهــا الفعليــة ســوقيًا فأضــرت بــه 
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بذلــك، لــذا طلــب إلزامهــا بتعويضــه بســيارة مماثلــة وحتميلهــا أضــرار 
بيــع الســيارة دون قيمتهــا وأجــرة الســيارة التــي حتملهــا بســبب الشــركة 
طيلــة مــدة القضيــة وتســببها يف عجــزه عــن عــاج ابنــه حتــى تــويف- أقــر 
وكيــل املدعــى عليهــا مبــا جــاء يف الدعــوى ودفــع بــأن موكلتــه التزمــت 
ببنــود العقــد املبــرم بينهمــا، كمــا أن املدعــي فــرط يف تعريــض العــن 
للمخاطــر بــأن خالــف شــروط التأمــن فســلم الســيارة ملــن عمــره أقــل مــن 
)20( ســنه برغبتــه واختيــاره واملفــرط أولــى باخلســارة ولذلــك فموكلتــه 
غيــر مســتعدة بتعويضــه مبــا طلــب - قــررت احملكمــة تكليــف جلنــة مــن 
اخلبــراء للتحقيــق يف القضيــة مــن جميــع جوانبهــا وإصــدار تقريــر يبــن 
فيــه حتديــد مســئولية الشــركة املدعــى عليهــا مــن عدمــه بهــا فتوصلــت 
إلــى حتميــل الشــركة املدعــى عليهــا مســئولية إصــاح ســيارة املدعــي أو 
تعويضــه عــن قيمتهــا وأن الشــركة املدعــى عليهــا ال تتحمــل مــا يتعلــق 
مبــا ذكــره مــن تســببهم يف وفــاة ابنــه وأن باقــي طلباتــه راجعــة للنظــر 
القضائــي - حقيقــة العقــد بــن الطرفــن بيــع برهــن والثمــن مؤجــل 
يســدد علــى أقســاط لــذا فيجــري عليــه أحكامــه - الشــركة تصرفــت 
يف الســيارة وباعتهــا ممــا تســبب يف تفويــت التعويــض املســتحق للمدعــي 
فتكــون ضامنــة للســيارة ألنهــا يف حكــم املغصــوب - مطالبــة املدعــي 
بأضــرار بيــع الســيارة وأجــرة الســيارة التــي حتملهــا بســبب الشــركة 
طيلــة مــدة القضيــة وتســببهم يف عجــزه عــن عــاج ابنــه حتــى تــويف غيــر 
متوجهــة ألن حقــه يف رفــع الضــرر وقــد مت رفعــه بإعطائــه مــا يســتحق - 
قضــت احملكمــة بإلــزام الشــركة املدعــى عليهــا بتســليم املدعــي مبلغــًا 
يعــادل قيمــة الســيارة بعــد احلــادث وتســليمه قيمــة التعويــض املتوقــع عــن 
التلفيــات بســبب احلــادث بعــد أن خصمــت األقســاط املتبقيــة للشــركة 
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وصــرف النظــر عــن باقــي مــا يطالــب بــه املدعــي وأفهمــت املدعــي بــأن لــه 
مطالبــة الشــركة بأجــرة الســيارة مــدة بقائهــا لديهــا- عــارض املدعــي 
ووكيــل املدعــى عليهــا علــى احلكــم - قــررت محكمــة االســتئناف 

املصادقــة علــى احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بحائــل وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  هـــ   1432/03/17 وتاريــخ   3281602 برقــم  بحائــل  العامــة 
باحملكمــة برقــم 32250587 وتاريــخ 1432/3/16 هـــ ففــي يــوم األحــد 
املوافق1432/07/10 هـ افتتحت اجللســة الســاعة 09 : 09 وفيها حضر 
..... وادعــى علــى  ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
احلاضــر معــه ..... ســجل مدنــي رقــم ..... الوكيــل عــن ..... و..... بصفتهــم 
مــدراء شــركة ..... للســيارات احملــدودة مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن 
كتابــة عــدل عرقــه برقــم 329721 يف 1432/1/19هـــ قائــًا يف دعــواه 
عليــه اشــتريت مــن الشــركة ســيارة اوبتــرا صنــع 2007م رقــم اصــل 
بالتمليــك  املنتهــي  بالتأجيــر  1430هـــ  1589عــام  رقــم  بالعقــد   2647
قيمتــه )55150( ريــال مقســطة علــى )48( قســطا تبــدا مــن 2008/7/1 
حصــل  حتــى  بأقســاطهم  منتظمــًا  وكنــت  2012/6/1م  يف  وتنتهــي 
ــف الســيارة ســلمتها لهــم إلجــراء مــا  ــه تل ــج عن عليهــا حــادث مــروري نت
يوجبــه العقــد بيننــا محقــًا للطرفــن فباعوهــا دون علمــي بأقــل مــدة علــى 
ــي ورقــة  ــة ســوقيًا وزوروا عل ــا الفعلي ــث قيمته التشــليح مبــا يقــل عــن ثل
بالعلــم والقبــول منــي والتعهــد بدفــع باقــي متأخــرات العقــد فاضــروا بــي 
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ضــررا محدقــا متعمــدا منهــم لكــون الشــركة املدعــى عليهــا أضــرت 
ــا  ــم تعمــل الواجــب النظامــي بشــروط العقــد بينن ــي ضــررا محدقــا ول ب
وانتهــزت فرصــة الكارثــة علــى الســيارة فباعوهــا بثمــن بخــس زيــادة يف 
نظــر دعــواي  اطلــب  والعلــم  املوافقــة  ضــرري دون علمــي وزورا علــي 
ــه  بالوجــه الشــرعي بإلزامهــم مبنطــوق العقــد بتعويضــي بســيارة مماثل
وحتميلهــم أضــراري ببيــع الســيارة دون قيمتهــا واجــرة الســيارات التــي 
حتملتهــا بســببهم طيلــة القضيــة وتســببهم يف عجــزي عــن عــاج ابنــي 
حتــى تــويف وبرفقــه مذكــرة لتحريــر الدعــوى مفصلــة وبســؤال املدعــى 
عليــه وكالــة أجــاب قائــا اطلــب مهلــة للجــواب للرجــوع إلــى الشــركة 
وافادتكــم باجللســة القادمــة ورفعــت اجللســة ويف يــوم األحــد افتتحــت 
اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي كمــا حضــر ..... ســعودي الســجل املدنــي 
مبوجــب  احملــدودة  للســيارات   ..... شــركة  عــن  الوكيــل   ..... رقــم 
يف   329721 برقــم  عرقــه  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  الوكالــة 
1432/1/19هـــ وقــرر املدعــى عليــه وكالــة ان الشــركة تطلــب مهلــة 
إضافيــة للجــواب حيــث طلبــت أوراق املعاملــة اخلاصــة بالقضيــة لاطــاع 
عليهــا ونطلــب مهلــة إضافيــة فاهمتــه بــان املوعــد القــادم آخــر موعــد 
وعلــى الشــركة أن تعــد اجلــواب وإال عديتهــا ناكله عــن اجلواب واجرينا 
الــازم الشــرعي والنظامــي ففهــم املدعــى عليــه وكالــة ذلــك ثــم رفعــت 
اجللســة يف  افتتحــت  املوافــق 1432/9/21هـــ  األحــد  يــوم  اجللســة ويف 
الســاعة 30 : 11 وحضــر الطرفــان وقــدم املدعــى عليــه وكالــه ردًا 
ــًا ملخصــه ان املدعــى عليــه قــد اســتأجر ثــاث ســيارات بعقــد  مكتوب
واحــد وليــس ســيارة واحــده ومنهــا الســيارة محــل الدعــوى كمــا قــرر 
ــوده  ــه ان الشــركة ملتزمــة مبــا جــاء يف العقــد وبن ــه وكال املدعــى علي
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وان الشــركة غيــر مســئوله عــن مــا جــاء يف دعــوى املدعــي ويطلــب 
املدعــى عليــه وكالــه احلكــم بــرد الدعــوى وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
املوافــق  االثنــن  يــوم  ويف  اجللســة  ورفعــت  للجــواب  مهلــة  أطلــب  قــال 
1432/10/27هـ افتتحت اجللســة يف الســاعة العاشــرة وحضر الطرفان 
الرحمــن  اهلل  بســم   ( ونصهــا  ذاكــرة  يف  مخزنــًا  ردًا  املدعــي  وقــدم 
الرحيــم التاريــخ احلمــد هلل وحــده وبعــد مذكــرة الــرد يف الدعــوى املقامة 
مــن ... ضــد شــركة ... للســيارات ردا علــى مذكــرة الوكيــل الشــرعي 
احلقيقــة  عــن  بــه  تهــرب  بدفــاع  جــاءت مذكرتــه  والتــي   ... لشــركة 
الواضحــة ولــم ينــف ادعاءاتــي باألدلــة القاطعــة مــع أنــي اثبــت خطــأ 
الشــركة وتهربهــم عــن تعويضــي مبســتندات لــم يتطــرق إليهــا الشــك أو 
ــى مذكــرة  ــا واســتكماال لدعــواي ضــد الشــركة أرد عل الطعــن فيه
وكيــل الشــركة مبــا يلــي:- أوال: ذكــر وكيل الشــركة أني اشــتريت 
ثــاث ســيارات مــن نفــس النــوع وال اعلــم مــا عاقــة ذلــك بدعــواي حيــث 
أنــي لــم أنكــر هــذه الســيارات ولكن دعــواي على احد هذه الســيارات. 
ثانيــا: ذكــر وكيــل الشــركة أنــي ذكــرت يف مذكــرة ادعائــي بــان 
الشــركة لــم تلتــزم بالعقــد وهــذه حقيقــة ال يســتطيع نفيهــا أمــام وجــود 
البينــة القاطعــة لــدي حالــة إنــكاره وإال أيــن ســيارتي أو تعويضهــا أو 
تعويضــي عــن مضرتــي املترتبــة علــى إتافهــا وإضاعــة وقتــي يف قضايــا 
ومحاكــم علــى الرغــم مــن أنــي لــم اخــل بــأي بنــد مــن بنــود عقدهــم معــي 
فيمــا يخــص هــاك الســيارة فلمــاذا لــم احصــل علــى حقــي حتــى اآلن مــن 
تعويــض وإال مــا معنــى أن شــركة التأمــن لــم تقبــل الســيارة مــع العلــم 
انــه مذكــور بعقــد التأجيــر يف )البنــد عاشــرا( أن الســيارة املؤجــرة 
مؤمــن عليهــا مــن قبــل املؤجــر مبوجــب بوليصــة تأمــن طــوال مــدة هــذا 
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العقــد ضــد )احلــوادث املروريــة( واقتضــاء ملــا قضــت بــه املــادة )100( مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية اســأل وكيــل الشــركة إذا كان دفاعــه 
بعــدم شــمول الســيارة للتامــن بســبب صغــر ســن قائــد الســيارة فلمــاذا 
لــم ابلــغ بهــذا الشــرط الذيــن يعلمونــه باعتبارهــم هــم جهــة التعاقــد مــع 
التفويــض  وأنــا ال اعلمــه عندمــا طلبــت عمــل هــذا  التامــن  شــركة 
للقائــد وهــم يعلمــون أن شــروط التأمــن ال تنطبــق عليــه وبالتالــي أكــون 
ــه تأمــن شــامل وهــو  ــم بهــذا الشــرط إمــا أن يصــدر تفويــض ل ــى عل عل
ــا هــذه املخالفــة فهــذا مخالــف  مخالــف لشــروط التأمــن ثــم أحتمــل أن
ــا: أقــر وكيــل الشــركة يف مذكرتــه مبــا نصــه:  للشــرع والنظــام ثالث
)بأنــي أحضــرت جميــع األوراق املطلوبــة للشــركة لرفعهــا إلــى شــركة 
التامــن مــن تقريــر باحلــادث وتســعيرات مصدقــة مــن إدارة مــرور حائــل 
وهــذا يــدل علــى أن املذكــور متابــع ومتواصــل مــع الشــركة عــاوة انــه 
يقــوم ســداد األجــرة الشــهرية املســتحقة عليــه نهايــة كل شــهر للســيارة 
األخــرى( وهــذا إقــرار مــن ممثــل املدعــى عليهــا يشــكر عليــه فانــا لــم 
اخــل بــأي التــزام وهــذا دوري لكــي أحصــل علــى حقــي مــن شــركة 
التأمــن كمــا هــو متبــع يف نظــام شــركات التأمــن أما أن تباع الســيارة 
بــدون علمــي وبأقــل مــن ثلــث ثمنهــا فهــذا فيــه إضاعــة حلقــي فبعــد 
أســبوعن قمــت مبراجعــة الشــركة فذكــرت أن التأمــن ال يشــمل 
الســيارة وأنــا عقــدي مــع الشــركة املدعــى عليهــا أن الســيارة يشــملها 
التامــن أمــا أن التامــن رفــض الســيارة فليــس لــي عاقــة بهــذا فحقــي 
معــروف كمــا ذكــرت ســابقا بنظــام شــركات التأمــن عنــد حــدوث 
إعطــاء  أو  بإصاحهــا  التأمــن  شــركة  تتكفــل  أن  للســيارة  حادثــة 
صاحــب الســيارة ســيارة بديلــة وهــذا هــو املعــروف يف عقــود التأمــن 
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كمــا نصــت القاعــدة )املعــروف عرفــا كاملشــروط شــرطا( مــع وجــود 
الشــرط فيــه أمــا املبــرر التــي ذكرتــه الشــركة املدعــى عليهــا مــن 
رفــض شــركة التأمــن تعويــض الســيارة هــو صغــر ســن قائــد الســيارة 
فهــذا املبــرر ليــس لــه أســاس مــن الصحــة حيــث أن القائــد لديــه رخصــة 
قيــادة وتفويــض مــن الشــركة املدعــى عليهــا. فهــم مــن فوضــوه بقيــادة 
ــوا ذلــك محــا  ــة جعل ــد املطالب ــوا مســتفيدين وعن الســيارة حينمــا كان
اعتبــرت  إن  املخالفــة  مصــدر  وهــم  باملخالفــة  وادعائهــم  بــه  لطعنهــم 
مخالفــة ومــع افتــراض ذلــك فبــأي قانــون تعطــي الشــركة احلــق لنفســها 
يف بيــع الســيارة دون علــم مســتأجرها. حيــث أن الشــركة أخــذت منــي 
مبلــغ )500( ريــال لدخــول الســيارة الورشــة إلصاحهــا وحتــى علمــت 
بالبيــع لــم اعلــم أيــن الســيارة وملــاذا اخــذوا منــي هــذا املبلــغ إذا كان يف 
نيتهــم بيعهــا. رابعــا: أمــا بالنســبة لورقــة التعهــد واإلقــرار الــذي يدفــع بــه 
ــع  ــل هــذه الورقــة ترســل للعميــل ويؤخــذ توقي ــأن مث وكيــل الشــركة ب
مــن اســتلمها هــذا الدفــاع كلــه لــدد خصومــة ومغالطــة وتناقضــات وال 
يعقــل مــا ذكــر بخصوصهــا فهــو دفــع غيــر مــاق للدعــوى واضــح منــه 
التهــرب مــن احلــق وبالرغــم مــن الصفــة التجاريــة للورقــة وأهميتها كيف 
يؤخــذ إقــرار أو تعهــد مــن شــخص علــى إجــراء مهــم مثــل ذلــك دون 
صاحــب الصفــة فيهــا فهــذا خطــأ فــادح مــن الشــركة املدعــى عليهــا 
وهــذا الدفــع منهــم بعــد أن طعنــت بتزويــر توقيعــي عليهــا لــدى اجلهــة 
ــى  ــذي تول ــى الورقــة واملوظــف ال ــب بإحضــار امُلوقــع عل املختصــة فأطال
ــد  ــه بالبن ــل الشــركة يف مذكرت ــي ذكــر وكي اإلجــراء .واألمــر الثان
ثالثــا أنــي كنــت أســدد األجــرة الســنوية ثــم يأتــي يف نفس هــذه املذكرة 
ــة  بالفقــرة الرابعــة منهــا ويذكــر أن التعهــد يرســل إلــى العميــل يف حال
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ــذي يوضــح التهــرب مــن  ــد الســداد فلمــاذا هــذا التناقــض ال تأخــره عن
احلــق والدفــع بأســباب واهيــة ال ترقــى إلــى ســبب إلضاعــة حقــي. وأنبــه 
فضيلــة القاضــي أن هــذه الورقــة أُحضــرت بعــد أن كســبت القضيــة يف 
الوكيــل  احضرهــا  األخيــرة  اجللســة  يف  بحائــل  التجــارة  وزارة  فــرع 
الشــرعي الســابق لــدى الشــركة املدعــى عليهــا ).....( وعنــد ســؤالي لــه 
ــه ملــاذا كل أوراق القضيــة  مــن أيــن أحضرتهــا قــال مــن امللــف فقلــت ل
يوجــد عليهــا صــورة فتحــات اخلرامــة أمــا ورقــة التعهــد واإلقــرار ال يوجــد 
عليهــا آثــار اخلرامــة فقــال يجــوز آلــه التصويــر اخفــت آثــار الفتحــات وهــي 
إجابــة مراوغــة غيــر منطقيــة !!! وقــد أراد وكيــل الشــركة يف دفاعــه 
ــة فذكــر أن هــذا  أن يخفــي احلقيقــة بدفــاع ُيبعــد عــن موضــوع القضي
التعهــد واإلقــرار ال يقيــد الشــركة حتــى تقــوم بتزويــره وهــذا صحيــح 
وال يحتــاج إلــى ذكــر ألن هــذه الورقــة تقيدنــي وتضيــع حقــي أنــا وإال لــم 
تقــم الشــركة بتزويرهــا ألن لــو هــذا التوقيــع صحيــح ملــا اســتطعت 
مطالبــة الشــركة بــأي شــيء مــن حقوقــي التــي أطالــب بهــا حاليــا يف 
دعــواي. كمــا ذكــر وكيــل الشــركة املدعــى عليهــا بــان تاريــخ ورقــة 
التعهــد بتاريــخ 1430/4/16هـــ وتاريــخ احلــادث بتاريــخ 1430/4/22هـــ 
ــل  ــر فلمــاذا يؤخــذ تعهــدي قب ــى أن املوضــوع مدب ــل قاطــع عل وهــذا دلي
احلــادث بأربعــة أيــام فقــط فهــل هــم علــى علــم باحلــادث انــه ســيحدث 
وبالتالــي قامــوا بأخــذ تعهــدي قبلــه بأربعــة أيــام كتأمن حلقهــم وإضاعة 
حقــي ولــو متعنتــم فضيلتكــم هــذا اإلقــرار لوجــدمت فيــه احلقيقــة وكيــف 
دبــروا وخططــوا إلضاعــة حقــي. هــذا باإلضافــة انــه مــزور. وأضيــف 
لفضيلتكــم دليــل آخــر علــى نيتهــم وتهربهــم مــن إعطائــي حقــي أن 
فواتيــر التشــليح كلهــا مــزورة ومكتوبــة بخــط واحــد وغيــر كاملــة 
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البيانــات باإلضافــة أن احــد أصحــاب ورش التشــليح ذكــر بأنــه ال علــم 
لــه بالفاتــورة وغيــر صحيحــة. هــل يعقــل أن يتــم خــال أربعــة وعشــرين 
ســاعة 1-إجــراء خطــاب موجــه مــن مديــر التحصيــل إلــى مديــر الفــرع 
باالستفســار وانتظــار التوجيــه بخصــوص ســيارة لــم يشــملها التأمــن.2-
الســيارة عــن طريــق  بيــع  ثــاث ورش تشــليح. 3-  مــن  عمــل تســعيرة 
الشــركة . هــل هــذه هــي إجــراءات الشــركة يف مثــل هــذه املواقــف أم 
هــي إجــراءات إلضاعــة حــق املواطنــن بــدون وجــه حــق. أمــا فيمــا يتعلــق 
ــان إعطائــي  ــل الشــركة املدعــى عليهــا ب بالتفويــض فقــد ذكــر وكي
الســيارة لشــخص آخــر بأنــه تفريــط وتعــدي وكأنــه جتاهــل بــان إدارة 
املــرور منحتــه رخصــة قيــادة وكذلــك جتاهــل أيضــًا بــأن التفويــض منــح 
مــن قبــل الشــركة وليــس مــن قبلــي للســماح لــه بقيــادة الســيارة وموضــح 
بالســيارة أن عليهــا تامــن شــامل. فلمــاذا لــم تتأكــد الشــركة بــان قائــد 
الســيارة لــم تشــمله شــروط التامــن وبالتالــي عــدم إعطائــه التفويــض او 
تنبيــه صاحــب الســيارة بــان الشــخص املفــوض لــه ال يشــمله التامــن 
وهــذا مــن واجــب عملهــا . اســتخلص مــن هــذا كلــه بــان الشــركة لــم 
تبالــي ألنهــا ضامنــة حلقهــا حقــًا او باطــًا. والتفويــض يعمــل منــه كثيــر 
لغيــر صاحــب العقــد )املســتأجر( يجعلــوه مــن الباطــن. خامســًا: مــا دامت 
التســعيرات املعتمــدة هــي التســعيرات الصــادرة مــن املعــارض كمــا 
بــأن  علمــا  التشــليح  فواتيــر  بتزويــر  تقــوم  فلمــاذا  الشــركة  تدعــي 
التســعيرات اخلاصــة باملعــارض هــي خاصــة بشــركات التأمــن حلســاب 
قيمــة الســيارة بعــد احلــادث مــن قبــل شــركات التأمــن وهــذا املتبــع يف 
فيتــم  التأمــن  يشــملها  ال  التــي  الســيارة  بيــع  عنــد  أمــا  املــرور  نظــام 
تســعيرها مــن قبــل ورش التشــليح علمــًا بــان قيمــة الســيارة تكــون أعلــى 
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مــن قيــم املعــارض ألن التشــليح يســتفيد مــن كل قطعــة بالســيارة أمــا 
املعــرض فيقيــم الســيارة ككل. سادســا: أمــا بالنســبة للدعــوى اخلاصــة 
بــن  بابنــي فانــا ال أتكلــم مــن فــراغ والتقاريــر واملواعيــد املتداخلــة 
مواعيــد اجلهــات املختصــة اخلاصــة بالقضيــة ومواعيــد مراجعــات ابنــي 
باملستشــفيات تثبــت ذلــك ومطالبــة الشــركة باملبالــغ املاليــة التــي ال حــق 
لهــم فيهــا أثــرت علــي نفســيا وماديــا ولــم اســتطع أن أتفــرغ البنــي ومتابعة 
حالتــه الصحيــة حتــى جــاء قضــاء اهلل وقــدره وتوفــى ابنــي بســبب جتاهــل 
الشــركة لــي ومبطالبتــي. وقــد انفــردوا بالســبب يف ضــرري ووفــاة ابنــي 
بســبب مباشــر افتعلــوه بهــدف االنتفــاع غيــر املشــروع متجرديــن مــن أي 
وازع. خاصــة الــرد: اســتخلص لفضيلتكــم مــن هــذا الــرد ان الشــركة 

هي املسئولة عن ضياع حقي لسببن:
 األول:- لكــون الشــركة تعمــدت التفويــض لســائق ال يشــمله التامــن 
بــدون علمــي بــان ســنه ال ينطبــق عليهــا نظــام رخصــة القيــادة وال يشــمله 
التامــن وهــم اطلعــوا علــى وثائقــه برخصــة قيــادة مؤقتــة وعمــره اقــل مــن 
املشــروط بنظــام التامــن واخفــوا عنــي ذلــك. ثانيــا:- الشــركة زورت 
توقيعــي علــى ورقــة تعهــد تديننــي وحتملنــي مســؤولية خســارة وخطــأ لــم 
ارتكبــه . الطلــب: اطلــب صــرف النظــر عــن دفــاع ممثــل اجلهــة املدعــى 
عليهــا واحلكــم لــي بدعــواي كمــا فصلتــه بحقــل الطلــب مــن صحيفــة 
ــة  ــه وكال ــى املدعــى علي ــك عل الدعــوى . املقــدم ع.....(.أ.هـــ وبعــرض ذل
االربعــاء  يــوم  ويف  اجللســة  رفعــت  ثــم  للــرد  مهلــة  اطلــب  قــال 
املوافق1432/1/28هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة )9:51( وفيهــا حضــر 
ذكــر  ونصهــا1-  رده  الئحــة  وكالــة  عليــه  املدعــى  وقــدم  الطرفــان 
املدعــى انــه ال يعلــم بعاقــة الســيارة محــل الدعــوي بالســيارات الثــاث 
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املؤجــرة عليــه يف الدعــوى املقدمــة منــه بتاريــخ 1432/6/6هـــ حيــث 
أشــار املدعــي يف البنــد ثانيــا أن هــاك الســيارة قــد تســبب لــه بخســائر 
ماديــة جــراء اســتجارة ســيارة خــال مــدة مطالبتــه للشــركة وكذلــك 
عجــزه عــن الســفر إلــى األردن لعــاج ابنــه لعــدم وجــود ســيارة بديلــة ، إذًا 
أيــن الســيارة الثالثــة املتبقيــة لديــه ، وملــاذا لــم يســتخدمها ملــا ذكــر 
أعــاه جتنبــا ملــا ذكــر مــن األســباب ، مبــا أن عقــد التأجيــر عقــد لثاث 
ســيارات . 2- ذكــر املدعــي أن الشــركة لــم تلتــزم ببنــود العقــد وإال 
أيــن ســيارته أو تعويضهــا كمــا ذكــر ، نذكــر املدعــى انــه مســتأجر 
ســيارات مملوكــة للشــركة وليســت ملــكا لــه ، ذكــر أن الســيارة 
مؤمــن عليهــا بنــاء علــى مــا جــاء بالبنــد العاشــر ضــد احلــوادث املروريــة 
هــذا صحيــح حيــث أن جميــع الســيارات التابعــة للشــركة مؤمــن عليهــا 
حســب تعليمــات التامــن وشــروطها املوضحــة بالعقــد وأفــاد انــه لــم يبلــغ 
عنهــا بينمــا هــو موقــع علــى العقــد مــن ضمنهــا شــروط التامــن والبنــد 
احلــادي عشــر) بنــود ال يشــملها التامــن(، ومبــا أن املذكــور خالــف 
شــروط التامــن بالعقــد بتســليم الســيارة ملــن هــو اقــل مــن )20( ســنه 
برغبتــه واختيــاره فهــذا يــدل علــى أنــه عــرض العــن للمخاطــر ومفــرط 
واملفــرط أولــى باخلســارة حســب كام أهــل العلــم ومنهــم الشــيخ صالــح 
الفــوزان يف كتــاب امللخــص الفقهــي بــاب اإلجــارة ،علمــا أن العميــل 
أنــه كفيــل ملكتــب  التأجيــر حيــث  بعقــود  الكاملــة  الدرايــة  لديــه 
مباشــر لتأجيــر الســيارات عــاوة أنــه تقــدم ألكثــر مــن مــرة بطلــب منــح 
أشــخاص تفاويــض بقيــادة ســيارة داخليــا وخارجيــا كمــا هــو مرفــق، 
وحتــى لــو أن شــركة التامــن جتــاوزت هــذا الســبب لنظــرت إلــى الســبب 
األخــر وهــو نســبة اخلطــأ )100%( علــى الســائق فهــذا يعــد إهمــال متعمــد 
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ــا . أمــا مــا ذكــر بشــان اخــذ  ــر املؤمتــن عليه وإضــرار مبمتلــكات الغي
الشــركة )500( ريــال لدخــول الســيارة فهــذه رســوم لعمــل التقديــرات 
الازمــة كمــا هــو موضــح نســخته بالتقريــر الــذي قدمــه املدعــي وهــو 
علــى علــم بذلــك حيــث اســتحصلت منــه مثــل هــذه الرســوم للســيارة 
ــل هــذه الســيارة محــل الدعــوي  األخــرى التــي حصــل عليهــا احلــادث قب
3- بالنســبة لورقــة التعهــد املؤرخــة بتاريــخ 1430/4/16هـــ ومــا ذكــر 
املدعــي بشــأنها ، نرغــب أن نوضــح لفضيلتكــم وكمــا ذكرنــا ســابقا 
بــان العميــل مســتأجر )3( بعقــد واحــد حصــل حــادث علــى إحداهــا 
بتاريــخ 1430/4/10هـــ وبلغــت الشــركة مبوافقــة التأمــن علــى قبولهــا 
بتاريــخ 1430/6/12هـــ ،وحصــل حــادث أخــر علــى ســيارة اخــرى محــل 
الدعــوي بتاريــخ 1430/4/22هـــ ورفضــت مــن شــركة التأمــن بتاريــخ 
1430/6/22هـــ ، وجــاء بنــص الورقــة )مســتأجر ثــاث ســيارات بعقــد 
وإال   )5400( بســداد  يلتــزم  وان  قســطن  متأخــر  وانــه   )1589( رقــم 
ــح  ــذا يجــب توضي ــغ ( ، ل ــأي مبال ســحب الســيارة وبيعهــا وشــكايتي ب
التالــي : تاريــخ التعهــد متداخــل بــن تاريــخ احلادثــن ، ونــص التعهــد 
يشــمل كل الســيارات بالعقــد وان املبلــغ املطلــوب هــو قيمــة أجرة ســابقة 
مســتحقة علــى العميــل بواقــع أجــرة شــهرين لــكل ســيارة مــن الســيارات 
الثــاث قبــل احلــوادث وليــس كمــا ذكــر بــان الشــركة علــى علــم 
بالغيــب ، ولــم يحــدد التعهــد ســيارة بعينهــا وان عبــارة ســحب الســيارة 
ــاذا  ــه بســحب ســيارة أو كل الســيارات املؤجــرة ، اذًا مل مقصــود التنبي
العميــل حــدد الســيارة محــل الدعــوي ولــم يشــير إلــى الســيارة التــي 
حصــل عليهــا حــادث قبلهــا أو التــي بحوزتــه اآلن. 4- مــا ذكــر املدعــي 
عــن تزويــر التســعيرات اخلاصــة بالتشــاليح ، نفيدكــم أن العميــل ليــس 
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لــه شــان باإلجــراءات الداخليــة التــي تخــص الشــركة وان الــذي بــن 
املــرور  املوجهــة إلدارة  الرســمية  التســعيرات  هــي  والعميــل  الشــركة 
املعتمــدة واملصدقــة مــن قبلهــم والتــي يتــم التعامــل مبوجبهــا بحكــم 
صفتهــا القانونيــة . 5- أمــا ذكــر بالفقــرة سادســا مــن عــدم تفرغــه البنــه 
ومتابعــة حالتــه الصحيــة ووفــاة ابنه بســبب جتاهل الشــركة لــه وملطالبه 
فهــذا موضــوع يخصــه شــخصيا وليــس للشــركة عاقــة مبــا ذكــر مــن 
أســباب أو كانــت ســبب فيــه ألنــه هــو مــن قــام بتقــدمي ورفــع الدعــاوى 
واملراجعــات وليــس الشــركة. 6- أمــا مــا ذكــر أن الشــركة تعمــدت 
التفويــض لســائق ال يشــمله التأمــن ، ذكرنــا ســابقا أن التفويــض عمــل 
مــن اجــل إكمــال األوراق إلدخــال احلــادث لشــركة التامــن مســاعدة 
للعميــل ، والعميــل اســتغل مثــل هــذه الورقــة حتــى يديــن الشــركة، 
ونتســأل مــن ســلم الشــخص الســيارة الــذي عمــل احلــادث بهــا وقــام بتبليــغ 
وهــل  بينهــم،  القرابــة  صلــت  ومــا  بذلــك  ووقــع  باحلــادث  الشــركة 
الشــركة تســليم ســيارة لشــخص غيــر املســتأجر، ال كنــه بعــد رفــض 
الســيارة مــن شــركة التامــن يحــاول حتميــل الشــركة خطئــه، وأمــا مــا 
ذكــر بشــان تزويــر توقيعــه وان الورقــة تدينــه وحتملــه مســؤولية اخلســارة 
واخلطــاء ، ســبق وأوضحنــا بــان مثــل ورقــة التعهــد هــذه ترســل ألي عميــل 
لــدى الشــركة وهــى إنــذار وتنبيــه بــان لديــه أجــرة شــهران مســتحقة لــم 
تدفــع للســيارات الثــاث )900*2= 1800(*)3ســيارات (= 5400 ريــال 
توضيحــه  تقــدم  ملــا  .بنــاء  الســيارات  أو  الســيارة  تســحب  ســوف  وإال 
لفضيلتكــم نأمــل البــت يف يــراه فضيلتكــم ورد دعــوى املدعــي عليــه 
وإلزامــه بحقــوق الشــركة ، ،وفقكــم اهلل وســدد خطاكــم والســام 
عليكــم وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال أطلــب مهلــة للــرد واجبتــه 
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لطلبــه ورفعــت اجللســة ويف يــوم االثنــن املوافــق 1433/1/10هـــ افتتحــت 
اجللســة يف الســاعة 00 : 11 وحضــر الطرفــان وبســؤال املدعــي عــن رده 
قــال لقــد أطلعــت علــى مذكــرة الدفــع املقدمــة مــن الشــركة املدعــى 
عليهــا ولــم اجــد فيهــا مــا يوجــب الــرد وقــرر الطرفــان أنهمــا ليــس لديهمــا 
مــا يرغبــان إضافتــه ثــم لتأمــل مــا مت ضبطــه ودراســته رفعــت اجللســة ويف 
يــوم الثاثــاء املوافــق 1433/4/13هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة 35 : 
10 وفيهــا حضــر الطرفــان وطلبــت مــن املدعــى عليــه وكالــة أصــل 
العقــد بــن الطرفــن بهــذه القضيــة فاســتعد بإحضــاره وطلــب مهلــة 
فأجبتــه لطلبــه ويف يــوم الســبت املوافــق 1433/4/17هـــ افتتحت اجللســة 
يف الســاعة 30 : 9 وحضــر الطرفــان وقــدم املدعــى عليــه وكالــة العقــد 
بــن الطرفــن ونصــه ) بســم اهلل الرحمــن الرحيــم عقــد تأجيــر ســيارة 
احلمــد هلل وحــده وصلــى اهلل وســلم علــى رســول اهلل وعلــى آلــه وأصحابــه 
بتاريــخ  العقــد  هــذا  ابــرام  مت  وتوفيقــه  اهلل  بعــون  وبعــد  وااله  ومــن 
1429/7/11هـــ املوافــق 2008/7/14م مبدينــة حائــل بــن كل مــن 1- 
املؤجــر شــركة ..... للســيارات وهــي شــركه ســعودية ذات مســئولية 
الرئيســي  ومركزهــا   .... رقــم  التجــاري  الســجل  مبوجــب  محــدودة 
بالريــاض وعنوانهــا ص ب .... الريــاض .... وميثلهــا يف التوقيــع علــى هــذا 
العقــد ع..... طــرف أول 2- املســتأجر .... اجلنســية ســعودي املهنــة معلــم 
العنــوان حائــل .... رمــز البريــدي هاتــف املنزل ..... هاتــف العمل... واجلوال 
... طــرف ثــان متهيــد حيــث أن الطــرف األول املؤجــر يتملــك الســيارة 
املوديــل  ....  عــدد 3  الســيارة  نــوع  أدنــاه  نوعهــا ومواصفاتهــا  احملــدد 
2007م رقــم الهيــكل .... ذهبــي 7....  ابيــض ....  عنابــي 7....  وحيــث أن 
الطــرف الثانــي »املســتأجر« قــد أبــدى رغبتــه يف اســتئجار الســيارة املبن 
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مواصفاتهــا أعاهــا والوفــاء بكامــل الشــروط وااللتزامــات الــواردة 
بهــذا العقــد . لــذا فقــد اتفــق الطرفــان وهمــا بكامــل أهليتهمــا املعتبــرة 
ــر الســيارة احملــدد نوعهــا وكامــل  ــى أن يقــوم املؤجــر بتأجي شــرًعا عل
ــر  ــة: أواًل: يعتب ــا للشــروط التالي ــى املســتأجر وفًق مواصفاتهــا أعــاه عل
ــا : مــدة  التمهيــد املذكــور أعــاه جــزًءا ال يتجــزأ مــن هــذا العقــد. ثانًي
العقــد: اتفــق الطرفــان علــى أن مــدة هــذا العقــد هــي 48 شــهرا تبــدأ مــن 
2008/7/1م وينتهــي يف 2012/6/1م ثالًثــا : يقــر املســتأجر بأنــه قــد 
ــة واســتلمها مــن  ــة للجهال ــة نافي ــن الســيارة محــل هــذا العقــد معاين عاي
املؤجــر بحالــة جيــدة وقبلهــا بحالتهــا الراهنــة خاليــة مــن أي عيب وصاحلة 
ــه قــد مت تزويدهــا بــكل  ــه . كمــا يقــر أن للغــرض املســتأجرة مــن أجل
اإلضافــات املتفــق عليهــا وأنهــا قــد أصبحــت حتــت مســئوليته اخلاصــة من 
تاريــخ هــذا العقــد رابًعــا : ملكيــة الســيارة: يقــر املســتأجر مبعرفتــه أن 
العقــد هــو عقــد إيجــار ملــدة طويلــة وأن الســيارة ملــك للمؤجــر طــوال مــدة 
ــه بيعهــا أو  هــذا العقــد وليــس للمســتأجر حــق يف ملكيتهــا وال يحــق ل
ناقــل  تصــرف  بــأي  فيهــا  التصــرف  أو  ثالــث  طــرف  أي  إلــى  هبتهــا 
للملكيــة . كمــا أنهــا ال تعتبــر مــن أماكــه التــي تــؤول إلــى الورثــة . 
ولضمان ســداد األجرة يوافق املســتأجر على أن تبقى اســتمارة الســيارة 
لــدى املؤجــر وباســمه وكذلــك يكــون لــدى املؤجــر نســخة مــن املفاتيــح 
املســتأجر  مخالفــة  عنــد  وقــت  أي  يف  لســحبها  للســيارة  االحتياطيــة 
اللتزاماتــه اجلوهريــة احملــددة بهــذا العقــد خامًســا : قيمــة العقــد 5-1 
يكــون مبلــغ إيجــار الســيارة طيلــة املــدة اجلــاري عليهــا التأجيــر مبلــغ 
165450 ريــال ســعودي موزعــة علــى إيجــارات شــهرية وفــق مــا هــو مبــن 
يف هــذا العقــد. وحيــث أن العقــد هــو عقــد تأجيــر ســيارة طويــل املــدى 
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وقــد روعيــت فيــه تخفيــض قيمة األجرة عن األســعار الســائدة يف الســوق 
لطــول مدتــه ونظــًرا ألن الســيارة يختلــف ســعرها مــن وقــت آلخــر حســب 
حالتهــا خصوًصــا بعــد اســتعمالها مــن قبــل املســتأجر بحيــث يكــون 
أن  وحيــث   . اســتعمالها  بعــد  وينخفــض  البدايــة  يف  مرتفًعــا  ســعرها 
املســتأجر ال يرغــب يف أن يدفــع قيمــة إيجــار مختلفــة مــن شــهر إلــى آخــر 
فقــد طلــب مــن املؤجــر توزيــع القيمــة اإليجاريــة الفعليــة علــى أقســاط 
شــهرية متســاوية بحيــث تتناســب مــع دخلــه الشــهري . لذا اتفــق الطرفان 
علــى ســداد القيمــة الفعليــة علــى النحــو التالــي: توقيــع املســتأجر وتوقيــع 
الكفيــل الغــارم - دفعــة مقدمــة مــن مجموع القيمــة اإليجارية بالكامل 
مقدارهــا 12450 ريــال يقــوم املســتأجر بدفعهــا عنــد التوقيــع علــى هــذا 
العقــد. - دفعــة إيجــار شــهري تبلــغ2700 ريــال ملــدة 48 شــهًرا تدفــع يف 
اليــوم الثاثــن يف بدايــة كل شــهر اعتبــاًرا مــن 2008/7/1م  - دفعــة 
أخيــرة مــن مــدة عقــد اإليجــار مقدارهــا 23400 ريــال تســدد بتاريــخ 
اســتحقاق القســط األخيــر مــن هــذا العقــد. وقــد قــام املســتأجر بالتوقيــع 
علــى ســندات ألمــر واجبــة الدفــع بعــدد الدفعــات الشــهرية املذكــورة 
والدفعــة األخيــرة.5-2 يقــر املســتأجر ويوافــق علــى أن دفعــات القيمــة 
اإليجاريــة املبينــة أعــاه ال متثــل األجــرة الفعليــة يف حــاالت املــدد القصيرة 
حيــث روعــي فيهــا التخفيــض كمــا ذكــر أعــاه لطــول مــدة العقــد . 
ــه إذا رغــب املســتأجر يف  لذلــك فإنــه مــن املتفــق عليــه بــن الطرفــن أن
إنهــاء هــذا العقــد قبــل انتهــاء مدتــه وإعــادة الســيارة إلــى املؤجــر، أو يف 
حالــة رغبتــه يف اســتبدالها قبــل نهايــة العقــد أو عنــد نهايتــه، أو يف حالــة 
تعــرض الســيارة حلــادث ينتــج عنــه الهــاك أو التلــف الكلــي للســيارة 
)وفــق تقاريــر شــركة التأمــن( أو يف حالــة تعــرض الســيارة للســرقة 
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)بــدون إهمــال مــن املســتأجر ( فــإن املســتأجر يوافــق علــى احتســاب 
القيمــة اإليجاريــة الفعليــة الشــهرية وفــق اجلــدول االســتهاكي املرفــق 
بهــذا العقــد )ملحــق رقــم( »1« والــذي يعتبــر جــزًءا ال يتجــزأ منــه (. 
سادًســا : املســافات الزائــدة: مــن املتفــق عليــه بــن الطرفــن أن املســافة 
املجانيــة التــي تقطعهــا الســيارة خــال مــدة هذا العقــد 2.500 كيلومتر 
إلــى  الســيارة  العقــد وإعــادة  إنهــاء  املســتأجر يف  فــإذا رغــب  شــهريًا. 
املؤجــر فــإن املؤجــر ســيقوم مبحاســبته عــن املســافة الزائــدة بواقــع 50 
هللــة عــن كل كيلــو متــر إضــايف. ســابًعا : الوعــد بالبيــع: إذا التــزم 
املســتأجر بســداد كامــل دفعــات األجــرة الشــهرية املتفــق عليهــا يف هــذا 
ــع الســيارة محــل  ــزم ببي ــك الســيارة فــإن املؤجــر يلت العقــد ورغــب يف متل
هــذا العقــد للمســتأجر ونقــل ملكيتهــا لــه مقابــل األجــرة التــي دفعــت 
والدفعــة األخيــرة مــن العقــد . ويف هــذه احلالــة يتــم إنهــاء عقــد اإليجــار 
هــذا وحتريــر عقــد بيــع بــن الطرفــن . وبعــد إمتــام عقــد البيــع ودفــع 
القيمــة يقــوم املؤجــر بنقــل ملكيــة الســيارة للمشــتري علــى أن يدفــع 
املشــتري تكاليــف نقــل ملكيــة الســيارة باســمه لــدى اجلهــات املختصــة 
ثامًنــا: التزامــات املســتأجر: يلتــزم املســتأجر طيلــة مــدة هــذا العقــد مبــا 
يلــي: 1- أن يقــوم بدفــع مبلــغ اإليجــار الشــهري املتفــق عليهــا يف هــذا 
العقــد دون اعتبــار للحالــة الفنيــة للســيارة أو فتــرة تواجدهــا يف مراكــز 
اخلدمــة إن وجــدت هنــاك، فــإذا تأخــر املســتأجر عــن دفــع األجــرة ملــدة 
شــهرين متتاليــن بالنســبة للعقــود التــي أطــول مــن 12 شــهًرا وعشــرة 
ــام للعقــود األقــل مــن ذلــك، فــإن املســتأجر يعتبــر وكأنــه قــد أنهــى  أي
العقــد مــن قبلــه و يحــق للمؤجــر اســتناًدا إلــى ذلــك اإلنهــاء التعميــم علــى 
الســيارة لــدى اجلهــات املختصــة الســترجاعها دون أدنــى مســؤولية علــى 
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املؤجــر عــن أي نتائــج مترتبــة علــى ذلــك التعميــم .وعندهــا يحــق للمؤجــر 
مطالبــة املســتأجر بدفــع مبلــغ األجــرة املتأخــرة عــن الفتــرة الســابقة 
لتاريــخ ســحب الســيارة، وكذلــك دفــع نســبة اســتهاك الســيارة حيــث 
يتــم حســاب األجــرة عندهــا وفــق اجلـــدول االســتهاكي املرفــق بهــذا 
العقد ملـــحق رقم »1«، باإلضـــافة إلى مصـــاريف الســـحب )250 ريال/
بــان ال  املســتأجر  ويتعهــد  إن وجــدت.  اخــري  واي مصاريــف  ســيارة( 
يحتفــظ املســتأجر بــاي نقــود او اغــراض ثمينــة وأن ال يطالــب املؤجــر 
بــاي التزامــات كانــت داخــل الســيارة. 2- أن يقــوم باســتخدام الســيارة 
بنفســه للغــرض املؤجــرة مــن أجلــه وهــو االســتخدام الشــخصي فقــط، 
وأن ال يســمح ملــن ال يحمــل رخصــة قيــادة ســارية املفعــول بقيادتهــا. كمــا 
يلتــزم بــأن ال يعــرض الســيارة ألي خطــر بشــكل متعمــد أو يســتخدمها 
للتجــارب أو التدريــب أو الســباق أو األجــرة أو نقــل البضائــع. ويجــوز لــه 
منــوذج  اســتخدام  بشــرط  املســتأجرة  الســيارة  بقيــادة  غيــره  تفويــض 
..... للســيارات واملوافــق عليــه مــن قبــل  التفويــض املعــد مــن شــركة 
ــا  الشــركة. 3- أن يكــون مســؤوال عــن الســيارة محــل اإليجــار جنائًي
ومروريــًا وأن ال يقــوم بإعــادة تأجيرهــا أو إعارتهــا ألي طــرف ثالــث دون 
موافقــة املؤجــر خطًيــا علــى ذلــك . كمــا يتحمــل ا ملســتأجر كافــة 
األضــرار والغرامــات املســجلة علــى الســيارة عــن أيــة مخالفــات مروريــة 
ألنظمــة املــرور املعمــول بهــا يف اململكــة أو يف الــدول التــي يســمح لــه مــن 
املؤجــر بقيــادة الســيارة فيهــا. 4- أن يقــوم مبتابعــة الصيانــة الدوريــة 
بكتيــب  واملوضــح  الشــركة  لــدى  الصيانــة  برنامــج  وفــق  للســيارة 
اإلرشــادات مــن الشــركة الصانعــة املرفــق بالســيارة ويقــوم علــى حســابه 
اخلــاص بتحمــل جميــع مصاريــف الســيارة مــن بنزيــن وتغييــر الزيــوت 
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والتشــحيم وماحظــة مســتوى املــاء وهــواء اإلطــارات بانتظــام . ويف حالــة 
قيامــة بالصيانــة خــارج املــدن التــي بهــا فــروع للمؤجــر يلتــزم بــأن تكــون 
تلــك  يف  املتواجديــن  موتــورز  جنــرال  كاء  و  إحــدى  لــدى  الصيانــة 
املنطقــة دون حتديــد مــا إذا كانــت اإلصاحــات مشــمولة بالضمــان 
الفنــي . ويف حالــة القيــام بإصاحــات غيــر مشــمولة بالضمــان الفنــي 
فــإن ذلــك يكــون علــى حســاب املســتأجر. 5- أن يشــعر املؤجــر بــأي 
تغييــر يطــرأ علــى عنــوان ســكنه أو عملــه املــدون يف هــذا العقــد. 6( 
يلتــزم املســتأجر مبراجعــة املؤجــر قبــل نهايــة مدة/صاحيــة االســتمارة 
وتعتبــر  االســتمارة.  وجتديــد  الــدوري  الفحــص  يف  الســيارة  لفحــص 
هــو  باعتبــاره  املســتأجر  حســاب  علــى  والتجديــد  الفحــص  نفقــات 
املســتخدم للســيارة واملســتفيد مــن تلــك اخلدمــات . وإذا تأخــر املســتأجر 
يف هــذا االلتــزام فإنــه يتحمــل كذلــك أيــة غرامــات تأخيــر قــد تفــرض 
مــن اجلهــات املختصــة. توقيــع املســتأجر توقيــع الكفيــل الغــارم أن يعيــد 
الســيارة إلــى املؤجــر يف نهايــة العقــد ســليمة وبحالــة جيــدة بعــد إصــاح 
كل مــا يطــرأ عليهــا مــن أضــرار وحــوادث إذا كان ذلــك نتيجــة إهمــال 
أو تعمــد أو تقصيــر . فــإذا انتهــت مــدة هــذا العقــد ولــم يرغــب املســتأجر 
يف اســتعمال خيــار الشــراء ونقــل ملكيــة الســيارة باســمه، ولــم يعــد 
الســيارة فإنــه يلتــزم بتعويــض املؤجــر عــن كل يــوم يتأخــر فيــه بعــد 
ــر. ويجــب أن  ــوم تأخي ــال عــن كل ي ــغ 100 ري ــاء العقــد مببل ــخ انته تاري
تكــون الســيارة عنــد اإلعــادة شــاملة علــى كل التغييــرات واإلضافــات 
ــة  امللحقــة بالســيارة املذكــورة بهــذا العقــد إن وجــدت، وإذا ظهــرت أي
نواقــص فعلــى املســتأجر ســداد قيمتهــا طبًقــا لســعرها لــدى املؤجــر . 
مــن حــق  الســيارة  زائــدة وضعهــا املســتأجر يف  أيــة إضافــات  وتعتبــر 
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املؤجــر دون عــوض. تاســًعا : موقــع اإليجــار : 1-9 يحــق للمســتأجر 
مبوجــب هــذا العقــد اســتخدام الســيارة داخــل حــدود اململكــة العربيــة 
الســعودية ويقــوم املؤجــر مبنحــة تفويًضــا محــدًدا لذلــك. علــى أن يكــون 
رغــب  إذا   -2 منحــه.  وظــروف  التفويــض  مــدة  تقديــر  حــق  للمؤجــر 
ــارة دول اخلليــج  املســتأجر يف قيــادة الســيارة خــارج حــدود اململكــة لزي
العربــي أو بعــض الــدول األخــرى فــإن عليــه تقــدمي طلــب بذلــك قبــل وقــت 
كاف للمؤجــر. وللمؤجــر احلــق بحجــب هــذا التفويــض ألي ســبب وفــق 
تقديــره اخلــاص. وإذا مت منــح التفويــض للمســتأجر فــإن عليــه احتــرام 
أنظمــة املــرور يف البلــدان التــي يســافر إليــه. ويتحمــل املســتأجر كل مــا 
يلحــق الســيارة مــن رســوم أخــرى أو غرامــات يف الدولــة التــي يســافر 
إليهــا ووفــق أنظمتــه ا. ويف حالــة حــدوث أي حــادث يدخــل ضمــن التأمن 
فــإن أي تعويــض يســتحق للســيارة مــن جــراء ذلــك احلــادث فهــو للمؤجــر 
عاشــًرا : التأمــن علــى الســيارة: إن الســيارة املؤجــرة مؤمــن عليهــا مــن 
قبــل املؤجــر مبوجــب بوليصــة تأمــن طوال مدة هذا العقــد ضد)احلوادث 
املروريــة واحلريــق والســرقة )الغيــر متعمــدة مــن املســتأجر ومــن غيــر 
إهمــال منــه أو مخالفــة لألنظمــة(. وعلــى املســتأجر تطبيــق تعليمــات 
ــر  ــة حــدوث حــادث للســيارة: 1( )إلحضــار تقري ــة يف حال التأمــن التالي
مفصــل عــن احلــادث وورقة/تقريــر املوافقــة علــى اإلصــاح مــن املــرور 
خــال فتــرة ال تتجــاوز خمســة أيــام مــن تاريــخ وقــوع احلــادث . وإذا جتــاوز 
املســتأجر هــذه املــدة فإنــه يتحمــل لوحــده مصاريــف اإلصــاح بالكامــل 
دون الرجــوع علــى املؤجــر. 2(عــدم التنــازل للغيــر يف تقريــر املــرور عــن أي 
حقــوق مقــررة للســيارة محــل هــذا العقــد . ويف حالــة تنــازل املســتأجر عــن 
أي حــق للســيارة فإنــه يتحمــل لوحــده كامــل املســؤولية الناجتــة عــن 
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احلــادث وعلــى نفقتــه اخلاصــة. 3(تزويــد الشــركة بصــورة ســارية املفعــول 
مــن رخصــة القيــادة. 4(يتعهــد املســتأجر بعــدم إصــاح مــن تلقــاء نفســه 
بــل يعهــد بهــا إلــى املؤجــر. 5(ســداد مبلــغ ألف وخمســمائة ريــال )1.500( 
متوســط رســم أي حــادث يتــم إصاحــه بواســطة املؤجــر. باإلضافــة إلــى 
االلتــزام بــأي شــروط أخــرى تتطلبهــا شــركة التأمــن. حــادي عشــر : 
بنــود ال يشــملها التأمــن اتفــق الطرفــان علــى أن املســتأجر يتحمــل جميــع 
املصاريــف والتلفيــات التــي ال يشــملها التأمــن . ويعتبــر تقريــر املــرور هــو 
ال  التــي  واألمــور  احلــادث.  مســؤوليات  حتــدد  التــي  الوحيــدة  الوثيقــة 
يشــملها التأمــن هــي: 1( ال يشــمل التأمــن املقــدم مــن املؤجــر التأمــن 
الشــامل علــى ســائق وركاب الســيارة املؤجــرة ويتحمــل املســتأجر أيــة 
مســؤولية تتعلــق بهــذا املوضــوع. وتكــون حــدود مســؤولية التأمــن يف 
هــذه الناحيــة فقــط مصاريــف طبيــة بواقــع خمســة آالف )5.000( ريــال 
ألــف  عشــرون  أقصــى  بحــد  الســيارة  يف  املصــاب  الواحــد  للشــخص 
ســحب  إلــى مصاريــف  باإلضافــة  الواحــد.  للحــادث  ريــال   )20.000(
الســيارة بحــد أقصــى مبلــغ خمســمائة ريــال )500( مــن داخــل اململكــة 
ومبلــغ ألــف وخمســمائة )1.500( ريــال مــن خــارج اململكــة. 2(كذلــك 
ال يشــمل التأمــن ســرقة أي قطعــة أو جتهيــزات إضافيــة للســيارة مثــل 
الراديــو، املســجل، البطاريــة، أجهــزة النقــال، الفيديــو . . .، أو ســرقة 
أو فقــدان النقــود واألمتعــة الشــخصية للمســتأجر. 3(كذلــك ال يشــمل 
التأمــن مصاريــف ســحب الســيارة املصدومــة إلــى مركــز اخلدمــة. 4( 
أيضــًا ال يشــمل التأمــن األضــرار الناجتــة عــن العوامــل التــي ال ميكــن 
الشــغب  وأعمــال  واحلــروب  واألمطــار  الــزالزل  مثــل  عليهــا  الســيطرة 
واألضــرار  احلــوادث  التأمــن  يشــمل  ال   )5 الطبيعيــة.  والكــوارث 
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والتلفيــات الناجتــة عــن القيــادة يف حالــة الســكر واإلهمــال املتعمــد. 6( 
ال يشــمل التأمــن الرخصــة غيــر الســارية املفعــول أو التراخيــص املروريــة 
بالنســبة ملــن هــم أقــل مــن 18 ســنة ، وكذلــك ملــن هــم أكثــر مــن خمســة 
وســتون ســنة. ال يشــمل التأمــن ســرقة الســيارة بواســطة املســتأجر مــن 
ثانــي  الكفيــل  توقيــع  املســتأجر  توقيــع  الســيارات.  تأجيــر  شــركة 
عشــر: الصيانــة: مــن املتفــق عليــه أن الضمــان الفنــي للســيارات املؤجــرة 
مــن الشــركة تكــون علــى النحــو التالــي: )علمــا بــان الضمــان ال يشــمل 
املركبــة محــل  علــى  املســتأجر  بهــا  يقــوم  تعديــات  أو  أي إضافــات 
اإليجــار(. ســيارات جــي ام ســي وشــيفرولية بأنواعهــا 60000 كيلــو 
متــر أو 3 ســنوات ايهمــا اســبق باالنتهــاء ســيارات الكاديــاك بأنواعهــا 
للســيارات  بالنســبة  باالنتهــاء  اســبق  ايهمــا  ســنوات   3 أو   100000
املســتعملة(األفضلية ) فــإن الضمــان يختلــف مــن ســيارة ألخــرى ويكــون 
حســب االتفــاق اخلطــي بــن الطرفــن كمــا اتفــق الطرفــان علــى أن 
املؤجــر ال يتحمــل أجــور الصيانــة واإلصــاح الناجتــة عــن االســتعمال 
العــادي للســيار ة مــن قبــل املســتأجر، كمــا ال يحــق للمســتأجر مطالبــة 
املؤجــر بتأمــن ســيارة بديلة أثناء إجــراء أعمال الصيانة أو اإلصاحات. 
ثالــث عشــر : انتهــاء العقــد، ينتهــي عقــد اإليجــار بــأي حــال مــن احلــاالت 

التالية:. 1. عند انتهاء مدته وإعادة تسليم السيارة إلى املؤجر.
املــادة  لــه مبوجــب  املمنــوح  الشــراء  خيــار  املســتأجر  اســتخدم  إذا   .2
ــك ينتهــي العقــد إذا  ــك الســيارة. 3. كذل »ســابعًا« مــن هــذا العقــد ومتل
تعرضــت الســيارة حلــادث نتــج عنــه اعتبــار الســيارة يف حالــة هــاك وتلــف 
كلــي، أو ســرقت بــدون إهمــال أو تقصيــر مــن املســتأجر، ووافقــت 
شــركة التأمــن يف هاتــن احلالتــن علــى تعويــض املؤجــر عــن الســيارة 
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املذكــورة، ويف هــذه احلالــة يتــم حســاب قيمــة الســيارة وفــق اجلــدول 
ــغ التعويــض  االســتهاكي املبــن يف هــذا العقــد أعــاه واســتقطاع مبل
الــوارد مــن شــركة التأمــن وإلــزام املســتأجر بفــرق القيمــة. 4. ينتهــي 
باقــي  وســداد  الســيارة  إعــادة  ورثتــه  وعلــى  املســتأجر  بوفــاة  العقــد 
مســتحقات األجــرة. علــى أنــه يجــوز لورثــة املســتأجر احللول محــل مورثهم 
واالســتمرار يف العقــد إذا طلبــوا ذلــك خــال شــهر واحــد مــن تاريــخ 
الوفــاة كتابــة ووافــق املؤجــر علــى ذلــك. ويف هــذه احلالــة يجــب أن يتــم 
النمــاذج  واســتكمال  كتابــة  العقــد  علــى  املطلــوب  التعديــل  إجــراء 
واألوراق الازمــة. رابــع عشــر: حــل املنازعــات يقــر كل مــن الطرفــن أنه 
قــد اطلــع علــى هــذا العقــد وفهــم مــا يحتويــه وأنــه يقبــل بــكل شــروطه 
وأحكامــه . ويف حالــة حــدوث أي خــاف بــن الطرفــن يتعــذر حلــه 
القضائيــة  اجلهــات  إلــى  يحــال  اخلــاف  فــإن  الوديــة  بالطــرق  بينهمــا 
املختصــة باململكــة العربيــة الســعودية. خامــس عشــر: التحويــل ال يحــق 
للمســتأجر حتويــل هــذا العقــد إلــى الغيــر. ســادس عشــر: اإلخطــارات 
:تتــم اإلخطــارات املوجهــة بــن الطرفــن باليــد أو بالبريــد املســجل علــى 
ــوان املبــن لــكل طــرف أمــام اســمه يف هــذه العقــد. ســابع عشــر:  العن
التعديــل: ال يجــوز تعديــل هــذا العقــد أو تغييــره أو الزيادة فيه إال مبوجب 
تعديــل مكتــوب متفــق عليــه بــن الطرفــن. ثامــن عشــر : نســخ العقــد:  
يتــم حتريــر هــذا العقــد مــن نســختن باللغــة العربيــة بيــد كل طــرف 
..... للســيارات توقيعــه  نســخة منــه للعمــل مبوجبهــا. املؤجــر شــركة 
املســتأجر اســمه توقيعــه ( أ . هـــ وقــد تصــادق عليــه الطرفــان ولكــون 
ــه يدعــي أن الشــركة تســببت يف عجــزه عــن  املدعــي مــن ضمــن طلبات
عــاج ابنــه حتــى تــويف لــذا قــررت الكتابة لســمو أميــر املنطقة بتكليف 
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جلنــة مــن مســتوى عــاٍل مــن اخلبــرة مكونــه من املــرور وفــرع وزارة التجارة 
يف  للتحقيــق  وذلــك  النظــر  هيئــة  ورئيــس  والشــرطة  املدنــي  والدفــاع 
القضيــة مــن جميــع جوانبهــا وإصــدار تقريــر يبــن فيــه حتديــد مســئولية 
الشــركة املدعــى عليهــا مــن عدمــه يف املســئولية املدعــى بهــا وحتــى 
ورود اجلــواب رفعــت اجللســة ويف يــوم األحــد املوافــق 1433/10/22هـــ 
افتتحــت اجللســة يف الســاعة 30 : 9 وفيهــا حضــر الطرفــان وكنــت قــد 
تلقيــت املعاملــة مــن صاحــب الســمو امللكــي أميــر منطقــة حائــل برقــم 
14369 يف 1433/7/30هـــ مرفقــًا بهــا تقريــر اللجنــة التــي قامت باملهمة 
وفــق خطابنــا رقــم 32554360 يف 1433/4/18هـــ الــوارد رفــق خطــاب 
مديــر شــرطة منطقــة حائــل رقــم 3022 يف 1433/7/1هـــ ونصــه ) تقرير 
بنــاء علــى برقيــة صاحــب الســمو  بتاريــخ 22-1433/6/23هـــ  للجنــة 
يف  واملؤرخــة   9220 رقــم  اهلل  حفظــه  حائــل  منطقــة  أميــر  امللكــي 
1433/5/17هـــ واملوجــه أساســها لســعادة مديــر شــرطة منطقــة حائــل 
املبنيــة علــى خطــاب رئيــس احملكمــة العامــة بحائــل رقــم 3255436 
واملــؤرخ يف 1433/4/18هـــ املتعلقــة بدعــوى ... ســجل مدنــي رقــم ... ضــد 
شــركة ..... بحائــل حيــث أن فضيلــة القاضــي ... أشــار بــأن املدعــي 
يدعــي علــى شــركة ... بأنــه اشــترى ســيارة بالتأجيــر املنتهــي بالتمليــك 
قيمتهــا خمســة وخمســون ألــف ومائــة وخمســون ريــال مقســطه علــى 
عــدد 48 قســطًا تبــدأ مــن 2008/7/1م وتنتهــي يف 2012/6/1م وكان 
منتظمــًا باألقســاط حتــى حصــل عليــه حــادث مــروري نتــج عنــه تلفيــات 
بالســيارة ثــم ســلمها للشــركة إلجــراء مــا يوجبــه العقــد بينهمــا فباعتهــا 
الشــركة دون علمــه مبــا يقــل عــن ثلــث قيمتهــا وزورا عليــه ورقــة بالعلــم 
بــه  فأضــروا  العقــد  متأخــرات  باقــي  بدفــع  والتعهــد  بالبيــع  والقبــول 
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ضــرارًا متعمــدًا منهــم ويطلــب املدعــي الــزام الشــركة تطبيــق العقــد 
وتعويضــه عــن الســيارة وتســببهم يف عجــزه عــن عــاج ابنــه حتــى تــويف 
وحيــث يــرى فضيلــة ناظــر القضيــة تكليــف جلنــة علــى مســتوى عــال مــن 
اخلبــرة والدرايــة مكونــه مــن إدارة املــرور والشــرطة والدفــاع املدنــي 
ــة مــن  ــة اخلبــراء باحملكمــة للتحقيــق بهــذه القضي ووزارة التجــارة وهيئ
جميــع جوانبهــا وإصــدار تقريــر بــن فيــه حتديــد مســئولية الشــركة 
املدعــى عليهــا مــن عدمــه يف املســئولية املدعــي بهــا بعــد دراســة القضيــة 
دراســة متأنيــة تبــرا بهــا الذمــة حيــث أيــد ســموه ذلــك وإكمــال الــازم 
مبوجبــه فقــد اجتمعــت اللجنــة املشــكلة يف يــوم الســبت واألحــد املوافــق 
مــن جميــع جوانبهــا  القضيــة  دراســة  وحيــث مت  22-1433/6/23هـــ 
 ... رقــم  ...  ســجل مدنــي  واملواطــن  املدعــي  مــن  اقــوال كل  وســماع 
والوكيــل الشــرعي لشــركة ... املواطــن ...  ســجل مدنــي رقــم ... ومــن 
خــال الدارســة واملناقشــة اواًل تبــن ان عقــد التأمــن موقــع مــا بــن 
شــركة .... وشــركة ... حيــث قامــت شــركة ... بقبــول التفويــض املقدم 
مــن قبــل املدعــي لصالــح املواطــن ... بقيــادة الســيارة مــن نــوع اوبتــرا رقــم 
اللوحــة ... داخــل اململكــة حتــت مســئوليته الكاملــة حســب شــروط 
ــا  ــأن الســيارة مومــن عليه العقــد معــه ومبــا يتمشــى مــع النظــام علمــًا ب
رغــم أن ســنه أقــل مــن الســن احملــدد بالعقــد املبــرم بــن شــركة .... 
وشــركة التأمــن وبعــد وقــوع احلــادث اتضــح رفــض شــركة التأمــن 
..... تتحمــل مســئولية إصــاح ســيارة  لقبــول األوراق وبذلــك شــركة 
قبولهــا  بســبب  احلــادث  وقــوع  قبــل  قيمتهــا  عــن  تعويضــه  او  املدعــي 
التفويــض بــدون أخــذ موافقــة مســبقة مــن شــركة التأمــن ملــن تقــل 
اعمارهــم عــن واحــد وعشــرون ســنه حســب العقــد املبــرم بخصــوص 
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ذلــك وذلــك لألدلــة التاليــة 1- مــا جــاء بأقــوال املدعــي 2- ما جــاء بصورة 
التفويــض مــن الشــركة للمواطــن ..... واملوضــح باللفــة رقــم 79 املتضمــن 
التفويــض بقيــادة الســيارة أوبتــرا رقــم اللوحــة .....  . 4- رفــض شــركة 
التأمــن لــألوراق اخلاصــة باحلــادث كــون املفــوض يقــل عمــره عــن ثمانيــة 
عشــر عامــًا ومخالــف لاتفــاق املبــرم بــن شــركة .... وشــركة التأمــن 
5- مــا ورد بأقــوال الوكيــل الشــرعي لشــركة .... املتضمــن التفويــض 
مت قبولــه بعــد تاريــخ احلــادث ثانيــًا تــرى اللجنــة بخصــوص مــا يطالــب بــه 
املدعــي بشــأن وفــاة أبنــه لشــركة .... فــإن الشــركة ال تتحمــل ذلــك 
لكونــه أبــرم عقــد لعــدد ثــاث ســيارات مــن الشــركة تلــف منهــا اثنــان 
واألخــرى يقــوم باســتخدامها ثالثــًا تــرى اللجنــة مبــا يتعلــق مبطالباتــه 
بالتعويــض ماليــًا مــن جــراء مراجعاتــه بخصــوص الدعــوى ومــا حلــق بــه 
مــن اضــرار حســب ادعائــه فــإن اللجنــة تــرى نظــر ذلــك مــن قبــل فضيلــة 
ناظــر القضيــة هــذا مــا مت التوصــل أليــه مــن قبــل اعضــاء اللجنــة وبــاهلل 
التوفيــق منــدوب فــرع وزارة التجــارة ... توقيعــه منــدوب شــرطة منطقــة 
ــة  حائــل ... توقيعــه منــدوب منطقــة حائــل مقــدم ... توقيعــه منــدوب هيئ
اخلبــراء باحملكمــة العامــة ....  توقيعــه منــدوب الدفــاع املدنــي مبنطقــة 
حائــل رائــد ... توقيعــه  أ .هـــ وبعــرض تقريــر اللجنــة علــى الطرفــن قــررا 
رغبتهمــا يف تقــدمي ردودًا علــى التقريــر وطلبــا موعــد جلســة ال يقــل عــن 
املوافــق  االثنــن  يــوم  ويف  اجللســة  ورفعــت  لطلبهمــا  فأجبتهمــا  شــهر 
وفيهــا حضــر   9  : الســاعة 46  اجللســة يف  افتتحــت  1433/11/22هـــ 
الطرفــان وقــدم املدعــي ردًا هــذا نصــه )ال يوجــد لــدي رد لفضيلتكــم 
فالقضيــة واضحــه باألدلــة التــي أمامكــم ولكــن ارغب مــن فضيلتكم 
 ..... ..... هــل كان يعمــل يف فــرع شــركة  ســؤال الوكيــل الشــرعي 
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بحائــل بتاريــخ 1430/4/30هـــ علمــًا بأنــه كان ال يعمل بالفرع وســؤالي 
تأكيــدًا ملعلومــة هــي باألســاس مؤكــده وهــي إيجــاد مخــرج للشــركة 
بــأن  الشــرعي  الوكيــل  يقــول  فكيــف  التكاليــف  بأقــل  للخــروج 
بالشــركة  احلــادث وهــو غيــر موجــود  وقــت حــدوث  التفويــض حــرر 
أساســًا والــذي حــرر التفويــض مشــرف التحصيــل الســابق .... والــذي 
كان أســاس املشــكلة وســفر خــروج نهائــي مباشــرة بعــد رفــع القضيــة 
بــه  تقــوم  مبــا  لفضيلتكــم  توضيــح  فقــط  وهــذا  املختصــة  للجهــات 
ملــن  احلــق  إعطــاء  وعــدم  القضيــة  لتعطيــل  محــاوالت  مــن  الشــركة 
يســتحقه ( أ .هـــ وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال ليــس لــي 
رد عليــه كمــا قــدم املدعــى عليــه وكالــة ردًا هــذا نصــه ) ردا علــى مــا 
ــذي  ــا مــن فضيلتكــم وال ــي علين ــي شــكلت وتل ــة الت جــاء بقــرار اللجن
رأت اللجنــة إلــزام الشــركة بنــاء علــى بنــود التأمــن ونــص تفويــض 
القيــادة دون النظــر يف تاريــخ وقــوع احلــادث وتاريــخ التفويــض حيــث أن 
التفويض بقيادة الســيارة للشــهر الذي وقع فيه احلادث شــهر 1430/4هـ 
1430/4/22هـــ  بتاريــخ  وقــع  احلــادث  املدعــي  يقدمــه  لــم  بالتحديــد 
والتفويــض محــل الدعــوى منــح اعتبــارا مــن 1430/5/1هـــ ملــدة شــهر 
واحــد فقــط بعــد احلــادث بثمانيــة ايــام تفاويــض القيــادة تختــم وتوقــع 
شــهريا حســب أنظمــة وسياســة الشــركة بعــد ســداد األجــرة للســيارات 
املســتأجرة ويتــم التأكــد مــن الســدد حســب إيصــال الســداد الســيارة مت 
بتاريــخ  احلــادث  تكاليــف  لتقديــر  للشــركة  احلــادث  أوراق  اســتام 
1430/6/16هـــ عــن طريــق مكتــب ... لتأجيــر الســيارات حســب صــور 
أوراق الصيانــة بالشــركة املرفقــة ولــم تدخــل باســم املســتأجر نفســه 
مــع أن جميــع األوراق املطلوبــة مــن تســعيرات للحــادث بعــد املعــارض قــد 
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مت إنهــاء اجراءاتهــا بتاريــخ 1430/4/25هـــ ونرفــق لفضيلتكــم صــورة 
مــن ورقــة تعهــد موقعــة مــن العميــل عنــد توقيــع العقــد تنــص أن للشــركة 
احلــق يف ســحب الســيارة إذا تأخــر العميــل أســبوع واحــد تفويــض مطلــق 
وشــامل وغيــر قابــل لإللغــاء ومــع العلــم أن العميــل كان متأخــر بالســداد 
ــخ  ــر مــن شــهرين مــن تاري ــر ألكث ــا التزوي ــدى به ــي ي ــخ الورقــة الت بتاري
مــن  نطلــب  تقــدم  مــا  علــى  1430/4/16هـــ  إلــى  1430/1/18هـــ 
فضيلتكــم إلزامــه بإحضــار ورقــة التفويــض التــي تســبق هــذه الورقــة 
لألشــهر مــا قبــل 1430/5/1هـــ للتأكــد مــن كان املفــوض بقيــادة 
الســيارة وقــت احلــادث حتديــدًا والســام عليكــم ( أ . هـــ كمــا ارفــق مــع 
الــرد صــورة ســند علــى مطبوعــات شــركة ..... رقــم بــدون وتاريــخ بــدون 
ونصــه ) توكيــل بعــدم التوقــف عــن الســداد أو أطلــب تأجيــل أو إعفائــي 
بــأن رواتبــي الشــهرية  مــن تســديد أي قســط ألي ســبب كان علمــًا 
تصــرف يف نهايــة كل شــهر هجــري والتــزم بســداد أ ول قســط بتاريــخ 
2008/7/1م مــن شــهر 7 مــن عــام 2008م ومبوجــب هــذا التعهــد أفــوض 
شــركة ..... للســيارات تفويــض مطلــق وشــامل غيــر قابــل لإللغــاء يف 
ســحب الســيارة منــي يف حالــة تأخــري ملــدة أســبوع عــن ســداد أي قســط 
يف أي وقــت ويف أي مــكان دون إشــعار أو إنــذار ســابق لــي كمــا التــزم 
ــي أو مــن  ــة أشــياء أو ممتلــكات داخــل الســيارة مــن قبل بعــدم وضــع أي
قبــل اآلخريــن ملعرفتــي التامــة واملســبقة بــأن شــركة ..... ســوف تقــوم 
هـــ   . أ   ) أي قســط  عــن ســداد  تأخــري  الســيارة يف حالــة  باســترجاع 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال إن ردي علــى هــذا الدفــع هــو أن اإلقــرار 
املنســوب لــي بتوكيــل ..... املرصــود مــزور علــي وأنكــر صحتــه كمــا 
أنكــر صحــة توقيعــي عليــه هكــذا قــرر ثــم قــرر الطرفــان أن ليــس ألي 
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ــذا فقــد قــررت رفــع اجللســة لتأمــل مــا أســتجد مــن  منهمــا رد اضــايف ل
ضبــط ودفــوع ورفعــت اجللســة ويف يــوم االربعاء املوافــق 1433/12/29هـ 
افتتحــت اجللســة يف الســاعة 17 : 9 وفيهــا حضــر الطرفــان وجــرى ســؤال 
طــريف القضيــة عــن تاريــخ اســتام الســيارة مبوجــب محضــر التســليم 
واملبالــغ التــي وصلــت مــن قيمــة الســيارة واملبالــغ املتبقيــة وتاريــخ حصــول 
احلــادث واملبلــغ املســتحق فيمــا لــو مت تســديد قيمــة الســيارة يف تاريــخ 
حصــول احلــادث وتقديــر الســيارة قبــل احلــادث وبعدهــا واملبلــغ املســتحق 
مــن التأمــن فيمــا لــو كانــت شــروط التأمــن منطبقــة فطلــب الطرفــان 
مهلــة للــرد عليهــا ورفعــت اجللســة ويف يــوم االثنــن املوافــق 1434/2/4هـــ 
افتتحــت اجللســة يف الســاعة 56 : 11 وحضــر الطرفــان وقــرر املدعــى 
عليــه وكالــة أن تاريــخ اســتام املدعــي للســيارة يف 1429/7/11هـــ وأن 
قيمــة أيجــار الســيارة اجمــااًل مبلغــًا قــدره خمســة وخمســون الفــًا ومئــة 
وخمســون ريــااًل وقــد ســدد املدعــى عليــه منهــا مبلغــًا قــدره عشــرة االف 
واربعمائــة وخمســون ريــااًل وبقــي يف ذمتــه مبلغــًا قــدره اربعــة واربعــون 
الفــًا وســبعمائة ريــال كمــا أن تاريــخ احلــادث كان يف 1430/4/22هـــ 
كمــا أن الســيارة لــو كانــت ســليمة يف وقــت احلــادث وأراد املدعــي 
تســليم املبلــغ املتبقــي فإنــه مبوجــب نظــام الشــركة مبــا يســمى تصفيــة 
تعجيــل الدفــع يكــون املتبقــي يف ذمــة املدعــي مبلغــًا قــدره اربعــة وثاثون 
الفــًا وثاثمائــة وتســعة عشــر ريــااًل كمــا أن املبلــغ املفتــرض للتعويــض 
عــن احلــادث فيمــا لــو مت قبــول احلــادث مــن قبــل شــركة التأمــن مقارنــة 
بســيارة ســبقتها بأحــد عشــر يومــًا فقــط وبنفــس املواصفــات التابعــة 
للمدعــي مبلغــًا قــدره اثنــان وثاثــون ألفــًا وأربعمائــة وواحــد وخمســون 
ريــااًل كمــا أن الســيارة مت بيعهــا مــن قبــل الشــركة وقيمــة الســيارة قبــل 
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...قبــل  احلــادث وبعــده مــن ثاثــة معــارض عــن طريــق املــرور معــرض 
احلــادث مبلغــا قــدره ثاثــون الــف ريــال ومعــرض .... مبلغــًا قــدره ثمانيــة 
وعشــرون الــف ريــال ومعــرض .... مبلغــا قــدره ســبعة وعشــرون الــف ريــال 
وبعــد احلــادث قــدرة املعــارض الثاثــة الســيارة مبلغــًا قــدره عشــرة االف 
ريــال وبعــرض ذلــك علــى املدعــي ..... علــى جميــع مــا قــرره املدعــى عليــه 
ــوم األحــد  ــم حــدد موعــدا للنطــق باحلكــم ي ــا ث ــة وتفصي ــة جمل وكال
يــوم  : 08 ورفعــت اجللســة ويف  الســاعة 30  املوافــق 1434/02/10هـــ 
 9  :  00 الســاعة  اجللســة يف  افتتحــت  املوافــق 1434/2/10هـــ  االحــد 
وحضــر الطرفــان وقــرر املدعــي أن الســيارة عندمــا كانــت باســتامه 
فــإن احلــادث قــد حصــل مــع طــرف آخــر وقــرر املــرور أن نســبة اخلطــأ 
عليــه أي علــى املدعــي بنســبة 100% وأنــه قنــع بهذه النســبة كما تصادق 
الطرفــان أن الســيارة مت اســتامها مــن قبــل الشــركة بعــد احلــادث يف 
1430/6/16هـــ ومت بيعهــا يف 1430/7/1هـــ وكنــت قــد تأملت القضية 
بســيارة  بتعويضــه   ..... شــركة  يطالــب  املدعــي  أن  وحيــث  ودرســتها 
مماثلــة وحتميلهــم أضــرار بيــع الســيارة دون قيمتهــا وأجــرة الســيارة التــي 
حتملهــا بســببهم طيلــة القضيــة وتســببهم يف عجــزه عــن عــاج ابنــه حتــى 
تــويف وأن وكيــل الشــركة املدعــى عليهــا قــدم رده املكتــوب مضمونــه 
أن الشــركة ملتزمــة مبــا جــاء يف العقــد وأن الشــركة غيــر مســئولة 
عمــا جــاء يف دعــوى املدعــي وحيــث مت تكليــف جلنــة حســب مــا هــو 
مــدون يف ضبطــه تفصيــًا وتوصلــت اللجنــة إلــى حتميــل شــركة ..... 
ــت  مســئولية إصــاح ســيارة املدعــي أو تعويضــه عــن قيمتهــا حيــث قبل
الشــركة التعويــض أمــام شــركة التأمــن كمــا خلصــت اللجنــة إلــى 
أن الشــركة املدعــى عليهــا ال تتحمــل مــا يتعلــق مبــا ذكــره مــن تســببهم 
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يف وفــاة أبنــه وأن باقــي طلبــه حقوقــه من األضرار راجــع للنظر القضائي 
وقــد ظهــر لــي مــا يلــي أواًل فــإن العقــد بــن الطرفــن إيجــار مــع وعــد 
بالبيــع وهــو املســمى باإليجــار املنتهــي بالتمليــك ومبــا أن حقيقــة هــذا 
العقــد شــرعًا فيمــا ظهــر لــي بيــع برهــن والثمــن مؤجــل يســدد علــى 
أقســاط لــذا فــإن الــذي يجــري عليــه أحــكام البيــع برهــن مــن ذلــك حــق 
املدعــى عليــه يف متلــك الســيارة وحــق املدعــي يف توثيــق الديــن بالعــن 
وحقــه يف الثمــن علــى املدعــي ألن العبــرة يف العقــود باملقاصــد واملعانــي 
املنتهــي  اإليجــار  التعامــل  هــذا  تكييــف  يف  أن  كمــا  باأللفــاظ  ال 
بالتمليــك بأنــه بيــع يف رهــن ضمــان حلقــوق املتعاملــن مــن التاعــب فــا 
يغــرر بشــخص بالدخــول يف عقــد تأجيــر مــع وعــد بيــع ثــم يحــرم منــه 
وقــد ســدد الثمــن أو أكثــره بحجــة أنــه إيجــار ال بيــع وســد الذرائــع 
املؤديــة للفســاد وأكل احلقــوق مقصــد معتبــر يف الشــرع وال مينــع مــن 
كــون ذلــك بيــع برهــن بقــاء العــن يف يــد املشــتري وعــدم قبــض الرهــن 
وهــو قــول مالــك وروايــة عــن أحمــد وهــو املذهــب عنــد أبــن عقيــل وغيــره 
ــة هــذا أشــهر  ــا وقــال الفخــر بــن تيمي قــال القاضــي هــذا قــول أصحابن
الروايتــن وأفتــى بــه الشــيخ عبدالرحمــن البابطــن يف العقــار ونحــوه 
وأفتــى بــه الشــيخ حســن بــن حســن وأختــاره الشــيخ أبــن ســعدي يف الــدرر 
الســنية م / 4ج 5 صفحــة 127 و 129 واملختــارات اجلليــة صفحــة 187 و 
وحيــث  ســعدي  ألبــن  256وكاهمــا  والفتــاوى صفحــة   180 و   181
ــة للشــركة املدعــى عليهــا  ــى أن األقســاط املتبقي تصــادق الطرفــان عل
مبلغــًا قــدره أربعــة وأربعــون ألفــًا وســبعمائة ريــال وأن األقســاط املتبقيــة 
مبلغــًا قــدره أربعــة وثاثــون ألفــًا وثاثمائــة وتســعة عشــر ريــااًل وهــو 
تصفيــة تعجيــل الدفــع وأن املبلــغ املتوقــع للتعويــض عــن احلــادث مــن 
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شــركة التأمــن فيمــا لــو مت قبولهــا مبلغــًا قــدره أثنــان وثاثــون الفــًا 
وأربعمائــة وواحــد وخمســون ريــااًل وإن الســيارة قــدرت بعــد احلــادث مــن 
ثاثــة معــارض هــم ..... ..... ..... بعشــرة آالف ريــال وحيــث أن الشــركة 
أنهــا  لــذا فتكــون ضامنــة لهــا كمــا  تصرفــت يف الســيارة وباعتهــا 
تســببت يف تفويــت التعويــض املســتحق للمدعــي وحيــث تقــرر أن العقــد 
بيــع وأن الســيارة يف احلقيقــة ملــكًا للمدعــي وحيــث أن التأجيــل يف 
األقســاط أمنــا هــو ألجــل تســديد األقســاط حســب املــدة املتفــق عليهــا 
يف  هــو  إمنــا  نهايتهــا  حتــى  األقســاط  يف  حقهــا  الشــركة  أن  وحيــث 
اكتمــال املــدة وقــد تبــن أن الشــركة قــد اســتلمت الســيارة بعــد احلادث 
وأبقــت الســيارة لديهــا مــن أجــل مــا يقتضيــه العقــد ثــم باعــت الســيارة 
دون الرجــوع إلــى املدعــي وقــد تقــرر أن العقــد بيع برهــن فيطبق أحكام 
املغصــوب علــى الســيارة وأن املســتحق لهــم حســب إقرارهــم ومصادقــة 
املدعــي علــى ذلــك مبلغــُا قــدره اربعــة وثاثــون الفــًا وثاثمائــة وتســعة 
عشــر ريــااًل فيكــون املســتحق للمدعــي قيمــة الســيارة بعــد احلــادث 
مبلغــًا قــدره عشــرة االف ريــال زائــدًا مبلــغ التعويــض املتوقــع وقــدره اثنــان 
وثاثــون الــف وثاثمائــة وتســعة عشــر ريــااًل ويخصــم منــه األقســاط 
املســتحقة للشــركة مبلغــًا قــدره أربعــة وثاثــون الفــًا وثاثمائــة وتســعة 
واثنــان  ومائــة  آالف  ثمانيــة  قــدره  مبلغــًا  النــاجت  ويكــون  ريــااًل  عشــر 
وثاثــون ريــااًل هــي املســتحقة للمدعــي وأمــا مطالبتــه بأضــرار ببيــع 
الســيارة دون قيمتهــا وأجــرة الســيارة التــي حتملهــا بســبب الشــركة 
طيلــة القضيــة وتســببهم يف عجــزه عــن عــاج ابنــه حتــى تــويف فلــم يظهــر 
لنــا توجههــا ألن حقــه يف رفــع الضــرر وقــد مت رفعــه بإعطائــه مــا يســتحق 
ولهــذا نظائــر عنــد العلمــاء حيــث نــص ســماحة املفتــي الســابق الشــيخ 
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محمــد بــن إبراهيــم:  ال يتحمــل مــا ينفقــه املصــاب املتســبب علــى املجنــي 
عليــه مــدة مرضــه فتــاوى الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم 341 و 342 اجلــزء 
)11( واملدعــي قــد ســلم الســيارة للشــركة بســبب احلــادث وتصرفــت 
الشــركة بهــا ومت احلكــم لــه بقيمــة الســيارة بعــد احلــادث مــع الضمــان 
منافــع  أن  وحيــث  تفويتــه  يف  الشــركة  تســببت  الــذي  لــه  املســتحق 
الــذي جــرت  املغصــوب مضمونــه والغاصــب يضمــن أجــرة املغصــوب 
و 421  املنتهــى 403/2  تلفــه شــرح  أو  رده  إلــى حــن  بتأجيلــه  العــادة 
والكشــاف 187/4 ولذلــك كلــه فقــد قــررت أواًل ألــزام الشــركة 
املدعــى عليهــا بتســليم املدعــي مبلغــًا قــدره ثمانيــة األف ومئــة وأثنــان 
وثاثــون ريــااًل ثانيــًا صرفــت النظــر عــن باقــي مــا يطالــب بــه املدعــي 
وبــكل مــا تقــدم حكمــت وأفهمــت املدعــي بــأن لــه مطالبــة الشــركة 
بتاريــخ  اســتامها  مــن  الشــركة  عنــد  بقائهــا  مــدة  الســيارة  بأجــرة 
1430/6/16هـــ وحتــى بيعهــا يف 1430/7/1هـــ وبإعــان احلكــم قــرر 
مــدة  بــأن  فأفهمــا  الئحــة  بتقــدمي  واســتعدا  القناعــة  عــدم  الطرفــان 
االعتــراض قدرهــا ثاثــون يومــًا تبــدأ بعــد مهلــة اســتام الصــك وأن 
الســاعة  1434/2/16هـــ  املوافــق  الســبت  يــوم  يف  املراجعــة  عليهمــا 
الواحــدة ظهــرًا الســتام صــورة الصــك وإذا مضــت املــدة ولــم يقدمــا 
باتــًا  القطعيــة ويكــون  فــإن احلكــم يكتســب  اعتراضهمــا خالهــا 
واجــب النفــاذ ففهمــا ذلــك ورفعــت اجللســة يف الســاعة 21 : 9 وعليــه 
وآلــه وصحبــه  نبينــا محمــد  علــى  التوقيــع وصلــى اهلل وســلم  حصــل 

اجمعن حرر يف 1434/2/10هـ . 
ــخ 	  صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 3460333 وتاري

1434/3/11هـــ.
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: 3451723   تاريُخه: 1434/3/1هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3499120

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34955041 تاريخه: 1434/5/14هـ

بيــع - عقــار- شــراء قطعــة أرض مــن مــورث القاصــر حــال حياتــه - 
إقــرار ولــي القاصــر بصحــه الدعــوى - قبــول شــهادة املدعــى عليــه يف 
حــق القاصــر- القضــاء بالشــاهد واليمــن - ثبــوت شــراء املدعــي للعقــار 

موضــع الدعــوى . 

مــا رواه مســلم يف صحيحــه أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى 
بشــاهد وميــن .

بأنــه اشــترى مــن مــورث املدعــى عليهــم قطعــه أرض  ادعــى املدعــي 
)ذكــر وصفهــا( حــال حياتــه وأنــه ســلمه جــزء مــن قيمــة األرض واجلــزء 
املتبقــي ســلمه لوكيــل الورثــة بعــد مــوت املــورث ، طلــب املدعــى احلكــم 
بنقــل ملكيــه العقــار املذكــور لــه ، أقــر املدعــى عليــه أصالــة ووكالــة 
مبــا جــاء يف دعــوى املدعــى ، شــهد املدعــى عليــه أصالــة ووكالــة بصحة 
الدعــوى ، جــرى تعديــل املدعــى عليــه ، حلــف املدعــي اليمــن تكملــة 
لبينتــه ، صــدر احلكــم بثبــوت شــراء املدعــي للعقــار موضــع الدعــوى 
مــن مــورث املدعــى عليهــم وتســليم ثمنــه ، والتهميــش علــى صــك امللــك 
بذلــك بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة ، رفعــت املعاملــة حملكمــة 



252

االســتئناف حيــث إن مــن ضمــن املدعــى عليهــم قاصــرة ، صــدق احلكــم 
مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا د. )....( القاضــي باحملكمــة العامــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بالريــاض بن
1434/2/30هـــ  يف   3499120 برقــم  املســاعد  بالريــاض  العامــة 
املقيــدة برقــم 34514642 يف 1434/2/30هـــ يف يــوم األحــد املوافــق 
1434/3/1هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 10.15 وفيهــا حضــر املدعــي 
... ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وادعــى علــى احلاضــر معــه 
ــه  ــة عــن نفســه وبصفت ... ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...أصال
 ... ابنتهــا  علــى  وليــة  وبصفتهــا  نفســها  عــن  أصالــة   ... عــن  وكيــًا 
مبوجــب صــك الواليــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 28/19 يف 
1429/9/1هـــ وذلــك مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
الثانيــة بجنــوب الريــاض رقــم 72645 يف 1429/9/1هـــ والتــي تخولــه 
يف املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة واملخاصمــة وإقامــة الدعــوى ولــه حــق 
البيــع والشــراء واإلفــراغ وقبولــه ، قائــا يف دعــواه عليــه : لقــد اشــتريت 
مــن مــورث املدعــى عليــه ومــن هــو وكيــًا عنهــم قطعــة األرض رقــم 
1208 مــن املخطــط 3200 الواقعــة يف حــي املصفــاة بالريــاض وحدودهــا 
وأطوالهــا شــمااًل : قطعــة األرض رقــم 1209 بطــول خمســة وثاثــن متــرا 
، وجنوبــا قطعــة رقــم 1207 بطــول خمســة وثاثــن مترًا ، وشــرقًا قطعة 
ــًا  ــرًا وأربعــة عشــر ســنتيمترًا ، وغرب رقــم 1203 بطــول ســبعة عشــر مت
ــرًا وأربعــة عشــر ســنتيمترًا ،  شــارع عــرض 15م بطــول ســبعة عشــر مت
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ومجمــوع مســاحتها خمســمائة وتســعة وتســعن متــرًا مربعــًا وتســعن 
ســنتيمترًا ، واململوكــة لــه مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة العــدل 
ــاض برقــم 13/71216 يف 1424/11/7هـــ وذلــك يف عــام  ــى بالري األول
1428هـــ وذلــك بقيمــة إجماليــة قدرهــا ثاثــون ألــف ريــال دفعــت منهــا 
ــه  ــال نقــدًا ملــورث املدعــى عليهــم ... حــال حيات أربعــة وعشــرين ألــف ري
، والباقــي وقــدره ســتة آالف ريــال ســلمتها نقــدًا للمدعــى عليــه احلاضــر 
بعــد وفــاة مورثهــم ، أطلــب احلكــم بنقــل ملكيــة العقــار املذكــور لــي 
، هكــذا ادعــى، وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب قائــًا : إن مــا ذكــره 
املدعــي كلــه صحيــح جملــة وتفصيــًا ، وقــد أبلغنــي والــدي قبــل وفاتــه 
ــة العقــار  ــة مــن نقــل ملكي ــدى الورث ــع ل بذلــك وأشــهد بذلــك ، وال مان
ــا ، حيــث أن  ــراءة لذمــة مورثن للمدعــي متــى مــا صــدر حكــم بذلــك ب
أحــد الورثــة قاصــرة وهــي ...، كمــا أبــرز صــك حصــر ورثــة ... الصــادر 
مــن هــذه احملكمــة برقــم 30/100/385 يف 1429/8/29هـــ املجلــد 
ورثتــه يف  وانحصــار  1429/8/22هـــ  وفاتــه يف  املتضمــن   30/7 رقــم 
زوجتــه ...ويف ابنــه ...وابنتــه ...املولــودة يف 1427/2/23هـــ ، كمــا أبــرز 
برقــم 18/19 يف  مــن هــذه احملكمــة  ...الصــادر  الواليــة علــى  صــك 
1429/9/1هـــ املتضمــن إقامــة والدتهــا ...وليــة عليهــا ، وباالطــاع عليها 
وجدتهــا مطابقــة ملــا ذكــره ، وبطلــب البينــة مــن املدعــي قــال : بينتــي 
ــع  ــه ببي ــده قــد أبلغ ــأن وال ــه احلاضــر وشــهادته ب هــي إقــرار املدعــى علي
األرض املذكــورة لــي حــال حياتــه وأنــه اســتلم مــن القيمــة مبلــغ وقــدره 
أربعــة وعشــرون ألــف ريــال نقــدًا ، وكذلــك إقــراره باســتامه للباقــي 
وقــدره ســتة آالف ريــال نقــدًا منــي بعــد وفــاة مورثــه ، هكــذا أجــاب ، 
وبســؤاله هــل لديــه زيــادة بينــة قــال : ليــس لــدي زيــادة بينــة ، فطلبــت منــه 
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تعديــل املدعــى عليــه فأحضــر كا مــن : ...ســعودي مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ...و ...ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...فشــهدا بعدالــة 
وثقــة املدعــى عليــه ، وبعــرض ميــن االســتظهار علــى املدعــي تقويــة للبينة 
قــال: ال مانــع لــدي مــن أداء اليمــن ، ثــم حلــف قائــًا : واهلل العظيــم إنني 
قــد اشــتريت األرض املذكــورة يف الدعــوى مــن مــورث املدعــى عليهــم 
...حــال حياتــه مببلــغ وقــدره ثاثــون ألــف ريــال ســلمت منهــا لــه نقــدًا 
أربعــة وعشــرون ألــف ريــال ، والباقــي وقــدره ســتة آالف ريــال ســلمتها 
نقــدًا للمدعــى عليــه احلاضــر بعــد وفــاة مورثهــم ، هكــذا حلــف ، كمــا 
أنــه  العقــار املذكــور فوجــدت يف أعــاه  جــرى االطــاع علــى صــك 
ســاري املفعــول يف 1434/02/17هـــ  ، فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي وشــهد بهــا  
 ُ ــى اهللَّ ِبــيَّ - َصلَّ وأنــه اســتلم مبلــغ الشــراء كامــًا ، َوَقــْد َثَبــَت ) َأنَّ النَّ
ــٍن ( . َرَواُه ُمســِلٌم ، وألن املدعــي حلــف  َعَليــِه َوَســلََّم - َقَضــى ِبَشــاِهٍد َومَيِ
ميــن االســتظهار فقــد ثبــت لــدي شــراء املدعــي العقــار املذكــور أعــاه 
مــن مــورث املدعــى عليهــم وتســليمه أربعــة وعشــرين ألــف ريــال نقــدًا 
ملورثهــم وســتة آالف ريــال  نقــدًا للمدعــى عليــه ، وأمــرت برفــع كامــل 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف وبعــد تصديقــه  ســيتم التهميــش مبوجبــه 
علــى صــك العقــار وســجله ، ورفعــت اجللســة الســاعة  10.45 ، وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/3/1هـــ
الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/05/19هـــ  األحــد  يــوم  ويف 
بالريــاض  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد   10.15
برقــم 34955041 يف 1434/5/14هـــ مرفــق بهــا قــرار الدائــرة الثانيــة 
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لألحــوال الشــخصية واإلنهــاءات رقــم 34196714 يف 1434/4/24هـــ 
املتضمــن : املصادقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق . قاضــي اســتئناف 
... ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف ...ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة 
...ختمــه وتوقيعــه أ.هـــ وحتــى ال يخفــى جــرى حتريــره ، وبــاهلل التوفيــق، 
. حــرر يف  آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

هـــ  1434/05/19
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة املختصــة 
بنظــر قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف 
بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بالريــاض املســاعد برقــم 34514642 وتاريــخ 1434/4/9هـــ املرفــق بهــا 
الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ... املســجل 
 ... ...ضــد/  برقــم 3451723 وتاريــخ 1434/3/1هـــ اخلــاص بدعــوى/ 
بشــأن إفــراغ العقــار املوضــح بالصــك ، وقــد تضمــن الصــك حكــم 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة تقــرر الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم ، واهلل املوفــق 

ــه وســلم . ــه وصحب ــى آل ــا محمــد و عل ــى نبين ــى اهلل عل وصل
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: 34200343  تاريُخه: 1434/4/29هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3458017

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34284082 تاريخه: 1434/8/1هـ

بيــع أغنــام - املطالبــة بقيمــة املبيــع حللــول موعــد الســداد - إثبــات 
احلــق بالقرائــن واليمــن املكملــة - احلكــم بســداد ثمــن املبيــع .

1- ذكــر ابــن قدامــة رحمــه اهلل يف الــكايف )128/6( مــا نصــه: »فــإن 
ــو لــم  ــه ل امتنــع اخلصــم مــن احلضــور عنــد احلاكــم حكــم عليــه ألن
يحكــم عليــه جلعــل االمتنــاع واالســتتار طريقــًا لتضييــع احلقــوق«.
2- ذكــر أبــو إســحاق إبراهيــم بــن حســن يف كتابــه معــن احلــكام علــى 
القضايــا واألحــكام مــا نصــه » مســألة قــال املــاوردي يف تفســير قولــه 
تعالــى »وإذا دعــوا إلــى اهلل ورســوله ليحكــم بينهــم« اآليــة دليــل علــى 
أنــه مــن دعــي إلــى حاكــم مــن حــكام املســلمن فعليــه اإلجابــة ويحــرج 

إن تأخــر(.
3- مــا ورد عــن احلســن بــن علــي رضــي اهلل عنهمــا أن النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم قــال )مــن دعــي إلــى حاكــم مــن حــكام املســلمن ولــم يجــب 

فهــو ظالــم ال حــق لــه(.
4- املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية .

ادعــى املدعــي بــأن املدعــى عليــه اشــترى منــه عــددًا مــن األغنــام ولــم 
يســدد لــه أي شــيء مــن ثمنهــا بعــد حلــول موعــد أدائــه، لــذا طلــب إلــزام 
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املدعــى عليــه بســداد ثمنهــا حــااًل، املدعــى عليــه لــم يحضــر رغــم تبلغــه 
باحلضــور لــذا فقــد طلبــت احملكمــة بينــة املدعــي فأبــرز كمبيالــة مــن 
املدعــى عليــه تتضمــن التزامــه باملبلــغ املدعــى بــه للمدعــي كمــا طلبــت 
احملكمــة منــه اليمــن علــى صحــة دعــواه فأداهــا طبــق مــا طلــب منــه، 
املدعــى عليــه لــم يحضــر رغــم تبلغــه باحلضــور ولــم يقــدم عــذرا لعــدم 
احلضــور كمــا لــم يقــدم دفاعــه علــى هــذه الدعــوى واملدعــي تقــوى 
جانبــه مبــا قدمــه مــن بينــة كمــا أنــه حلــف اليمــن التــي طلبــت منــه ، 
قضــت احملكمــة بإلــزام املدعــى عليــه أن يدفــع للمدعــي املبلــغ املدعــى 

ــى احلكــم . ــه ، قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة عل ب

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة املســاعد بالطائــف برقــم 3458017 وتاريــخ 1434/02/04هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 34289712 وتاريــخ 1434/02/04هـــ ففــي 
يــوم الســبت املوافق1434/03/07هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 :11 
وفيهــا حضــر املدعــي )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم )........( ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال وكيــًا عنــه ولــم يقــدم عــذرًا 
عــن عــدم حضــوره ولــم يردنــا مــن قســم احملضريــن مــا يفيــد تبلغــه 
مبوعــد اجللســة لــذا قــررت رفــع اجللســة وإعــادة تبليــغ املدعــى عليــه ويف 
جلســة أخــرى حضــر املدعــي )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة 
الوطنيــة رقــم )........( الصــادرة مــن أحــوال الطائــف ولــم يحضــر املدعــى 
عليــه وال مــن ينــوب عنــه ولــم يقــدم عــذرا عــن عــدم حضــوره ولــم يردنــا 
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ــغ أم ال  خطــاب قســم محضــري اخلصــوم باإلفــادة هــل املدعــى عليــه تبل
؟ وقــد وردنــا مــا يفيــد تبليــغ املدعــى عليــه لشــخصه مبوعــد اجللســة 
املاضيــة بخطــاب مديــر عــام التربيــة والتعليــم مبحافظــة الطائــف رقــم 
34311725 يف 2/10/ 1434هـــ، واســتنادًا للمــادة اخلامســة واخلمســن 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية رفعــت اجللســة ويف جلســة أخــرى أفتحــت 
اجللســة يف متــام الســاعة التاســعة والنصــف صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي 
ولــم    )........( رقــم  الوطنيــة  الهويــة  اجلنســية مبوجــب  ســعودي   )........(
يحضــر املدعــى عليــه وال وكيــًا عنــه وال مــن ينــوب عنــه ولــم يقــدم 
عــذرًا عــن عــدم احلضــور وقــد وردنــا خطــاب مديــر عــام التربيــة والتعليــم 
بالطائــف رقــم 34579937 يف1434/3/8هـــ واملتضمــن: )تبليــغ املدعــى 
عليــه مبوعــد اجللســة املاضيــة لشــخصه( ، ثــم طلبــت مــن املدعــي حتريــر 
دعــواه فادعــى قائــًا: إننــي أدعــي علــى الغائــب عــن مجلــس احلكــم 
الوطنيــة  الهويــة  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   )........( املدعــو  الشــرعي 
رقــم )........( حيــث إنــه يف شــهر 9 مــن عــام 1433هـــ تقريبــًا اشــترى منــي 
ــرأس  ــة بثمــن ال ــان حري ــوع طلي ــم مــن ن عــدد ســتة عشــر رأســًا مــن الغن
الواحــد ألــف وخمســمائة ريــال واملجمــوع مبلــغ قــدره أربعــة وعشــرون 
ألــف ريــال علــى أن يســددني كامــل الثمــن بتاريــخ 1434/1/30هـــ إال 
أن املدعــى عليــه لــم يســدد حتــى اآلن أي شــيء مــن هــذا املبلــغ وهــي حالــة 
األداء لــذا أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بســداد هــذا املبلــغ لــي حــااًل هــذه 
ــة برقــم 10628  ــا كمبيال ــرز لن ــة مــن املدعــي أب ــب البين دعــواي، وبطل
بتاريــخ 1433/9/17هـــ صــادرة مــن معــرض )........( .ت4323087/1 
باســم املديــن مبلــغ الكمبيالــة أربعــة وعشــرون ألــف ريــال ال غيــر تاريــخ 
اليمــن علــى  املدعــي  مــن  ثــم طلبــت  االســتحقاق يف 1434/1/30هـــ 
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صحــة دعــواه فاســتعد بهــا وحلــف قائــًا )واهلل العظيــم الــذي ال إلــه 
إال هــو الــذي يعلــم اجلهــر ومــا يخفــى ويعلــم خائنــة األعــن ومــا تخفــي 
الصــدور إن اشــترى منــي عــدد ســتة عشــر رأس مــن الغنــم ثمنهــا أربعــة 
وعشــرون ألــف ريــال واتفقــت معــه علــى أن يكــون الســداد يف تاريــخ 
1434/1/30هـــ وهــي حالــة األداء اآلن ولــم يصلنــي منهــا شــيء ولــم 
أبرئــه منهــا أي شــيء واهلل واهلل واهلل.( هكــذا حلــف فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واســتنادا علــى املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام 
لــم  عليــه  املدعــى  أن  ومبــا  التنفيذيــة  ولوائحهــا  الشــرعية  املرافعــات 
يحضــر ولــم يقــدم عــذرا عــن ســبب عــدم احلضــور ولــم يقــدم دفاعــه علــى 
هــذه الدعــوى مــع أنــه تبلــغ بهــا حســب التعليمــات ، ومبــا أن املدعــي 
وعــدم حضــور   ، منــه  التــي طلبــت  اليمــن  وحلــف  الكمبيالــة  أبــرز 
املدعــى عليــه وهــذه قرائــن تقــوي جانــب املدعــي وقــد ذكــر ابــن قدامــه 
رحمــه اهلل تعالــى يف كتابــه الــكايف 128/6 مــا نصــه )فــإن امتنــع 
اخلصــم مــن احلضــور عنــد احلاكــم حكــم عليــه ألنــه لــو لــم يحكــم 
عليــه جلعــل االمتنــاع واالســتتار طريقــا لتضييــع احلقــوق ( اهـــ. وقــد ذكــر 
أبــو إســحاق إبراهيــم بــن حســن يف كتابــه معــن احلــكام علــى القضايــا 
واألحــكام مــا نصــه )مســالة قــال املــاوردي يف تفســير قولــه تعالــى )وإذا 
دعــوا إلــى اهلل ورســوله ليحكــم بينهــم  (اآليــة دليــل علــى أنــه مــن دعــي 
إلــى حاكــم مــن حــكام املســلمن فعليــه اإلجابــة ويحــرج إن تأخــر وقــد 
ورد عــن احلســن بــن علــي رضــي اهلل عنهمــا أن النبــي صلــى اهلل عليــه قــال 
)مــن دعــي إلــى حاكــم مــن حــكام املســلمن ولــم يجــب فهــو ظالــم ال 
حــق لــه ( اهـــ، لذلــك كلــه فقــد حكمــت بإلــزام املدعــى عليــه الغائــب 
عــن مجلــس احلكــم الشــرعي أن يدفــع للمدعــي مبلــغ أربعــة وعشــرين 
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ألــف ريــال حــاال هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت ، وقــررت بعــث نســخة 
مــن صــك احلكــم للمدعــى عليــه ليقــدم اعتراضــه خــال ثاثــن يومــًا 
مــن تاريــخ التبليــغ باحلكــم وإذا لــم يقــدم اعتراضــه خالهــا فيســقط 
اختتــام  وكان  القطعيــة،  احلكــم  ويكتســب  االعتــراض  يف  حقــه 
هــذه اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة صباحــًا، وبــاهلل التوفيــق وصلــى 
اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، حــرر يف 

1434/4/27هـــ.
احلمــد هلل وحــده، والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد : 
ثــم عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة مصادقــًا 
هلل  احلمــد  ونصــه  1434/8/1هـــ  34284082يف  رقــم  بالقــرار  عليهــا 
والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد فقــد جــرى اطاعنــا نحــن 
االســتئناف  محكمــة  يف  الرابعــة  احلقوقيــة  الدائــرة  عضــوي  رئيــس 
مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصك الصادر من فضيلة الشــيخ )........( 
 34200343 بعــدد  واملســجل  بالطائــف  العامــة  باحملكمــة  القاضــي 
وتاريــخ 1434/4/29هـــ املتضمــن دعــوى ضــد)........( واحملكــوم فيــه 
مبــا دون باطنــه وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
تقــرر املوافقــة علــى احلكــم وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع. قاضــي اســتئناف )........( 
ختــم وتوقيــع. رئيــس الدائــرة موقــع يف االصــل وموافــق علــى احلكــم 
ومجــاز . وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد .حــرر يف 1434/8/14هـــ .
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: 34272302 تاريُخه: 1434/7/18هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3469186

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34377010 تاريخه: 1434/12/3هـ

بيــع - بيــع إبــل بثمــن آجــل - ســماع الدعــوى غيابيــا لعــدم حضــور 
املدعــى عليــه - شــهادة الشــاهد العــدل شــرعًا وحلــف اليمــن - اإللــزام 

بدفــع باقــي مبلــغ املبايعــة- الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر .

- حديــث ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا إن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
قضــى بيمــن وشــاهد رواه مســلم.

- املادة 5/176 و 178من نظام املرافعات الشرعية .

ادعــى املدعــي أنــه بــاع  للمدعــى عليــه عــدد ثمــان مــن اإلبــل ذكــر 
قيمتهــا ، علــى أن تســدد بعــد شــهرين ، حــل األجــل ولــم يســدد املدعــى 
ــزام املدعــى عليــه بدفــع  ــغ ، طلــب املدعــى إل عليــه ســوى جــزء مــن املبل
املبلــغ املتبقــي ، تخلــف املدعــى عليــه عــن احلضــور ، احضــر املدعــي 
شــاهدًا جــرى تعديلــه وحلــف املدعــي اليمــن تكملــة لبينتــه ، بنــاء علــى 
مــا ســبق مــن الدعــوى ولشــهادة الشــاهد املعــدل شــرعا وحللــف املدعــي  
اليمــن تكملــة لبينتــه وملــا رواه ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا أن النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى بيمــن وشــاهد رواه مســلم ، صــدر احلكــم 
بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املدعــى بــه ، الغائــب علــى حجتــه متــى 

حضــر - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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العامــة  احملكمــة  رئيــس   )....( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
باملويــه وبنــاء علــى املعاملــة الــواردة لنــا مــن قســم االحــاالت باحملكمــة 
باحملكمــة  املقيــدة  1434/02/11هـــ  وتاريــخ   3469186 برقــم 
الثاثــاء  يــوم  ففــي  1434/02/11هـــ  وتاريــخ   34348035 برقــم 
وفيهــا    09 : الســاعة 00  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/02/26 
 .......... .......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  حضــر 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه ............. ولــم تردنــا افــادة مــن مديــر مركــز 
ــا رقــم 34/64 يف 1/21/ 1434هـــ بشــأن  ــى خطابن شــرطة رضــوان عل
تبلــغ املدعــى عليــه مــن عدمــه لــذا قــررت تأجيــل اجللســة إلبــاغ املدعــى 
ــم يحضــر املدعــى  ــه باحلضــور ويف جلســة اخــرى  حضــر املدعــي ول علي
عليــه وقــد وردنــا صــورة خطــاب مديــر مركــز شــرطة ...... رقــم 412ع 
جــدة  محافظــة  مــرور  مديــر  ســعادة  الــى  املوجــه  هـــ  يف1434/3/10 
املتضمــن طلــب ابــاغ منســوبهم املدعــى عليــه حلضــور هــذه اجللســة انتهــى 
ــى االقــرار  ــا شــيء بخصــوص هــذا اخلطــاب كمــا اطلعــت عل ــم يردن ول
املرفــق بصــورة اخلطــاب املرفــق بعاليــه والصــادر مــن عمــدة مركــز ...... 
بتاريــخ 1434/3/4هـــ املتضمــن ان املدعــى عليــه يعمــل  مبــرور محافظــة 
ــه  جــدة انتهــى وبســؤال املدعــي عــن مــا ورد يف اقــرار العمــدة اجــاب ان
غيــر صحيــح وان املدعــى عليــه ليــس موظفــًا مدنيــًا وال عســكريًا وانــه 
يســكن يف رضــوان هكــذا اجــاب ومبــا ان العمــدة مخــول نظامــًا مبثــل 
هــذه االفــادات فقــد قــررت انتظــار جــواب مديــر مــرور جــدة للتحقــق مــن 
ذلــك وقــررت رفــع اجللســة إلبــاغ املدعــى عليــه للمــرة الثالثــة ويف جلســة 
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اخــرى حضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه ولــم يردنــا شــيء علــى 
خطابنــا املوجــه ملديــر مــرور محافظــة جــدة لتبليــغ املدعــى عليــه مبوعــد 
الصحيــح  االســم  ان  بقولــه  املدعــي  قــرر  وقــد   ............. اجللســة  هــذه 
للمدعــى عليــه هــو ............. ويســكن يف مركــز ...... وليــس موظفــا 
مدنيــا وال عســكريا هكــذا قــرر فبنــاء عليــه قــررت الكتابــة لشــرطة 
ــه بعدمــا صحــح املدعــي اســمه ويف جلســة  ــاغ املدعــى علي رضــوان إلب
اخــرى حضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه ولــم يردنــا مــا يفيــد 
تبلغــه مــن عدمــه علــى خطابنــا املوجــه الــى شــرطة ...... برقــم 153/ 34 
يف 1434/5/7هـــ لــذا قــررت رفــع اجللســة ال بــاغ املدعــى عليــه مــرة 
اخــرى ويف جلســة اخــرى حضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد 
وردنــا خطــاب مديــر مركــز شــرطة ...... رقــم 895 يف 1434/6/26هـــ 
بخصــوص تبليــغ املدعــى عليــه حلضــور هذه اجللســة واملتضمــن )نفيدكم 
انــه جــرى البحــث والتحــري طــوال هــذه املــدة مبنطقــة ...... ولــم يتــم 
العثــور عليــه كمــا يتضــح مــن احملاضــر املرفقــة( انتهــى وقــد جــرى 
اطاعــي عليهــا فوجدتهــا ســبعة محاضــر كل محضــر يف يــوم مســتقل 
وتوافــق مــا جــاء يف خطــاب مديــر الشــرطة ثــم قــرر املدعــي بقولــه ان 
املدعــى عليــه لديــه علــم بالدعــوى هكــذا قــرر ومبــا أن الفقهــاء نصــوا 
علــى أن الدعــوى تســمع علــى الغائــب واملســتتر مــن بــاب أولــى لــذا قــررت 
ســماع الدعــوى غيابيــا يف حــق املدعــى عليــه ثــم ادعــى املدعــي قائــًا لقــد 
بعــت املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم ....... يف شــهر ذي القعــدة 
لعام1433هـــ ال اذكــر اليــوم بالتحديــد عــدد ثمــان مــن اإلبــل ســبع منهــا 
نيــاق وفحــل واحــد وأوصــاف النيــاق ثــاث منهــا ألوانهــا عفــر واحــدة 
عمرهــا حوالــي ثــاث ســنن وواحــدة فاطــر وواحــدة عمرهــا حوالــي أربع 
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ســنن وعليهــا وســمنا نحــن ............. وهــو مغــزل علــى الرقبــة مــن اجلهــة 
اليمنــى ومطرقــن علــى اخلــد األميــن واثنتــان  الوانهــن مجاهيــم وعمرهمــا 
حوالــي ثــاث ســنن وواحــدة لونهــا صفــراء وعمرهــا حوالــي ثــاث ســنن 
وواحــدة لونهــا ملحــاء وهــي فاطــر وعليهــا وســم مشــعاب يف الرقبــة مــن 
اجلهــة اليمنــى والبعيــر لونــه عفــر هــذا الــذي اذكــره مــن أوســامهن 
وأوصافهــن وأنواعهــا كلهــا عربيــة  وثمــن الناقــة الواحــدة عشــرة آالف 
ريــال10000 وثمــن البعيــر احــد عشــر ألــف ريــال11000 ومجمــوع املبلــغ 
واحــد وثمانــون ألــف ريــال 81000 علــى أن يســددنيها بعــد شــهرين مــن 
املبايعــة وقــد وصلنــي منــه مبلغــا وقــدره ثاثــة آالف ريــال3000 وتبقــى 
لــي بذمتــه ثمانيــة وســبعون ألــف ريــال78000 اطلــب إلزامــه واحلكــم 
عليــه بتســليمي املبلــغ املتبقــي وقــدره  ثمانيــة وســبعون ألــف ريــال78000 
وبســؤاله ألديــك بينــة علــى دعــواك فقــال نعــم لدي شــاهدان األول يدعى 
............ والثانــي ............. اطلــب إمهالــي إلحضارهمــا وعليــه قــررت رفــع 
اجللســة إلحضــار املدعــي بينتــه ويف جلســة اخــرى حضــر املدعــي ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه وقــد وردنــا خطــاب مديــر مركــز شــرطة ...... رقــم 
895 يف 1434/6/26هـــ بخصــوص تبليــغ املدعــى عليــه حلضــور هــذه 
ــه جــرى البحــث والتحــري طــوال هــذه  اجللســة واملتضمــن )نفيدكــم ان
املــدة مبنطقــة رضــوان ولــم يتــم العثــور عليــه كمــا يتضــح مــن احملاضــر 
املرفقــة( انتهــى وقــد جــرى اطاعــي عليهــا فوجدتهــا ســبعة محاضــر 
كل محضــر يف يــوم مســتقل وتوافــق مــا جــاء يف خطــاب مديــر الشــرطة 
ثــم قــرر املدعــي بقولــه ان املدعــى عليــه لديــه علــم بالدعــوى هكــذا قــرر 
ومبــا أن الفقهــاء نصــوا علــى أن الدعــوى تســمع علــى الغائــب واملســتتر 
مــن بــاب أولــى لــذا قــررت ســماع الدعــوى غيابيــا يف حــق املدعــى عليــه 
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ثــم ادعــى املدعــي قائــًا لقــد بعــت املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس 
اليــوم  اذكــر  لعام1433هـــ ال  القعــدة  .............. يف شــهر ذي  احلكــم 
بالتحديــد عــدد ثمــان مــن اإلبــل ســبع منهــا نيــاق وفحــل واحــد وأوصــاف 
النيــاق ثــاث منهــا ألوانهــا عفــر واحــدة عمرهــا حوالــي ثــاث ســنن 
وواحــدة فاطــر وواحــدة عمرهــا حوالــي أربــع ســنن وعليهــا وســمنا نحــن 
.......... وهــو مغــزل علــى الرقبــة مــن اجلهــة اليمنــى ومطرقــن علــى اخلــد 
األميــن واثنتــان  الوانهــن مجاهيــم وعمرهمــا حوالــي ثــاث ســنن وواحــدة 
لونهــا صفــراء وعمرهــا حوالــي ثــاث ســنن وواحــدة لونهــا ملحــاء وهــي 
فاطــر وعليهــا وســم مشــعاب يف الرقبــة مــن اجلهــة اليمنــى  والبعيــر لونــه 
عفــر هــذا الــذي اذكــره مــن أوســامهن وأوصافهــن وأنواعهــا كلهــا 
عربيــة وثمــن الناقــة الواحــدة عشــرة آالف ريــال10000 وثمــن البعيــر 
أحــد عشــر ألــف ريــال11000 ومجمــوع املبلــغ واحــد وثمانــون ألــف ريــال 
81000 علــى أن يســددنيها بعــد شــهرين مــن املبايعــة وقــد وصلنــي منــه 
مبلغــا وقــدره ثاثــة آالف ريــال3000 وتبقــى لــي بذمتــه ثمانيــة وســبعون 
ألــف ريــال78000 اطلــب إلزامــه واحلكــم عليــه بتســليمي املبلــغ املتبقــي 
ــى  ــة عل ــك بين ــال78000 وبســؤاله ألدي ــة وســبعون ألــف ري وقــدره  ثماني
دعــواك فقــال نعــم لــدي شــاهدان األول يدعــى ........... والثانــي.............. 
اطلــب إمهالــي إلحضارهمــا وعليــه قــررت رفــع اجللســة إلحضــار املدعــي 
بينتــه ويف جلســة اخــرى وحضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه ولــم 
تردنــا إفــادة علــى تبلغــه مــن عدمــه مــن شــرطة رضــوان وبســؤال املدعــي 
هــل أحضــرت شــهودك فقــال نعــم أحضــرت ......وأمــا ...... فليــس معــه مــا 
يثبــت هويتــه وبالفعــل احضــر............. ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ............ وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال اشــهد هلل 



266

انــه يف شــهر ذي القعــدة لعــام 1433هـــ حضــرت املدعــي وقــد بــاع ســبع 
نيــاق اثنتــان منهــا الوانهــا مجاهيــم وواحــدة لونهــا صفــراء وفحــل لونــه 
عفــر والباقــي ال اذكــر ألوانهــن باعهــن علــى ............... مببلــغ وقــدره 
واحــد وثمانــون ألــف ريــال81000 ثمــن الواحــدة مــن النيــاق عشــرة آالف 
ريــال10000 وثمــن البعيــر احــد عشــر ألــف ريال11000علــى أن يســدده 
املبلــغ بعــد مــدة قريبــة ال اذكرهــا وبعــد شــهرين مــن املبايعــة ذهبــت مــع 
املدعــي للمدعــى عليــه لطلــب املبلــغ املتبقــي وقــدره ثمانيــة وســبعن ألــف 
ريــال78000 فوعــد بتســديدها للمدعــي هكــذا شــهد وبطلــب املدعــي 
ــة شــاهدها حضــر كا مــن ............ ســعودي اجلنســية مبوجــب  تزكي
الســجل املدنــي رقــم ...........و............ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم............. وشــهد كل واحــد مبفــردة قائــا أن الشــاهد عقــاب 
عــدل ثقــة هكــذا شــهدا فســألت املدعــي هــل أنــت مســتعد باحللــف علــى 
دعــواك مــع شــاهدك فقــال نعــم بعــد حتذيــري لــه مــن خطــر اليمــن إن 
كانــت كاذبــة فأصــر فأذنــت لــه فحلــف  قائــا واهلل العظيــم لقــد بعــت 
املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم ............. يف شــهر ذي القعــدة 
لعام1433هـــ ال اذكــر اليــوم بالتحديــد عــدد ثمــان مــن اإلبــل ســبع منهــا 
نيــاق وفحــل واحــد وأوصــاف النيــاق ثــاث منهــا ألوانهــا عفــر واحــدة 
عمرهــا حوالــي ثــاث ســنن وواحــدة فاطــر وواحــدة عمرهــا حوالــي 
أربــع ســنن وعليهــا وســمنا نحــن .......... وهــو مغــزل علــى الرقبــة مــن 
اجلهــة اليمنــى ومطرقــن علــى اخلــد األميــن واثنتــان  ألوانهــن مجاهيــم 
وعمرهمــا حوالــي ثــاث ســنن وواحــدة لونهــا صفــراء وعمرهــا حوالــي 
ــا وســم مشــعاب  ــا ملحــاء وهــي فاطــر وعليه ثــاث ســنن وواحــدة لونه
كلهــا  وأنواعهــا  عفــر  لونــه  والبعيــر  اليمنــى   اجلهــة  مــن  الرقبــة  يف 
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عربيــة  وثمــن الناقــة الواحــدة عشــرة آالف ريــال10000 وثمــن البعيــر 
احــد عشــر ألــف ريــال11000 ومجمــوع املبلــغ واحــد وثمانــون ألــف ريــال 
81000 علــى أن يســددنيها بعــد شــهرين مــن املبايعــة وقــد وصلنــي منــه 
مبلغــا وقــدره ثاثــة آالف ريــال3000 وتبقــى لــي بذمتــه ثمانيــة وســبعون 
ألــف ريــال78000 لــم يســددنيها وال شــيء منهــا واهلل العظيــم فبنــاء علــى 
مــا ســبق مــن الدعــوى ولشــهادة الشــاهد املعــدل شــرعا وحللــف املدعــي  
اليمــن تكملــة لبينتــه بعــد إذنــي حتذيــري لــه مــن خطرهــا  إن كانــت 
كاذبــة وملــا رواه ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا إن النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم قضــى بيمــن وشــاهد رواه مســلم لذلــك كلــه فقــد حكمــت 
علــى املدعــى عليــه بــأن يســلم للمدعــي املبلــغ املتبقــي مــن املبايعــة وقــدره 
ثمانيــة وســبعون الــف ريــال78000 وان الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر 
وقــررت تســليم املدعــى عليــه صــورة مــن احلكــم لتقــدمي مــا لديــه مــن 
اعتــراض وان لــه مهلــة  ثاثــون يومــًا مــن تاريــخ اســتامه لصــورة احلكــم  
واذا انتهــت هــذه املهلــة ولــم يتقــدم بشــي فيســقط حقــه يف طلــب التمييــز 
ويكتســب احلكــم القطعيــة بنــاًء علــى املادتــن السادســة والســبعن 
بعــد املائــة والثامنــة والســبعن بعــد املائــة  مــن نظــام املرافعــات الشــرعية  
ولوائحــه التنفيذيــة وأغلقــت اجللســة الســاعة التاســعة وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف  1434/07/18هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األربعــاء 7/ 10/ 1434هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف وقــد وردنــا خطــاب مديــر مركــز 
شــرطة ......... رقم 1239 يف 1/ 9/ 1434هـ ونص احلاجة منه نفيدكم 
بأنــه مت البحــث عــن املذكــور يف قريــة ......... ولــم يتــم العثــور عليــه 
وذلــك كمــا يتضــح لكــم مــن صــور احملاضــر املرفقــة وكذلــك صــور 
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محضــر عمــدة مركــز رضــوان املرفــق هــذا واليــزال البحــث جــاري عــن 
املذكــور ويف حــال العثــور عليــه ســوف يتــم تســليمه صــورة مــن احلكــم 
الصــادر ضــده  انتهــى ولتعــذر تبليغــه قــررت بعــث كامــل أوراق املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة بــدون الئحــة اعتراضيــة 
بنــاء علــى الفقــرة اخلامســة مــن املــادة السادســة والســبعن بعــد املائــة مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة وعليــه أغلقــت اجللســة 
الســاعة العاشــرة  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه 

وســلم حــرر 7/ 10/ 1434هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم الثاثــاء 1434/11/11هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة التاســعة وقد عادت املعاملة من فضيلة رئيس محكمة 
 342284783 برقــم  املكلــف  املكرمــة  مكــة  مبنطقــة  االســتئناف 
قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  قــرار  وبرفقهــا  1434/10/22هـــ  وتاريــخ 
ــخ 1434/10/25هـــ  ــة اخلامســة رقــم 34339440 وتاري ــرة احلقوقي الدائ
ونــص احلاجــة منــه )وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه تقــرر إعادتهــا 
لفضيلــة حاكمهــا حيــث ثبــت مــن أوراق املعاملــة أن املدعــى عليــه يعمــل 
يف مــرور جــده ومــا أجــراه فضيلــة حاكمهــا بخطابــه رقــم 34811797 
يف 1434/4/2هـــ بعــد إقــرار عمــدة رضــوان بــأن املدعــى عليــه يعمــل 
ــه إفهــام املدعــي  ــه يف جــده وعلي ــة ل ــه ال والي ــه ألن ــر محل يف جــده يف غي
بإقامــة دعــواه يف مقــر عمــل املدعــى عليــه بجــده( انتهــى وعليــه أجيــب 
أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل بــأن األمــر ليــس كمــا ورد يف املاحظــة 
بــل إن نظــر الدعــوى داخــل يف واليتــي وذلــك ظاهــر مــن ضبــط  جلســة 
يــوم االثنــن 1434/5/6هـــ والــذي يتضــح مــن خالهــا أن اســم املدعــى 
رضــوان  يف  ويســكن   ............. هــو  الدعــوى  ضــده  املنظــورة  عليــه 
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وليــس موظفــا مدنيــا وال عســكريا وأمــا إفــادة عمــدة مركــز رضــوان 
فكانــت بنــاء علــى أن اســم جــد املدعــى عليــه هــو ......... والصحيــح هــو 
.......... فوقــع اخللــط بينهمــا يف اســم اجلــد لعــدم بيانــه مــن قبــل املدعــي  يف 
صحيفــة دعــواه إال بعــد وقــوع اخللــط يف األســماء وألجــل ذا مضيــت يف 
نظــر الدعــوى وقــررت رفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف وعليــه أغلقــت 
اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/11/11هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ............ رئيــس احملكمــة العامــة باملويه 
ففــي يــوم  اخلميــس املوافــق1435/01/04 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
محكمــة  رئيــس  بخطــاب  املعاملــة  عــادت  وقــد  والنصــف  التاســعة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة املســاعد برقــم 342583084 يف 
1434/12/29هـــ وبرفقهــا قــرار قضــاة الدائــرة احلقوقيــة اخلامســة رقــم 
وصــورة  احلكــم  وبدراســة  املتضمــن  1434/12/3هـــ  34377010 يف 
ضبطــه تقــرر املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإليضــاح األخيــر والغائــب علــى 
حجتــه إذا حضــر انتهــى وقــررت التهميــش بذلــك علــى ســجله وعليــه 
أغلقــت اجللســة الســاعة العاشــرة  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 
ــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1435/01/04 هـــ . ــى آل ــا محمــد وعل نبين
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: 34213467 تاريُخه: 1434/5/14هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3474551

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34244884 تاريخه: 1434/6/19هـ

بيــع - املبايعــة علــى أرض ليــس عليهــا صــك شــرعي - احلكــم ببطــان 
البيــع وإرجــاع ثمــن األرض لعــدم تنفيــذ الشــروط - احلكــم ال يفيــد 

التملــك وال يغنــي عــن حجــة االســتحكام .

قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )املســلمون علــى شــروطهم( رواه أحمــد 
وأبــو داوود .

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه مبطالبتــه بإبطــال عقــد البيــع وإلزامــه 
بإعــادة مــا اســتلمه مــن املدعــي وقــدره ســبعة وثاثــون ألفــًا وخمســمائة 
اشــترى  حيــث   ، ميلــك  ال  مــا  وبــاع  الشــرط  ينفــذ  لــم  لكونــه  ريــال 
املدعــي مــن املدعــى عليــه قطعــة أرض بيضــاء معقمــة ليــس عليهــا صــك 
شــرعي واشــترط عليــه بــأن يتعهــد بحمايتــه مــن أي منازعــات مــن قبــل 
ــم ينفــذه حيــث  ــه ل ــه بهــذا الشــرط لكن ــزم املدعــى علي املواطنــن، الت
قــام أحــد املواطنــن بشــكاية املدعــي واعتراضــه علــى التملــك ولــم يقــم 
املدعــى عليــه بحمايتــه ، صــادق املدعــى عليــه علــى البيــع وعلــى الشــرط 
وعلــى عــدم وجــود صــك شــرعي عليهــا وعلــى اعتــراض أحــد املواطنــن 
للمدعــي وأنــه ليــس داخــل يف الشــرط ألن اعتراضــه للمصلحــة العامــة 
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وليــس للتملــك ، أبــرز املدعــي عقــد املبايعــة وقــد نــص علــى تعهــد املدعى 
عليــه علــى حمايتــه مــن أي منازعات وعلى أن للمدعي التصرف بكامل 
األرض املباعــة ، صــادق املدعــى عليــه علــى العقــد ، وحيــث نــص عقــد 
املبايعــة أعــاه علــى تعهــد الطــرف األول بحمايــة الطــرف الثانــي مــن 
أي منازعــات مــن قبــل املواطنــن وحيــث اعتــرف املدعــى عليــه بأنــه لــم 
ــة املدعــي مــن منازعــة أحــد املواطنــن وهــو مــن ســكان  يســتطع حماي
نفــس القريــة حســب جــواب املدعــى عليــه وحيــث إن عقــد املبايعــة لــم 
يرصــد فيــه ذكــر لطريــق يشــق األرض املباعــة نصفــن بــل نــص العقــد 
علــى أن للمشــتري التصــرف الكامــل بــاألرض املباعــة باإلحيــاء دون 
أي شــروط أو قيــود مــن ســكان القريــة ا.هـــ ولقولــه صلــى اهلل عليــه 
وســلم )املســلمون علــى شــروطهم( وحيــث لــم يلتــزم املدعــى عليــه بتنفيــذ 
هــذا الشــرط ، احلكــم ببطــان عقــد البيــع أعــاه وإلــزام املدعــى عليــه 
بإرجــاع ثمــن األرض إلــى املدعــي حــااًل ، قنــع املدعــي باحلكــم واعتــرض 
املدعــى عليــه بائحــة ، جــرى إفهــام الطرفــن بــأن هــذا احلكــم ال يفيــد 
التملــك وال يغنــي عــن حجــة االســتحكام ، صــدق احلكــم مــن الدائــرة 

احلقوقيــة الســابعة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
باملدينة املنورة وبناء على املعاملة احملالة لنا من فضيلة رئيس احملكمة 
1434/02/13هـــ  وتاريــخ   3474551 برقــم  املنــورة  باملدينــة  العامــة 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 34374318 وتاريــخ 1434/02/13 هـــ  ففــي 
يــوم الثاثــاء املوافــق1434/05/14 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 08  
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وفيهــا حضــر ........  ســعودي بالســجل املدنــي ........  وادعــى علــى احلاضــر 
معــه ........  ســعودي بالســجل املدنــي ........  قائــًا يف دعــواه : إنــه بتاريــخ 
1433/1/26هـــ اشــتريت قطعــة أرض بيضــاء معقمــة وليــس عليهــا صــك 
شــرعي مــن املدعــى عليــه هــذا احلاضــر........  وتقــع يف قريــة ........  حــي 
  ........ ... واســتراحة  ثــم مســجد    ........ ........  ويحدهــا شــمااًل طريــق 
وروضــة ........  وجنوبــًا طريــق ........  وأرض ........  وشــرقًا مجــرى الســيل 
........  وأرض ........  وغربــًا الطريــق الواصــل بــن طريقــي ........  ثــم أرض 
ألفــًا وخمســمائة) 37500( .....  مببلــغ مقــداره ســبعة وثاثــون  أبنــاء 
ريــال اســتلمها املدعــى عليــه عــدًا ونقــدًا واشــترطت عليــه أن يتعهــد 
بحمايتــي مــن أي منازعــات مــن قبــل املواطنــن والتــزم لــي بهــذا الشــرط 
ــم ينفــذه حيــث تقــدم املواطــن ........  بشــكايتي واعتراضــي  ــه ل ولكن
علــى متلكــي لهــذه األرض وأزيلــت حدودهــا ومعاملهــا وعقومهــا مــن قبــل 
مركــز إمــارة .... بنــاًء علــى شــكوى املواطــن املذكــور ولــم يقــم املدعــى 
عليــه بحمايتــي مــن املواطــن املذكــور بــل ملــا طلبــت منــه املســاعدة قــال 
لــي :تســتاهل وهــو قــد تعهــد لــي بحمايتــي مــن أي منازعــات مــن قبــل 
ــغ مقــداره  ــه وهــو مبل ــه إلي ــب إلزامــه باســترجاع مادفعت املواطنــن وأطل
ســبعة وثاثــون ألفــًا وخمســمائة )37500( ريــال وإبطــال عقــد املبايعــة 
هــذا لكونــه لــم ينفــذ الشــرط ولكونــه بــاع مــا ال ميلــك حيــث ملــا أبــرزت 
عقــد املبايعــة أمــام رئيــس مركــز .... أجابنــي بــأن عقــد املبايعــة هــذا 
ال يفيــد التملــك وال ينفعــك بشــيء هــذه دعــواي. وبســؤال املدعــى عليــه 
أجــاب قائــًا : ماذكــره املدعــي يف دعــواه غيــر صحيــح والصحيــح أنــه 
بتاريــخ 1433/1/26هـــ بعــت علــى املدعــي أرض معقمــة وليــس عليهــا 
....... حســب  ........  طريــق  حــي    ........ قريــة  وتقــع يف  شــرعي  صــك 
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حدودهــا التــي ذكرهــا املدعــي مببلــغ ســبعة وثاثــون ألفــًا وخمســمائة 
أي  مــن  بحمايتــه  لــه  وتعهــدت  كاملــة  اســتلمتها  ريــال   )37500(
منازعــات مــن املواطنــن الطماعــن ولكــن املواطــن ........  لــم يدعــي 
متلكهــا ولكنــه تقــدم لاعتــراض للمصلحــة العامــة وهــذا غيــر داخــل 
يف الشــرط حيــث أن الشــرط ينــص علــى املواطنــن الطامعــن فقــط 
دون املعترضــن للمصلحــة العامــة ثــم أبــرز املدعــي عقــد مبايعــة األرض 
وهــذا نصــه  )احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد لقــد 
مت االتفــاق بــن كل مــن : ........  )طــرف أول( ........  )طــرف ثانــي( 
حيــث قــام الطــرف األول ببيــع األرض الواقعــة يف قريــة ........  حــي .....  
والتــي يحدهــا مــن جهــة الشــمال ........  واســتراحة ........  وروضــة ........  
حيــث يقــع طريــق ........  حــدًا فاصــًا بــن األرض املباعــة وحدودهــا مــن 
الشــمال ومــن جهــة الشــرق يحدهــا مجــرى الســيل ........  وأرض ........  
ومــن جهــة اجلنــوب يحدهــا طريــق الرحبــة وأرض ........  ويحدهــا مــن 
جهــة الغــرب أرض أبنــاء ........  حيــث يفصــل بينهمــا الطريــق الواصــل 
بــن طريقــي ........  و........   مببلــغ قــدره 37500 )ســبعة وثاثــون ألفــًا 
وخمــس مئــة ريــال ســعودي( وتعهــد الطــرف األول بحماية الطــرف الثاني 
مــن أي منازعــات مــن قبــل املواطنــن كمــا أن الطــرف الثانــي لــه احلق يف 
التصــرف الكامــل بــاألرض املباعــة بالبيــع أو اإلحياء دون أي شــروط أو 
قيــود مــن ســكان القريــة . واهلل املوفــق ... ( انتهــى وبعرضــه على املدعى 
عليــه صــادق عليــه حرفــًا بحــرف وقــرر املدعــى عليــه قائــًا : لــم أســتطع 
مســاعدة وحمايــة املدعــي مــن منازعــة املواطــن ........  وهــو مــن ســكان 
نفــس القريــة لكــون منازعــة املواطــن املذكــور وشــكواه للمصلحــة 
العامــة وليســت للمصلحــة اخلاصــة حيــث أن املواطــن........  يطالــب بفتــح 
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الطريــق الــذي يشــق األرض املباعــة نصفــن حيــث قــام املدعــي بإغاقــه 
هــذا جوابــي وبعرضــه علــى املدعــي أجــاب قائــًا: األرض التــي اشــتريتها 
ال يشــقها أي طريــق وهــذا مــا نــص عليــه عقــد املبايعــة هــذا جوابــي ثــم 
ــه  ــى عقــد املبايعــة املذكــور تبــن أن ــة عل ــا حاكــم القضي باطاعــي أن
ــم  ــق يشــق األرض املباعــة نصفــن انتهــى ث ــه ذكــر لطري ــم يرصــد في ل
إنــه وبعــد التأمــل يف القضيــة وبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
وحيــث نــص عقــد املبايعــة أعــاه علــى تعهــد الطــرف األول بحمايــة 
الطــرف الثانــي مــن أي منازعــات مــن قبــل املواطنــن وحيــث اعتــرف 
املدعــى عليــه بأنــه لــم يســتطع حمايــة املدعــي مــن منازعــة املواطــن ........  
وهــو مــن ســكان نفــس القريــة حســب جــواب املدعــى عليــه وحيــث أن 
عقــد املبايعــة لــم يرصــد فيــه ذكــر لطريــق يشــق األرض املباعــة نصفــن  
بــل نــص العقــد علــى أن للمشــتري التصــرف الكامــل بــاألرض املباعــة 
باإلحيــاء دون أي شــروط أو قيــود مــن ســكان القريــة اهـــ ولقولــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم )املســلمون علــى شــروطهم( رواه اإلمــام أحمــد وأبــو 
داود وحيــث لــم يلتــزم املدعــى عليــه بتنفيــذ هــذا الشــرط لذلــك فقــد 
حكمــت ببطــان عقــد البيــع أعــاه وألزمــت املدعــى عليــه بإرجــاع ثمــن 
األرض وذلــك بتســليم ســبعة وثاثــن ألفــًا وخمســمائة )37500(ريــال 
إلــى املدعــي حــااًل وقنــع املدعــي باحلكــم ولــم يقنــع املدعــى عليــه وطلــب 
محكمــة االســتئناف مبوجــب الئحــة اعتراضيــة وأجيــب لطلبــه وأفهــم 
بــأن لــه مهلــة ثاثــن يومــًا لتقــدمي الائحــة االعتراضيــة ففهــم ذلــك كمــا 
افهمــت الطرفــن بــأن هــذا احلكــم اليفيــد التملــك واليصلــح لاحتجــاج 
بــه يف هــذا واليغنــي عــن حجــة االســتحكام وإمنــا هــو لرفــع النــزاع ففهما 

ذلــك وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/5/14هـــ.
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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 
ــورة املســاعد برقــم 34/374318  ــة املن رئيــس احملكمــة العامــة باملدين
وتاريــخ 1434/06/10هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ 
........  باحملكمــة العامــة باملدينــة املنــورة املســجل برقــم ........  وتاريــخ 
1434/05/14هـــ املتضمــن دعــوى ........  ضــد ........   وبدراســة الصــك 
ــى احلكــم  ــة علـ ــررت املوافقـ ــة تقـ ــه اإلعتراضي ــه والئحت ــورة ضبطـ وصـ

واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 34247697 تاريُخه: 1434/6/20هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3491200

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34341903 تاريخه: 1434/10/27هـ

بيــع - بيــع قطعــة أرض وقبــض جــزء مــن الثمــن - وهميــة األرض- 
مطالبــة املدعــى عليــه بإعــادة املبلــغ - الدفــع بــأن املبلــغ مقابــل أتعــاب 
- حلــف املدعــي اليمــن بــأن املبلــغ املدفــوع جــزء مــن ثمــن األرض - 

احلكــم بإعــادة املبلــغ املدفــوع .

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

ادعــى املدعــي وكالــة بــأن موكلــه اشــترى قطعــة أرض وســلم جــزء 
مــن ثمنهــا للمدعــى عليــه لتســليمها إلــى مالــك هــذه األرض، كمــا 
قــام بإعطــاء املدعــى عليــه وكالــة شــرعية مــن أجــل إنهــاء اإلجــراءات 
النظاميــة لهــذه األرض وذلــك حســب طلبــه، وبعــد ذلــك اتضح أن األرض 
وهميــة وال حقيقــة لهــا علــى الطبيعــة فقــام بفســخ الوكالــة ومطالبــة 
املدعــى عليــه بإعــادة املبلــغ الــذي ســلمه إيــاه ، رفــض املدعــى عليــه إعادة 
املبلــغ بحجــة أن ذلــك املبلــغ مقابــل أتعــاب ، قــام املدعــي بحلــف اليمــن 
علــى أن املبلــغ املدفــوع للمدعــى عليــه جــزء مــن ثمــن األرض إليصالــه 
إلــى مالكهــا، حكمــت احملكمــة بإلــزام املدعــى عليــه بإعــادة املبلــغ 
، اعتــرض املدعــى عليــه علــى احلكــم ، صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بخميــس مشــيط  وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
احملكمة  برقم 3491200 وتاريخ 1434/02/24 هـ  املقيدة باحملكمة 
برقــم 34466074 وتاريــخ 1434/02/24 هـــ  ففــي يـــوم األحــــد املوافــق 
: 10 وفيهــا حضــر  الــساعــــة 00  افتتحــت اجللســة  1434/03/08 هـــ 
............ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ............ بصفتــه 
الســجل  .............. ســعودي اجلنســية مبوجــب  الشــرعي عــن  الوكيــل 
املدنــي .......... وذلــك مبوجــب الوكالــة الشــرعية الصــادرة مــن كتابــة 
عــدل الباحــة برقــم 33404476 يف 1433/09/06هـــ والتــي تخولــه حــق 
مطالبــة املدعــو ............... وحــق املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار واإلنــكار 
وحضــور اجللســات وقبــول احلكــم ونفيــه والصلــح واالســتام وادعــى 
علــى احلاضــر معــه ........... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
...............  قائــًا يف دعــواه إنــه قبــل حوالــي ســنة تقريبــًا اشــترى موكلــي 
أرضــا تقــع يف عمــق التابــع ملكــة املكرمــة عــن طريــق املدعــى عليــه 
ــغ  احلاضــر مــن .................... بحســب كام هــذا احلاضــر باجللســة مببل
إجمالــي وقــدره مليونــان ومائتــا ألــف ريــال مبوجــب أوراق حتمــل اســم .... 
وقــد قــام موكلــي بتســليم املدعــى عليــه مبلغــًا وقــدره مائتــان وثمانيــة 
وتســعون ألــف وخمســمائة ريــال كدفعــة مــن قيمــة األرض عــن طريــق 
حتويــل بنكــي وقــام موكلــي أيضــًا بإعطــاء املدعــى عليــه وكالــة 
شــرعية بحســب طلبــه مــن أجــل إنهــاء اإلجــراءات النظاميــة لهــذه األرض 
وبعــد ذلــك اتضــح ملوكلــي عــدم صحــة األوراق وأن األرض وهميــة وال 
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حقيقــة لهــا علــى الطبيعــة وقــام بفســخ الوكالــة للمدعــى عليــه فــورًا 
وإباغــه بذلــك ومطالبتــه بإعــادة املبلــغ الــذي ســلمه إيــاه إال أنــه لــم ميتثــل 
ولــذا فإننــي اآلن أطالبــه بإعــادة املبلــغ الــذي ســلمه إيــاه موكلــي وقــدره 
مائتــان وثمانيــة وتســعون ألــف وخمســمائة ريــال هــذه دعــواي وبســؤال 
املدعــى عليــه عــن ذلــك قــال مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه غيــر 
ــح أن مــوكل هــذا احلاضــر قــام بشــراء مخطــط يقــع  ــح والصحي صحي
يف .... التابــع ملكــة املكرمــة مــن ........... عــن طريــق وكيلــه الشــرعي 
............. وليــس عــن طريقــي أبــدًا مببلــغ وقــدره مليونــان ومائتــا ألــف 
ريــال وبالفعــل اســتلمت منــه مبلغــًا وقــدره مائتــان وثمانيــة وتســعون ألــف 
وخمســمائة ريــال عــن طريــق حتويــل بنكــي مقابــل أتعابــي يف إثبــات 
املخطــط بعــد أن اتضــح للمشــتري عــدم صحــة وجــود مخطــط علــى 
الطبيعــة حيــث أنــه بعــد ذلــك قــام بتوكيلــي وكالــة شــرعية بعــد أن 
ســلم .... مبلغــًا وقــدره خمســمائة ألــف ريــال مبوجــب شــيكات وأمــا 
مــا ذكــره املدعــي وكالــة مــن قيــام موكلــه بفســخ توكليــه لــي فهــذا 
صحيــح ولكــن بعــد انتهــاء قضيــة مــوكل هــذا احلاضــر مــع .... لــدى 
هيئــة التحقيــق واالدعــاء العــام وعليــه فليــس لــه أي حــق يف مطالبتــي 
بهــذا املبلــغ هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال 
مــا ذكــره غيــر صحيــح والصحيــح مــا ذكــرت هكــذا قــال وبســؤال 
املدعــى عليــه عــن بينتــه علــى مــا ذكــر مــن أن املبلــغ الــذي اســتلمه 
مــن مــوكل املدعــي وقــدره مائتــان وثمانيــة وتســعون ألــف وخمســمائة 
ريــال مقابــل أتعابــه أجــاب قائــًا أنــا مســتعد بإثبــات ذلــك يف اجللســة 
القادمــة ويف جلســة أخــرى وفيهــا حضــر  املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه  
ــه  ــه إحضــار بينت ــا مــن املدعــى علي ــا يف اجللســة الســابقة قــد طلبن وكن
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علــى مــا ذكــر مــن أن املبلــغ الــذي اســتلمه مــن مــوكل املدعــي وقــدره 
مائتــان وثمامنائــة وتســعون ألــف وخمســمائة ريــال مقابــل أتعابــه فاســتعد 
بإحضارهــا يف هــذه اجللســة وبســؤاله عــن ذلــك أجــاب قائــا إن بينتــي 
ــة شــرعية صــادرة مــن  ــي وكال ــة بتوكيل ــام املدعــي أصال ــل يف قي تتمث
كتابــة العــدل الثانيــة بالطائــف برقــم ..... يف 1433/4/25هـــ وذلــك مــن 
أجــل أن أقــوم باملداعــاة واملطالبــة بــاألرض التــي اشــتراها مــوكل هــذا 
احلاضــر مــن ................ وذلــك بعــد أن اتضــح لــه أن األرض التي اشــتراها 
.... ليــس لهــا وجــود علــى الطبيعــة وقــد قمــت بالدخــول علــى ســمو أميــر 
منطقــة مكــة املكرمــة وقدمــت إليــه اســتدعاء بطلــب إيقــاف الشــيك 
الــذي حــرر لصالــح ........... مببلــغ وقــدره مليــون وســبعمائة ألــف ريــال 
ــى  ــل االســتدعاء إل حتــى تتضــح األرض املشــتراه وبعــد ذلــك قــام بتحوي
اجلهــات اإلداريــة  وبعــد ذلــك قمــت باملراجعــة واملطالبــة وذلــك مــن أجــل 
احلصــول علــى األرض ومراجعــة جميــع الدوائــر احلكوميــة يف محافظــة 
جــدة والطائــف وكذلــك إمــارة منطقــة مكــة املكرمــة وبعــد مراجعتــي 
اتضــح عــدم وجــود حقيقــة لــألرض املشــتراه مــن قبــل املدعــي أصالــة .

وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال إن موكلــي قــام بتوكيــل هــذا 
احلاضــر مــن أجــل املطالبــة بــاألرض التــي اشــتراها مــن ..................عــن 
طريــق هــذا احلاضــر وملــا اتضــح ملوكلــي أنــه ال يوجــد لهــذه األرض 
حقيقــة قــام بفســخ وكالتــه بعــد واحــد وعشــرين يومــا مــن توكيلــه 
ــه وأمــا مــا ذكــره مــن أنــه قــام بإيقــاف الشــيك احملــرر مــن موكلــي  ل
لصالــح ................. فــا صحــة لذلــك بــل قــام وكيــل ............ بتســليم 
الشــيك املذكــور ملوكلــي يف محافظــة الطائــف هكــذا أجــاب وقــد 
ــا ويف جلســة أخــرى  ــاء وقته ــد الســاعة التاســعة النته رفعــت اجللســة عن
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وفيهــا  حضــر املدعــي وكالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه رغــم تبلغــه 
مبوعــد هــذه اجللســة لشــخصه وتوقيعــه عليــه بحســب ضبــط اجللســة 
الســابقة وبحســب ورقــة التبليــغ املؤرخــة يف 1434/04/29هـــ ولــم يقــم 
ــه فقــد  ــداء أي عــذر يف تخلفــه عــن هــذه اجللســة وعلي ــه بإب املدعــى علي
قــررت الســير يف هــذه الدعــوى غيابيــًا يف حــق املدعــى عليــه اســتنادًا 
للمــادة )1/55( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية  كمــا حضــر يف هــذه 
اجللســة  املدعــي أصالــة ......... وقــد تلفــظ قائــًا : إن جميــع مــا ذكــره 
املدعــى عليــه غيــر صحيــح فلــم أقــم بتحويــل هــذا املبلــغ املذكــور مقابــل 
أتعابــه بــل قمــت بتحويــل هــذا املبلــغ علــى حســابه وذلــك مــن أجــل أن 
ــغ ل...... واســتام صــك األرض املشــتراة وذلــك  يقــوم بإيصــال هــذا املبل
لكــون البيــع حصــل عــن طريقــه علمــًاُ أننــي قــد اتفقــت أنــا واملدعــى 
عليــه علــى أن أعطيــه ســعيه يف حــال إمتــام البيــع ولكــن عندمــا اتضــح 
لــي أنــه ال حقيقــة لهــذه األرض علــى الطبيعــة قمــت بفســخ وكالتــه بعــد 
مضــي واحــد وعشــرين يومــًا علمــًا أن املدعــى عليــه ذكــر بــأن مراجعتــه 
اســتمرت ملــدة ســنة وهــذا باطــل ثــم جــرى بعــد ذلــك عــرض اليمــن علــى 
املدعــي أصالــة علــى صحــة دعــواه فاســتعد بذلــك فجــرى تخويفــه بــاهلل 
تعالــى وحثــه علــى الصــدق وحتذيــره مــن اليمــن الكاذبــة فقــال إننــي 
ــه  ــت ل ــم جــرى حتليفــه بعــد أن أذن ــا صــادق يف دعــواي ث ــك وأن ــم ذل أعل
قائــًا ) واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو عالــم الغيــب والشــهادة أن مــا 
ذكــره املدعــى عليــه مــن أن املبلــغ الــذي قمــت بتحويلــه لــه علــى حســابه 
وقــدره مائتــان وثمانيــة وتســعون ألــف وخمســمائة ريــال مقابــل أتعابــه أن 
هــذا غيــر صحيــح وأننــي إمنــا قمــت بتحويلــه لــه مــن أجــل أن يقــوم بإيصال 
وذلــك  التــي مت شــراؤها  األرض  واســتام صــك  ل..........  املبلــغ  هــذا 
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لكــون البيــع قــد حصــل عــن طريقــه واهلل العظيــم علــى ذلــك ( كمــا 
جــرى مــن قبلــي االطــاع علــى صكــي فســخ الوكالتــن املقــدم مــن قبل 
املدعــي أصالــة برقمــي 36596 و 36610 واملؤرخــن يف 1433/6/30هـــ 
واملتضمنــن قيــام املدعــي أصالــة بفســخ الوكالتــن اللتــن قــام فيهــا 
بتوكيــل املدعــى عليــه وقــد تبــن أن مــدة الوكالــة األولــى الصــادرة مــن 
ــة عــدل الطائــف الثانيــة برقــم .... يف تاريــخ 1433/3/29هـــ هــي  كتاب
ثاثــة أشــهر فقــط  كمــا تبــن أن مــدة الوكالــة الثانيــة الصــادرة أيضــا 
مــن كتابــة عــدل الطائــف الثانيــة برقــم .... يف تاريــخ 1433/4/25هـــ 
الدعــوي  مــن  تقــدم  مــا  علــى  فبنــاًء  فقــط  أيــام  وخمســة  شــهر  هــي  
واإلجابــة ومبــا أن املدعــى عليــه قــد طلــب منــه إحضــار بينــة علــى صحــة 
دعــواه ومبــا أنــه قــد اســتعد بذلــك ثــم ذكــر بينــة غيــر موصلــة ونظــرًا 
لقــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم ) البينــة علــى املدعــي واليمــن 
علــى  املدعــي أصالــة  ألنــه جــرى حتليــف  ونظــرًا   ) أنكــر  مــن  علــى 
ــك لتخلفــه عــن اجللســة  ــه وذل ــب املدعــى علي ــر طل صحــة دعــواه مــن غي
رغــم تبلغــه بهــا لشــخصه وحســمًا ملــادة النــزاع واخلصــام ونظــرا لكــون 
اليمــن تشــرع يف حــق أقــوى املتداعيــن ونظــرا لكــون املدعــى عليــه قــد 
ذكــر بــأن مــدة مراجعتــه يف هــذه األرض قرابــة ســنة وهــذا يناقــض مــدة 
الوكالتــن املدونــة ســلفا مــن جهــة ويناقــض مصادقتــه علــى علمــه بقيــام 
املدعــي أصالــة بفســخ وكالتــه يف اجللســة األولــى مــن جهــة أخــرى ولهــذا 
فقــد ألزمــت املدعــى عليــه ........... بتســليم املدعــي أصالــة مبلغــا وقــدره 
مائتــان وثمانيــة وتســعون ألــف وخمســمائة ريــال حــاال وبذلــك حكمــت 
واعتبــرت هــذا احلكــم يف حــق املدعــى عليــه حضوريــا وأمــرت بتســليمه 
صــورة مــن صــك احلكــم لتقــدمي اعتراضــه إذا رغــب ذلــك خــال املــدة 



282

احملــددة نظامــا وقدرهــا ثاثــون يومــا مــن تاريخ تســلمه لهــا وإال فإن حقه 
ــة إذا انتهــت  ــراض ويكتســب احلكــم الصفــة القطعي يســقط يف االعت
املــدة ولــم يتقــدم باملعارضــة واختتمــت اجللســة عنــد الســاعة التاســعة 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
وحــرر يف  1434/06/18 هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ............. 
ــاء  ــوم األربع القاضــي باحملكمــة العامــة بخميــس مشــيط ويف هــذا الي
التاســعة صباحــًا  الســاعة  افتتحــت اجللســة  املوافــق 1434/11/19هـــ 
االســتئناف مبنطقــة  رئيــس محكمــة  بخطــاب  املعاملــة  عــادت  وقــد 
عســير برقــم 341932801 وتاريــخ 1434/11/06هـــ مشــفوعًا بهــا قــرار 
أصحــاب الفضيلــة قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة الثالثــة رقــم 
34341903 يف 1434/10/27هـــ املتضمــن وبدراســة الصــك وصــورة 
يوجــب  مــا  لــم يظهــر  املعاملــة  ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
االعتــراض لــذا قررنــا املوافقــة علــى احلكــم قاضــي اســتئناف ......... 
ــرة  ــه رئيــس الدائ ــه قاضــي اســتئناف ........ ختمــه وتوقيع ختمــه وتوقيع
ــى ال يخفــى وأمــرت  ــذا فقــد جــرى إحلاقــه حت .......... ختمــه وتوقيعــه ول
بالتهميــش بذلــك علــى ســجله وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم وحــرر .
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: 33413996 تاريُخه: 1433/9/17هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32113953

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
3417423 تاريخه: 1434/1/20هـ

بيــع - بيــع أرض مقــام عليهــا اســتراحة - الغــرر يف البيــع - األرض 
مخطــط لأمانــة مــوزع علــى املواطنــن - بيــع رغــم عــدم التملــك - 

اإلزالــة بســبب التعــدي - بطــان عقــد البيــع وإعــادة الثمــن .

1- مــا رواه حكيــم ابــن حــزام قلــت يــا رســول اهلل يأتيني الرجل فيســألني 
البيــع ليــس عنــدي أبيعــه منــه ثــم أبتاعــه مــن الســوق، فقــال ال تبــع مــا 

ليــس عنــدك .
2- قاعدة : تعاطي العقود الفاسدة حرام .

اســتراحة،  عليهــا  مقــام  أرض  قطعــة  اشــترى  بأنــه  املدعــي  ادعــى 
ــى  ــة العاصمــة وموزعــة عل اكتشــف أن كامــل املنطقــة مخطــط ألمان
املواطنــن، طلــب احلكــم بفســخ البيــع وإعــادة كامــل الثمــن، صــادق 
بــأن األرض  البيــع  املدعــى عليــه علــى الدعــوى وأّقــر مبعرفتــه وقــت 
مخطــط ، مــن كل ذلــك ونظــرًا ألن املدعــى عليــه قــد بــاع مــا ال ميلــك 
حكمــت احملكمــة ببطــان عقــد البيــع وإعــادة ثمــن البيــع ، اعتــرض 
املدعــى عليــه علــى احلكــم ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا )....( القاضي يف احملكمة العامة مبكة 
املكرمــة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
ــخ 1432/04/08 هـــ   العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 32113953 وتاري
املقيــدة باحملكمــة برقــم 32353554 وتاريخ  1432/04/08 هـ املتعلقة 
بدعــوى .... ففــي هــذا اليــوم األحــد 1432/07/03 هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 00 : 09 وفيهــا حضــر ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
ــي  ــه ....... بالســجل املدن ــي رقــم ....... وحضــر حلضــوره املدعــى علي املدن
رقــم ....... ثــم ادعــى املدعــي يف مواجهــة املدعــى عليــه قائــًا يف حتريــر 
دعــواه عليــه إن هــذا احلاضــر قــد بــاع علّي اســتراحة تقع يف صعيد قريش 
مبدينــة مكــة املكرمــة وذلــك بتاريــخ 1431/3/17هـــ تبلــغ مســاحتها 
)725 م2( ويحدهــا شــمااًل مســجد وجنوبــًا قطعــة رقــم)47( وشــرقًا 
قطعــة رقــم)46( وغربــًا شــارع عــرض اثنــا عشــر متــر بقيمــة إجماليــة 
قدرهــا خمســة وخمســون ألــف ريــال اســتلمها بالكامــل إال أنــه بعد ســنة 
مــن تاريــخ البيــع ظهــر بــأن كامــل املنطقــة ألمانــة العاصمــة املقدســة 
مخططــة وموزعــة علــى شــكل منــح ســكنية للمواطنــن فقامــت األمانة 
بهــدم االســتراحة حســب مطالبــة املواطــن الذي منــح ذات األرض مكان 
االســتراحة مبوجــب صــك شــرعي ونظــرًا ألن املدعــى عليــه قــد غرنــي 
بصنيعــه ذلــك حيــث بــاع علــّي أرضــًا مخططــة لألمانــة واســتلم نظيــر 
ذلــك املبلــغ املالــي املذكــور أعــاه فإنــي أطلــب احلكــم عليــه بفســخ 
البيــع وإعــادة كامــل املبلــغ الــذي دفعتــه لــه وقــدره خمســة وخمســون 
ألــف ريــال حــااًل هــذه دعــواي وأســأله اجلــواب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
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عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي مــن بيعــي عليــه العقــار املوصــوف 
يف دعــواه بالثمــن املذكــور بهــا واســتامي لــه فصحيــح وال أنكــره غيــر 
أنــي يف حينهــا أعنــي حــن البيــع بعــت تلــك االســتراحة وهــي مملوكــة 
ــه وأمــا عــن  لــي مبوجــب وثيقــة متلــك وهــو يعــرف ذلــك وقــد أعطيتهــا ل
ــغ املســلم لــه املدعــى بــه فإنــي لــن أعيــده لــه ألن البيــع  طلبــه إعــادة املبل
وقــع صحيحــًا وأنــا كحالــه اشــتريت املوقــع مــن شــخص آخــر مبوجــب 
ــه عمــا ذكــره  ــم ســألت املدعــى علي ــك هكــذا أجــاب، ث وثيقــة كذل
املدعــي مــن كــون األرض محــل النــزاع هــي مخطــط لألمانــة وموزعــة 
علــى املواطنــن وأن األمانــة قامــت بهــدم االســتراحة بنــاء علــى طلــب 
املواطــن املمنــوح لــه تلــك األرض القائمــة عليهــا فأجــاب قائــا مــا ذكــره 
املدعــي مــن هــدم االســتراحة مــن قبــل أمانــة العاصمــة فصحيــح حيــث 
هدمــت جميــع االســتراحات الواقعــة يف صعيــد قريــش وأمــا عــن مــدى 
تخطيطهــا فقــد علمــت أنهــا ســتصير مخطــط وذلــك قبل بيع االســتراحة 
بالتحديــد  التخطيــط  ســيكون  متــى  أعلــم  ال  ولكــن  املدعــي  علــى 
هكــذا قــال وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أجــاب قائــا إن الصحيــح هــو 
مــا ذكرتــه مــن قبــل وال إجابــة لــي علــى مــا قدمتــه هكــذا أجــاب ثــم 
قــررت الكتابــة ألمانــة العاصمــة املقدســة لإلفــادة عــن تلــك األرض وهل 
قامــت بتخطيطهــا وهــل مت توزيعهــا كمنــح علــى املواطنــن بصكــوك 
شــرعية ثــم عــادت إلينــا مــن أمانــة العاصمــة املقدســة رفــق خطابهــا 
رقــم 322028136 يف 1432/10/7هـــ املتضمــن )أن املوقــع مــن ضمــن 
التعديــات التــي ســبق وان أزيلــت مــن قبــل البلديــة ومبشــاركة اجلهــات 
األمنيــة املختصــة حســب توجيــه مقــام األمــارة رقــم 109584/ص/خ يف 
1431/12/10هـــ املرفــق صورتــه( اهـــ. وبعرضــه علــى املتداعيــن أجابــا 
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قائلــن إن مــا ورد يف خطــاب األمانــة هــو الصحيــح وهــو املطابــق للواقــع 
هكــذا قــاال فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وإلقــرار املدعــى 
عليــه بحصــول البيــع علــى العــن املوصوفــة يف الدعــوى واســتامه للثمــن 
إنــكاره لشــيء مــن ذلــك وإلقــراره بأنــه كان  املذكــور بهــا وعــدم 
يعلــم عــن تخطيــط األرض قبــل بيــع االســتراحة علــى املدعــي وملــا ورد 
يف قــرار أمانــة العاصمــة املقدســة املرصــودة برقمــه وتاريخــه ســلفا مــن 
أن املوقــع مــن ضمــن التعديــات التــي ســبق وأن أزيلــت مــن قبــل البلديــة 
ومبشــاركة اجلهــات األمنيــة املختصــة حســب توجيــه األمــارة وإلقــرار 
املتداعيــن بــأن مــا ورد يف خطــاب األمانــة صحيــح ومطابــق للواقــع وألن 
املدعــى عليــه بإقــراره بــكل مــا تقــدم يعــد قــد بــاع مــا ال ميلــك وألن مــن 
شــروط صحــة البيــع أن يكــون مــن مالــك أو مــن يقــوم مقامــه )وملــا رواه 
حكيــم بــن حــزام قــال قلــت يــا رســول اهلل يأتينــي الرجــل فيســألني 
البيــع ليــس عنــدي أبيعــه منــه ثــم ابتاعــه مــن الســوق فقــال ال تبــع مــا ليــس 
عنــدك( رواه اخلمســة وصححــه الترمــذي وألن عقــد البيــع بتخلــف ذلــك 
الشــرط يعــد فاســدا قــال الســيوطي )القاعــدة اخلامســة تعاطــي العقــود 
ــي  الفاســدة حــرام( األشــباه والنظائــر 111/2 لــكل ذلــك فقــد تبــن ل
بطــان عقــد البيــع املبــرم بــن املتداعيــن وحكمــت علــى املدعــى عليــه 
...... بــأن يعيــد للمدعــي ..... املبلــغ املدعــى بــه وقــدره خمســة وخمســون 
ألــف ريــال وبذلــك حكمــت وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــرر اعتراضــه 
ــام الســتام  ــه فجــرى إفهامــه مبراجعــة احملكمــة خــال عشــرة أي علي
لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال ثاثــن يومــا مــن  نســخة مــن احلكــم 
تاريــخ االســتام فــإن لــم يفعــل خالهــا فــإن حقــه يف االعتــراض يســقط 
ــا  ــى نبين ــى اهلل عل ــق ، وصل ــاهلل التوفي ــة وب ويكتســب احلكــم القطعي

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/09/09هـــ .

ــخ 	  صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 3417423 وتاري
1434/1/20هـــ.
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: 34176732  تاريُخه: 1434/4/1هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32189741

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35116711   تاريخه: 1435/1/16هـ

بيــع - عقــد - بيــع أرض - ارش النقــص لعيــب يف األرض املباعــة - 
تقديــر ارش النقــص عــن طريــق قســم اخلبــراء - إذا وجــد عيــب يف 
املبيــع فللمشــتري اخليــار بــن إمســاكه مــع األرش أو الفســخ - احلكــم 
ببلــغ مقــدر وصــرف النظــر عــن غيــره مــن طلبــات - احلكــم حضوريــًا 

لتبلــغ املدعــى عليــه .

أو  البيــع  فســخ  بــن  مخيــر  فاملشــتري  عيــب  املبيــع  يف  ظهــر  إذا   -1
إمســاكه مــع أرش نقصــه وهــو املذهــب. نــص عليــه يف كشــاف القنــاع.

2- املواد )55( و)56( من نظام املرافعات الشرعية .

أدعــى املدعــي بأنــه اشــترى أرضــًا مــن املدعى عليه وبعد الرفع املســاحي 
لهــا تبــن أن مســاحتها أقــل مــن املســاحة املذكــورة يف صــك امللكيــة ، 
ولــذا فقــد طلــب إلــزام املدعــى عليــه بــأرش نقــص األرض ، أقــر املدعــى 
عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى مــن البيــع والشــراء والثمــن واملثمــن ودفــع بأنــه 
ال علــم لــه بالنقــص احلاصــل عليهــا ، قــررت احملكمــة الكتابــة لقســم 
اخلبــراء لتقديــر أرش النقــص بســبب العيــب املذكــور ، املشــتري مخيــر 
بــن فســخ البيــع أو إمســاكه مــع أرش نقصــه إن بــان معيبــا وقــد طالــب 
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املدعــي بــأرش النقــص احلاصــل علــى أرضــه محــل البيــع مــن املدعــى 
عليــه ، قضــت احملكمــة حضوريــًا بإلــزام املدعــى عليــه بتســليم املدعــي 
قيمــة األرش املقــدرة مــن أهــل اخلبــرة وصرفــت النظــر عمــا زاد عــن ذلــك 
وللمدعــى عليــه الرجــوع علــى مــن باعــه ، عــارض املدعــي واملدعــى عليــه 

علــى احلكــم ، قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )....( القاضــي يف احملكمــة العاّمــة 
باألحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة مبحافظــة االحســاء برقــم 32189741 وتاريــخ 1432/05/22هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 32593080 وتاريــخ 1432/05/22 هـــ حضــر 
املدعــي )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )........( 
واملدعــى عليــه )........( الســعودي بالســجل املدنــي رقــم )........( وبســؤال 
املدعــي عــن دعــواه قــال لقــد قمــت بشــراء أرض مــن املدعــى عليــه تقــع 
متــر  ســبعمائة  ومســاحتها   )........( ملركــز  التابعــة   )........( قريــة  يف 
لــي بالصــك رقــم 189 يف 1430/11/12هـــ  مربــع 700م2 اململوكــة 
الصــادر مــن كتابــة عــدل العيــون بالشــراء مــن هــذا احلاضــر بتاريــخ 
 68 بالقطعــة  وجنوبــًا   64 بالقطعــة  شــمااًل  واحملــدودة  1432/5/2هـــ 
وغربــًا بالقطعــة 65 وشــرقًا شــارع باملســاحة املذكــورة بعاليــه بثمــن 
وقــدره مائتــان وســبعون ألــف ريـ270000ـــال ثــم قمــت بتركيــز األرض 
لــدى مكتــب )........( الهندســي وتبــن بــأن األرض مســاحتها علــى أرض 
ســنتيمترا  وتســعون  وســبعة  مربعــًا  متــرًا  وثاثــون  خمســمائة  الواقــع 
530.97م2 بنقــص قــدره مائــة وتســعة وســتون متــرًا وثاثــة ســنتيمترات 
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169.3م أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بــأرش نقــص األرض وال أطلــب فســخ 
البيــع كمــا جــاء يف صحيفــة الدعــوى هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه قــال مــا جــاء يف دعــوى املدعــي مــن البيــع والشــراء والثمــن 
إلــيَّ األرض بالشــراء مــن املدعــو  آلــت  واملثمــن فكلــه صحيــح وقــد 
)........( بتاريــخ 1431/12/29هـــ علــى مســاحة قدرهــا ســبعمائة متــر 
مربــع 700م2 وال علــم لــي بالنقــص احلاصــل عليهــا وقــد اســتلمت صــكًا 
مكتمــل اإلجــراءات هكــذا أجــاب وعليــه فقــد جــرى االستفســار عــن 
ســريان مفعــول الصــك 1089 فــورد اجلــواب مــن كتابــة عــدل العيــون 
ومطابــق  املفعــول  ســاري  الصــك  بــأن  1432/9/7هـــ  يف   830 برقــم 
لســجله وعليــه فقــد قــررت مخاطبــة بلديــة مركــز العيــون لإلفــادة عــن 
املســاحة احلقيقــة لــألرض علــى حســب الواقــع وإذا كانــت املســاحة 
ناقصــة فتبــن احلــدود واألطــوال واملســاحة احلقيقــة والســبب يف ذلــك ويف 
جلســة أخــرى حضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه مــع تبلغــه مبوعــد 
هــذه اجللســة عــن طريــق ابــن أخيــه مبوجــب ورقــة التبليــغ املوقعــة مــن 
محضــر اخلصــوم وكان قــد وردنــا جــواب أمــن األحســاء رقــم 4601 
ــى خطابكــم رقــم 321605088  يف 1433/03/09هـــ ونصــه إشــارة إل
وتاريــخ 1432/12/23هـــ بشــأن دعــوى املواطــن )........( ســجل مدنــي 
رقــم )........( ضــد املواطــن )........( ســجل مدنــي رقــم )........( على األرض 
رقــم )........( باملخطــط رقــم )........( والعائــدة مبوجــب الصــك رقم 1089 
أن مســاحة األرض املذكــورة حســب  لعــام 1430هـــ عليــه نفيدكــم 
الطبيعــة 530.97م2 خمســمائة وثاثــون متــرًا مربعــًا وســبعة وتســعون 
ســنتيمترًا مربعــًا أي بنقــص عّمــا بالصــك مبقــدار 169.03م2 أمــا ســبب 
هــذا النقــص فــإن عمليــة تركيــز املخطــط متــت بعــد املنــح وإصــدار 
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الصكــوك وبهــذا تكــون األراضــي عرضــة للزيــادة أو النقــص علمــًا 
ــه يف حــدود النســبة املســموح بهــا يف املنــح كمــا  أن النقــص املشــار إلي
جــرى الكتابــة لرئيــس كتابــة عــدل العيــون برقــم 321119852 يف 
1432/8/29هـــ فــورد اجلــواب برقــم 830 يف 1432/09/07هـــ املتضمــن 
أن الصــك ســاري املفعــول ومطابــق لســجله انتهــى املقصــود ويف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه مــع تبلغــه مبوعــد هــذه 
اجللســة بنفســه مبوجــب ورقــة التبليــغ الــواردة إلينــا مــن محضــر اخلصــوم 
)........( وبتأمــل مــا ســبق ونظــرًا لكــون املدعــي قــد اختــار إمســاك 
املبيــع وطالــب بــأرش النقــص فقــد قــررت إحالــة املعاملــة لهيئــة اخلبــراء 
باحملكمــة لتحديــد أرش النقــص يف األرض محــل الدعــوى ويف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي املذكــورة هويتــه ســابقًا ولــم يحضــر املدعــى عليه 
مــع تبلغــه مبوعــد هــذه اجللســة مبوجــب ورقــة التبليــغ الــواردة إلينــا مــن 
محضــر اخلصــوم )........( واملوقــع عليهــا مــن قبــل ابــن عــم املدعــى عليــه 
وقــد عــادت املعاملــة مــن قســم اخلبــراء مبوجــب قرارهــم رقــم 871 وتاريــخ 
1433/11/9هـــ ونــص املقصــود منــه بعــد دراســة املعاملــة وماحظــة 
املطلــوب وهــو تقديــر األرش لنقــص يف املســاحة الــذي مت عليــه الشــراء 
املســاحة 700م هــذا مــا يف الصــك ويف الطبيعــة 530.97 والنقــص 169م 
نقــدر األرش املطلــوب الــذي يســتحقه املشــتري مــن البائــع مبلغــًا قــدره 
خمســون ألفــًا وســبعمائة ريــال فقــط ال غيــر عضــوا قســم اخلبــراء )........( 
و )........( انتهــى املقصــود منــه وبعــرض القــرار علــى املدعــي قــال إننــي ال 
أقبــل بهــذا التقديــر ألننــي اشــتريت األرض وكان ســعر املتــر أكبــر مــن 
هــذا املبلــغ فاملبلــغ الــذي أســتحقه هــو خمســة و ســتون ألــف ريــال لكــون 
ســعر املتــر ثاثمائــة وخمســة وثمانــن ريــال هكــذا أجــاب فأفهمتــه بــأن 



291

تقديــر ذلــك يرجــع ألهــل اخلبــرة فبنــاًء على ما تقدم مــن الدعوى واإلجابة 
وحيــث طالــب املدعــي بــأرش النقــص احلاصــل على أرضه محــل البيع من 
املدعــى عليــه ولكــون املشــتري مخيــرًا بــن فســخ البيــع أو إمســاكه مــع 
أرش نقصــه وهــو املذهــب كمــا نــص عليــه يف كشــاف القنــاع وحيــث 
قــدر أهــل اخلبــرة األرش وهــو قســط مــا بــن قيمــة الصحيــح واملعيــب 
ومــرد ذلــك ألهــل اخلبــرة لذلــك كلــه فقــد حكمــت بإلــزام املدعــى عليــه 
ــال وصرفــت  بتســليم املدعــي مبلغــًا وقــدره خمســون ألفــًا وســبعمائة ري
النظــر فيمــا زاد عــن ذلــك وهــذا احلكــم يف حــق املدعــى عليــه يعتبــر 
حكمــًا حضوريــًا لعلــم املدعــى عليــه مبواعيــد اجللســات مبوجــب املــادة 
55 و56 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وســيتم إفهامــه باحلكــم وحقــه 
يف االعتــراض ومدتــه وبعــرض احلكــم علــى املدعــي قــرر املعارضــة عليــه 
وطلــب محكمــة االســتئناف وأفهــم باملراجعــة بتاريــخ 1434/3/28هـــ 
الســتام نســخة مــن احلكــم وأفهمتــه باملــدة النظاميــة لاعتــراض وهــي 
ثاثــون يومــًا مــن تاريــخ اســتامه نســخة احلكــم وأنهــا إذا مضــت هــذه 
املــدة دون تقــدمي االعتــراض ســقط حقــه يف طلــب االســتئناف وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/03/17 هـــ .
فقــد  1434/7/24هـــ  تاريــخ  االثنــن  يــوم  يف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
برقــم  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  وردت 
برقــم  احملكمــة  هــذه  يف  املقيــدة  1434/6/26هـــ  34/1125336يف 
مــن  الصــادر  القــرار  وبرفقهــا  1434/6/28هـــ  يف   34/1125336
رقــم  الثانيــة  الشــخصية  األحــوال  دائــرة  قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب 
بدراســة  منــه  املقصــود  نــص  1434/6/24هـــ  يف  34249168/ش/2 
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ــة لوحــظ  ــة وأوراق املعامل الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضي
مــا يلــي أواًل: أن فضيلــة القاضــي لــم يبلــغ املدعــى عليــه باحلكــم ويطبــق 
بشــأنه التعليمــات لتقــدمي الئحــة اعتراضــه عليــه مــن عدمــه والبــد مــن 
ذلــك . ثانيــًا: لــم يصــادق فضيلتــه علــى بعــض الصــور والوثائــق املرفقــة 
مبطابقتهــا ألصلهــا. ثالثــًا: أن فضيلتــه كتــب لهيئــة النظــر يف تقديــر 
قيمــة النقــص احلاصــل يف االرض ومبــا أن قيمــة شــراء األرض معلومــة 
واألمتــار معلومــة وعليــه فــإن قيمــة النقــص الــذي حصــل معلومة بحســاب 
ســعر املتــر حســب الشــراء وإنقاصــه مــن كامــل القيمــة وال داعــي إلــى 
هيئــة النظــر لكونــه لــم يكــن مجهــواًل الســيما وأن بــن تاريــخ املبايعــة 
وتاريــخ التركيــز وقتــًا قصيــرًا. رابعــًا: لــم يذكــر فضيلتــه أن للمدعــى 
عليــه حــق الرجــوع علــى مــن باعــه. فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا أشــير 
إليــه وإحلــاق مــا يجــد يف الصــك وضبطــه وســجله ومــن ثــم إعــادة املعاملــة 
إلكمــال الزمهــا واهلل املوفــق قضــاة محكمــة االســتئناف وهــم ورئيــس 
الدائــرة وعليــه توقيــع وختــم لــكل واحــد منهــم وعليــه أجيــب أصحــاب 
الرئيــس  مــن  الكتابــة  متــت  بأنــه  االولــى  امللحوظــة  علــى  الفضيلــة 
محضــري اخلصــوم باحملكمــة برقــم 3416777224 يف 1434/7/11هـــ 
لتســليم املدعــى عليــه نســخة مــن احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه يف املــدة 
املقــررة نظامــًا فــورد اجلــواب برقــم 341677224 يف 1434/7/12هـــ 
بأنــه قــد مت تســليم املدعــى عليــه نســخة احلكــم بتاريــخ 1434/7/12هـــ 
وقــد وردتنــا الائحــة االعتراضيــة املقدمــة مــن املدعــى عليــه املقيــدة يف 
هــذه احملكمــة برقــم 341693910 يف 1434/7/12هـــ وجــرى االطــاع 
الثانيــة فقــد مت  عليهــا ولــم أجــد مــا يوجــب الرجــوع وأمــا امللحوظــة 
عمــل الــازم وأمــا امللحوظــة الثالثــة فســيتم تــدارك ذلــك مســتقبًا وأمــا 
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ــه الرجــوع  ــى امللحوظــة الرابعــة فقــد قــررت أن للمدعــى علي اجلــواب عل
علــى مــن باعــه وأمــرت باحلــاق ذلــك يف صكــه وســجله ثــم إعــادة املعاملــة 
حملكمــة االســتئناف وللبيــان حــرر يف 1434/7/24هـــ وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم.
األحــوال  دائــرة  نحــن قضــاة  اطلعنــا  فقــد   ... وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
الشــخصية الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى 
وتاريــخ  2191343/34/ش2  برقــم  احملكمــة  لــدى  املقيــدة  املعاملــة 
1434/9/15ه والــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة 
األحســاء برقــم 341125336 وتاريــخ 1434/9/7ه املرفــق بهــا الصــك 
برقــم  املســجل   )........( الشــيخ  بهــا  القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر 
34176732 وتاريــخ 1434/4/1ه اخلــاص بدعــوى )........( ضــد )........( 
أجــاب  مــا  علــى  وباالطــاع  األرض  نقــص  بــأرش  املطالبــة  يف قضيــة 
بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالصــك جوابــًا علــى قرارنــا الســابق رقــم 
34249168/ش2/ب يف 1434/6/24هـــ قررنــا املصادقــة علــى حكــم 
فضيلتــه واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1435/1/16هـــ .
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: 34272142  تاريُخه: 1434/7/18هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32348866  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34384970 تاريخه: 1434/12/23هـ

بيــع - بيــع ســيارة - رد ثمــن املبيــع لعيــب - تقديــر العيــب عــن طريــق 
قســم اخلبــراء - البينــة بحلــف اليمــن بعــد معرفــة العيــب - احلكــم 
غيابــي بــرد قيمــة املبيــع املعيــب - الغائــب علــى حجيتــه متــى حضــر - 

مت تنفيــذ احلكــم .

1. املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية.
2. قــول البهوتــي يف الكشــاف: »فمــن اشــترى معيبــا لــم يعلــم حــال 
العقــد عيبــه ثــم علــم بعيبــه فلــه اخليــار ســواء علــم البائــع بعيبــه 
فكتمــه عــن املشــتري أو لــم يعلــم البائــع بعيبــه أو حــدث بــه أي باملبيــع 
ــى البائــع كمكيــل  ــه عل ــل القبــض فيمــا ضمان عيــب بعــد العقــد وقب
ومــوزون ومعــدود ومــذروع بيــع بذلــك وكثمــر علــى شــجر ونحــوه 
كمبيــع بصفــة أو رؤيــة متقدمــة خيــر املشــتري بــن رد اســتدراكا ملــا 
فاتــه وإزالــة ملــا يلحقــه مــن الضــرر يف بقائــه يف ملكــه ناقصــا عــن حقــه 
وعليــه أي املشــتري إذا اختــار الــرد مؤنــة رده إلــى البائــع حلديــث »علــى 
اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه »وإذا رده أخــذ الثمــن كامــا ألن املشــتري 

بالفســخ اســتحق اســترجاع جميــع الثمــن« 446/7 .
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ــه اشــترى منهــا ســيارة  تقــدم املدعــي بدعــوى ضــد شــركة )........( بأن
دفــع ثمنهــا كامــا وقــد حــدث بهــا أعطــال كثيــرة يف جوهــر الســيارة 
بعــد اســتامه لهــا ومكوثهــا لديــه ثاثــة أشــهر وأن الســيارة حــاال لــدى 
ــا  ــى املدعــى عليه ــب احلكــم عل ــك فقــد طل الشــركة ولتضــرره مــن ذل
بــرد مــا دفعــه مــن ثمنهــا ، أقــر وكيــل الشــركة بشــراء املدعــي الســيارة 
منهــا واســتام الثمــن وأنــه زار قســم الصيانــة عــدة مــرات مــرة ألجــل 
ــة  التكييــف ومــرة ألجــل »اجليــر« ومــرة الرتفــاع احلــرارة ثــم عصــا عجل
القيادة ثم وجود صوت ومت إصاح كل ما تقدم وتغيير القطع الازمة 
الكتابــة  حــااًل جاهــزة لاســتعمال ، جــرت  الســيارة  وأن  بالضمــان 
ألهــل اخلبــرة فعــادت اإلفــادة مــن رئيــس طائفــة صيانــة الســيارات بأنــه 
وبعــد الكشــف اتضــح أنــه لــم يتــم تشــغيل وإصــاح الســيارة بالشــكل 
الصحيــح مــن قبــل الشــركة لذلــك ال ميكــن الكشــف علــى احملــرك 
وال اجلربوكــس وال األنــوار ألنــه يوجــد مشــكلة يف كهربــاء املكينــة 
بعــد  إال  واجلربوكــس واألنــوار وال ميكــن الكشــف علــى األعطــال 
لــم حتضــر املدعــى عليهــا  إصــاح الكهربــاء مــن قبــل الشــركة ، 
عمــا  غيابيــا  الدعــوى  يف  الســير  الدائــرة  فقــررت  بعدهــا  اجللســات 
باملــادة )55( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ، طلبــت الدائــرة مــن املدعــي 
اليمــن علــى أنــه لــم يعلــم عــن العيــب الــذي يف الســيارة عنــد شــرائها مــن 
املدعــى عليهــا فحلــف علــى ذلــك ، وعليــه لوجــود عيــب مؤثــر يف الســيارة 
املشــتراة ولعــدم علمــه بهــذا العيــب ، وألن املدعــى عليهــا وكالــة قــد 
أجابــت بجــواب غيــر مــاق وملــا ورد مــن اخلبيــر مــن عــدم قيــام الشــركة 
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بتشــغيل الســيارة بالشــكل الصحيــح، وألن مــن املتقــرر شــرعا أن مــن 
اشــترى معيبــا لــم يعلــم بعيبــه إال بعــد العقــد فلــه اخليــار بــن رد املبيــع 
علــى  احلكــم  صــدر  األرش.  مــع  املبيــع  إمســاك  أو  الثمــن  واســتام 
الشــركة املدعــى عليهــا بــأن تــرد للمدعــي مــا دفعــه مــن ثمــن ، الغائــب 
علــى حجتــه متــى حضــر ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة بنــاء علــى االســتدعاء احملــال لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
ــخ  احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 32348866 وتاري
وتاريــخ   321046966 برقــم  باحملكمــة  املقيــد  1432/08/15هـــ 
1432/08/15هـــ ففــي يــوم االثنــن املوافــق 1432/09/01هـــ افتتحــت 
اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة )........( ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
وال مــن ميثلــه بوكالــة شــرعية بالرغــم مــن تبلغهــم باملوعــد حســب مــا 
يظهــر مــن أوراق املعاملــة، عليــه فقــد تقــرر رفــع اجللســة وتأجيلهــا إلــى 
يــوم االثنــن املوافــق 1432/12/25هـــ الســاعة احلاديــة عشــر وأقفلــت 
اجللســة الســاعة احلاديــة عشــر وخمســة وأربعــن دقيقــة وبــاهلل التوفيــق 
املدعــي  وفيهــا حضــر  اجللســة  افتتحــت  1432/12/25هـــ  بتاريــخ  ثــم 
أصالــة )........( ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه بوكالــة شــرعية 
بالرغــم مــن تبلــغ مستشــار املبيعــات يف الشــركة املدعــى عليهــا حســب 
ــة ، عليــه فقــد تقــرر رفــع اجللســة وتأجيلهــا  مــا يظهــر مــن أوراق املعامل
إلــى يــوم الســبت املوافــق 1433/04/03هـــ الســاعة احلاديــة عشــر وبــاهلل 
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افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر  بتاريــخ 1433/04/03هـــ  ثــم  التوفيــق 
املدعــي أصالــة )........( وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وكالــة )........( ، 
ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل املدني رقم )........( الوكيل الشــرعي 
عــن )........( بصفتــه وكيــا عــن الشــركاء يف الشــركة )........( ذات 
الســجل التجــاري رقــم )........( وتاريــخ 1426/4/7هـــ مبوجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كاتــب عــدل يف وزارة التجــارة والصناعــة برقــم 7267 
وتاريــخ 1432/12/26هـــ واملخــول لــه فيهــا باملرافعــة واملدافعــة وقبــول 
دعــواه  عــن  وكالــة  املدعــي  وبســؤال  عليهــا  واالعتــراض  األحــكام 
أجــاب قائــا لقــد اشــتريت ســيارة مــن نــوع )........( موديــل )........( مببلــغ 
إجمالــي قــدره إحــدى وأربعــون ألــف ريــال دفعتــه بالكامــل للمدعــى 
عليهــا وقــد حــدث فيهــا أعطــال كثيرة يف جوهر الســيارة بعد اســتامي 
لهــا ومكوثهــا معــي ملــدة ثاثــة أشــهر والســيارة عنــد الشــركة املدعــى 
عليهــا وقــد تضــررت مــن ذلــك أطلــب احلكــم بــرد مــا دفعتــه قيمــة هــذه 
الســيارة هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عمــا جــاء يف دعــوى 
املدعــي أبــرز مــن يــده مذكــرة جــاء فيهــا )ردا علــى الشــكوى املقامــة 
ضدنــا مــن الســيد )........( نفيدكــم بــأن املذكــور قــد اشــترى ســيارة 
مــن الشــركة )........( مــن نــوع )........( موديــل )........( ومت تســجيلها يف 
2008/09/20م ويف تاريــخ 2009/3/6م قــام املذكــور بزيــارة قســم 
ــر  ــر الرديت ــأن املكيــف ال يبــرد ومت تغيي ــة وكانــت املشــكلة ب الصيان
تاريــخ  يف  الصيانــة  بزيــارة  املذكــور  قــام  وبعدهــا  الضمــان  حتــت 
2009/12/15م وذكــر بــأن هنــاك مشــكلة يف اجليــر بكــس بأنــه ال 
يغيــر ومت حــل املشــكلة وبعــد ذلــك قــام املذكــور بإحضــار الســيارة 
لقســم الصيانة وكانت املشــكلة يف عصى الدركســون ومت تركيبها 
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وبعــد أربعــة أيــام قــام املذكــور بإرجــاع الســيارة لقســم الصيانــة بســبب 
ارتفــاع حــرارة احملــرك وبعــد الكشــف علــى الســيارة اتضــح بــأن مروحة 
الرديتــر ال تعمــل ومت إصاحهــا وعنــد تشــغل الســيارة كان هناك صوت 
مرتفــع مــن احملــرك واتضــح بــأن مشــكلة الصــوت تســتوجب تغييــر 
رأس الســلندر ومت تغييــر القطعــة حتــت الضمــان يف تاريــخ 2011/6/7م 
ومت تشــغيل احملــرك والســيارة اآلن جاهــزة للتســليم( عليــه فقــد تقــرر 
الكتابــة إلــى قســم اخلبــراء يف هــذه احملكمــة لنــدب مــن يلــزم للوقــوف 
علــى الســيارة املذكــورة والكشــف عليهــا واإلفــادة عــن ذلــك وحتــى 
ورود اجلــواب فقــد تقــرر رفــع اجللســة وأقفلــت الســاعة احلاديــة عشــر 
والنصــف وبــاهلل التوفيــق ثــم بتاريخ1433/09/10هـــ افتتحــت اجللســة 
وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة )........( ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن 
ــغ املدعــو )........( بصفتــه مديــرا  ــة شــرعية بالرغــم مــن تبل ــه بوكال ميثل
للشــركة املدعــى عليهــا حســب مــا يظهر مــن أوراق املعاملة . وقد وردتنا 
املعاملــة مــن قســم اخلبــراء يف هــذه احملكمــة مبوجــب خطابهــم رقــم 
ــه: نعيــد لفضيلتكــم  1046966 وتاريــخ 1433/5/18ه والــذي جــاء في
ــة القاضــي )........( رقــم 33/1046966  ــواردة بخطــاب فضيل األوراق ال
وتاريــخ 1433/04/25هـــ بشــأن دعــوى )........( ضــد الشــركة )........( 
صيانــة  طائفــة  رئيــس  مــن  الــوارد  التقريــر  بــه  واملرفــق  للســيارات 
. واملتضمــن  الرقــم 279/ش وتاريــخ 1433/05/15هـــ  الســيارات ذي 
الســيارة  وإصــاح  تشــغيل  يتــم  لــم  أنــه  اتضــح  الكشــف  بعــد  أنــه   (
بالشــكل الصحيــح مــن قبــل الشــركة لذلــك ال ميكــن الكشــف علــى 
املكينــة وال اجلربوكــس وال األنــوار ألنــه يوجــد مشــكلة يف كهربــاء 
املكينــة واجلربوكــس واألنــوار وال ميكــن الكشــف علــى األعطــال إال 
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بعــد إصــاح الكهربــاء مــن قبــل الشــركة ( اهـــ ، عليــه فقــد تقــرر 
رفــع اجللســة إلبــاغ الشــركة املدعــى عليهــا باحلضــور لدينــا يف اجللســة 
العاشــرة  الســاعة  1434/02/17هـــ  املوافــق  األحــد  يــوم  يف  املقــررة 
ثــم  التوفيــق  وبــاهلل  الواحــدة وعشــر دقائــق  الســاعة  وأقفلــت اجللســة 
بتاريــخ 1434/02/17هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي )........( 
ــا الشــركة )........( للســيارات وال  ــم حتضــر الشــركة املدعــى عليه ول
مــن ميثلهــا بوكالــة شــرعية وقــد وردنــا مــن محضــري اخلصــوم يف هــذه 
احملكمــة مــا يفيــد تبلــغ املدعو )........( بصفته مشــرف األمن والســامة 
بالشــركة املدعــى عليهــا ، عليــه فقــد تقــرر رفــع اجللســة وتأجلــت إلــى 
يــوم الســبت املوافــق 1434/7/8هـــ الســاعة 30 : 09 وبــاهلل التوفيــق ثــم 
بتاريــخ 1434/07/08هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي )........( 
ــا  ــا الشــركة )........( للســيارات وال مــن ميثله ــم حتضــر املدعــى عليه ول
بوكالــة شــرعية وقــد وردت اإلفــادة مــن محضــري اخلصــوم يف هــذه 
احملكمــة متضمنــة التالــي )بعــد الوصــول إلــى املوقع حيث أفاد شــخص 
يعمــل يف نفــس املــكان للشــركة ســابقًا وقــال إن الشــركة نقلــت مــن 
هنــا( وحيــث إن الشــركة قــد تبلغــت للحضــور لدينــا يف جلســات عــدة 
ولكنهــا لــم حتضــر حســب مــا هــو مــدون يف ضبــط القضية مما اســتلزم 
مواصلــة النظــر يف القضيــة غيابيــًا عمــا باملــادة اخلامســة واخلمســن مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية وبســؤال املدعــي وهــل كان يعلــم عــن العيــب 
الواقــع يف الســيارة عنــد شــراءه لهــا فأجــاب قائــا لــم أكــن أعلــم عــن 
وجــود العيــب يف الســيارة عنــد شــرائي لهــا وبســؤاله وهــل لديــه اســتعداد 
علــى أداء اليمــن الازمــة علــى ذلــك فأجــاب قائــا نعــم لــدي اســتعداد 
بذلــك وقــد أبــرز املدعــي مــن يــده برنــت فيــه معلومــات عــن الســيارة 
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الــواردة يف الدعــوى أعــاه وبعــد االطــاع عليهــا وجــد أنهــا مطابقــة 
ــاج الســيارة هــو  للســيارة املوصوفــة يف الدعــوى وقــد ذكــر أن ســنة إنت
عــام )........( وقــد جــرى إرفــاق صــورة مــن هــذا البرنــت يف املعاملــة ، 
عليــه فقــد جــرى رفــع اجللســة ملزيــد مــن التأمــل ملــا جــاء فيهــا وتأجلــت 
إلــى يــوم املوافــق الثاثــاء املوافــق 1434/07/18هـــ الســاعة 15 : 09 
وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  بتاريــخ 1434/07/18هـــ  ثــم  التوفيــق  وبــاهلل 
حضــر املدعــي )........( ولــم حتضــر املدعــى عليهــا الشــركة )........( وال 
مــن ميثلهــا بوكالــة شــرعية وبســؤال املدعــي وكالــة وهــل لديــه اســتعداد 
علــى أداء اليمــن علــى كونــه ال يعلــم بالعيــب الــذي يف الســيارة عنــد 
شــراءه لهــا مــن املدعــى عليهــا فأجــاب قائــا نعــم لــدي اســتعداد بذلــك 
فتلفــظ املدعــي يف مجلــس احلكــم قائــا واهلل العظيــم الــذي ال إلــه 
ــذي  ــم عــن العيــب ال ــم أكــن أعل ــي ل ــم الغيــب والشــهادة أنن إال هــو عال
يف الســيارة املوصوفــة أعــاه عنــد شــرائها مــن املدعــى عليهــا الشــركة 
ــة  ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى ومــن إجاب ــاءا عل ــم . فبن )........( واهلل العظي
املدعــى عليهــا وحيــث إن املدعــي يدعــي وجــود عيــب مؤثــر يف الســيارة 
عنــد شــراءه لهــا لــم ميكنــه مــن االنتفــاع بهــا وعــدم علمــه بهــذا العيــب 
ــع الــذي دفعــه وحيــث إن املدعــى  ــه بفســخ البيــع ورد ثمــن املبي ومطالبت
قــد ظهــر مــن  قــد أجابــت بجــواب غيــر مــاق حيــث  عليهــا وكالــة 
البرنــت الــذي تقــدم بــه املدعــي أن املدعــى عليهــا يف جوابهــا لــم تتحــدث 
عــن ســيارة املدعــي وإمنــا عــن ســيارة أخــرى وذلــك الختــاف ســنة اإلنتــاج 
ــق بالســيارات مــا  ــر املتعل ــه قــد ورد مــن اخلبي اختافــًا واســعًا وحيــث إن
يفيــد عــدم قيــام الشــركة بتشــغيل الســيارة بالشــكل الصحيــح وحيــث 
أن املدعــى عليهــا قــد تغيبــت عــن احلضــور بالعــذر الــازم لنظــر هــذه 
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القضيــة غيابيــا وحيــث إن املدعــي قــد قــام بــأداء اليمــن الازمــة علــى 
عــدم علمــه بالعيــب يف الســيارة عنــد شــراءه لهــا وحيــث أن مــن املتقــرر 
شــرعا أن مــن اشــترى معيبــا لــم يعلــم بعيبــه إال بعــد العقــد فلــه اخليــار بــن 
رد املبيــع واســتام الثمــن أو إمســاك املبيــع مــع األرش قــال يف كشــاف 
القنــاع )فمــن اشــترى معيبــا لــم يعلــم حــال العقــد عيبــه ثــم علــم بعيبــه فلــه 
اخليــار ســواء علــم البائــع بعيبــه فكتمــه عــن املشــتري أو لــم يعلــم البائــع 
بعيبــه أو حــدث بــه أي باملبيــع عيــب بعــد عقــد وقبــل قبــض فيمــا ضمانــه 
علــى بائــع كمكيــل ومــوزون ومعــدود ومــذروع بيــع بذلــك وكثمــر على 
شــجر ونحــوه كمبيــع بصفــة أو رؤيــة متقدمــة خيــر املشــتري بــن رد 
اســتدراكا ملــا فاتــه وإزالــة ملــا يلحقــه مــن الضــرر يف بقائــه يف ملكــه 
ناقصــا عــن حقــه وعليــه أي املشــتري إذا اختــار الــرد مؤنــة رده إلــى 
البائــع حلديــث »علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه« وإذا رده أخــذ الثمــن 
كامــا ألن املشــتري بالفســخ اســتحق اســترجاع جميــع الثمــن ( 446/7 
فقــد حكمــت علــى املدعــى عليهــا الشــركة )........( بــأن تدفــع لصالــح 
املبيــع  ريــال قيمــة  ألــف  وأربعــون  قــدره واحــد  )........( مبلغــا  املدعــي 
املعيــب املوصــوف أعــاه وبعــرض احلكــم علــى املدعــي قــرر قناعتــه بــه 
والغائــب علــى حجتــه متــى حضــر وأمــرت بإصــدار صــك لتبليــغ املدعــى 
عليهــا بنســخة منــه وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/07/18هـــ .
ــة مــن  ــا املعامل احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد افتتحــت اجللســة وقــد وردتن
وتاريــخ   321046966 برقــم  املكرمــة  االســتئناف مبكــة  محكمــة 
1435/01/02هـــ واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 321046966وتاريــخ 
1435/01/09هـــ واملصدقــة مــن الدائــرة احلقوقيــة اخلامســة مبحكمــة 
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االســتئناف مبكــة املكرمــة بالقــرار الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة 
قضــاة محكمــة االســتئناف رقــم 34384970 وتاريــخ 1434/12/23هـــ 
والئحتــه  ضبطــه  وصــورة  احلكــم  وبدراســة   : نصــه  مــا  املتضمــن 
االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم واملدعــى عليهــا علــى حجتهــا 
وتوقيــع  ختــم  اســتئناف  قاضــي   ، اهـــ   . التوفيــق  وبــاهلل  إذا حضــرت 
)........( وقاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع )........( ورئيــس الدائــرة ختــم 
وتوقيــع )........(، عليــه فقــد أمــرت بإحلــاق ذلــك بالضبــط وســجله وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 
يف 1435/01/14هـــ . احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األحــد املوافــق 
1435/01/21هـ افتتحت اجللســة الســاعة 05 : 11 وفيها حضر املدعي 
ــي رقــم )........( وقــرر  )........(، ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
ــه أعــاه وقــدر  ــغ احملكــوم لــي ب قائــا إننــي قــد اســتلمت كامــل املبل
ذلــك واحــد وأربعــون الــف ريــال فقــط ال غيــر مبوجــب الشــيك املســحوب 
ــم تعــد  ــخ 2013/11/19 وبهــذا ل ــى بنــك )........( برقــم )........( وتاري عل
لــي أي مطالبــة أو دعــوى ضــد الشــركة )........( بهــذه اخلصــوص عليــه 
وحيــث احلــال مــا ذكــر فقــد أمــرت بالتهميــش علــى ســجل هــذا الصــك 
مبــا يفيــد ذلــك وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف 1435/1/21هـــ .
احلمد هلل وحده، والصاة والســام على رســول اهلل ، وبعد: فقد جرى 
مّنــا نحــن قضــاَة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة اخلامســة يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاُع على هــذا احلكم الصادر 
مــن فضيلــة الشــيخ )........( القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة 
املتضمــن  وتاريــخ 1434/07/18هـــ  بعــدد 34272142  املســجل  جــدة 
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دعــوى )........( ضــد الشــركة )........( احملكــوم فيـــه مبــا دون باطــن 
الصــك ، وبدراســة احلكــم وصـــورة ضبطـــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر 
املوافقــة علــى احلكــم واملدعــى عليهــا علــى حجتهــا إذا حضــرت وبــاهلل 

التوفيــق ،وصلـــى اهلل علـــى نبينــا محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم .
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: 33364368  تاريُخه: 1433/8/3هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32380395

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34197033 تاريخه: 1434/4/24هـ

بيــع - طلــب فســخ عقــد البيــع لإلخــال ببنــوده - تخلــف املدعــى عليــه 
عــن احلضــور بعــد توجيــه اليمــن عليــه يعــد نــاكًا - ال تســمع ميــن 
املدعــى عليــه بعــد حلــف املدعــي والقضــاء لــه - ال ميكــن اخلصــم مــن 
أداء اليمــن بعــد احلكــم بنكولــه - النمــاء املنفصــل يف وقــت اخليــار هــو 
للمشــتري ألن العــن مــن ضمانــه - اخــال املدعــى عليــه ببنــود العقــد 
يوجــب خيــار الفســخ للمدعــي - احلكــم بفســخ البيــع ورد قيمتــه مــن 

املدعــى عليــه الثانــي ورد الدعــوى ضــد املدعــى عليــه األول .

1. جــاء يف املغنــي 235/14 »وأمــا إذا حلــف أي املدعــي وقضــي لــه فعــاد 
املدعــى عليــه وبــذل اليمــن لــم يســمع منــه وهكــذا لــو بذلهــا بعد احلكم 
عليــه بنكولــه لــم يســمع ألن احلكــم قــد مت فــا ينقــض كمــا لــو قامــت 

بينة«.
2. جــاء يف املغنــي : )ومــا يحصــل مــن غــات املبيــع ومنائــه املنفصــل يف 
مــدة اخليــار فهــو للمشــتري أمضيــا العقــد أم فســخاه (..إلــى أن قــال: 
)ولنــا قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : »اخلــراج بالضمــان« قــال 
الترمــذي هــذا حديــث صحيــح . وهــذا مــن ضمــان املشــتري فيجــب أن 
يكــون خراجــه لــه وألن امللــك ينتقــل بالبيــع علــى مــا ذكرنــا فيجــب 

أن يكــون منــاؤه لــه كمــا بعــد انقضــاء اخليــار(.
3. املادة 109 من نظام املرافعات الشرعية .
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ــغ  ــه مطعــم مببل ــه اشــترى من ــى املدعــى عليــه االول ان ادعــى املدعــي عل
مالــي محــدد دفــع يف العقــد مبوجــب صــورة املســتندات ومت االشــتراط 
يف العقــد انــه يقــوم البائــع بنقــل عــدد 15 عامــل مــن عمــال املطعــم وعــدد 
)10( تأشــيرات إلــى دولــة تركيــا ، وكذلــك يتعهد البائع بنقل الســجل 
التجــاري كمســتثمر اجنبــي ، أقــر املدعــى عليــه بذلــك مبوجــب صــك 
ــم  ــاض ، وحيــث إن املطع احلكــم الصــادر مــن احملكمــة العامــة بالري
عائــد الســجل التجــاري إلــى املدعــى عليــه الثانــي وانــه احــال ثمــن املبيــع 
إليــه كديــن لــه يف ذمــة املدعــى عليــه الثانــي ومت دفعــه للمدعــى عليــه 

األول ورغــم ذلــك لــم يلتــزم املدعــى عليــه الثانــي ببنــود العقــد .
وبنــاء علــى مــا تقــدم وإلخــال املدعــى عليــه ببنــود العقــد طلــب املدعــي 
فســخ العقــد وإعــادة املبلــغ واحلكــم بالتعويــض عــن الضــرر احلاصــل مــن 

تاريــخ اســتام إلــى تاريــخ الفصــل يف الدعــوى .
دفــع املدعــى عليــه بعــدم اخالــه بالعقــد وأنــه اســتلم جــزء مــن املبلــغ 
وتبقــى جــزء حلــن اســتكمال كافــة اإلجــراءات من نقل كفالــة للعمال 
والســجل التجــاري وســداد بعــض املصروفــات ، ومت عقــد جلســة تصفيــة 
وتبــن أن املدعــي مديــن مببلــغ قــدره .... تدفــع حن اســتخراج 25 تأشــيرة 
حســب االتفــاق ، ذكــر املدعــى عليــه ان التأخيــر بســبب املدعــي لعــدم 

قيامــه بإنهــاء االجــراءات املتعلقــه بالســجل التجــاري للمؤسســة 
انكــر املدعــي وكالــة ذلــك ، وطلــب ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي 
ذلــك، لــم يحضــر املدعــى عليــه ولكونــه تخلــف مت اعتبــاره نــاكا عــن 

اليمــن اســتنادا للمــادة )109( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية .
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ردت اليمن على املدعي فحلف انه سلم كامل قيمة املطعم .
وحيــث أقــر املدعــى عليــه الثانــي ببيعــه املطعــم بالقيمــة املذكــورة وأقــر 
بــأن املدعــي عليــه االول مجــرد وســيط وأقــر بــأن مــن ضمــن االتفــاق 
تســليم التأشــيرات للعمــال وإلقــرار املدعــى عليــه الثانــي أن االتفــاق بــن 
الطرفــن كان علــى اســاس ان يتــم ادخــال املدعــى يف الســجل التجــاري 
اخلــاص باملدعــى عليــه الثانــي أو اخلــاص بوالــد املدعــى عليــه كمســتثمر 
. ولكــون املدعــى عليــه ... أقــر بــأن ذلــك لــم يتــم ودفــع بــأن ســبب ذلــك 
 ، ذلــك  علــى  عليــه  للمدعــى  بينــه  وال  اإلجــراءات  يف  املدعــي  تأخــر 
ولنكــول املدعــى عليــه الثانــي عــن أداء اليمــن وحللــف املدعــي اليمــن ، 
ولعــدم وجاهــة ماطلبــه املدعــى مــن اخلســارة لعــدم وجــود ســبب مباشــر 
مــن املدعــى عليــه ، صــدر احلكــم بفســخ العقــد الــذي بــن املدعــي 
واملدعــى عليــه الثانــي بخصــوص بيــع املطعــم ، وإلــزام املدعــى عليــه 
الثانــي بإعــادة قيمتــه للمدعــي ، ورد دعــوى املدعــي ضــد املدعــى عليــه 
األول ، وصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي فيمــا زاد علــى ماحكــم بــه، 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .      

احلمــد هلل وحــده ، وبعــد ، فلــدي أنــا )....( القاضــي باحملكمــة العامــة  
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
برقــم 32380395 وتاريــخ 1432/08/01هـــ واملقيــدة برقــم 32967570 
وتاريــخ 1432/08/01هـــ  حضــر ...تركــي اجلنســية مبوجــب رخصــة 
اإلقامــة رقــم ...كمــا حضــر ...ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...مبوجــب 
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الوكالــة رقــم 49533 وتاريــخ 1430/6/23هـ واملخول له فيها باملطالبة 
واملرافعــة واملخاصمــة وإقامــة الدعــاوى واإلقــرار واإلنــكار والصلــح 
وقبــول احلكــم واالعتــراض عليــه  وحضــر حلضــوره  ...تركــي اجلنســية  
رقــم اإلقامــة ... كمــا حضــر ...تركــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة 
رقــم ...وادعــى األول قائــا : باعنــي املدعــى عليــه األول املطعــم املســمى...
الكائــن موقعــة بحــي ... بالريــاض مببلــغ وقــدره مليــون ومائــة وعشــرون 
ألــف ريــال اســتلمها املذكــور مبوجــب صــورة الســندات املرفقــة ومت 
االشــتراط يف عقــد البيــع ومجلــس العقــد أن يقــوم بنقــل كفالــة عــدد 
)15( عامــل مــن عمــال املطعــم املبــاع وأن يعطينــي عــدد )10( تأشــيرات 
إلــى دولــة تركيــا وأن يقــوم املدعــى عليــه بنقــل الســجل التجــاري للمبــاع 
إلــى اســمي كمســتثمر أجنبــي وقــد أقــر املدعــى عليــه األول بذلــك 
مبوجــب صــك احلكــم بتاريــخ 1431/11/22هـــ الصــادر مــن احملكمــة 
العامــة بالريــاض املرفــق صورتــه وحيــث إن املدعــى عليــه األول دفــع بــأن 
املطعــم عائــد ســجله التجــاري إلــى املدعــى عليــه الثانــي وانــه أحــال ثمــن 
املبيــع إليــه حيــث إن املدعــى عليــه الثانــي عليــه ديــن لــألول وأحــال الثمــن 
الــذي دفعتــه أنــا املشــتري إلــى األول بقولــه ذلــك أمــام فضيلــة ناظــر 
الدعــوى وقــد اســتلم منــي املدعــى عليــه األول العــوض كامــا املبلــغ 
املنــوه عنــه وحيــث إنــه مت االشــتراط يف عقــد البيــع ومجلــس العقــد بــأن 
يلتــزم البائــع بالشــروط املذكــور أعــاه فإنــه حتــى تاريخــه لــم يلتــزم بهــا 
وحيــث إن قيمــة املبــاع دون حتقيــق تلــك الشــروط يســاوي ثمنــًا قــدره 
مائتــا ألــف ريــال فقــط وحيــث أنــه منــذ تاريــخ اســتامي للمطعــم يف 
1430/7/1هـــ بحالتــه املخالفــة لشــروط البيــع فإننــي تعرضــت خلســارة 
شــهرية قدرهــا خمســة آالف ريــال ألن األربــاح الشــهرية للمطعــم يف حالــة 
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ــب  ــال وأطل ــع تســاوي أربعــن ألــف ري ــزام املدعــى عليهمــا بعقــد البي الت
فســخ العقــد واحلكــم بإعــادة املبلــغ واحلكــم لــي بالتعويــض عــن الضــرر 
احلاصــل لــي تقــدر مــن تاريــخ اســتامي للمطعــم حتــى تاريــخ الفصــل يف 
هــذه الدعــوى واخلســارة شــهريا تقــدر بخمســة آالف ريــال هــذه دعــواي ، 
وبســؤال املدعــى عليــه ...عــن جوابــه علــى دعــوى املدعــي أبــرز إجابــة 
محــررة جــاء فيهــا »حيــث إن العقــد عقــد صحيــح مســتوف للشــروط 
ملــزم لكافــة األطــراف فــا يحــق للمدعــي فســخه ألننــا لــم نخــل بــأي 
مــن شــروط االتفــاق وألننــا قمنــا بنقــل الســجل التجــاري لــه لــدي اجلهــات 
كان  اجلنســية  ...تركــي  الســيد  أن  لفضيلتكــم  ونوضــح  املختصــة 
وســيطًا ال ناقــة لــه بهــا وال جمــل وال ميثــل البائــع وال املشــتري وليــس 
مفوضــًا مــن أي طــرف مــن األطــراف وبالنســبة لطلبــه الثانــي إعــادة مبلــغ 
البيــع فقــد اســتلمت منــه مبلــغ )920.000( تســعمائة وعشــرون ألــف 
ريــال عــن طريــق ...مــن أصــل مبلــغ ) 1.120.000( مليون ومائة وعشــرين 
ألــف ريــال وتبقــي لــي مبلــغ )200000( مائتــا ألــف ريــال تركتهــا يف 
ذمتهــم إلنهــاء إجــراءات نقــل كفالــة العمــال والســجل التجــاري وســداد 
بعــض املصروفــات وقيمــة التأشــيرات التــي وعدتهــم بهــا وبعــد ســنة 
ونصــف مــن تاريــخ املبايعــة واســتامهم املطعــم عقدنــا جلســة مــع املدعــي 
عليــه وقمنــا بعمــل تصفيــة حســابات معــه وتبــن أن لــي بذمتــه مبلــغ 
)110000( مائــة وعشــرة آالف ريــال وكان متبقــي نقــل كفالــة العمــال 
واســتخراج التأشــيرات وحســب االتفــاق أن هــذا املبلــغ املتبقــي يدفــع لــي 
يف حالــة إنهــاء اســتخراج )25( تأشــيرة  مــن اجلنســية التركيــة الــذي 
اجلنســية  مــن  العمــال  كفالــة  نقــل  عــن  بــدال  معــه  باالتفــاق  قمنــا 
البنجادشــية وذلــك لصــدور قــرار مينــع نقــل كفالــة املذكوريــن مــع 
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ــم أننــا قمنــا بتســليمه تنــازل لكافــة العمالــة اخلاصــة باملطعــم فــور  العل
تنازلنــا عــن الســجل التجــاري ولــم يلتــزم بنقــل كفالــة ممــا اضطرنــا 
للتبليــغ عنهــم لــدى إدارة الوافديــن مبنطقــة الريــاض عــن تغيبهــم وذلــك 
إلخــاء املســؤولية ويف حــال لــم ينههــا يعتبــر غيــر قابــل للدفــع وال يحــق 
لــه املطالبــة بــه وبالنســبة لطلبــه رقــم )3( يف صحيفــة الدعــوي حســب مــا 
جــاء بهــا أن دخــل املطعــم قبل أن يشــتريه املدعــي كان )40000( أربعن 
ألــف ريــال وذلــك يــدل علــى أن اخلســائر وردت بعــد اســتامه املطعــم 
لســوء إدارته«إ.هـــ ، ثــم قــرر املدعــى عليــه ... أنــه بقــي لــه يف ذمــة املدعــي 
مــن قيمــة املطعــم مائــة ألــف ريــال لــم يســتلمها وبالرجــوع للمفاهمــة 
النهائيــة بــن الطرفــن حســب مــا ذكــراه أنهــا نهائيــة وهــي صــادرة مــن 
مكتــب ...للترجمــة املعتمــدة ونصهــا »أنــا ...وعــدت ...بإعطــاء عــدد 25 
تأشــيرة إثــر بيعــي عليهــم مطعمــي وإدخــال ...و...والدهــم ...يف رخصــة 
االســتثمار اخلاصــة بــي وحيــث أنــا مكلــف بذلــك ســوف أســتلم مبلــغ 
اإلجــراءات  إكمــال  بعــد  ســعودي  ريــال  آالف  وعشــرة  مائــة  وقــدره 
وأســتلم املبلــغ الباقــي املســتحق أتعهــد بتســليم التأشــيرات والســجل 
خــال 45 يومــا وتكــون التأشــيرات علــى ســجل ...الواعــد ... توقيعــه 
...توقيعــه الشــاهد ...توقيعــه والشــاهد الثانــي ...توقيعه«إ.هـــ ، وقــد أقــرا 
بصحتهــا عنــدي يف اجللســة وبســؤال املدعــى عليــه ...هــل اســتخرجت 
التأشــيرات فأجــاب بقولــه : وجــدت مشــكلة وهــي أن مكتــب العمــل 
يطالــب بشــهادة علــى الســعودة ولــم تكــن ...لديــه شــهادة وكذلــك ال بــد 
والــد  ...باســم  الســجل  الــزكاة والتأمينــات وكان  مــن شــهادة علــى 
مــدة خمســة  فلمــا مضــت  اململكــة  ولــم يكــن موجــودا يف  املدعــي 
وأربعــن يومــا أصبحــت غيــر مســؤول عنهــم هكــذا أجــاب وبعــرض 
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ذلــك علــى املدعــي أجــاب بقولــه صحيــح أن والــدي كان غيــر متواجــد 
يف الســعودية إال أن لــه وكيــا يســتطيع أن يجــدد الســجل وقــد أعطينــا 
الســجات لرجــل يدعــى ...وقــد عرفتــه عــن طريــق املدعــى عليــه ...وهــو 
معقــب وســلمت للمعقــب ثاثــن ألــف ريــال عــن ...علــى أن يخصمهــا مــن 
املبلــغ املتبقــي مــن قيمــة املطعــم ومكثــت الســجات عنــد املعقــب ولــم 
يعطنيهــا إال بعــد ثاثــة أشــهر وقــد رجــع والــدي وبعدهــا خــال أســبوع 
جددنــا الســجل وكان الســجل يوجــد فيــه إثبــات الســعودة والــزكاة 
عليــه... املدعــى  يأخــذه  أن  إال  يبــق  ولــم  وأصبــح جاهــزا  والتأمينــات 
ويســتخرج تأشــيرات ولكنــه لــم يفعــل حتــى اآلن هكــذا أجاب وبعرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه ...أجــاب بقولــه : إن جتديــد الســجل لــم يكــن 
إال بعــد ثاثــة أشــهر وأنــا متعهــد يف اخلمســة واألربعــن يومــا فقــط ومــا 
بعدهــا فــا عاقــة لــي بــه هكــذا أجــاب  ثــم رفعــت اجللســة ألخــذ إجابــة 
املدعــي علــى مــا دفــع بــه املدعــى عليــه ...، ويف جلســة أخــرى حضــر  
املدعــي أصالــة كمــا حضــر وكيلــه ...ســعودي بالســجل املدني رقــم......
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن عــدل الريــاض الثانيــة برقــم 22237 
وتاريــخ 1433/03/20هـــ جلــد )20261( والتــي تخولــه حــق املرافعــة 
واملدافعــة واإلقــرار كمــا حضــر ...ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...
بالوكالــة عــن املدعــى عليــه األول ...مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن 
جلــد  1433/06/23هـــ  وتاريــخ   47660 برقــم  الثانيــة  الريــاض  عــدل 
والصلــح  واإلقــرار  واملدافعــة  املرافعــة  حــق  تخولــه  والتــي   )20515(
وبالوكالــة عــن املدعــى عليــه الثانــي ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن 
جلــد  1432/07/26هـــ  وتاريــخ   55914 برقــم  الثانيــة  الريــاض  عــدل 
)19708( والتــي تخولــه حــق املرافعــة واملدافعــة وبســؤال املدعــي عــن 
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جوابــه علــى مــا ذكــره املدعــى عليهمــا يف اجللســة املاضيــة قــال : مــا 
ذكــره مــن أن تأخــره يف إصــدار التأشــيرات ونقــل املطعــم إلــى ســجل 
مطاعــم ... كان بســبب تأخرنــا يف إنهــاء اإلجــراءات املتعلقــة باملؤسســة 
املذكــورة فهــذا غيــر صحيــح والصحيــح أن كامــل األوراق قــد ســلمتها 
للمعقــب املذكــور املدعــو ...بعلــم املدعــى عليــه الثانــي وهــو يعمــل معقــب 
لديــه بــل ووكيــل عنــه هكــذا قــال فســألت املدعــى عليــه وكالــة هــل 
لــدى موكلــه الثانــي بينــة علــى أن تأخــره يف إصــدار التأشــيرات وعــدم 
نقــل املطعــم للســجل التجــاري املذكــور كان بســبب املدعــي فقــال : 
ســوف أراجــع موكلــي وأجيــب يف اجللســة القادمــة ، ويف جلســة أخــرى 
حضــر املدعــي أصالــة واملدعــي وكالــة واملدعــى عليــه وكالــة وبســؤال 
علــى  ورقــة تضمنــت جوابــه  أبــرز  عــن جوابــه  عليــه وكالــة  املدعــى 
الدعــوى املــدون ســابقًا ولــم أر مــا يوجــب إعــادة تدوينــه ثــم قــال املدعــي: 
إن االتفــاق الــذي حصــل بيننــا بخصــوص الســجل التجــاري هــو أن يتــم 
إدخالــي يف الســجل التجــاري اخلــاص باملدعــى عليــه الثانــي كمســتثمر 
أو إدخالــي يف الســجل التجــاري اخلــاص بوالــدي كمســتثمر أيضــًا وهذا 
كان أســاس االتفــاق وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال : مــا 
ذكــره صحيــح ولكــن كان ذلــك كمــا ذكــرت بســبب تأخــر املدعــي 
يف إنهــاء اإلجــراءات اخلاصــة بــه فســألته هــل لديــه بينــة علــى ذلــك فقــال 
: أكتفــي مبــا ذكرتــه ســابقًا فســألته هــل ترغــب يف ميــن املدعــي علــى 
نفــي أن يكــون تأخــر يف إنهــاء اإلجــراءات الازمــة إلدخالــه كمســتثمر 
يف ســجل املدعــى عليــه الثانــي أو  يف ســجل والــده فقــال: ال أرغــب يف 
ميينــه ثــم ســألت املدعــي عمــا ذكــره املدعــى عليــه الثانــي يف جوابــه 
ســابقًا مــن أنــه لــم يســتلم مــن املدعــي ســوى مبلــغ تســعمائة وعشــرين 
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ألــف ريــال فقــال : إن املدعــى عليــه الثانــي قــد اســتلم كامــل الثمــن 
تســعمائة  ســلمت  حيــث  ريــال  ألــف  وعشــرون  ومائــة  مليــون  وقــدره 
وعشــرين ألــف ريــال نقــدًا ومائــة ألــف ريــال ســلمتها مديونية علــى املطعم 
عبــارة عــن رواتــب ســابقة للعمــال ومبلــغ ســتة وثاثــن ألــف ريــال قيمــة 
فاتــورة ميــاه وأربعــة وعشــرين ألــف ريــال قيمــة فاتــورة كهربــاء ومبلــغ 
أربعــن ألــف ريــال ســلمته نقــدًا أيضــًا هكــذا قــال وبعــرض ذلــك علــى 
ــي .... مــن املدعــي ســوى  ــم يســتلم موكل ــة قــال : ل ــه وكال املدعــى علي
املبلــغ الــذي ذكــر وقــدره تســعمائة وعشــرون ألــف ريــال فســألت املدعي 
ألديــه بينــة علــى ذلــك فقــال : أنــا أرضــى بيمــن املدعــى عليــه الثانــي 
علــى أنــه لــم يســتلم تلــك املبالــغ هكــذا قــال وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه وكالــة قــال : ســوف أحضــر موكلــي يف اجللســة القادمــة لعــرض 
ذلــك عليــه ، ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي أصالــة واملدعــي وكالــة 
ولــم يحضــر املدعــى عليهمــا وال وكيلهمــا رغــم تبلــغ الوكيــل باملوعــد 
يف اجللســة املاضيــة وحيــث إن هــذه اجللســة هــي لطلــب اليمــن من املدعى 
عليــه الثانــي ولكونــه قــد تخلــف عــن احلضــور لــذا فقــد اعتبرتــه نــاكًا 
عــن اليمــن اســتنادًا للمــادة )109( مــن نظــام املرافعــات ورددت اليمــن 
علــى املدعــي وبطلــب اليمــن منــه اســتعد بهــا ثــم حلــف قائــًا »واهلل 
ومائــة  مليــون  وقدرهــا  املطعــم  قيمــة  كامــل  ســلمت  أننــي  العظيــم 
وعشــرون ألــف ريــال حيــث إننــي دفعــت مبلــغ مائــة ألــف ريــال رواتــب 
للعمــال كانــت مدينــة علــى املطعــم قبــل اســتامي لــه ودفعــت مبلــغ 
ــغ ســتة وثاثــن ألــف  ــاء ومبل ــورة كهرب ــال فات أربعــة وعشــرين ألــف ري
ريــال فاتــورة ميــاه كانــت علــى املطعــم قبــل اســتامي لــه ومبلــغ أربعــن 
ألــف ريــال ســلمتها نقــدًا للمدعــى عليــه الثانــي مــن قيمــة املطعــم وكان 
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االتفــاق أن أســتلم املطعــم خاليــًا مــن أي مديونيــات« هكــذا حلــف فبنــاًء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث أقــر املدعــى عليــه الثانــي 
بــأن  ببيعــه املطعــم املذكــور علــى املدعــي بالقيمــة املذكــورة وأقــر 
املدعــى عليــه األول مجــرد وســيط وقــد أقــر بــأن مــن ضمــن االتفــاق 
عليــه  املدعــى  وكيــل  وإلقــرار  املذكــورة  العمــال  تأشــيرات  تســليم 
الثانــي بــأن االتفــاق بــن الطرفــن كان علــى أســاس أن يتــم إدخــال 
املدعــي يف الســجل التجــاري اخلــاص باملدعــى عليــه الثانــي أو اخلــاص 
بوالــد املدعــي كمســتثمر  ولكــون املدعــى عليــه قــد أقــر بــأن ذلــك لــم 
يتــم ودفــع بــأن ذلــك كان بســبب تأخــر املدعــي يف اإلجــراءات وألنــه ال 
بينــة لــه علــى ذلــك ولــم يــرض بيمــن املدعــي علــى نفــي ذلــك وألن ذلــك 
األمــر هــو إخــال مــن جهــة املدعــى عليــه الثانــي ببنــود االتفــاق الــذي بــن 
الطرفــن وهــو يوجــب خيــار الفســخ للمدعــي وألن املدعــي قــد طالــب  
بفســخ العقــد ولكــون املدعــى عليــه الثانــي قــد دفــع بأنــه لــم يســتلم مــن 
القيمــة ســوى املبلــغ الــذي ذكــر ومبــا أن املدعــي لــم يقــم بينــة علــى 
ســداد بقيــة القيمــة التــي ذكــر ورضــي بيمــن املدعــى عليــه الثانــي 
ولكــون املدعــى عليــه الثانــي قــد نــكل عــن أداء اليمــن وحيــث إن 
ــه  ــى الصفــة املوافقــة لدعــواه بعــد ردهــا إلي املدعــي قــد أدى اليمــن عل
ونظــرًا لعــدم وجاهــة مطالبــة املدعــي بخســارة املطعــم بعــد اســتامه 
نظــرًا لكــون تلــك اخلســارة لــم تكــن بســبب مباشــر  مــن املدعــى عليــه 
الثانــي إذ أن املطعــم كان حتــت اســتام املدعــي وتصرفــه لــذا فقــد 
ــه  ــي : أوال :  فســخ العقــد الــذي بــن املدعــي واملدعــى علي قــررت مــا يل
الثانــي بخصــوص بيــع املطعــم ثانيــًا : ألزمــت املدعــى عليــه الثانــي بإعــادة 
قيمتــه للمدعــي وقدرهــا مليــون ومائــة وعشــرون ألــف ريــال ثالثــًا: رددت 
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دعــوى املدعــي ضــد املدعــى عليــه األول رابعــًا : صرفــت النظــر عــن 
بذلــك  بــه ، وحكمــت  مــا حكمــت  زاد علــى  املدعــي فيمــا  دعــوى 
ــغ  ــم تبلي ــى املدعــي قــرر القناعــة ، هــذا وســوف يت وبعــرض احلكــم عل
املدعــى عليــه الثانــي باحلكــم بواســطة احملضريــن ، وبــاهلل التوفيــق ، 
يف  حــرر   . وســلم  وصحبــه  وآلــه  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى 

1433/08/03هـ
احلمــد هلل وحــده ، وبعــد ، ففــي يــوم  الثاثــاء 1433/12/21هـــ فتحــت 
اجللســة الســاعة 15 : 09 وحضــر فيهــا املدعــي أصالــة واملدعــي وكالــة 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال وكيلــه رغــم تبلــغ وكيلــه بنــاًء علــى 
توقيعــه علــى ورقــة التبليــغ وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بالريــاض وبرفقهــا القــرار رقــم 33445838 وتاريــخ 1433/11/03هـــ 
ــة  واملتضمــن مــا نصــه »وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
لوحظ ما يلي: 1- ورد يف مستهل الصك حضور الطرفن لدى فضيلته 
وســماعه الدعــوى واإلجابــة بينمــا يف صــورة الضبــط أن ذلــك كان 
لــدى ســلفه املــازم القضائــي ... فــا بــد مــن أن ذلــك كان لــدى فضيلــة 
املــازم ا لقضائــي املذكــور 2- لــم جنــد فضيلتــه تــا مــا مت ضبطــه 
ســابقًا علــى الطرفــن اســتنادًا للمــادة )166( ومــا ذكــره فضيلتــه فهــو 
اعتمــاد مــا وقــع بعــد التــاوة ولــو اعتــرض عليــه األطــراف 3- لــم جنــد 
وكالــة املدعــى عليــه األول ... رقم 476600 يف 1433/06/23هـ وأيضًا 
وكالتــه عــن املدعــى عليــه الثانــي رقــم 55914 يف 1433/07/26هـــ 
والصادرتــن مــن كتابــة عــدل الريــاض الثانيــة 4- ذكــر املدعــى عليــه 
وكالــة يف الئحتــه االعتراضيــة املقيــدة باحملكمــة برقــم 331481427 
يف 1433/08/06هـــ أن املدعــي قــد اســتلم املبيــع مــن أكثــر مــن ثــاث 
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ــه حتقــق  ــم جنــد فضيلت ــك املــدة ول ــه خــال تل ســنن واســتفاد مــن دخل
مــن ذلــك وأجــرى مــا يلــزم 5- ذكــر املدعــى عليــه وكالــة يف الائحــة 
االعتراضيــة املذكــورة بــأن موكلــه قــد حضــر إلــى احملكمــة ألداء 
اليمــن يف موعــده وقبــل أن ينــادى عليــه شــعر بــآالم ودوخــة نتيجــة ارتفــاع 
الضغــط وغــادر احملكمــة إلــى املستشــفى ولــم جنــد فضيلتــه تعــرض 
لذلــك فعلــى فضيلتــه ماحظــة ذلــك ، واهلل املوفق«إ.هـــ ، وجوابــًا علــى 
مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة بخصــوص امللحوظــة األولــى أنــه جــرى 
مــا يســمى بصــك احلكــم يصــدر  أو  إعــام احلكــم  العمــل علــى أن 
باســم مصــدر احلكــم ويعتبــر حضورهــم الســابق لــدى فضيلــة الســلف 
حضــورًا حكميــًا لــدى اخللــف وأمــا بخصــوص عــرض مــا ســبق ضبطــه 
علــى  الطرفــن فقــد نصــت املــادة املشــار إليهــا علــى أنــه إذا كانــت 
الضبــوط موقعــة بتوقيــع القاضــي الســابق علــى توقيعــات املترافعــن 
والشــهود فيعتمدهــا وهــو مــا بينتــه الائحــة التنفيذيــة يف الفقــرة )3( 
وهــذا يعنــي أنــه ال يلــزم عــرض مــا ســبق علــى الطرفــن مــا دامــا أنهمــا 
قــد وقعــا علــى الضبــط علمــًا أنــه ســبق وأن جــرى عــرض مــا ســبق 
تدوينــه علــى الطرفــن عنــد بدايــة نظرنــا للقضيــة فلــم يعتــرض أحــد 
منهمــا علــى أقوالــه املدونــة ســابقًا  ولــم يتــم اإلشــارة إلــى ذلــك ســهوًا 
منــا هــذا وقــد جــرى إرفــاق صــور الــوكاالت املطلوبــة يف امللحوظــة 
الثالثــة أمــا بخصــوص امللحوظــة الرابعــة فأقــول : إنــه ال وجــه ملطالبــة 
املدعــى عليــه بدخــل احملــل خــال فتــرة وجــوده بيــد املدعــي لكــون يــد 
املدعــي علــى املطعــم يــد ضامنــة وقــد نصــت القاعــدة الشــرعية علــى 
أن )اخلــراج بالضمــان( أمــا بخصــوص امللحوظــة األخيــرة فأقــول : إن 
ذلــك الدفــع مــن املدعــى عليــه ال يقبــل إذ أنــه كان بإمكانــه يف حالــة 
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صحــة مــا ذكــر أن يرســل وكيلــه وقــت اجللســة  ويعتــذر عــن املوعــد 
ولــو فتــح البــاب ملثــل هــذه الدفــوع ملــا اســتقرت األحــكام خصوصــًا وأن 
املدعــى عليــه قــد حكــم عليــه بالنكــول الشــرعي وفقــًا ملــا يقتضيــه 
النظــام وفــوق ذلــك ردت اليمــن علــى املدعــي حتريــًا للحــق وعليــه فــا 
أرى وجاهــة ذلــك الدفــع بتمكينــه مــن بــذل اليمــن وهــو مــا قــرره أهــل 
العلــم قــال ابــن قدامــة يف املغنــي  »وأمــا إذا حلــف ـ أي املدعــي ـ وقضــي 
لــه فعــاد املدعــى عليــه وبــذل اليمــن لــم يســمع منــه وهكــذا لــو بذلهــا 
ــم يســمع ألن احلكــم قــد مت فــا ينقــض  ــه ل ــه بنكول بعــد احلكــم علي
كمــا لــو قامــت بينة«إ.هـــ ، وعليــه فلــم يظهــر لــي مــا يوجــب العــدول عمــا 
ــى  ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل ــه ، وبــاهلل التوفيــق ، وصل حكمــت ب

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/12/21هـــ
احلمــد هلل وحــده ، وبعــد ، ففــي يــوم االربعــاء  1434/03/25هـــ فتحــت 
اجللســة الســاعة 00 : 09  وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
1434/01/11هـــ  وتاريــخ   348512 رقــم  القــرار  وبرفقهــا  بالريــاض 
الدائــرة  قــرار  علــى  بــه فضيلتــه  أجــاب  مــا  أن  لوحــظ  أنــه  املتضمــن 
غيــر مقنــع وال بــد مــن إجابــة مفصلــة خاصــة علــى املاحظتــن الرابعــة 
واخلامســة.إ.هـ ، وعليــه فأقــول مســتعينًا بــاهلل : إن مــن ضمــن امللحوظات 
الســابقة امللحوظــة الثالثــة والتــي كانــت بخصــوص إرفــاق الــوكاالت 
وقــد مت إجــراء الــازم بخصوصهــا ومع ذلك فقد شــملها وصف أصحاب 
الفضيلــة بأنــه غيــر مقنــع أمــا بخصــوص امللحوظــة األولــى فأقــول : إن 
النصيــة للضبــط  يلــزم موافقتــه  إعــام باحلكــم وال  إمنــا هــو  الصــك 
حســب مــا نصــت عليــه املــادة )164( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ثــم 
كيــف ُيســتهل الصــك بلفــظ )لــدي أنــا املــازم القضائــي( والصــك إمنــا 
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ن علــى لســاني ومــن إمائــي ولــم يصــدر منــي إال بعــد انتقــال فضيلــة  ُدوِّ
األولــى  اجللســات  يف  لــدي  الطرفــن  حضــور  وأمــا  القضائــي  املــازم 
فيعــد حضــورًا حكميــًا يف صــك احلكــم أمــا الضبــط فقــد ُبــنِّ فيــه 
تفصيــل ذلــك وأمــا بخصــوص امللحوظــة الثانيــة فقــد ســبق وأن أشــرت 
بــأن العــرض مقيــد إذا لــم يكــن الطرفــان قــد وقعــا علــى الضبــط وهــو 
واضــح مــن نــص املــادة لكــن اســتجابة ألصحــاب الفضيلــة فقــد طلبــت 
حضــور املدعــى عليــه لعــرض مــا ســبق تدوينــه عليــه وقــد حضــر يف هــذه 
اجللســة املدعــى عليــه وكالــة ...وبعــرض مــا ســبق تدوينــه عليــه أقــر بــأن 
هــذه أقــوال موكلــه أمــا املدعــي فقــد ســبق العــرض عليــه كمــا هــو 
مبــنَّ يف ضبــط القضيــة أمــا بخصــوص امللحوظــة الرابعــة فــإن ما ذكره 
املدعــى عليــه مــن أن املدعــي قــد اســتفاد مــن دخــل احملــل خــال الفتــرة 
املاضيــة فأقــول كمــا ســبق وأن بينــت بــأن هــذا ال وجــه ملطالبــة املدعــى 
عليــه بــه إذ أن ذلــك يعــد مــن النمــاء املنفصــل وقــد نــص الفقهــاء علــى أن 
النمــاء املنفصــل يف وقــت اخليــار هــو للمشــتري ألن العــن مــن ضمانــه قــال 
ابــن قدامــة يف املغنــي : )ومــا يحصــل مــن غــات املبيــع ومنائــه املنفصــل 
يف مــدة اخليــار فهــو للمشــتري أمضيــا العقــد أم فســخاه قــال أحمــد : مــن 
اشــترى عبــدًا فُوِهــب لــه مــاٌل قبــل التفــرق ثــم اختــار البائــع العبــد فاملــال 
ــا قــول  ــا العقــد( إلــى أن قــال : )ولن للمشــتري وقــال الشــافعي إن أمضي
ــى اهلل عليــه وســلم : »اخلــراج بالضمــان« قــال الترمــذي هــذا  النبــي صل
حديــث صحيــح . وهــذا مــن ضمــان املشــتري فيجــب أن يكــون خراجــه 
لــه وألن امللــك ينتقــل بالبيــع علــى مــا ذكرنــا فيجــب أن يكــون منــاؤه 
لــه كمــا بعــد انقضــاء اخليار(.إ.هـــ ، أمــا بخصــوص امللحوظــة اخلامســة 
فأقــول إن املدعــى عليــه قــد قضــي بنكولــه وقــد ســبق وأن بينــت كام 
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أهــل العلــم أن اخلصــم ال ميكــن مــن أداء اليمــن بعــد احلكــم بنكولــه 
لكــن اســتجابة ألصحــاب الفضيلــة فقــد قــررت مناقشــة املدعــى عليــه 
عــن ذلــك ، وبســؤاله عــن ذلــك قــال لقــد حضــر موكلــي إلــى احملكمــة 
يف  وقــت اجللســة التــي قضــي فيهــا بنكولــه والتــي كانــت يــوم األربعــاء 
1433/07/30هـــ ولكــن أحــس بتعــب فغــادر احملكمــة هكــذا قــال 
فســألته هــل مت إبــاغ أحــد موظفــي املكتــب بذلــك فقــال ســوف أراجــع 
موكلــي وأجيــب يف اجللســة القادمــة ويف جلســة أخــرى حضــر  املدعــي 
أصالــة واملدعــى عليــه الثانــي أصالــة وبســؤال املدعــى عليــه الثانــي عــن 
ــم غــادرت  ــخ 1433/07/30هـــ فقــال : لقــد حضــرت ث حضــوره يف تاري
مــا   : قــال  املســتلمة  املبالــغ  عــن  وبســؤاله  اإلعيــاء  بســبب  احملكمــة 
ذكــره املدعــي صحيــح فقــد اســتلمت مبلــغ تســعمائة وعشــرين ألــف 
ريــال نقــدًا ومائــة ألــف ريــال مديونيــة علــى املطعــم ومبلــغ ســتة وثاثــن 
ألــف ريــال فاتــورة مــاء ومبلــغ أربعــة وعشــرين ألــف ريــال فاتــورة كهربــاء 
وأربعــن ألــف ريــال اســتلمتها نقــدًا هكــذا قــال وحيــث األمــر مــا ُذكــر 
ــي  ــم يظهــر ل ــذا فل ــر يف احلكــم ل ــه أث ــه ليــس ل وألن إقــراره بعــد نكول
مــا يوجــب العــدول عمــا حكمــت بــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/02 هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اخلامســة لتمييــز 
املعاملــة  علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  احلقوقيــة  القضايــا 
ــة رئيــس احملكمــة العامــة املســاعد بالريــاض برقــم  الــواردة مــن فضيل
34189307 وتاريــخ 1434/4/10هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
 33364368 برقــم  الشيخ/...املســجل  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
وتاريــخ 1433/8/3هـــ اخلــاص بدعوى/...)تركــي اجلنســية( ضــد/...و 
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...)تركــي اجلنســية(يف مبلــغ مــن املــال علــى الصفــة املوضحــة يف الصــك 
واملتضمــن حكــم فضيلتــه كمــا هــو موضــح بالصــك وباالطــاع علــى 
مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالصــك وصــورة ضبطــه بنــاًء 
علــى قرارنــا رقــم 348512 وتاريــخ 1434/1/11هـــ لــم يظهــر مــا يوجــب 
االعتــراض علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر.واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

ــه وصحبــه وســلم . ــا محمــد وآل ــى نبين عل
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مطالبة املدعي بإلزام املدعى عليه بإعادة املبالغ بيع10
82اخلاصة بتذاكر السفر التي لم يستلمها منه
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مطالبة املدعي بإلزام املدعى عليه بدفع املبلغ الذي بيع15
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مطالبة املدعي بإلزام املدعى عليه برد ثمن العقار بيع21
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مطالبة املدعي بإلزام املدعى عليه بدفع باقي قيمة بيع22
157املكيفات التي اشتراها منه

مطالبة املدعي بإلزام املدعى عليه بدفع قيمة األغنام بيع23
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مطالبة املدعي بإلزام املدعى عليه بدفع باقي قيمة بيع28
197التمر الذي مت شراؤه منه ولم يكن له يف ذلك بينة
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