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: 34277805  تاريُخه: 1434/7/24هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32399029

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34325465 تاريخه: 1434/9/24هـ

بيــع أرض - مطالبــة بإعــادة ثمــن مبيــع - بيــع مــا ال ميلــك - املدعــى 
عليهمــا متضامنــن - مباشــرة العقــد والتفــاوض موجبــة للضمــان - 
صحــة ضمــان عهــدة املبيــع - إلــزام املدعــى عليهما بتســليم ثمــن املبيع.

جــاء يف الــروض املربــع 103/5: )ويصــح ضمــان عهــدة مبيــع بــأن يضمــن 
الثمــن إذا اســتحق املبيــع( .

بأنــه  الغائبــن  املدعــى عليهمــا  املدعــي أصالــة ووكالــة ضــد  ادعــى 
اشــترى مــن املدعــى عليهمــا ســبع وعشــرين قطعــة أرض علــى طريــق ... 
تقــع يف حــي املخطــط ... وإجمالــي مســاحة كل قطعــة خمســمائة متــر 
مربــع كمــا أن موكلــه قــد اشــترى قطعتــن يف نفــس املخطــط وقد غره 
ــه املدعــى عليهمــا وقــت الشــراء وقــاال إن املخطــط معتمــد  وغــر موكل
مــن األمانــة مبوجــب صــك عــام وســوف يتــم اإلفــراغ بعــد خمســة عشــر 
يومــًا مــن تاريــخ الشــراء ثــم اتضــح أن املخطــط كامــا ملــك للدولــة 
ومبــا أن املدعــى عليهمــا متضامنــن قــد اســتلما منــه أربعــة وتســعن 
ألفــًا وخمســمائة ريــال ومــن موكلــه خمســة عشــر ألــف ريــال يطلــب 
إلزامهمــا بإعــادة املبلغــن هكــذا ادعــى ، لــم يحضــر املدعــى عليهمــا 
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رغــم تبلغهمــا باملوعــد فتــم ســماع الدعــوى غيابيــًا - يف جلســة تاليــة 
حضــر املدعــي واملدعــى عليــه وكالــة وأجــاب بــأن موكليــه حضــرا 
كشــاهدين والعقــد كان بــن املدعــي وبــن شــخص ، ذكــر اســمه 
، ويطلــب إدخالــه يف الدعــوى ، أحضــر املدعــي بينــة وهمــا شــاهدان 
شــهدا طبــق دعــواه ، أجــاب املدعــى عليــه عــن الشــهادة بأنهــا متعارضــة 
فيمــا بينهــا يف ذكــر عــدد القطــع كمــا أن الشــاهدين خــاف الذيــن 
أحضرهمــا املدعــي للشــهادة يف احلكــم املنقــوض ، أجــاب املدعــي بــأن 
املبايعــة حصلــت مــن ســبع ســنوات واملهــم هــو أنهمــا اســتلما املبلــغ بغــض 
النظــر عــن عــدد القطــع وأن الشــاهدين املذكــوران يف صــك احلكــم 
املنقــوض كانــا يف املوقــع، ولــم يكونــا معــه يف الســيارة ، ومبــا أن 
املدعــي أصالــة ووكالــة أحضــر بينــة تشــهد طبــق دعــواه ، وهاتــان 
الشــهادتان تــدل علــى أن املدعــى عليهمــا تفاوضــا مــع املدعــي أصالــة 
وموكلــه، وقــد صــرح أحدهمــا بأنــه ضامــن ملــال املدعــن حــال وجــود 
مشــكلة علــى العقــارات محــل البيــع، وهــذا يــدل علــى أنهمــا متضامنان 
يف هــذا العمــل ومســؤوالن عنــه فإســتام أحدهمــا كإســتامهما معــا، 
وضمــان الــدرك املعــروف بضمــان العهــدة بــأن يضمــن ثمــن املبيــع إن 
ظهــر مســتحقا كمــا هــو مقــرر فقهــا، قــال يف الــروض املربــع 103/5: 
)ويصــح ضمــان عهــدة مبيــع بــأن يضمن الثمن إذا اســتحق املبيع(، كما 
أنهمــا قــد باشــرا العقــد والتفــاوض وهــذا موجــب لضمانهمــا بإعــادة مــا 
ــّو العقــد مــن كتابــة قيمــة املبيــع يف تســعة  اســتلماه، يضــاف لذلــك خل
أيضــا  ويضــاف  واملراوغــة،  للكــذب  تبييتهــم  يــدّل  عقــدا  وعشــرين 
أن شــهادة املدعــى عليهمــا لــكل مــن طلــب منهمــا الشــهادة يف املوقــع 
ــة جتاههمــا -  ــة ووكال أمــر يدعــو للتهمــة ويقــوي دعــوى املدعــي أصال



7

ملــا تقــدم صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليهمــا متضامنــن أن يســّلما 
ــة: مبلغــا قــدره: أربعــة وتســعون ألفــًا وخمســمائة ريــال،  للمدعــي أصال
ويســّلما ملوكلــه: مبلغــا قــدره: خمســة عشــر ألــف ريــال - قنــع املدعــي 
أصالــة ووكالــة باحلكــم، أمــا املدعــى عليــه وكالــة فاعتــرض بائحــة 
- صــدق احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة مبحكمــة االســتئناف 

مبنطقــة مكــة املكرمــة .

احلمــد هلل وحــده، وبعــد: فلــدي أنــا )....( القاضــي باحملكمــة العامــة 
بجــدة، وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
وتاريــخ:   32399029 برقــم:  املســاعد  جــدة  مبحافظــة  العامــة 
وتاريــخ:   32966385 برقــم:  باحملكمــة  املقيــدة  1432/09/08هـــ 
1432/08/01هـــ واملنقوضــة مــن محكمــة االســتئناف بالقــرار رقــم: 
4/17/ن يف: 1432/7/19هـــ وبعــد عــدة جلســات ففــي يــوم الثاثــاء 
املوافــق: 1433/10/17هـــ حضــر: .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة 
....مبوجــب  عــن  وبالوكالــة  نفســه  عــن  ....باالصالــة  رقــم  الوطنيــة 
الوكالــة الصــادر مــن كتابــة عــدل الثانيــة بغــرب مكــة املكرمــة برقم 
3373439 يف 1433/2/9هـــ ولــم يحضــر املدعــى عليهمــا وال مــن ينــوب 
عنهمــا مــع تبلــغ وكيلهمــا لشــخصه كمــا هــو مــدون يف ضبــط اجللســة 
الســابقة ونظــرا لكــون الدعــوى غيــر محــررة حتريــرا واضحــا قــررت 
إعــادة ســماع الدعــوى فادعــى املدعــي قائــا: اننــي قــد اشــتريت مــن 
املدعــى عليهمــا ســبع وعشــرين قطعــة ارض علــى طريــق ...... وهــي كمــا 
يلــي قطعــة رقــم 381 و382 و383 و384 و385 و386 و387 و389 و390 
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و391 و392 393 و368 و369 و370 و371 و 372 و373 و374 و375 
و376 و377 و378 و379 و367 و366 وكل واحــدة مــن هــذه القطــع 
....واجمالــي مســاحة كل قطعــة خمســمائة متــر مربــع  تقــع يف حــي 
يف  الواقعــة  و394   393 رقــم  قطعــة  اشــترى  قــد  موكلــي  ان  كمــا 
طريق....بحــي ....مســاحة األولــى منهمــا خمســمائة متــر مربــع ومســاحة 
الثانيــة ســبعمائة متــر مربــع بقيمــة ســبعة االف وخمســمائة ريــال لــكل 
قطعــة قــد غرنــي وغــر موكلــي املدعــى عليهمــا وقــت الشــراء وقــاال ان 
املخطــط معتمــد مــن االمانــة مبوجــب صــك عــام وســوف يتــم االفــراغ بعد 
خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ الشــراء ثــم اتضــح لنــا ان املخطــط كامــا 
مبــا فيــه العقــارات املشــار اليهــا اعــاه ملــك للدولــة ومبــا ان املدعــى 
عليهمــا متضامنــن قــد اســتلما منــي اربعــة وتســعن الفــًا وخمســمائة 
ريــال ومــن موكلــي خمســة عشــر الــف ريــال فانــي اطلــب الزامهمــا 
ــي وخمســة عشــر الــف  ــال ل باعــادة اربعــة وتســعن الــف وخمســمائة ري
ريــال ملوكلــي هكــذا ادعــى وبســؤاله عــن حــدود واطــوال كل قطعــة 
اجــاب قائــا اننــي ال اعــرف حدودهــا وال اطوالهــا وبســؤال املدعــي عــن 
بينتــه اجــاب قائــا اطلــب مهلــة الحضارهــا هكــذا اجــاب ويف يــوم 
الثاثــاء املوافــق: 1434/03/17هـــ حضــر املدعــي ....املثبــت حضــوره يف 
الهويــة  اجلنســية مبوجــب  ....ســعودي  وحضــر حلضــوره  ســابقة  جلســة 
الوطنيــة رقــم ....الوكيــل ....مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
عــدل محافظــة بلجرشــي رقــم 37 يف 1430/6/22هـــ واملخــول لــه فيهــا 
حــق االنــكار والتحكيــم وطلــب اليمــن والوكيــل عــن ....مبوجــب 
الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب عــدل الهيئــة العامــة لاســتثمار رقــم 27 
يف 1429/11/24هـــ واملخــول لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة وطلــب 
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اليمــن والصلــح وبعــرض دعــوى املدعــي علــى املدعــى عليــه وكالــة 
أجــاب قائــا ان موكلــي حضــرا كشــاهدين والعقــد كان بــن املدعــي 
وبــن .... اطلــب ادخالــه يف الدعــوى هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي عــن 
بينتــه أحضــر للشــهادة وادائهــا كا مــن .... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الهويــة الوطنيــة رقــم ....مــن مواليــد عــام 1409هـــ ويعمــل يف التجــارة 
ــه  ــة بــه حســب افادت ــه قراب ــه واملدعــي اآلخــر ليــس ل واملدعــي زوج ألخت
وبســؤاله عمــا لديــه شــهد قائــا: )أشــهد هلل أننــي كنــت حاضــرا يف 
آخــرون  ....و....و....و....ومعنــا  معنــا  محطــة....وكان  مقابــل  مخطــط 
وكان ....و....يتفاوضــون مــع ....و.... علــى 27 قطعــة أرض يف املخطــط 
الذهبــي ثــم قــال ....ل.... وا.... هــذه األراضــي موثقــة وليــس فيها مشــكلة 
وهــي باســم ...، وســّلم لــي يــا ....اآلن كامــل مبلــغ القطــع وقــدره: أربعــة 
وتســعون ألــف وخمســمائة ريــال وأنــت يــا ....ســلم لــي مبلــغ القطعتــن 
وأنــا )ِقِبيلُكــم( وبعدهــا يكــون اإلفــراغ، وبعدهــا رأيــت ....يســلم ألحــد 
املدعــى عليهــا إمــا ....وإمــا ....مبلغــا قــدره: أربعــة وتســعون ألــف ريــال 
كمــا رأيــت ....يســلم ألحــد املدعــى عليهمــا مبلغــا قــدره: خمســة عشــر 
ألــف(، هكــذا شــهد. وبســؤاله عــن املبالــغ أجــاب قائــا: إننــي كنــت 
راكبــا مــع املدعــن يف الســيارة ملــا كانــا قادمــن للموقــع وبصحبتنــا ....
فقــط أربعــة أشــخاص وقمــت بعــدِّ املبلــغ عشــر مــرات، هكــذا أجــاب. 
وبعــرض الشــاهد وشــهادته علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب قائــا: 
أطلــب مهلــة لإلجابــة عنهــا، هكــذا أجــاب. كمــا احضــر للشــهادة .....
عــام  مواليــد  ....مــن  رقــم  الوطنيــة  الهويــة  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي 
1407هـــ ويعمــل عســكري واملدعــي زوج ألختــه واملدعــي اآلخــر ليــس له 
قرابــة بــه حســب افادتــه وبســؤاله عمــا لديــه شــهد قائــا: )أشــهد هلل 
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أننــي كنــت مــع ....قبــل ســبع ســنوات تقريبــا يف ســيارته فتوقــف عــن 
البنــك ....يف ... ونزلــت معــه للبنــك وطلــب مــن موظــف البنــك أن يســحب 
من حســابه مبلغا قدره: أربعة وتســعون ألف وخمســمائة ريال فاســتلمها 
مــن موظــف البنــك وبعدهــا ركبنــا يف الســيارة وكان ركاب الســيارة 
هــم ....و.... وانــا و....وأنــا أشــك هــل يوجــد شــخص خامــس أو ال ألن 
الواقعــة قدميــة وال اعلــم هــل قــام أحــد بعدهــا يف الســيارة او ال  بعــد ذلــك 
توجهنــا ملخطــط مقابــل محطــة  ....وقابلنــا يف خيمــة منصوبــة يف املوقــع 
شــخصن عّمــد أحدهمــا اســمه .... و.... أو .... وكان املوقــع مكتــض 
بالزبائــن بعــد ذلــك تفــاوض .... مــع أحــد العمــد وطــرح املخطــط علــى 
األرض واختــار ...... قطعــا ال أعرفهــا ثــم ســلم لــه مبلغــا قــدره: أربعــة 
وتســعون ألــف وخمســمائة ريــال ثــم اشــترى ....قطعــة واحــدة ورأيته يســلم 
ألحــد العمــد مبلغــا قــدره: خمســة عشــر ألــف ريــال ثــم قــال أحــد العمــد 
مــا جنــح  لهــا مســتقبل وهــي ألميــر وناجحــة وإذا  إن هــذه األراضــي 
املخطــط فعلــى مســؤليتي(، هكــذا شــهد. وبســؤاله عــن القطــع التــي 
اشــتراها ....أجــاب قائــا: ال أعلــم عددهــا، هكــذا أجــاب. وبعــرض 
الشــاهد وشــهادته علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب قائــا: أطلــب مهلــة 
لإلجابــة عنهــا، هكــذا أجــاب. ثــم جــرى تزكيــة الشــهود مــن قبــل ....
ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ....و.... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ....فشــهد كل واحــد منهمــا قائــا اشــهد 
هلل بعدالــة وثقــة الشــاهدين املذكوريــن اعــاه هكــذا شــهدا وبســؤال 
املدعــي عــن زيــادة بينــه أجــاب قائــا اكتفــي مبــا قدمــت هكــذا اجــاب. 
أصالــة  املدعــي  حضــر  1434/07/23هـــ  املوافــق:  األحــد  يــوم  ويف 
ووكالــة: .... واملدعــى عليــه وكالــة: ....، املثبــت حضورهمــا يف جلســة 
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ســابقة، ثــم قــرر املدعــى عليــه قائــا: أن موكلــي لم يســتلما مــن املدعي 
أصالــة ووكالــة أي مبلــغ مالــي ، وصحيــح أن العقــارات محــل النــزاع 
عليهــا مشــكلة ولــم يتــم إفراغهــا، وموكلــي أيضــا ذهبــت أموالهمــا يف 
عليــه وكالــة عمــا  املدعــى  وبســؤال  قــرر.  األراضــي، هكــذا  هــذه 
اســتمهل مــن أجلــه أجــاب قائــا: أطلــب مهلــة ثانيــة، هكــذا أجــاب. ويف 
يــوم اإلثنــن املوافــق: 1434/07/24هـــ  حضــر املدعــي أصالــة ووكالــة: 
....واملدعــى عليــه وكالــة: ....، املثبــت حضورهمــا يف جلســة ســابقة، ثــم 
قــرر املدعــى عليــه وكالــة قائــا: إن شــهادة الشــاهد االول ... ســقطت 
مــن شــهادته كلمــة: وخمســمائة فتكــون بعــد التصحيــح )بعدهــا رأيــت 
....يســلم ألحــد املدعــى عليهــا إمــا ....وإمــا ....مبلغــا قــدره: أربعــة وتســعون 
ألــف وخمســمائة ريــال منــه وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عمــا اســتمهل 
مــن أجلــه أجــاب قائــا: إن املدعــي أصالــة ووكالــة قــد أحضــر شــاهدين 
غيــر الشــاهدين احلاضريــن يف صــك احلكــم املنقــوض، وممــا يــدل علــى 
أن الشــهود يف صــك احلكــم املنقــوض لــم يكونــوا حاضريــن مــع املدعي 
عنــد تســليم املبلــغ مــا جــاء يف شــهادة الشــاهد الثانــي: ....ونــص احلاجــة 
....و.... وأنــا و.... وأنــا اشــك هــل  منهــا: )وكان ركاب الســيارة هــم 
علــى  ذلــك  وبعــرض  أجــاب.  أو ال(، هكــذا  يوجــد شــخص خامــس 
املدعــي أصالــة ووكالــة أجــاب قائــا: الشــاهدان املذكــوران يف صــك 
احلكــم املنقــوض كانــا يف املوقــع، ولــم يكونــا معــي يف الســيارة، 
هكــذا أجــاب. وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن زيــادة طعــن أجــاب 
قائــا: الشــاهد األول )....( ملــا ُســئل عــن عــدد القطــع التــي اشــتراها 
أصالــة  املدعــي  وأن  أرض  قطعــة   )27( بأنهــا  أجــاب  أصالــة  املدعــي 
ووكيلــة يتفاوضــون علــى هــذا العــدد مــع موكلــّي، وشــهد بــأن ...ـ 
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موكل املدعي أصالة ـ قام بتســليم قيمة قطعتن ألحد ......، والشــاهد 
الثانــي )....( أجــاب بــأن .... تفــاوض مــع أحــد ...... وبســؤاله عــن عــدد 
القطــع أجــاب ال أعلــم عددهــا وأن ...اشــترى قطعــة واحــدة، وبذلــك 
يتبــّن تعــارض شــهادة الشــهود ويجعلهــا غيــر موصلــة، هكــذا أجــاب. 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أصالــة ووكالــة أجــاب قائــا: الواقعــة محــل 
النــزاع كانــت قبــل ســبع ســنوات، واملهــم أّن املبلــغ املدعــى بــه وصــل 
أجــاب.   هكــذا  القطــع،  عــدد  عــن  النَّظــر  بغــض  عليهمــا  للمدعــى 
وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن زيــادة طعــن أجــاب قائــا: تعارضــت 
دعــوى املدعــي أصالــة ووكالــة مــع شــهادة الشــهود عنــد بدايــة الدعــوى 
يف الصــك املنقــوض، فقــد أقــام املدعــي الدعــوى ضــد موكلــّي مدعيــًا 
أنهمــا باعــا لــه ثاثــن قطعــة أرض علــى طريــق الســاحل، وقــدم املدعــي 
ــًا لدعــواه ســبعة وعشــرون ورقــة مبايعــة لســبعة وعشــرون قطعــة،  إثبات
هكــذا أجــاب. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أصالــة ووكالــة أجــاب 
إقامــة  بعــد  وجدتهــا  وقــد  عنــدي  مفقــودة  كانــت  اإلثباتــات  قائــا: 
ــة عــن  الدعــوى الســابقة، هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــى عليــه وكال
زيــادة طعــن أجــاب قائــا: يف الصــك املنقــوض ذكــر املدعــي أصالــة 
ووكالــة أن لــه يف ذمــة موكلــّي مبلــغ قــدره: مائــة وثاثــة عشــر ألــف 
ريــال، ويف هــذه الدعــوى يقــرر أنــه لــه بذمــة موكلــي مبلغــا قــدره: مائــة 
وتســعة آالف وخمســمائة ريــال، هكــذا أجــاب. وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــي أصالــة ووكالــة أجــاب قائــا: كنــت أدعــي أنهــا ثمان وعشــرين 
قطعــة تخصنــي وثنتــان ملوكلــي، واتضــح لــي أنهــا ســبع وعشــرين قطعــة 
تخصنــي وثنتــان ملوكلــي، هكــذا أجاب. وبســؤال املدعــى عليه وكالة 
عــن زيــادة طعــن أجــاب قائــا: أكتفــي مبــا قدمــت، هكــذا أجــاب. 



13

عنــد ذلــك ســّلم مذكــرة مكونــة مــن أربــع ورقــات جــرى اطاعنــا عليها 
ــة علمــا بــأن مضمونهــا مرصــود أعــاه. وبســؤال  وضمهــا ألوراق املعامل
املدعــى عليــه وكالــة عــن قيــام موكليــه بكتابــة العقــد أجــاب قائــا: 
إن موكلــي لــم يكتبــا العقــد بأيديهمــا، هكــذا أجــاب. وبســؤاله عــن 
ســبب قيــام موكليــه بالشــاهد ومصلحتهمــا مــن ذلــك أجــاب قائــا: 
ليــس لهــم مصلحــة، ولكــن إحســانا للنــاس، هكــذا أجــاب. وبســؤال 
املدعــى عليــه وكالــة عــن عاقــة موكليــه باملدعــي أصالــة ووكالــة 
بينهمــا صداقــة،  وليــس  بينهمــا عاقــة إطاقــا  ليــس  قائــا:  أجــاب 
هكــذا أجــاب. وبســؤاله هــل شــهد موكليــه مــع أحــد غيــر املدعــي 
أصالــة وموكلــه أجــاب قائــا: يشــهدون لــكل مــن يطلبهــم يف املوقــع، 
أبــرز  العقــود  هكــذا أجــاب. وبســؤال املدعــي أصالــة ووكالــة عــن 
عقــودا عدهــا 29 عقــدا للقطــع رقــم: )381 ـ 382 ـ 383 ـ 384 ـ 385 ـ 
386 ـ 387 ـ 388 ـ 389 ـ 390 ـ 391ـ  392ـ  393ـ  366ـ  367 ـ 368 ـ 369 
ـ 370 ـ 371 ـ 372 ـ 373 ـ 374 ـ 375 ـ 376 ـ 377 ـ 378 ـ 379 ـ 993 ـ 
994( وجــرى اطاعنــا عليهــا كاملــة ونــص احلاجــة منهــا: )عقــد بيــع، 
الطــرف األول: صاحــب الســمو امللكــي .... حامــل حفيظــة رقــم: ....
بــاع لطــرف األول  لقــد  الريــاض،  التاريــخ: 1417/12/18هـــ عنوانــه 
للطــرف الثانــي العقــار قطعــة رقــم: 381 والواقــع يف شــارع طريــق ....
واملســاحة اإلجماليــة 500 م وذلــك بقيمــة إجماليــة مقدارهــا: ســدد نقــدا 
كاملــة. ثانيــا: قبــل املشــتري العقــار املذكــور أعاه وبنفــس املواصفات 
املذكــورة ودفــع مــن أصــل القيمــة مبلغــا قــدره: ســدد نقــدا. )ال يوجــد 
بنــد ثالثــا( رابعــا: يعتبــر هــذا العقــد مبايعــة شــرعية حتــى يتــم تســجيله 
طــرف كاتــب عــدل حســب املتبــع وهــو ملــزم لــكا الطرفــن. خامســًا: 
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قــرأ العقــد كا الطرفــن ووافقــا علــى كل مــا جــاء بــه وهمــا بكامــل 
قواهمــا املعتبــرة شــرعا ووقعــا عليــه مبحــض إرادتهمــا واختيارهمــا. 
سادســا: ســلم لــكل مــن الطرفــن نســخة مــن هــذا العقــد بواســطة 
الطــرف الثالــث. ســابعا: إذا لــم يقــم الطــرف الثانــي بدفــع باقــي القيمــة 
يف املوعــد فــإن للطــرف األول احلــق يف التصــرف يف املبــاع. ثامنــا: متــت 
املبايعــة بتاريــخ )بــدون أرقــام(. تاســعا: مت االتفــاق بينهمــا بالتراضــي ومت 
ــى مــا ذكــر أعــاه بشــهادة الشــهود. الطــرف األول  ــع بينهمــا عل التوقي
البائــع توقيــع الطــرف الثانــي املشــتري بــدون توقيــع شــاهد ....توقيــع ....
توقيــع(. ا. هـــ وجميــع العقــود البالــغ عددهــا تســعة وعشــرون عقدا بنفس 
الصيغــة املذكــورة أعــاه، عــدا عقــد القطعــة رقــم: 993 والقطعــة رقــم: 
994 فــإن اســم املشــتري فيهمــا هــو: ....، وباقــي العقــد هــو نــص مــا هــو 
مــدون أعــاه. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب قائــا: 27 
عقــدا ال يشــير أنهــا للمدعــي أصالــة، وقــد كتــب موكلــي اســمائهما 
ــم يحــررا مضمــون العقــد، هكــذا أجــاب.  ــى العقــد ول يف الشــهادة عل
ــة أجــاب قائــا: إن املدعــى  ــة ووكال ــة أصال ــى املدعي وبعــرض ذلــك عل
عليــه ....قــال لــي إذا أردت بيعهــا غــدا فــا تكتــب اســمك عليهــا، وقــد 
كان دور .... الــدالل ويتفــاوض مــع النــاس ويتفــق معهــم ثــم يأخذنــا 
الشــنطة  يف  ووضعهــا  املبالــغ  ....اســتام  بهــا  موجــود  أخــرى  لناحيــة 
لهــذا احلــد فقــد  الســوداء، هكــذا أجــاب. ونظــرا لوصــول القضيــة 
قــررت قفــل بــاب املرافعــة والبــت يف القضّيــة. فبنــاء علــى مــا ســلف، وألن 
املدعــى عليــه وكالــة أنكــر دعــوى املدعــي أصالــة ووكالــة، وأقــام 
ــة تؤيــد دعــواه، وهــي: شــهادة الشــاهد ....  ــة بّين ــة ووكال املدعــي أصال
ــة .... ــة تفاوضــا مــع املدعــي أصال ــة: أن املدعــى عليهمــا أصال واملتضمن
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وأن  الذهبــي،  املخطــط  أرض يف  قطعــة   27 عــدد  ....علــى  وموكلــه 
املدعــى عليــه أصالــة .... قــرر للمدعــي أصالــة وموكلــه أن األراضــي 
ثــم ســلم  )أنــا قبيلكــم(،  قــال:  موثوقــة وليــس فيهــا مشــكلة وأنــه 
املدعــي أصالــة ....مبلغــا قــدره: أربعــة وتســعون ألــف وخمســمائة ريــال 
ألحــد املدعــى عليهمــا، وســلم موكلــه ...مبلغــا قــدره: خمســة عشــر 
ألــف ريــال ألحــد املدعــى عليهمــا ولــم يحــدده. ا.هـــ كمــا قــدم املدعــي 
.... الشــاهد  وهــي شــهادة  دعــواه  تؤيــد  أخــرى  بينــة  أصالــة ووكالــة 
املوقــع  يف  ووكالــة  أصالــة  املدعــي  بصحبــة  كان  أنــه  واملتضمنــة: 
ــى  ووجــدوا املدعــى عليهمــا وتفــاوض ...... مــع أحــد املدعــى عليهمــا عل
ألــف  وتســعون  أربــع  قــدره:  مبلغــا  لــه  ســّلم  ثــم  املخطــط  مــن  قطــع 
وخمســمائة ريــال، كمــا ســّلم موكلــه مبلغــا قــدره: خمســة عشــر ألــف 
ريــال ألحــد املدعــى عليهمــا، وقــرر بعــد اســتامه للمبلــغ قائــا: إذا مــا 
جنــح املخطــط فعلــى مســؤوليتي. ا. هـــ وهاتــان الشــهادتان تــدل علــى أن 
املدعــى عليهمــا تفاوضــا مــع املدعــي أصالــة وموكلــه، وقــد صــرح 
أحدهمــا بأنــه ضامــن ملــال املدعــن حــال وجــود مشــكلة علــى العقــارات 
محــل البيــع، وهــذا يــدل على أنهما متضامنن يف هذا العمل ومســؤوالن 
عنــه فاســتام أحدهمــا كاســتامهما معــا، وضمــان الــدرك املعــروف 
بضمــان العهــدة بــأن يضمــن ثمــن املبيــع إن ظهــر مســتحقا ممــا هــو مقــرر 
فقهــا، قــال يف الــروض املربــع 103/5: )ويصــح ضمــان عهــدة مبيــع بــأن 
العقــد  باشــرا  قــد  أنهمــا  املبيــع(، كمــا  اســتحق  إذا  الثمــن  يضمــن 
والتفــاوض وهــذا موجــب لضمانهمــا بإعــادة مــا اســتلماه، ينضــاف لذلك 
خلــّو العقــد مــن كتابــة قيمــة املبيــع يف تســع وعشــرين عقدا يــدّل تبييتهم 
للكــذب واملراوغــة، ويضــاف أيضــا أن شــهادة املدعــى عليهمــا لــكل 
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مــن طلــب منهمــا الشــهادة يف املوقــع أمــر يدعــو للتهمــة ويقــوي دعــوى 
املدعــي أصالــة ووكالــة جتاههمــا، لذلــك كلــه فقــد أمــرُت املدعــى 
عليهمــا ).... و....( متضامنــن أن يســّلما للمدعــي أصالــة: .... ....مبلغــا 
قــدره: أربعــة وتســعون ألــف وخمــس مئــة ريــال، ويســّلما ملوكلــه: .... ....
مبلغــا قــدره: خمســة عشــر ألــف ريــال، وبذلــك قضيت. وبإعــان احلكم 
عليــه  املدعــى  أمــا  باحلكــم،  قناعتــه  ووكالــة  أصالــة  املدعــي  قــرر 
وكالــة فقــرر عــدم القناعــة واســتعّد بتقــدمي الئحــة اعتراضّيــة، فجــرى 
تســليمه نســخة مــن احلكــم وأفهمتــه بــأن لــه احلــق يف تقــدمي اعتراضــه 
خــال ثاثــون يومــًا اعتبــارًا مــن هــذا اليــوم، وإذا انتهــت املــّدة احملــددة 
االســتئناف  بطلــب  االعتــراض  يف  حّقــه  ســقط  الئحتــه  يقــدم  ولــم 
واكتســب احلكــم القطعّيــة. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر يف: 1434/07/24هـ
:.فقــد  وبعــد   ، اهلل  رســول  علــى  والســام  والصــاة   ، هلل  احلمــد 
الرابعــة يف  احلقوقيــة  الدائــرة  وعضــوي  رئيــس  نحــن  اطاعنــا  جــرى 
محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ/ ....القاضــي باحملكمــة العامــة بجــدة واملســجل 
بعــدد 34277805وتاريــخ 1434/7/24هــــ املتضمــن دعــوى .... )أصالــة 
ووكالــة( ضــد ....و.... واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى 

احلكــم. وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34167086 تاريُخه:1434/3/21هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32500212

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34277706 تاريخه: 1434/7/24هـ

بيــع - مزرعــة - فســخ العقــد لوجــود غــن يف ثمنهــا - تقديــر الثمــن 
للمبيــع عــن طريــق قســم اخلبــراء - الغــن الفاحــش يثبــت بــه اخليــار 
ومــرده العــرف - احلكــم بفســخ البيــع ورد ثمــن املبيــع - التمــاس إعــادة 

النظــر - رفــض موضوعــًا.

1-  قــول ابــن قدامــة: »وال حتديــد للغــن يف املنصــوص عــن أحمــد وقيــل 
بالثلــث وهــو قــول مالــك لقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم »والثلــث 
كثيــر« أخرجــه البخــاري ومســلم قيــل »بالســدس« وقيــل »مــااًل يتغابــن 
النــاس بــه يف العــادة ألن مــا ال يــرد الشــرع بــه يرجــع فيــه إلــى العــرف« 

املغنــي )36،37/6(.
2- قــول شــيخ اإلســام ابــن تيميــة: »فــا يجــوز أن يبــاع املسترســل إال 
بالســعر الــذي يبــاع فيــه غيــره، وال يجــوز الحــد استرســل إليــه إن يغــن 

يف الربــح غبنــا يخــرج عــن العــادة«. الفتــاوى )360/29(.
3- قــول املــرداوي: »فتلخــص أن املسترســل هــو اجلاهــل بالقيمــة ســواء 

كان بايعــًا أو مشــتريًا«. اإلنصــاف )397/4(.
4- قــول البهوتــي: »واملــراد هنــا اجلاهــل بالقيمــة مــن بائــع و مشــتر 
وال يحســن مياكــس فلــه اخليــار إذا غــن املذكــور الــذي يخــرج عــن 
العــادة ألنــه حصــل جلهلــه باملبيــع فثبــت لــه اخليــار«.  كشــاف القنــاع 

.  )435/7(
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عليــه مزرعــة موصوفــة يف  املدعــى  مــن  اشــترى  بأنــه  املدعــي  ادعــى 
الدعــوى بالثمــن املذكــور وســلمه جــزء مــن الثمــن ثــم تبــن لــه أن املــزارع 
املجــاورة لهــا أقــل مــن ثمنهــا بكثيــر وأنــه مغبــون يف هــذه البيعــة، ولــذا 
ــد الــذي دفعــه للمدعــى  ــغ الزائ ــر قيمــة املزرعــة وإعــادة املبل ــب تقدي طل
عليــه أو فســخ البيــع ، أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى ودفــع 
بــأن املدعــي عايــن املزرعــة مــا ال يقــل عــن خمــس مــرات ثــم أصــر علــى 
شــرائها كمــا أن غيــره طلــب شــراء املزرعــة فأخبــره بأنــه قــد باعهــا 
علــى املدعــي ولذلــك فهــو غيــر مســتعد بفســخ البيــع أو تعويــض املدعــي، 
قــررت احملكمــة تكليــف قســم اخلبــراء بتقديــر قيمــة املزرعــة وقــت 
علــى  غــن  فيــه  املزرعــة  بــه  بيعــت  الــذي  الثمــن  بــأن  فأفــادوا  بيعهــا 
املشــتري، املدعــي غــن يف البيعــة املذكــورة غبنــًا جتــاوز الثلــث أكثــر 
مــن ســت مــرات و بضعــف قيمتهــا ثــاث مــرات مبــا يعتبــر غبنــًا فاحشــًا 
ظاهــرًا ، قضــت احملكمــة بثبــوت وجــود غــن فاحــش علــى املدعــي 
مــن البيعــة املذكــورة و حكمــت بفســخ البيــع املذكــور ومبوجبــه يلــزم 
املدعــي بإعــادة املزرعــة املذكــورة للمدعــى عليــه وإعــادة املدعــى عليــه 
املبلــغ الــذي اســتلمه للمدعــي، قنــع املدعــي باحلكــم وعــارض عليــه 
املدعــى عليــه ، قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم ، 
تقــدم املدعــى عليــه بالتمــاس إعــادة نظــر إلــى محكمــة االســتئناف 
فقــررت باألكثريــة رفــض االلتمــاس لعــدم انطبــاق التعليمــات عليــه .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  املنــورة  باملدينــة 
وتاريــخ   32500212 برقــم  املنــورة  باملدينــة  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   321388092 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1432/11/05هـــ 
افتتحــت  املوافق1432/11/20هـــ  الثاثــاء  يــوم  ففــي  1432/11/5هـــ 
اجللســة الســاعة 15 : 09 وفيهــا حضــر )....( ســعودي اجلنســية مبوجــب 
مجلــس  يف  معــه  احلاضــر  علــى  وأدعــى   )....( رقــم  املدنــي  الســجل 
احلكــم)....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( بقولــه: 
إننــي اشــتريت مــن املدعــى عليــه مزرعــة واقعــة يف )....( مملوكــة لــه 
مبوجــب صــك شــرعي وقــد دلنــي عليهــا املدعــو )....( قبــل حوالــي ســنة 
ولكونــي مــن املنطقــة الشــرقية فقــد حضــرت)....( و)....( وقفــت عليهــا 
ثــم حضــرت يف املــرة الثانيــة واتفقــت مــع املدعــى عليــه علــى شــرائها 
مبليــون وخمســن ألــف ريــال وعملنــا العقــد ودفعــت لــه مائتــن وعشــرة 
أالف ريــال ثــم حضــرت للمــرة الثالثــة لإلفــراغ ودفعــت لــه ســبعمائة 
وخمســة وســتن ألــف ريــال وأفــرغ لــي األرض وبقــي لــه خمســة وســبعون 
ألــف ريــال ثــم تبــن لــي بعــد أن اشــتريتها أن املــزارع املجــاورة لهــا أقــل مــن 
ثمنهــا بكثيــر حيــث وجــدت علــى بعضهــا لوحــات للبيــع فســألت عنهــا 
فأفادونــي بأنهــا بثاثمائــة ألــف ريــال و أربعمائــة ألــف ريــال مــع أنهــا 
محيــاه وبهــا نخيــل قائــم أكثــر مــن املزرعــة التــي اشــتريتها فذكــرت 
ذلــك للمدعــى عليــه فقــال مــا عليــك منهــم إن مزرعتــك تســاوي أكثــر 
مــن ذلــك ولكــن تأكــدت بعــد ذلــك فتبــن بأننــي مغبــون يف هــذه البيعــة 
بحوالــي خمســمائة ألــف ريــال أو أكثــر ولــذا فأطلــب تقديــر املزرعــة 
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مــن هيئــة النظــر باحملكمــة أو مــن قبــل مكاتــب عقاريــة وإعــادة املبلــغ 
الزائــد الــذي دفعتــه للمدعــى عليــه أو فســخ البيــع علمــًا أننــي اشــتريتها 
ــا الــذي قمــت بإدخــال الكهربــاء لهــا هكــذا قــرر  بــدون كهربــاء وأن
ــاع املزرعــة  ــه ب ــى أن ــه صــادق عل ــى املدعــى علي دعــواه وبعــرض ذلــك عل
املذكــورة علــى املدعــي باملبلــغ املذكــور إال أنــه قــال أن املدعــي حضــر 
مــن املنطقــة الشــرقية مــا ال يقــل عــن خمــس مــرات ويف كل مــرة يقــف 
علــى املزرعــة ويشــاهدها ويف كل مــرة أقــول لــه أذا أنــت غيــر جــازم 
ــع لــدي مــن إنهــاء االتفــاق ولكنــه أصــر بعــد ذلــك  ــى البيــع فــا مان عل
علــى البيــع مــع أننــي ســبق أن عرضتهــا عليــه مبليــون وأربعمائــة ألــف 
ريــال ثــم نزلــت القيمــة إلــى مليــون وخمســن ثــم نزلــت القيمــة إلــى مليــون 
وخمســن ودفــع لــي املبالــغ متفرقــة إلــى أن مت اإلفــراغ وقــد بقــي لــي 
عنــده خمســة وســبعون ألــف ريــال لــم يدفعهــا إلــى األن وأطلــب إلزامــه 
بدفعهــا وليــس لــدي اســتعداد بفســخ البيــع أو تعويضــه علمــًا أنــه يف 
إحــدى املــرات حضــر وقــد شــاهد زبونــًا أخــر لشــرائها وطلــب منــي 
الزبــون األخــر بيعهــا فأفهمتــه بأننــي قــد بعتهــا علــى املدعــي هكــذا 
أجــاب وبعرضــه علــى املدعــي صــادق علــى انــه حضــر وشــاهد املزرعــة 
عــدة مــرات إال أنــه قــال إننــي أنــا مــن املنطقــة الشــرقية وال أعــرف أقيــام 
املــزارع ولكننــي مغبــون يف هــذه البيعــة غبنــًا كبيــرًا هكــذا أجــاب 
فجــرى محاولــة اإلصــاح بينهمــا فلــم نتمكــن مــن ذلــك وحيــث احلــال مــا 
املزرعــة  علــى  للوقــوف  اخلبــراء  لقســم  الكتابــة  قــررت  فقــد  ذكــر 
واإلفــادة عــن ذلــك وعليــه حصــل التوقيــع . ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 
1433/2/23هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي أصالــه كمــا 
حضــر وكيــل املدعــى عليــه )....(ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
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املدنــي رقــم )....( الوكيــل الشــرعي عــن )....( مبوجــب الوكالــة اخلاصــة 
وتاريــخ   51631 برقــم  الثانيــة  املدينــة  عــدل  كاتــب  مــن  الصــادرة 
1431/8/21هـــ جلــد 6497 هــذا وقــد عــادة املعاملــة مــن قســم اخلبــراء 
الــذي جــاء فيــه مــا نصــه : نفيدكــم أنــه بالوقــوف على املزرعــة و بتطبيق 
الصــك رقــم 6/32 وجــد مطابقــًا واملزرعــة حتتــوي علــى بئــر ارتوازيــة 
عشــرة  وحوالــي  ميــت  بعضهــا  النخيــل  مــن  فســيلة  أربعــن  وحوالــي 
أحــواض برســيم ميتــه وبهــا نزلتــن كل نزلــة غرفتــن وحمــام ومطبــخ 
مســقوفه مــن الهنقــر احلديــد وبعــض اجلــدران الغيــر مســقوفه وحضائــر 
أغنــام ويوجــد باملزرعــة التيــار الكهربائــي وبالتجول واملشــاهدة وســؤال 
أربــاب اخلبــرة يف تلــك املنطقــة تقــدر قيمــة املزرعــة يف الوقــت احلالــي 
مببلــغ وقــدره أربعمائــة الــف ريــال وعلــى ذلــك فــإن بشــراء املزرعــة مببلــغ 
مليــون وخمســون ألــف ريــال غــن علــى املشــتري هــذا مــا ظهــر لنــا مســاح 
احملكمــة )....( ، )....(. أهـــ . وحيــث إن قــرار اخلبــراء قدرهــا بالوقــت 
احلالــي بأربعمائــة ألــف ريــال يف حــن أن خطابنــا املوجــه لهــم هو تقديرها 
وقــت البيــع يف ذي القعــدة 1431هـــ ولــذا فقــد قــررت إعــادة املعاملــة 
لقســم اخلبــراء لتقديرهــا وقــت البيــع. ثــم طلــب الطرفــان مهلــة إلــى الغــد 
املوافــق  االثنــن  يــوم  ويف  التوقيــع.  حصــل  وعليــه  واإلفــادة  للجلــوس 
1433/05/03هـ افتتحت اجللســة الســاعة 19 : 10 وفيها حضر املدعي 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال وكيــل عنــه مــع تبلغــه مبوعــد اجللســة لــذا 
جــرى إثباتــه. ويف يــوم األحــد املوافــق 1434/01/04هـــ افتتحــت اجللســة 
وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة كمــا حضــر املدعــو)....( ســعودي اجلنســية 
مبوجــب   )....( عــن  الشــرعي  الوكيــل   )....( رقــم  الســجل  مبوجــب 
الوكالــة الصــادرة مــن املدينــة برقــم 33453306 يف 1433/12/20هـــ 
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واملخــول فيهــا باملرافعــة واملدافعــة واالقــرار واالنــكار وطلــب اليمــن 
ورده واحضــار الشــهود واالســتام والتســليم ...الــخ وقــد جــرى أعــادة 
ــي  ــد وقــال أن موكل ــة اجلدي ــه وكال ــى املدعــى علي عــرض الدعــوى عل
بينهمــا عقــد مت  ان  النظــر عــن دعــوى املدعــي حيــث  يطلــب صــرف 
التوقيــع عليــه بالتراضــي كمــا ان موكلــي ينفــي حصــول الغــن علــى 
املدعــي وبنــاء علــى ذلــك يطالبــه موكلــي باملتبقــي مــن املبلــغ وقــدره 
خمســة وســبعون الــف ريــال هكــذا أجــاب وبعرضــه علــى املدعــي قــال: 
إننــي أنــا )....( مــن أهــل املنطقــة الشــرقية وكان لــي وكيــل يدعــى)....( 
و )....( هــو الــذي اوقفنــي علــى مزرعــة )....( و)....( صاحــب مكتــب 
عقــاري وهــو الــذي دلنــي عليهــا ولكننــي أنــا الــذي وقعــت عقــد املبايعــة 
ــت أتوقــع أن هــذه  ــب العــدل وكن ــدي كات ــت اإلفــراغ ل ــذي قبل ــا ال وأن
هــي القيمــة احلقيقيــة للمزرعــة ولكــن تبــن أن بهــا فــارق كبيــر ولــو 
بهــا ولكنهــا  لقبلــت  ألــف  أو ســبعن  ألــف  الزيــادة خمســن  كانــت 
اكثــر مــن ذلــك بكثيــر وأنــا الــذي قمــت بإدخــال الكهربــاء لهــا حيــث 
اشــتريتها بــدون كهربــاء كمــا أن قســم اخلبــراء وقفــوا عليهــا وقدروهــا 
بأربعمائــة ألــف ريــال وال زلــت علــى دعــواي ســابقًا هكــذا أجــاب هــذا 
وقــد ســبق أن أعدنــا املعاملــة لقســم اخلبــراء لتقديــر قيمــة املزرعــة وقــت 
البيــع يف ذو القعــدة لعــام 1431هـــ وليــس يف الوقــت احلاضــر فعــادت 
املعاملــة مــن قســم اخلبــراء مــرة اخــرى بشــرحهم رقــم 32/1388092 يف 
1433/3/28هـــ والــذي جــاء فيــه أنــه بســؤال أربــاب اخلبــرة يف املنطقــة 
عــن قيمــة العقــار أعــاه عــام 1431هـــ أفادوا بــأن قيمتها يف ذلــك التاريخ 
حوالــي ثاثمائــة وخمســون ألــف ريــال ، القائــم بعمــل رئيــس اخلبــراء 
)....( اهـــ.  وبســؤال املدعــى عليــه وكالــه عمــا ذكــره املدعــي بأنــه 
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أنــا ال أدري وأطلــب إمهالــي  بــدون كهربــاء فقــال:  أشــتري املزرعــة 
لســؤال موكلــي ثــم قــال أطلــب متكينــي مــن االتصــال بــه حاليــًا؟ فتــم 
متكينــه مــن االتصــال بــه وبعــد االتصــال قــرر بــأن موكلــه بــاع املزرعــة 
علــى املدعــي وبهــا كهربــاء هكــذا قــرر وبعرضــه علــى املدعــي قــال: 
إنــه لــم يكــن باملزرعــة عــدادات وطبلــون خــاص بهــا وإمنــا كان بهــا 
ســلك ممــدود مــن اجلــار فقــط وأنــا الــذي تقدمــت لشــركة الكهربــاء 
وأدخلــت للمزرعــة العــدادات والطبلــون اخلــاص بهــا وهــو مســجل باســمي 
أنــا شــخصيًا هكــذا قــرر . وبعرضــه علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال: إن 
موكلــي ذكــر لــي أنــه ســبق أن تقــدم لشــركة الكهربــاء ومت توصيــل 
الكيبــل إلــى املزرعــة وأثنــاء ذلــك متــت املبايعــة فتــم تركيــب العــداد 
التوصيــل  الــذي دفــع رســوم  املدعــي وموكلــي هــو  باســم  والطبلــون 
غيــر  قــال:  املدعــي  علــى  وبعرضــه  قــرر  هكــذا  والطبلــون  والعــداد 
صحيــح فأنــا الــذي راجعــت شــركة الكهربــاء وأنــا الــذي تقدمــت 
بالطلــب وأنــا الــذي دفعــت رســوم دخوليــة الكهربــاء مبلغــًا وقــدره ســبعة 
األف وعليهــا زيــادة كســور ال أذكرهــا وأدخلــت عــداد مبائــة أمبيــر 
وعــدادًا أخــر بســتن أمبيــر أو خمســن وجميعهــا باســمي هكــذا أجــاب 
. وبعرضــه علــى املدعــي قــال غيــر صحيــح وحيــث احلــال مــا ذكــر فقــد 
قــررت الكتابــة لشــركة الكهربــاء لإلفــادة عــن ذلــك ثــم طلــب املدعــى 
عليــه وكالــة االتصــال علــى موكلــه فأتصــل بــه أثنــاء اجللســة وقــرر 
موكلــه بــأن املدعــي هــو الــذي دفــع رســوم دخوليــة الكهربــاء واخلاصة 
ــاء لهــا مــن قبــل موكلــي وباعهــا قبــل  أن املزرعــة ســبق تقــدمي الكهرب
دخــول الكهربــاء واملدعــي هــو الــذي واصــل إدخــال الكهربــاء ثــم قــال 
: أطلــب إمهالــي إلــى اجللســة القادمــة ملناقشــة ذلــك تفصيليــًا مــع موكلي 
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ولكننــي أؤكــد علــى أن البيــع صحيــح وال يوجــد غــن وأطلــب صــرف 
النظــر عــن دعــوى املدعــي ورفعــت اجللســة وبــاهلل التوفيــق . ويف يــوم 
األربعــاء املوافــق 1434/2/6هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر الطرفــان 
رســوم  دفــع  الــذي  هــو  املدعــي  بــأن  وكالــة  عليــه  املدعــى  وصــادق 
الكهربــاء ومت إدخــال الكهربــاء بعــد دفــع الرســوم هكــذا قــرر ، هــذا 
وقــد قــدم املدعــى عليــه وكالــة مذكــره مطولــه ومت إرفاقهــا باملعاملــة 
وقــرر بــأن خاصتهــا بــان البيــع صحيــح وال يوجــد غــن علــى املدعــي 
حســب وضــع وصــرف موكلــي عليهــا وأســتام املدعــي لهــا ونطلــب 
صــرف النظــر عــن دعــواه ودفــع املتبقــي عليــه هكــذا قــرر وبعرضــه على 
املدعــي قــرر بانــه ليــس لديــه جديــد وأن قســم اخلبــراء ســبق وأن وقفــوا 
علــى املوقــع مرتــن وقــرروا قراريــن بخصــوص الغــن املذكــور وقــرر 
ــه خــاف مــا قدمــه ورفعــت اجللســة للتأمــل  ــه ليــس لدي كل منهمــا بأن
وإصــدار احلكــم الــازم وعليــه حصــل التوقيــع . وبعــد ويف يــوم الســبت 
املوافــق 1434/3/21هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي أصالــه 
كمــا حضــر املدعــي عليــه وكاله املدعو)....( ســعودي اجلنســية مبوجب 
الهويــة الوطنيــة رقــم )....( مبوجــب الوكالــة املذكــورة ســابقًا وقــد 
ــة العــدل االولــى  جــرى االطــاع علــى صــك املزرعــة الصــادر مــن كتاب
برقم 940104006144 يف 1432/1/6هـ املتضمن أن القطعة الزراعية 
رقــم )11( مــن املخطــط رقــم )....( الواقــع يف حــي )....( باملدينــة حدودهــا 
وأطوالهــا شــمااًل القطعــة رقــم 7 بطــول مأتــي متــر وجنوبــًا القطعــة رقــم 
)15( بطــول مائتــي متــر وشــرقًا شــارع بعــرض عشــرين متــرًا ثــم القطعــة 
رقــم عشــرة بطــول مائــة وخمســن متــرًا وغربــًا القطعــة رقــم أثنــا عشــر 
بطــول مائــة وخمســن متــرًا ومســاحتها ثاثــون ألــف متــر مربــع واملســتند 
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يف إفراغهــا علــى الصــك الصــادر مــن تلــك اإلدارة برقــم 8/32 وجلــد 
1010 يف 1419/8/10هـــ قــد انتقلــت ملكيتهــا إلــى )....( بثمــن قــدره 
مليــون ريــال ...الــخ. كمــا جــرى االطــاع علــى الصــك املبنــي عليــه رقــم 
العــدل االولــى باملدينــة  أنــه صــادر مــن كتابــة  8/32 وجــد يتضمــن 
وحــدوده  القطعــة  بإفــراغ  وامليــاه  الزراعــة  وزارة  منــدوب  بحضــور 
للمدعــو)....( الوكيــل الشــرعي عــن )....( واملشــروح عليــه بانتقالهــا مــن 
ملــك )....( إلــى ملــك )....( بثمــن قــدره ســبعون ألــف ريــال واملشــروح عليــه 
بانتقالهــا مــن ملــك )....( إلــى ملــك )....( بثمــن قــدره مائــة وخمســون ألــف 
ريــال واملشــروح عليــه بانتقالهــا إلــى ملــك )....( بثمــن قــدره مائتــي ألــف 
ريــال يف 1424/9/24هـــ واملرفــق يف املعاملــة هــذا وقــد جــرى ســؤال 
املدعــي عــن حتديــد دعــواه فقــال: إنــه يطلــب فســخ البيــع وإعــادة املزرعــة 
للمدعــى عليــه واســترداد املبلــغ الــذي دفعــه وقــدره تســعمائة وخمســة 
وســبعون ألــف ريــال هكــذا قــرر ومبحاولــة اإلصــاح بــن الطرفــن 
رفــض املدعــى عليــه فســخ البيــع ولــم نتوصــل إلــى صلــح بــن الطرفــن 
حيــث أصــر كل منهمــا علــى موقفــه. فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وبعــد االطــاع علــى صــك املزرعــة املذكــورة والصــك املبنــي 
عليهــا واملبايعــات املشــروحة عليــه و بنــاًء علــى مــا جــاء بقــراري قســم 
ــى أن املدعــي هــو الــذي أدخــل  اخلبــراء وحيــث صــادق املدعــى عليــه عل
الكهربــاء للمزرعــة املذكــورة ودفــع رســومها وحيــث قــرر املدعــي أنــه 
ــون يف ذلــك  ــه مغب ــذي دفعــة وأن ــغ ال ــع واســتردادا املبل ــب فســخ البي يطل
املذكــورة مبليــون  املزرعــة  بيعــه  علــى  عليــه  املدعــى  وحيــث صــادق 
وخمســن ألــف ريــال كمــا صــادق علــى اســتامه تســعمائة وخمســة 
وســبعن ألــف ريــال وحيــث قــرر الفقهــاء أنــه ال حتديــد للغــن قــال أبــن 
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قدامــه: )وال حتديــد للغــن يف املنصــوص عــن أحمــد و قيــل: بالثلــث وهــو 
قــول مالــك ألن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم : ) والثلــث كثيــر ( أخرجــه 
ــه يف  ــاس ب ــن الن ــل: مــاال يتغاب ــل: بالســدس وقي البخــاري ومســلم ، وقي
العــادة ألن مــاال يــرد الشــرع بــه يرجــع فيــه إلــى العــرف(، و قــال أبــن 
قدامــه )املسترســل: هــو اجلاهــل بالقيمــة وال يحســن املبايعــة( املغنــي ج 6 
اجلاهــل  هــو  املسترســل  أن  )فتلخــص  املــرداوي:  قــال  و   37  ،36 ص 
بالقيمــة ســواء كان بايعــًا أو مشــتريًا( أ. هـــ اإلنصــاف نشــر دار أحيــاء 
التــراث العربــي ج 4 ص 397 ، و قــال البهوتــي : )واملــراد هنــا اجلاهــل 
بالقيمــة مــن بائــع ومشــتر وال يحســن مياكــس فلــه اخليــار إذا غــن الغــن 
ــه  ــت ل ــع فثب ــه باملبي ــه حصــل جلهل ــادة ألن ــذي يخــرج عــن الع املذكــور ال
اخليــار( أ،هـــ كشــاف القنــاع طبعــة وزارة العــدل ج 7 ص 435 ، و قــال 
ــاع املسترســل إال بالســعر  ــة : )فــا يجــوز أن يب شــيخ اإلســام أبــن تيمي
الــذي يبــاع فيــه غيــره وال يجــوز ألحــد أسترســل إليــه أن يغــن يف الربــح 
غبنــًا يخــرج عــن العــادة( أ.هـــ الفتــاوى ج 29 ص 360 ، و حيــث أن تقديــر 
قســم اخلبــراء األخيــر بتقديــر قيمــة املزرعــة وقــت البيــع هــو ثاثمائــة 
وخمســون ألــف ريــال وال ســيما وهــي بــدون كهربــاء وبذلــك يتبــن بــأن 
املدعــي غــن يف البيعــة املذكــورة غبنــًا جتــاوز الثلــث أكثــر مــن ســت 
مــرات وبضعــف قيمتهــا ثــاث مــرات مبــا يعتبــر غبنــًا فاحشــًا ظاهــر 
وحيــث لــم نتوصــل إلــى صلــح بــن الطرفــن فقــد أصــدرت االتــي: ثبــت 
لــدي وجــود غــن فاحــش علــى املدعــي مــن البيعــة املذكــورة وحكمــت 
بفســخ البيــع املذكــور ومبوجبــه يلــزم املدعــي إعــادة املزرعــة املذكــورة 
للمدعــى عليــه وإعــادة املدعــى عليــه)....( املبلــغ الــذي أســتلمه وقــدره 
تســعمائة وخمســة وســبعون ألــف ريــال للمدعــي)....( هــذا مــا حكمــت 
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بــه فليعلــم وبعرضــه علــى الطرفــن قــرر املدعــي القناعــة وأمــا املدعــى 
عليــه وكالــه فقــرر عــدم القناعــة وقــررت تســليم املدعــى عليــه وكالــه 
صــوره مــن صــك احلكــم لتقــدمي الائحــة االعتراضيــة حســب املتبــع 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبه 

وسلم حرر بتاريخ 1434/3/21هـ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم االحــد املوافــق 1434/08/07 هـــ فقــد 
عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة باخلطــاب 
منــا  الصــادر  الصــك  وبرفقهــا  1434/7/29هـــ  يف  رقــم331760913 
رقــم  بالقــرار  عليــه  ومظهــر  1434/03/21هـــ  يف   34167086 برقــم 
34277706 يف 1434/07/24هـــ الصــادر مــن الدائرة احلقوقية الســابعة 
املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق. قاضــي اســتئناف )....( 
ختمــه وتوقيعــه ، قاضــي اســتئناف )....( ختمــه وتوقيعــه ،رئيــس الدائــرة 
)....( ختمــه وتوقيعــه . وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم . وصحب
احلمــد هلل وحــده وبعــد بنــاء علــى خطــاب محكمــة االســتئناف مبكــة 
املكرمــة رقــم 341887121 يف 1434/8/17هـــ بشــأن االلتماس املقدم 
مــن )....( واملتضمــن طلــب إعــادة النظــر يف احلكــم الصــادر مــن الشــيخ 
)....( واملرفــق معــه صــورة مــن قــرار الدائــرة الثالثــة لألحــوال الشــخصية 
االســتئناف  مبحكمــة  املــال  وبيــوت  والقصــار  والوصايــا  واألوقــاف 
مبكةاملكرمة ذات الرقم 34294745 يف 1434/08/13هـ واملتضمن 
ــة رفــض االلتمــاس لعــدم انطبــاق  ــة تقــرر باألكثري ــه بدراســة املعامل أن
التعليمــات عليــه وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم .
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: 33394384 تاريُخه: 1433/8/26هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32604132   

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34217641 تاريخه: 1434/5/20هـ

بيــع - ســيارة دون قبــض كامــل الثمــن - قيــام املشــتري )املدعــى عليــه( 
بتحويــل البائــع )املدعــى( علــى آخــر لــه ديــن يف ذمتــه - إعســار احملــال 
عليــه - الرجــوع بالديــن علــى احمليــل - عــدم صحــة احلوالــة وإلــزام 

املدعــى عليــه بدفــع باقــي الثمــن .

- مــا قــرره الفقهــاء كمــا يف الــروض املربــع ) وإذا كان احملــال عليــه 
مفلســا أو غيــر ملــيء ولــم يكــن احملتــال رضــي رجــع بدينــه علــى احمليــل 
وامللــيء هــو القــادر علــى الوفــاء غيــر املماطــل وميكنــه حضــوره ملجلــس 

احلكــم ( .

ادعــى املدعــي بأنــه بــاع ســيارة ذكــر وصفهــا للمدعــى عليــه ، حــول 
املدعــى عليــه املدعــي علــى شــخص آخــر ، اشــترط املدعــي أن يكــون 
احملــــال عليه غير معسر ، قبــــل احملال عليه احلــــوالة ، تبن أن للمـــحال 
عليــه دعــوى إعـــسار وال ميكنــه الســداد ، طلــب املدعــي إلــــزام املدعــى 
عليــه بدفــع املبلــغ ، صــــادق املدعــى عليــه علــى الدعــــوى ودفــع بــأن 
احملــــال علــيــــه غيــر معســر ومتــى مــا صــدر صــــك بإعســار احملـــــال عليــه 
فـلـــه الرجــــوع حينئذ عليه ، ملا سبــــق مـــن الدعوى واإلجــــابة ومـــا قــــرره 
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ــه مفلســًا أو  ــع : )وإذا كان احملــال علي ــروض املرب الفقهــاء كمــا يف ال
غيــر ملــيء ولــم يكــن احملــال رضــي، رجــع بدينــه علــى احمليــل، وامللــيء 
هــو القــادر علــى الوفــاء غيــر املماطــل وميكنه حضــوره ملجلس احلكم(، 
ــغ  ــع املبل ــزام املدعــى عليــه بدفــ ــوالة وإل ــدر احلكــم بعــدم صحــة احلــ صـ
املدعــى بــه ، اعتــرض املدعــى عليــه ، صــدق احلكــم مــن محكمــة 

االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالرياض/املســاعد برقــم 32604132 وتاريــخ 1432/12/25هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 321625182 وتاريــخ 1432/12/25هـــ  ففــي 
يــوم االثنــن املوافــق 1433/08/26هـــ حضــر ............... ســعودي مبوجب 
الســجل املدنــي رقــم ........... وادعــى علــى احلاضــر معــه .............. ســعودي 
مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ........... قائــا يف حتريــر دعــواه عليه لقد بعت 
ســيارة بثمــن وقــدره مائــه وخمســه وســبعون ألــف ريــال منهــا ســبعون ألف 
مقــدم ومائــه وخمســه االف ريــال حولنــي علــى ................ واشــترطت 
عليــه  ان ال يكــون احملــال عليــه معســرا وقــد حضــر ............... وقبــل 
ــه الســداد  ــه ال ميكن ــة اعســار وان ــه معامل ــك ان ل ــة وتبــن بعــد ذل احلوال
لــذا أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بدفــع مائــه وخمســه االف ريــال هــذه 
دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه قــال صحيــح اشــتريت الســيارة املذكــورة 
ــه  ــى ...... واشــترط علي ــا عل ــه به ــال وحولت ــه وخمســه االف ري وبقــي مائ
ماءتــه و.............. ليــس مبعســور وميكنــه مطالبتــه بنفســه إن رغــب 
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هكــذا قــال وبســؤالهما متــى متــت احلوالــة قــال قبــل ســنتن وقــال املدعــى 
عليــه لقــد صــدر لــي حكــم علــى املدعــو ................ برقــم 37/65 يف 
1429/05/08هـــ ولــم أســجنه أو اطالــب بتنفيــذه ولكني حولت املدعى 
عليــه وهــو لــم يســدد الصــك املذكــور و إذا صــدر لــه صــك إعســار فلــه 
ــوا  ــى املدعــي قــال لقــد راجعــت احلقــوق وقال ــى وبعرضــه عل الرجــوع عل
أنــه ال يصــدر إعســار إال بعــد الســجن وهــو لــم يســجن هكــذا قــال فبنــاء 
علــى مــا تقــدم وملــا قــرره الفقهــاء كمــا يف الــروض املربــع ) وإذا كان 
احملــال عليــه مفلســا أو غيــر ملــيء ولــم يكــن احملتــال رضــي رجــع بدينــه 
علــى احمليــل وامللــيء هــو القــادر علــى الوفــاء غيــر املماطــل وميكنــه 
حضــوره ملجلــس احلكــم ( لذلــك كلــه فقــد افهمــت الطرفــن بعــدم 
ــغ وقــدره مائــه  صحــة احلوالــة وألزمــت املدعــى عليــه ............. بدفــع مبل
وخمســه االف ريــال للمدعــي وبــه حكمــت وبعرضــه علــى عليهمــا قــرر 
املدعــي القناعــة وقــرر املدعــى عليــه املعارضــة وطلب االســتئناف فأجيب 
لطلبــه وســلم صــورة احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال ثاثــن يومــا 
ــم يتقــدم بائحــة اعتراضيــه عليــه ســقط حقــه يف  فــإن مضــت املــدة ول
االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/08/26 هـ
1434/4/21هـــ  املوافــق  األحــد  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــة قــد عــادت  ــة والنصــف وكانــت املعامل فتحــت اجللســة الســاعة الثامن
القــرار رقــم 33474158 وتاريــخ  مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا 
1433/12/20هـــ املتضمــن أنــه لوحــظ أنــه ذكــر املدعــي بــأن احملــال 
عليــه لــه معاملــة إعســار  وال ميكنــه الســداد ولــم جنــد فضيلتــه تأكــد 
مــن ذلــك مبخاطبــة اجلهــة املختصــة يف ذلــك وال بــد مــن ذلــك  واهلل املوفــق 
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وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم واملوقــع مــن أصحــاب 
 .................. الشــيخ  القضــاة مبحكمــة االســتئناف فضيلــة  الفضيلــة 
وفضيلــة الشــيخ ..........  ورئيــس الدائــرة فضيلــة الشــيخ .......... أ . هـــ 
عليــه فــإن املدعــى عليــه صــادق علــى اشــتراط  مــاءة احملــال عليــه ومــن 
شــروط لــزوم احلوالــة عنــد الفقهــاء املــاءة وامللــيء هــو القــادر علــى الوفاء 
غيــر املماطــل واحملــال عليــه يف القضيــة ممتنــع عــن الســداد حيــث يقــر 
املدعــى عليــه باســتصدار حكــم وانــه لــم ينفــذه ولــذا فهــو غيــر ملــيء 
وال حاجــة ملعرفــة صــدور حكــم بإثبــات إعســاره ألن الشــرط هــو املــاءة 
مــا  لــدي ســوى  فليــس  وهــذا ملحــظ احلكــم  االفــاس  عــدم  وليــس 
ــه حملكمــة االســتئناف حيــث  ــت و قــررت إحلــاق مــا ســبق وإعادت أجري
ليــس لــدي ســوى مــا أجريتــه  واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/4/21هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ............. القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالرياض/املســاعد برقــم 32604132 وتاريــخ 1432/12/25 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 321625182 وتاريــخ 1432/12/25 هـــ  ففــي 
يــوم االثنــن املوافــق1434/06/05 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة 
محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  وقــد  هــذا  دقيقــة  وعشــرين  وخمســة 
االســتئناف  محكمــة  رئيــس  خطــاب  مبوجــب  بالريــاض  االســتئناف 
بالريــاض املســاعد برقــم 341150486 يف 1434/5/27هـــ ومشــفوعة 
قــرار تصديــق صــادر مــن الدائــرة احلقوقيــة اخلامســة برقــم 34217641 
يف 1434/5/20هـــ الــذي جــاء فيــه أنــه لــم يظهــر مــا يوجــب االعتــراض 
علــى احلكــم وعليــه فقــد امــرت بتنفيــذ احلكــم واكمــال الــازم  وبــاهلل 
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التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
حــرر يف  1434/06/05 هـــ والســاعة التاســعة وثاثــون دقيقــة

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض ففــي يــوم االثنــن املوافــق1434/06/12 هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 0915 وفيهــا حضــر املدعــي .............. املدون هويته ســابقا وقرر 
اســتامه لكامــل املبلــغ احملكــوم بــه وقــدره مائــة وخمســة االف ريــال 
وآخــره مبلغــًا قــدره عشــرون الــف ريــال مبوجــب الشــيك املســحوب علــى 
مصــرف الراجحــي برقــم 237222 يف 1434/06/11هـــ ألمــر .............
كمــا قــرر انــه لــم يعــد لــه ال دعــوى وال طلــب يف ذمــة املدعــى عليــه 
وتكــون القضيــة منتهيــة وجــرى حتريــره والتهميــش مبوجبــه وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/06/12 هـــ .
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: 33429922 تاريُخه: 1433/10/17هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
 َرْقُم الدعوى: 32612060

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3432028 تاريخه: 1434/2/6هـ

بيــع - إبــل - رد مــازدا عــن الثمــن احلقيقــي للمبيــع للغــن - تصــرف 
- احلكــم  الغــن  بــه خيــار  يســقط  الرضــا  املبيــع داللــه  املشــترى يف 

بصــرف النظــر عــن الدعــوى .

قــول ابــن قدامــة يف املغنــي: »ويف تصــرف املشــتري يف املبيــع مــدة اخليــار 
ببيــع ونحــوه فهــو يــدل علــى الرضــاء املبطــل للخيــار حيــث إن اخليــار 

يبطــل بالتصريــح بالرضــاء أو ممــا يــدل عليــه« .

ادعــى وكيــل املدعــي بــأن موكلــه اشــترى مــن املدعــى عليــه العــدد 
املذكــور يف دعــواه مــن اإلبــل وســلمه ثمنهــا ثــم اتضــح ملوكلــه بعــد 
ســؤال أهــل اخلبــرة أنــه يوجــد غــن كبيــر يف ســعر اإلبــل فراجــع املدعــى 
عليــه بعــد عشــرة أيــام مــن الشــراء وطلــب منــه اســتام اإلبــل ورد جــزء 
مــن الثمــن الــذي ســلمه لــه ووعــده بــأن يتنــازل لــه عــن الباقــي مــن الثمــن 
إال أن املدعــى عليــه رفــض ذلــك، لــذا طلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه 
بإعــادة املبلــغ الزائــد عــن قيمــة املثــل لإلبــل محــل الدعــوى ، أقــر املدعــى 
ــا  ــأن القيمــة ليــس فيه ــل املذكــورة ودفــع ب ــاع املدعــي اإلب ــه ب ــه بأن علي
ــب  ــل طل ــه اإلب ــل أن يشــتري من غــن وهــي قيمــة الســوق وأن املدعــي قب
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مهلــة خمســة عشــر يومــا للمشــاورة ثــم رجــع بعــد ذلــك وقــرر الشــراء 
واســتلم اإلبــل، املدعــي بــاع اإلبــل محــل الدعــوى وتصــرف املشــتري 
يف املبيــع مــدة اخليــار ببيــع ونحــوه يــدل علــى الرضــا ويبطــل بــه اخليــار، 
قضــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي وأخلــت ســبيل 
املدعــى عليــه منهــا، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض عليــه املدعــي، 

قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم .

العامــة  باحملكمــة  القاضــي   )....( أنــا  لــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض برقــم 32612060 وتاريــخ 1432/12/27هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  1432/12/27هـــ  وتاريــخ   321645130 برقــم  باحملكمــة 
االثنن املوافق 1433/6/2هـ حضر )....( سجل مدني رقم )....( بصفته 
وكيــا عــن )....( بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل املزاحميــة برقــم 
38 يف 1432/11/28هـــ واملخــول لــه فيهــا باملرافعــة واملدافعــة واالقــرار 
واالنــكار وادعــى علــى احلاضــر معــه )....( ســجل مدنــي رقــم )....( قائــا 
يف حتريــر دعــواه إن موكلــي اشــترى مــن هــذا احلاضــر معــي يف املجلــس 
الشــرعي عــدد اثنــن وســتن ناقــة )وضــح( مببلــغ اجمالــي قــدره مليــون 
ومئتــان وأربعــون ألــف اســتلمها املدعــى عليــه وقــد اتضــح ملوكلــي بعــد 
ــل وأن ســعرها  ــه يوجــد غــن كبيــر يف ســعر اإلب ــرة ان ســؤال أهــل اخلب
احلقيقــي ال يتجــاوز ســتمائة ألــف ريــال وقــد راجــع موكلــي املدعــى 
عليــه بعــد عشــرة أيــام مــن الشــراء وطلــب منــه رد مليــون ريــال واســتام 
اإلبــل ويتنــازل عــن مئتــن وأربعــن ألــف ريــال إال أنــه رفــض ذلــك لــذا 
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أطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بإعــادة املبلــغ الزائــد عــن قيمــة اإلبــل 
وقــدره ســتمئة وأربعــون ألــف ريــال هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه 
أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي وكالــة مــن ناحيــة الغــن فهــذا غيــر 
صحيــح والصحيــح ان املدعــي اشــترى منــي اإلبــل قبــل حوالــي ســنة 
وثمانيــة أشــهر قيمــة الناقــة عشــرين ألــف ريــال وقــد طلــب مهلــة خمســة 
عشــر يومــا للمشــاورة بعــد أن أعطانــي العربــون ثــم رجــع بعــد ذلــك وقــرر 
الشــراء واســتلم اإلبــل وحــول املبلــغ يف حســابي والقيمــة ليــس فيهــا غــن 
وهــي قيمــة الســوق يف وقتــه كمــا ان املدعــي قــد بــاع عــدد مــن اإلبــل يف 
الســوق بعشــرين ألــف وبعضهــا وبخمســة وثاثــن ألــف ريــال لــذا فليــس 
لــه يف ذمتــي حــق هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة 
قــال أطلــب مهلــة ملراجعــة موكلــي وســؤاله عــن مــا ذكــره املدعــى عليــه 
هكــذا أجــاب ثــم إنــه يف يــوم االثنــن املوافــق 1433/10/16هـــ حضــر 
املدعــى عليــه واملــدون بياناتــه يف اجللســة الســابقة وحضــر املدعــي أصالــة 
)....( ســعودي بالســجل املدنــي رقــم )....( وجــرى ســؤال املدعــي أصالــة 
عــن اإلبــل فقــرر بقولــه إن اإلبــل قــد بعتهــا جميعــا ولــم يبقــى فيهــا شــيء 
ــع االول عــام 1432هـــ بعــد شــهر مــن شــرائها وبقــي  بعتهــا يف شــهر ربي
بعيــر واحــد بعتــه بعــد ســتة أشــهر بأربعــة آالف ريــال هكــذا أجــاب 
فبنــاء علــى مــا تقــدم وبعــد ســماع الدعــوى واالجابــة وحيــث أقــر املدعــى 
بالتصــرف باإلبــل ببيعهــا والتصــرف فيهــا وهــذا العمــل منــه مســقط حلــق 
خيــار الغــن حيــث نــص الفقهــاء رحمهــم اهلل علــى ذلــك قــال ابــن قدامــه 
رحمــه اهلل يف املغنــي: »ويف تصــرف املشــتري يف املبيــع مــدة اخليــار ببيــع 
ونحــوه فهــو يــدل علــى الرضــاء املبطــل للخيــار حيــث إن اخليــار يبطــل 
بالتصريــح بالرضــاء أو ممــا يــدل عليــه« لــذا فقــد حكمــت بصــرف 
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النظــر عــن دعــوى املدعــي وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه وبعــرض احلكــم 
علــى أطــراف الدعــوى قنــع بــه املدعــى عليــه ولــم يقنــع بــه املدعــى وطلــب 
وأفهمتــه مبراجعتنــا  اعتراضيــة  بائحــة  االســتئناف  رفعــه حملكمــة 
خــال عشــرة أيــام الســتام نســخة مــن احلكــم وإعــداد الئحــة يف مــدة 
ال تتجــاوز ثاثــن يومــا مــن االســتام وإذا لــم يقــدم الئحــة ســقط حقــه 
يف االعتــراض طبقــا للمــادة 178مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 

يف 1433/10/16هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم االثنــن املوافــق 1434/3/2هـــ وردتنــا 
ــة مــن محكمــة االســتئناف مــزودة بقرارهــا رقــم 3432028 يف  املعامل
1434/2/6هـــ املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق وصلــى 

اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم .
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: 34253738 تاريُخه: 1434/6/27هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33219657

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34325090 تاريخه: 1434/9/23هـ

بيــع - فســخ عقــد بيــع - تخلــف املدعــى عليــه مــع تبلغــه باحلضــور 
- تشــرع اليمــن يف جانــب أقــوى املتداعيــن - حكــم بتســليم مبلــغ - 

اعتبــار احلكــم حضوريــًا .

املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية .

دعــوى املدعــي ضــد املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم الــذي 
تبلــغ مبوعــد اجللســة لشــخصه ومضمــون الدعــوى ان املدعــى قــد اشــتري 
مــن املدعــى عليــه ارضــا موصوفــه يف نــص القضيــة مببلــغ قــدره خمســة 
وعشــرون الــف ريــال اســتلمه املدعــى عليــه كامــًا وانــه عنــد حضــوره 
ملعاينــة األرض واســتامها رفــق املدعــى عليــه حضــر لهمــا اثنــان مــن 
ابنــاء عمومــة املدعــى عليــه ونازعــاه يف االرض وذكــرا لــه بــان املدعــى 
عليــه بــاع مــا ال ميلــك ثــم بعــد مداولــة اســتعد املدعــى عليــه بــان يكتــب 
لــه ســندًا باملبلــغ الــذي اســتلمه مقابــل فســخ البيــع وقــام بتحريــر الســند 
والتــزم بالســداد خــال ســنة مــن تاريــخ حتريــر الســند ولــم يســدد منــه 
ــغ - ابــرز  ــة بإلزامــه بســداد املبل ــى املدعــى علي شــيئا وطلــب احلكــم عل
املدعــي بينتــه وهــي ســندًا يتضمــن اقــرارًا منســوبًا للمدعــى عليــة بانــه 
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اقتــرض مــن املدعــي مبلغــا قــدرة خمــس وعشــرون ألــف ريــال التــزم 
بســداده . قــرر أنــه ليــس لديــة بينــة ســوى مــا قــدم ، جــرى عــرض اليمــن 
عليــه فاســتعد باحللــف وحلــف علــى صحــة دعــواه ، صــدر احلكــم علــى 
املدعــى عليــه بتســليم املدعــي املبلــغ املدعــى بــه واحلكــم يف حــق املدعــى 
عليــه يعــد حضوريــًا ومت ارســال نســخة مــن احلكــم للمدعــى عليه حســب 
النظــام . قــررت محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة باملوافقــة علــى 

احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالطائــف برقــم 33219657 وتاريــخ 1433/03/28 هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  هـــ    1433/03/28 وتاريــخ   33584070 برقــم  باحملكمــة 
االثنــن 1433/10/16 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 09  للنظــر يف 
الدعــوى املقدمــة مــن ...... ضــد ...... وبالنــداء علــى الطرفــن لــم يحضــر 
منهمــا أحــد علــى الرغــم مــن انتظارهمــا إلــى ســاعة قفــل هــذه اجللســة 
الســاعة التاســعة والنصــف عليــه وبنــاء علــى املــادة الثالثــة واخلمســن مــن 
نظام املرافعات الشــرعية فقد شــطبت هذه الدعوى للمرة األولى وباهلل 
ــوم االثنــن 1434/04/15هـــ افتتحــت  ــق ويف جلســة أخــرى يف  ي التوفي
اجللســة الســاعة 00  : 9 صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ولــم يحضــر املدعــى عليــه ولــم تردنــا أوراق 
التبليــغ حتــى تاريخــه وعليــه قــررت رفــع اجللســة إلعــادة تبليــغ املدعــى 
عليــه يف اجللســة القادمــة ويف يــوم الثاثــاء 1434/05/28هـــ الســاعة 
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ــا )....( القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف  ــدي أن التاســعة صباحــًا ل
القائــم بعمــل املكتــب القضائــي اخلامــس افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر 
املدعــي )....( املثبــت هويتــه بعاليــه ولــم يحضــر املدعــى عليــه )....( علــى 
ــر  الرغــم مــن تبلغــه لشــخصه مبوعــد هــذه اجللســة حســب خطــاب مدي
مركــز شــرطة الفيصليــة رقــم 1740 يف 1434/5/8هـــ املتضمــن أنــه مت 
إبــاغ املذكــور مــن قبــل العمــدة مبوعــد هــذه اجللســة لــذا واســتنادا إلــى 
املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد قــررت 
الســير يف نظــر هــذه الدعــوى غيابيــا وبســؤال املدعــي عــن دعــواه ادعــى 
قائــا اشــتريت مــن املدعــى عليــه الغائــب أرض يف وادي العــرج بالطائــف 
وعنــد  كامــًا  اســتلمه  ريــال  ألــف  وعشــرون  خمســة  قــدره  مببلــغ 
حضــوري ملعاينــة األرض واســتامها رفــق املدعــى عليــه حضــر لنــا اثنــان 
مــن أبنــاء عمومتــه ونازعونــي يف األرض وذكــروا لــي أن املدعــى عليــه 
بــاع مــا ال ميلــك ثــم بعــد مداولــة بيننــا اســتعد املدعــى عليــه بــأن يكتــب 
لــي ســند باملبلــغ الــذي اســتلمه منــي مقابــل فســخ البيــع وبالفعــل قــام 
بتحريــر ســند باملبلــغ بتاريــخ 1432/6/30هـــ والتــزم لــي بالســداد خــال 
ســنة مــن تاريــخ حتريــر الســند وقــد حــل كامــل املبلــغ ولــم يســدد لــي منــه 
شــيئًا حتــى اآلن أطلــب إلزامــه بســداده لــي حــااًل هكــذا ادعــى وبســؤال 
املدعــي هــل لديــه بينــة علــى دعــواه قــال لــدي الســند املذكــور وشــاهدين 
علــى ذلــك ومســتعد بإحضارهمــا حــال الطلــب عليــه قــررت رفــع اجللســة 
وأفهمــت املدعــي بإحضــار أصل الســند املشــار إليــه يف الدعوى وإحضار 
الشــاهدين الذيــن ذكرهمــا ومزكــن لهمــا يف اجللســة القادمــة املقــررة 
يف يــوم الثاثــاء 1434/06/27هـــ الســاعة العاشــرة صباحــًا ففهــم ذلــك
ــاء 1434/06/27هـــ الســاعة العاشــرة صباحــًا افتتحــت  ويف يــوم الثاث
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ــة التــيُ طلبــت منــه يف  اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وبســؤاله عــن البين
اجللســة الســابقة قــال بالنســبة للســند فقــد أحضرتــه معــي وبالنســبة 
ثــم  قــال  فلــم اســتطع إحضارهــم بســبب مشــاغلهم هكــذا  للشــهود 
أبــرز ورقــة الســند وباالطــاع عليهــا وجــدت تتضمــن مــا نصــه ) أقــر أنــا 
املدعــو ...... حامــل بطاقــة رقــم  وتاريــخ 1403/1/7هـــ ســجل الطائــف 
بأنــي اقترضــت مبلــغ وقــدره #25000 # خمســة وعشــرون ألــف ريــال 
ــه  ــخ 1414/3/4هـــ اقترضت فقــط مــن املدعــو حامــل بطاقــة رقــم وتاري
بتاريــخ 1432/6/16هـــ وأتعهــد بتســديده خــال 15 يــوم مــن تاريــخ أي 
يف 1432/6/30هـــ بــإذن اهلل وشــهد بذلــك شــاهد أول بصمتــه شــاهد 
ثانــي بصمتــه املقــر بذلــك توقيعــه وبصمــة إبهامــه ( اهـــ . ثــم جــرى ســؤاله 
هــل لديــه زيــادة بينــة قــال ليــس لــدي ســوى مــا أبــرزت ثــم جــرى ســؤاله 
ــه  ــم بعــد اإلذن ل ــأداء اليمــن طبــق دعــواه قــال نعــم ث هــل هــو مســتعد ب
حلــف قائــًا واهلل العظيــم إن لــي يف ذمــة املدعــى عليــه الغائــب مبلغــًا 
ولــم  منــه  اشــتريتها  ارض  قيمــة  ريــال  ألــف  وعشــرون  خمســة  قــدره 
يســتطع حتريرهــا لــي ثــم كتــب لــي ســند باملبلــغ التــزم بســداده لــي 
بتاريــخ 1432/06/30هـــ ولــم يســلمني منــه شــيئًا هكــذا حلــف فبنــاء 
علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى ولتخلــف املدعــى عليــه عــن حضــور اجللســات 
مــع تبلغــه لشــخصه وملــا ورد يف الســند الــذي أبــرزه املدعــي وألن اليمــن 
تشــرع بجانــب أقــوى املتداعيــن ولقــوة جانــب املدعــي يف هــذه الدعــوى 
وذلــك بتخلــف املدعــى عليــه والســند الــذي أبــرزه وحللــف املدعــي اليمــن 
التــي طلبــت منــه وألنــه يســوغ القضــاء علــى الغائــب حتــى ولــو لــم تكــن 
مــع املدعــي بينــة قويــة حتــى ال يكــون التخلــف ذريعــة إلــى ضيــاع احلقــوق 
التــي ُنصــب القاضــي حلفظهــا وملــا ورد يف املــادة اخلامســة واخلمســن مــن 
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نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه الغائــب 
بــأن يدفــع للمدعــي املبلــغ املدعــى بــه وقــدره خمســة وعشــرون ألــف ريــال 
ــاغ  ــًا للمــادة 1/155 وســيتم إب ــًا وفق حــااًل وُيعــد هــذا احلكــم حضوري
املدعــى عليــه بنســخة مــن احلكــم لتقــدمي مــا لديــه خــال ثاثــن يومــًا 
مــن تاريــخ اســتامه لهــا وإذا مضــت املــدة ولــم يقــدم مــا لديــه فيســقط 
حقــه يف االعتــراض وطلــب االســتئناف ويكتســب احلكــم القطعيــة 
وعليــه جــرى التوقيــع وأقفلــت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصــف وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/06/27هـ .
الســاعة  1434/10/15هـــ  اخلميــس  يــوم  ويف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالطائــف  العامــة  باحملكمــة  القاضــي  أنــا   لــدي  صباحــًا  العاشــرة 
افتتحــت اجللســة وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا 
قــرار التصديــق الصــادر مــن الدائــرة احلقوقيــة األولــى برقــم 34325090 
يف 1434/09/23هـــ املتضمــن أنــه تقــررت املوافقة على احلكم والغائب 
علــى حجتــه عليــه أمــرت بإحلــاق ذلــك بالضبــط وســجله وعليــه جــرى 
التوقيــع وأقفلــت اجللســة عنــد الســاعة العاشــرة والربــع وبــاهلل التوفيــق 

حــرر يف 1434/10/15هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالطائــف برقــم 341210605 وتاريــخ 
1434/9/14هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ القاضــي 
وتاريــخ   34253738 بعــدد  واملســجل  بالطائــف  العامــة  باحملكمــة 
1434/6/27هــــ واملتضمــن دعــوى .... ضــد ...... واحملكــوم فيــه مبــا 



42

دون باطنــه . وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم والغائــب علــى حجتــه واهلل املوفــق. وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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مبــا زاد مــن قيمــة عقــد العقــار عــن قيمتــه األصليــة - قرينــه اخلبــرة يف 
البيــع والداللــة ينتفــى معــه وجــود الغــن - احلكــم بعــدم ثبــوت الدعوى 
وصــرف النظــر عنهــا - افهــام الطرفــن بــأن احلكــم ال يفيــد التملــك 

وإمنــا هــو لفــض النــزاع .

1. قــول البهوتــي يف كشــاف القنــاع »وأمــا مــن لــه خبــرة بســعر املبيــع 
ويدخــل علــى بصيــرة بالغــن ومــن غــن الســتعجاله يف البيــع ولو توقف 
فيــه ولــم يســتعجل لــم يغــن فــا خيــار لهمــا لعــدم التغريــر« ) 435/7 (.
2. الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثامنــة واخلمســن بعــد املائتــن مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية ونصهــا » إذا اســتدعى احلــال ضــرورة اإلســراع 
يف فصــل النــزاع يف عقــار ليــس عليــه حجــة اســتحكام فيفصــل فيــه 
دون اتخــاذ إجــراءات االســتحكام وينــص يف الصــك علــى أن احلكــم ال 
يكفــي إلثبــات التملــك وال يقــوم مقــام حجــة االســتحكام وال يســتند 

عليــه يف أي إفــراغ«.

أراضــي  باعــه قطــع  بأنــه  املدعــى عليــه  بدعــوى ضــد  املدعــي  تقــدم 
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وألنــه غــن يف ثمنهــا فهــو يطلــب إلــزام املشــتري بــأن يدفــع لــه فــارق 
ــه بشــراء القطــع املشــار  ــا املشــترى ، أقــر املدعــى علي ــل بثمنه ثمــن املث
لهــا يف الدعــوى وأنكــر الغــن وطلــب رد دعــواه ، ظهــر بــأن القطــع 
ال متلــك بصكــوك شــرعية مســتوفية االجــراءات وإمنــا بوثائــق عاديــة ، 
ســألت الدائــرة املدعــي عــن مجــال عملــه فقــرر بأنــه يعمــل معقبــا لــدى 
الدوائــر احلكوميــة ويعمــل يف مجــال داللــة العقــار لــدى أحــد املكاتــب 
العقاريــة ، عليــه وإلنــكار املدعــى عليــه الغــن وملــا قــرره الفقهــاء مــن 
حصــر خيــار الغــن يف متلقــي الركبــان والنجــش واملسترســل واألخيــر 
هــو اجلاهــل، وإلقــرار املدعــي بعملــه يف داللــة العقــار يف إحــدى املكاتــب 
العقاريــة وهــذه قرينــة ظاهــرة تكــذب دعــواه يف وجــود الغــن وتثبــت 
خبرتــه ممــا ينتفــى معــه وجــود الغــن يف بيعــه للعقــار املذكــور قــال يف 
كشــاف القنــاع »وأمــا مــن لــه خبــرة بســعر املبيــع ويدخــل علــى بصيــرة 
بالغــن ومــن غــن الســتعجاله يف البيــع ولــو توقــف فيــه ولــم يســتعجل 
لــم يغــن فــا خيــار لهمــا لعــدم التغريــر« ) 435/7 (، وجلميــع مــا تقــدم 
فقــد حكمــت الدائــرة بعــدم ثبــوت دعــوى املدعــي وصرفــت النظــر عنهــا 
، بعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي عــدم قناعتــه باحلكــم 
وأفهــم بتعليمــات االســتئناف ، عــادت القضيــة مــن محكمة االســتئناف 
بطلــب أن ينــص يف منطــوق احلكــم بــأن الصــك ال يفيــد التملــك وال 
يســتند عليــه يف إفــراغ وإمنــا هــو لفــض النــزاع وفقــا للفقــرة الثانيــة مــن 
لنظــام  التنفيذيــة  اللوائــح  مــن  املائتــن  بعــد  واخلمســن  الثامنــة  املــادة 
املرافعــات الشــرعية اســتجابت احملكمــة للملحوظــة ، صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة بنــاء علــى االســتدعاء احملــال لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
 33225573 برقــم  جدة/املســاعد  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ 1433/3/29هـــ املقيــد باحملكمــة برقــم 33600786 وتاريــخ 
 ، ............ســعودي  حضــر  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  1433/03/29هـــ 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ وحضــر حلضــوره املدعــى 
املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ........... وكالــة  عليــه 
الوكالــة  مبوجــب   .......... عــن  الشــرعي  الوكيــل   ............. رقــم 
 26974 برقــم  جــدة  بجنــوب  الثانيــة  العــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة 
وتاريــخ 1433/06/21هـــ واملخــول لــه فيهــا باملرافعــة واملدافعــة وقبــول 
األحــكام واالعتــراض عليهــا والوكيــل أيضــا عــن ............. مبوجــب 
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل جــدة الثانيــة مبحافظــة جــدة برقــم 
65726وتاريــخ 1432/07/17هـــ واملخــول لــه فيهــا باملرافعــة واملدافعــة 
وقبــول األحــكام واالعتــراض عليهــا وبســؤال املدعــي عــن دعــواه أجــاب 
قائــا لقــد قمــت ببيــع عــدد 12 قطعــة أرض تقــع جميعهــا يف ... جنــوب 
جــدة بقيمــة إجماليــة قدرهــا مائــة ألــف ريــال وقــد اشــتراها منــي املدعــى 
عليــه ......... وقــد طلبــت منــي بعــد شــراء املدعــى عليــه لهــا بثاثــة أيــام 
خمــس وثاثــن ألــف ريــال لــكل قطعــة فتكــون القيمــة اإلجماليــة 
جلميــع القطــع مبلغــا قــدره أربعمائــة وعشــرون ألــف ريــال وقــد غبنــت 
وبخســت يف هــذا البيــع مــن قبــل املدعــى عليــه وقــد وقــع علــي ضــرر 
مــن هــذا علمــا بــأن هــذا التقديــر حصــل يف نهايــة عــام 1432هـــ ممــا 
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يعنــي أن األســعار قــد ارتفعــت لــذا أطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه 
بــأن يدفــع لــي فــرق ســعر مــا قــدرت بــه هــذه األرض وقــدر ذلــك ثاثمائــة 
وعشــرون ألــف ريــال هــذه دعــواي وبســؤال املدعــي وهــل لهــذه األراضــي 
صكــوك شــرعية فأجــاب قائــا إن هــذه األراضــي امتلكهــا مبوجــب 
وثائــق غيــر رســمية هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عمــا 
جــاء يف دعــوى املدعــي أجــاب قائــا مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن 
قيــام موكلــي بشــراء العقــار فهــذا غيــر صحيــح فمــن اشــترى العقــار مــن 
املدعــى عليــه باملبلــغ املذكــور هــو موكلــي اآلخــر ........... وقــد اشــترى 
موكلــي هــذا العقــار بعــد تقييــم العقــار مــن قبــل املدعــي وبعــد أن رضــي 
بالســعر ومت البيــع ومــا ذكــره مــن وجــود الغــن فهــذا غيــر صحيــح 
هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي عــن عملــه أجــاب قائــا إننــي متســبب 
ال وظيفــة لــي وأعمــل يف التعقيــب لــدى اجلهــات احلكوميــة وأعمــل يف 
الداللــة علــى العقــار مــع أحــد املكاتــب العقاريــة التــي ميتلكهــا صاحــب 
لــي هكــذا أجــاب فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث 
أن املدعــي يدعــي وجــود الغــن يف بيعــه للعقــار ويطالــب مبــا زاد مــن 
قيمــة العقــار عــن قيمتــه األصليــة التــي مت البيــع بهــا وحيــث أن املدعــى 
عليــه صــادق علــى البيــع بالســعر املذكــور ونفــى وجــود الغــن مــن البائــع 
وحيــث أن الفقهــاء قــد قــرروا حصــر خيــار الغــن يف متلقــي الركبــان 
والنجــش واملسترســل واألخيــر هــو اجلاهــل يف داللــة العقــار يف إحــدى 
املكاتــب العقاريــة قرينــة ظاهــرة تكــذب دعــواه يف وجــود الغــن وتثبــت 
خبرتــه ممــا ينتفــى معــه وجــود الغــن يف بيعــه للعقــار املذكــور قــال يف 
كشــاف القنــاع ) وأمــا مــن لــه خبــرة بســعر املبيــع ويدخــل علــى بصيــرة 
بالغــن ومــن غــن الســتعجاله يف البيــع ولــو توقــف ( فيــه ولــم يســتعجل 
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لــم يغــن فــا خيــار لهمــا لعــدم التغريــر ( ) 435/7 ( جلميــع مــا تقــدم فقــد 
حكمــت بعــدم ثبــوت دعــوى املدعــي وصرفــت النظــر عنهــا وبعــرض 
احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي عــدم قناعتــه باحلكــم وقــرر املدعــى 
عليــه قناعتــه باحلكــم وأفهــم املدعــي بــأن لــه ثاثــون يومــا اعتبــارا مــن 
تاريــخ هــذا اليــوم لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة خــال املــدة النظاميــة 
كمــا جــرى إفهامــه بأنــه يف حالــة تأخــره عن تقدمي الائحــة االعتراضية 
خــال املــدة النظاميــة فــإن احلكــم يكتســب القطعيــة ويســقط حقــه يف 
االعتــراض ففهــم ذلــك وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــه وســلم حــرر يف 1433/12/28هـــ . ــه وصحب ــى آل وعل
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليوم األربعاء املوافــق 1434/01/28هـ 
واملقيــد يف   ........ مــن  املقــدم  االســتدعاء  ورود  بعــد  اجللســة  افتتحــت 
والــذي  1434/01/25هـــ  34213271وتاريــخ  برقــم  احلكمــة  هــذه 
جــرى االطــاع عليــه فلــم يظهــر لــي منــه مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه 
ــاهلل  ــى محكمــة االســتئناف وب ــة إل وأمــرت برفــع كامــل أوراق املعامل
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 
يف 1434/01/28هـــ . احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم األربعــاء 
املوافــق 1434/07/05هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 11بعــد ورود 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف يف مكــة املكرمــة مبوجــب اخلطــاب 
رقــم 34666295وتاريــخ 1434/06/21هـــ واملقيــد يف هــذه احملكمــة 
برقــم 34666295 وتاريــخ 1434/06/26هـــ واملتضمــن القــرار الصــادر 
مــن أصحــاب الفضيلــة قضــاة محكمــة االســتئناف أعضــاء الدائــرة 
1434/06/18هـــ  وتاريــخ   34243738 الرقــم  ذي  األولــى  احلقوقيــة 
والئحتــه  ضبطــه  وصــورة  احلكــم  وبدراســة   ( يلــي  مــا  واملتضمــن 
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االعتراضيــة تقــرر إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا لتضمــن حكمــه باملــادة 
2/258 مــن نظــام املرافعــات والتمشــي بهــا واهلل املوفــق ( اهـــ . ولوجاهــة 
مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل فقــد تقرر تضمن ما حكمت 
ــة واخلمســن بعــد  ــة الثانيــة مــن املــادة الثامن ــه أعــاه الائحــة التنفيذي ب
املائتــن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ونصهــا ) إذا اســتدعى احلــال 
ضــرورة اإلســراع يف فصــل النــزاع يف عقــار ليــس عليــه حجــة اســتحكام 
يف فصــل فيــه دون اتخــاذ إجــراءات االســتحكام وينــص يف الصــك علــى 
أن احلكــم ال يكفــي إلثبــات التملــك وال يقــوم مقــام حجــة االســتحكام 
وال يســتند عليــه يف أي إفــراغ ( عليــه فقــد أمــرت بإحلــاق ذلــك بصــك 
التوفيــق  وبــاهلل  االســتئناف  محكمــة  إلــى  ورفعــه  وســجله  احلكــم 
وأقفلــت اجللســة الســاعة 35 : 11 وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد حــرر يف 1434/07/05هـــ .
ــة مــن  ــا املعامل احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد افتتحــت اجللســة وقــد وردتن
وتاريــخ   34/666295 برقــم  املكرمــة  االســتئناف مبكــة  محكمــة 
1434/07/25هـــ واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 34/666295وتاريــخ 
1434/07/29هـــ واملصدقــة مــن الدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة 
االســتئناف مبكــة املكرمــة بالقــرار الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة 
قضــاة محكمــة االســتئناف رقــم 34273206وتاريــخ 1434/07/19هـــ 
والائحــة  ضبطــه  وصــورة  احلكــم  وبدراســة  نصــه:  مــا  املتضمــن 
اإلجــراء  بعــد  احلكــم  علــى  املوافقــة  باألكثريــة  تقــرر  االعتراضيــة 
 ........ . اهـــ ، قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع  األخيــر وبــاهلل التوفيــق 
وقاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع .......... ورئيــس الدائــرة ختــم وتوقيــع ولــه 
وجهــة نظــر .......... ، عليــه فقــد أمــرت بإحلــاق ذلــك بالضبــط وســجله 
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وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
حــرر يف 1434/8/1هـــ .

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة برقــم 34/666295 
ــة الشــيخ  وتاريخ1434/7/11هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيل
بعــدد  واملســجل  جــدة  مبحافظــة  العامــة  باحملكمــة  القاضــي   .......
33481760وتاريــخ 1433/12/28هــــ واملتضمــن دعــوى ........ ضــد ....... 
وكالــة عــن ........ والوكيــل أيضــا عــن ........ واحملكــوم فيــه مبــا دون 

باطنــه.
تقــرر  االعتراضيــة  والائحــة  ضبطــه  وصــورة  احلكــم  وبدراســة 
باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق. 

 . وســلم  آلــه وصحبــه  وعلــى  نبينــا محمــد  علــى  وصلــى اهلل 
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: 34264475 تاريُخه: 1434/7/10هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33231447

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34382735 تاريخه: 1434/12/19هـ

بيــــع - بيـــع لـفـــات أســـاك كهربائيــة دون قبـــض الثمـــن - املطالبــة 
بينــة   - املدعــى عليــه وكـــالة  إنكــــار   - الكهربائيــة  األســـاك  بثمــن 

املدعــي شــاهد وعقــد ميــن - احلكــم بدفــع الثمــن .

1- قوله تعالى )يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود( . 
2- حديث )املسلمون على شروطهم( رواه الترمـذي وأبو داوود.

3- احلديــث املــروي عــن ابــن عبــاس : أن الرســـول صلــى اهلل عليــه وســلم 
قضــى باليمــن مــع الشاهـــــد . رواه أحمـــد وغيــره .

4- وملــا قــرره الفقهــاء مــن قبــول شــهادة الشــاهد الواحــد مــع ميــن 
املدعــي يف املــال ومــا يقصــد بــه املــال ، ومــن ذلــك مــا ذكــره صاحــب 
الــروض املربــع ونصــه : )ويقبــل يف املــال ومــا يقصــد بــه املــال كالبيــع 
واألجــل واخليــار فيــه أي يف البيــع ونحــوه .. رجــل. وميــن املدعــي( .

رواه  عليــه(  املدعــى  علــى  واليمــن  املدعــي  علــى  )البينــة  5- حديــث 
الترمــذي ، قــال أبــو عيســى : العمــل عليــه عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب 

النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم .

دعــوى املدعــي يف كــون املدعــى عليــه اشــترى منــه عــدد ألفــي لفــة 
ســلك كهربائــي بثمــن إجمالــي قــدره ســبعمائة وخمســون ألــف ريــال 
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مؤجل،اســتلم املدعــى عليــه البضاعــة مــن احملــل وتصــرف فيهــا - حــل 
األجل،ولــم يســدد املدعــى عليــه مــن املبلــغ شــيئا، طلــب إلــزام املدعــى 
حضــر  ريــال،  ألــف  وخمســون  ســبعمائة  وقــدره  املبلــغ  بســداد  عليــه 
املدعــى عليــه وكالــة وأنكــر مــا جــاء يف الدعــوى، جــرى االســتخاف 
لســماع شــهادة الشــاهد وتزكيتــه وأبــرز املدعــي العقــد وجــرى حتليفــه 
اليمــن، ملــا ذكــره القاضــي مــن حيثيــات ولقولــه تعالــى )يــا أيهــا الذيــن 
آمنــوا أوفــوا بالعقــود( وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم: )املســلمون علــى 
شــروطهم( ولقضائــه صلــى اهلل عليــه وســلم بالشــاهد واليمــن لــذا صدر 
احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املدعــى بــه للمدعــي ، اعتــرض 
املدعــى عليــه علــى احلكــم ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
ــخ  احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 33231447 وتاري
وتاريــخ   33598853 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/04/03هـــ 
1433/03/29هـــ ففــي يــوم الســبت املوافق1433/09/09هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 00: 01 وفيهــا حضــر ........... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ........... بصفتــه وكيــا عــن املدعــي .......... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ......... مبوجــب الوكالــة الصــادرة 
مــن كتابــة عــدل وادي الدواســر برقــم 1/3129 وتاريــخ 1433/7/7هـــ 
ــه ، وقــد  ــه ............ وال مــن ميثل ــم يحضــر املدعــى علي ــد 1/4935 ول جل
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وردنــا خطــاب محافــظ جــدة برقــم 933292ج/أ وتاريــخ 1433/7/29هـــ 
املتضمــن تبليــغ املدعــى عليــه باحلضــور أو إرســال وكيــل شــرعي لــه 
يــوم الســبت املوافــق 1433/9/9هـــ الســاعة 00 : 01 . أهـــ فبنــاء علــى 
املــادة 55 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد قــررت النظــر يف الدعــوى 
غيابيــا يف حــق املدعــى عليــه ، وادعــى املدعــي وكالــة قائــا : لقــد 
اشــترى املدعــى عليــه مــن موكلــي عــدد ألفــي لفــة ســلك كهربائــي 
مقــاس أربعــة مليمتــر وبطــول خمســمائة قــدم ، بســعر اللفــة الواحــدة 
مبلغــا قــدره ثاثمائــة وخمســة وســبعون ريــال ، وبثمــن إجمالــي قــدره 
ســبعمائة وخمســون ألــف ريــال يف 1429/6/2هـــ مؤجلــة ألجــل يحــل 
يف 1429/12/2هـــ ، وقــد اســتلم املدعــى عليــه البضاعــة مــن محــل 
................. وتصرف فيها ، مبوجب عقد مبايعة مؤرخ يف 1429/6/2هـ 
علــى أوراق مكتــب ........... ، وموقعــة مــن قبــل املدعــى عليــه وموكلــي 
وشــاهدين همــا ......... و............... ، ولــم يســدد املدعــى عليــه موكلــي 
مــن ذلــك املبلــغ شــيئا حتــى اآلن ، أطلــب إلزامــه بدفــع املبلــغ املدعــى 
وبســؤال   . دعــواي  هــذه   . ريــال  ألــف  ســبعمائة وخمســون  وقــدره  بــه 
املدعــي وكالــة البينــة علــى دعــواه أبــرز أصــل عقــد املبايعــة املشــار إليــه 
، وقــال : أطلــب اســتخاف محكمــة وادي الدواســر لســماع شــهادة 
ــة  ــم رفعــت اجللســة للكتاب ــك . ث الشــاهدين وغيرهمــا ممــن يشــهد بذل
لرئيــس محكمــة وادي الدواســر الســتخافه أو مــن ينيبــه مــن أصحــاب 
الفضيلــة يف ســماع شــهادة الشــهود يف دعــوى املدعــي . ويف يــوم األحــد 
وفيهــا   01  :  00 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/01/25هـــ  املوافــق 
حضــر املدعــي وكالــة ، وحضــر ............ ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ............ بصفتــه وكيــا عــن املدعــى عليــه ............ 
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ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .......... مبوجــب الوكالــة 
وتاريــخ   1/4308 برقــم  الدواســر  وادي  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة 
1433/11/22هـــ جلــد 1/4993 ، وبعــرض دعــوى املدعــي علــى املدعــى 
ــي حيــث  ــرد بعــد الرجــوع ملوكل ــب اإلمهــال لل ــة قــال : أطل عليــه وكال
أن موكلــي مســافر وال أعلــم متــى ســيعود . وقــد وردنــا خطــاب رئيــس 
1/5768/4/1436وتاريــخ  رقــم  الدواســر  بــوادي  العامــة  احملكمــة 
إجــراء  مت  أنــه  واملتضمــن  لهــم  االســتخاف  بشــأن  1433/11/20هـــ 
الــازم . أهـــ وبالرجــوع خلطابــه اتضــح وجــود مرفــق هــو صــورة مــن ضبــط 
........... )وأبــرز بطاقتــه الوطنيــة وســجله املدنــي  أنــه حضــر  تتضمــن 
........... وهــو مــن مواليــد وادي الدواســر بتاريــخ 1357/7/1هـــ وقــال 
......... أنــا الــذي كتبــت بــن ......... و........... وأشــهد بــاهلل العظيــم بأنــه 
يف تاريــخ 1429/6/2هـــ حضــرت مجلــس كان فيــه رجــال مــن ضمنهــم 
ــة بينهمــا وأشــهد بــاهلل العظيــم  ــاك ديان ......... و.......... وقــد كانــت هن
بــأن ........... قــد بــاع ......... ألفــي لفــة ســلك كهربــاء مقــاس 4 مــل بطــول 
خمســمائة قــدم ســعر اللفــة الواحــدة ثاثمائــة وخمســة وســبعن ريــال 
ــة   ــغ قــدره ســبعمائة وخمســون ألــف ريــال مؤجل ــغ هــو مبل وإجمالــي املبل
إلــى ســتة أشــهر أي أن تاريــخ حلــول التســليم للقيمــة 1429/12/2هـــ 
ــم  ــاهلل العظي ــى محــل ......... وأشــهد ب وقــد حــول ....... املشــتري ........ إل
ــا ســألت ............ عــن االســتام قــال نعــم اســتلمتها وتصرفــت  ــي مل بأنن
فيهــا هــذا مــا لــدي وبــه أشــهد شــهادة هلل هــذا مــا لــدي( . وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال : أطلــب اإلمهــال أيضــا للــرد . ثــم جــرى 
اطــاع املدعــى عليــه وكالــة علــى أصــل عقــد املبايعــة ، ومت تزويــده 
بنســخة منهــا للــرد عليهــا يف اجللســة القادمــة . ثــم رفعــت اجللســة لذلــك .
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ويف يــوم الســبت املوافــق 1434/05/18هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 
: 09 وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ........... كمــا حضــر ........ ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...... بصفتــه وكيــا عــن املدعــي 
عليــه ............... مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل محافظــة 
 ،  319 جلــد   1422/01/17هـــ   يف   2/129 برقــم  الدواســر  وادي 
وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عمــا طلــب الوكيــل الســابق اإلمهــال مــن 
أجلــه قــال : إنــه ال علــم لــي بالدعــوى ، وقــد طلــب منــي احلضــور فقــط 
، وتأجيــل اجللســة جللســة أخــرى وتبليغهــم بذلــك . وبعــرض ذلــك علــى 
ــة قــال : هــذا تطويــل ألمــد التقاضــي ، وأطلــب احلكــم  املدعــي وكال
ملوكلــي يف الدعــوى . ثــم طلبــت مــن املدعــي وكالــة تعديــل الشــاهد 
وإحضــار املدعــي أصالــة ألداء اليمــن علــى صحة الدعوى وعدم اســتام 
املدعــي لشــيء مــن مبلــغ الدعــوى فقــال : أطلــب اســتخاف احملكمــة 
ــي  العامــة مبحافظــة وادي الدواســر حيــث أن معدلــي الشــاهد وموكل
يســكنون محافظــة وادي الدواســر ، ويشــق عليهــم احلضــور جلــدة . 
ــة لرئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة وادي  ــم رفعــت اجللســة للكتاب ث
الدواســر الســتخافه أو مــن ينيبــه مــن أصحــاب الفضيلــة يف ســماع 
تعديــل الشــاهد .................. ، وســماع ميــن املدعــي أصالــة ................... 
ــوم  ــغ الدعــوى . ويف ي علــى صحــة دعــواه وعــدم اســتامه شــيئا مــن مبل
  09  :  30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/07/10هـــ  االثنــن 
وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ....... وحضــر املدعــي وكالــة ........ وحضــر املدعــى عليــه 
وكالــة ......... ، وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عمــا طلــب اإلمهــال مــن 
أجلــه قــال : ال صحــة ملــا ادعــى بــه املدعــى جملــة وتفصيــا حيــث أننــي 
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قمــت بالرجــوع إلــى موكلــي وســألته عــن تلــك الدعــوى أجــاب بــأن هــذا 
لــم يحــدث مطلقــا واملعــروف لــدى فضيلتكــم أن هــذه الدعــوى مرفوعــة 
أســاك كهربائيــة مببلــغ ســبعمائة  اســتلم  قــد  بأنــه  علــى موكلــي 
وخمســون ألــف ريــال وهــذا االســتام يســتوجب معــه ذهــاب موكلــي 
االســتام  علــى  والتوقيــع  األســاك  واســتامه  املدعــى  محــل  إلــى 
بنفســه وهــذا لــم يحــدث مطلقــا فموكلــي لــم  يذهــب حملــات لشــراء 
مســتلزماته مــن احملــل مباشــر بــل هنــاك عمــال هــم املكلفــن بذلــك 
و أن موكلــي لــم يوقــع علــى أي عقــود مــع املدعــي وأن ادعــاؤه ادعــاء 
ــل إن املدعــي يحــاول أن يثبــت حقــا  ــه مــن الصحــة ب باطــل وال أســاس ل
علــى موكلــي ليــس إال وهــذا ال يجــوز شــرعا وأن الشــاهد الــذي شــهد 
باســتام موكلــي لألســاك الكهربائيــة مطعــون يف شــهادته ألن هــذا 
غيــر معقــول قــوال واحــدا ألن موكلــي لــم يســتلم تلــك األســاك املدعــى 
بهــا جملــًة وتفصيــا .وأن موكلــي لديــه مــا يثبــت أن هــذه االدعــاء باطــل 
مبوجــب األدلــة القاطعــة ولكــن نظــرا لســفره إلــى اخلــارج لــم اســتطيع 
احلصــول علــى تلــك املســتندات أطلــب مهلــه حلــن رجــوع موكلــي مــن 

ســفره لتقدميهــا . 
وبنــاء علــى مــا ســبق التمــس مــن فضيلتكــم أصليــا رفــض الدعــوى لعــدم 
صحتهــا جملــًة وتفصيــا أو التأجيــل جللســة أخــرى إلحضــار البينــة التــي 

تؤكــد عــدم صحــة دعــوى املدعــى جملــًة وتفصيــا .
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال : بــل الصحيــح مــا ذكــر يف دعــواي 
، ومقصــود املدعــى عليــه مــن ذلــك املماطلــة وتطويــل أمــد التقاضــي ، 
ــك  ــة عــن تل ــه وكال ــب الفصــل يف الدعــوى . وبســؤال املدعــى علي وأطل
األدلــة القاطعــة علــى بطــان دعــوى املدعــي والتــي أشــار إليهــا يف جوابــه 
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ــى صحــة  ــى املدعــي عل ــم عنهــا شــيئا . وبعــرض اليمــن عل قــال : ال أعل
ــم  ــغ الدعــوى شــيئا اســتعد لذلــك ، ث دعــواه ، وعــدم اســتامه مــن مبل
حلــف قائــا : واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو أن املدعى عليه .............. 
قــد اشــترى منــي عــدد ألفــي لفــة ســلك كهربائــي مقــاس أربعــة مليمتــر 
وبطــول خمســمائة قــدم ، بســعر اللفــة الواحــدة مبلغــا قــدره ثاثمائــة 
وخمســة وســبعون ريــال ، وبثمــن إجمالــي قــدره ســبعمائة وخمســون 
ــة ألجــل يحــل يف 1429/12/2هـــ ،  ــال يف 1429/6/2هـــ مؤجل ألــف ري
وقــد اســتلم املدعــى عليــه البضاعــة مــن محــل .............. وتصــرف فيهــا ، 
مبوجــب عقــد مبايعــة مؤرخ يف 1429/6/2هـــ على أوراق مكتب........... 
 ................. همــا  وشــاهدين  عليــه  واملدعــى  قبلــي  مــن  وموقعــة   ،
و................ ، ولــم يســدد املدعــى عليــه لــي مــن ذلــك املبلــغ شــيئا حتــى 
اآلن . هكــذا حلــف . وبســؤال املدعــي معدلــي الشــاهد ......... قــال : 
لقــد مت اســتخاف محكمــة محافظــة وادي الدواســر لذلــك فوردكــم 
خطاب رئيسها بالنيابة برقم 341316806 يف 1434/6/5هـ واملتضمن 
ــم يتــم  ــة فل ــل الشــاهد ، وأمــا ســماع ميــن املدعــي أصال ــه جــرى تعدي أن
ــغ  ــم بيــان املبل ــم يت ــه ل لعــدم إرفــاق الدعــوى املــراد أخــذ ميينــه عليهــا وأن
الــذي يتــم أخــذ ميينــه يف عــدم اســتامه لشــيء منــه ، وقــد أعيــد اخلطــاب 
ــخ  ــه مبوجــب خطــاب صــادر منكــم برقــم 341316806 وتاري مبلحقات

1434/6/12هـــ للمحكمــة العامــة مبحافظــة وادي الدواســر .
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ، وبنــاء علــى إنــكار املدعــى 
عليــه وكالــة لدعــوى املدعــي ، وبنــاء علــى عقــد املبايعــة واملــؤرخ يف 
1429/6/2هـــ علــى أوراق، وبنــاء علــى شــهادة الشــاهد ، وبناء على مين 
املدعــي علــى صحــة الدعــوى وعــدم اســتامه مــن مبلــغ الدعــوى شــيئا ، 
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وحيــث اتضــح ورود خطــاب رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة وادي 
الدواســر بالنيابــة برقــم 341316806 يف 1434/6/5هـــ مــن خــال مــا 
ورد يف خطابنــا رقــم 341316806 وتاريــخ 1434/6/12هـــ )واملتضمــن 
ــم  ــم يت ــة فل ــل الشــاهد ، وأمــا ســماع ميــن املدعــي أصال ــه جــرى تعدي أن
ــغ  ــم بيــان املبل ــم يت ــه ل لعــدم إرفــاق الدعــوى املــراد أخــذ ميينــه عليهــا وأن
الــذي يتــم أخــذ ميينــه يف عــدم اســتامه لشــيء منــه( ، وحيــث أن تعديــل 
الشــهود لــم يــرد اشــتراطه يف أدلــة الشــرع ، وإمنــا هــو مــن قبيــل مــا جــرت 
بــه العــادة والعــرف القضائــي يف الزمــن املتأخــر ، ولقولــه تعالــى )يــا أيهــا 
الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود( ، وحلديــث )املســلمون علــى شــروطهم( رواه 
الترمــذي وأبــو داوود ، وللحديــث املــروي عــن ابــن عبــاس : أن الرســول 
صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى باليمــن مــع الشــاهد . رواه أحمــد وغيــره 
، وملــا قــرره الفقهــاء مــن قبــول شــهادة الشــاهد الواحــد مــع ميــن املدعــي 
يف املــال ومــا يقصــد بــه املــال ، ومــن ذلــك مــا ذكــره صاحــب الــروض 
ــع واألجــل  ــه املــال كالبي ــع ونصــه : )ويقبــل يف املــال ومــا يقصــد ب املرب
واخليــار فيــه أي يف البيــع ونحــوه .. رجــل وميــن املدعــي( وحلديــث )البينــة 
علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه( رواه الترمــذي ، قــال أبــو 
عيســى : العمــل عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم وغيرهــم أن البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه ، 
لذلــك كلــه ، فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه ........ بدفــع مبلــغ قــدره 
ســبعمائة وخمســون ألــف ريــال للمدعــي .......... وبــه قنــع املدعــي وقــرر 
املدعــى عليــه وكالــة االعتــراض ، وجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم 
وإفهامــه بــأن لــه احلــق يف االعتــراض عليــه خــال ثاثــن يومــا ، وإال 
ســقط حقــه يف االعتــراض ، واكتســب احلكــم القطعيــة . وأقفلــت 
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. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا  اجللســة الســاعة 10 : 10 
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/07/10هـــ

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ....... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة ففــي يــوم االثنــن املوافــق1435/01/08 هـــ افتتحــت 
اجللسة الساعة 45 : 9 وفيها قد عادت املعاملة من محكمة االستئناف 
بخطــاب رئيســها رقــم 33598853 وتاريــخ 1433/12/26هـــ  ومرفــق 
بهــا القــرار رقــم 34382735 وتاريــخ 1434/12/19هـــ ومضمونــه مــا 
يلــي ) وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة تقــررت 
املوافقــة علــى احلكــم وعلــى فضيلــة حاكمــه مراعــات التنبيــه . وأقفلــت 
اجللســة الســاعة 55 : 9 وحتــى ال يخفــى جــرى إثباتــه . وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1435/01/08 هـــ
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد : فقــد جــرى 
اطاعنــا نحــن رئيــس وعضــوي الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
بعــدد  واملســجل  بجــدة  العامــة  باحملكمــة  القاضــي   ............. الشــيخ 
ضــد   ........... دعــوى  املتضمــن  1434/7/10هـــ  وتاريــخ   34264475

.......... . واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه .
تقــررت  االعتراضيــة  والائحــة  ضبطــه  وصــورة  الصــك  وبدراســة 
املوافقــة علــى احلكــم وعلــى فضيلــة حاكمــه مراعــات التنبيــه املرفــق 
واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 3414136  تاريُخه: 1434/1/17هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33330846

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34169561 تاريخه: 1434/3/23هـ

بيــع - عقــار - إثبــات بيــع - بيــع نصيــب وارث - إقــرار بالبيــع واســتام 
الثمــن - رجــوع عــن اإلقــرار - ال يصــح الرجــوع عــن اإلقــرار بحــق آدمــي 
- وجــوب الوفــاء بالعقــود - ثبــوت احلــق باإلقــرار والشــهود العــدول- 
احلكــم بثبــوت صحــة بيــع نصيــب وارث مــن عقــار - التهميــش علــى 
صــك امللكيــة بانتقــال نصيــب وارث بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة .

ِذيَن آَمُنوْا َأْوُفوْا ِباْلُعُقوِد ( . َها اَلّ 1. قوله تعالى ) َيا َأُيّ
2. اإلقرار حجة قاصرة وال عذر ملن أقر .

اشــترى  قــد  موكلــه  أن  عليــه  املدعــى  املدعــي وكالــة ضــد  دعــوى 
نصيــب املدعــى عليــه مــن العقــار والــذي آل إليــه بــاإلرث مببلــغ قــدره 
ســبعة وعشــرون ألــف ريــال ، بــن صفــة وموقــع العقــار يف نــص القضيــة 
ــة ، أجــاب املدعــى  ، طلــب إفــراغ نصيــب املدعــى عليــه للمدعــي أصال
عليــه باإلنــكار ، مت اطــاع حاكــم القضيــة علــى صــك العقــار وحصــر 
ــى صحــة دعــواه  ــة عل ــة موصل ــه ، أحضــر املدعــي بين ــة املدعــى علي ورث
وهــي إقــرار خطــي منســوب للمدعــى  عليــه وشــهود جــرى تعديلهم شــرعًا 
، رجــع املدعــى عليــه عــن إقــراره ، بنــاًء علــى األســباب املرصــودة ولقولــه 
ِذيــَن آَمُنــوْا َأْوُفــوْا ِباْلُعُقــود( صــدر احلكــم بثبــوت صحة  َهــا اَلّ تعالــى ) َيــا َأُيّ
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البيــع والتهميــش علــى صــك امللكيــة مبوجبــه بعــد اكتســاب احلكــم 
ــه عــدم القناعــة ، صــدر قــرار محكمــة  ــة ، قــرر  املدعــى علي القطعي

االســتئناف باملنطقــة الشــرقية باملوافقــة علــى احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )....( القاضــي يف احملكمــة العاّمــة 
ــة رئيــس  مبحافظــة القطيــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيل
األحــد  يــوم  يف  هـــ   1433/5/12 يف   33330846 برقــم  احملكمــة 
املوافق1433/6/8هـــ افتتحــت اجللســة اخلاصــة بدعــوى )....( ضــد)....( 
وفيهــا حضــر )....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم حــال 
وكالتــه عــن )....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( 
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل محافظــة القطيــف برقــم 
واملدافعــة  املرافعــة  حــق  تخولــه  والتــي  1433/2/17هـــ  يف   ........
والصلــح  الدعــاوى  وســماع  وإقامــة  اجللســات  وحضــور  واملخاصمــة 
والتســوية واالقــرار واالنــكار واجلــرح والتعديــل وتقــدمي البينــات وســماع 
الشــهود واســتجوابهم والطعــن فيهــم واالجابــة وطلــب حتليــف اليمــن 
واملطالبــة بكافــة احلقــوق لــدى الغيــر واســتامها نقــدًا وللوكيــل احلــق 
عليهــا  واالعتــراض  بهــا   والقناعــة  ومتييزهــا  االحــكام  اســتئناف  يف 
والتظلــم وتعيــن اخلبــراء والطعــن فيهــم ويف تقاريرهــم وطلــب التحكيــم 
لــدى أي جهــة كانــت وطلــب منــع املعارضــة ورفــع اليــد وإخــاء الســبيل 
وطلــب احلجــز بجميــع أنواعــه وفكــه وتقــدمي اللوائــح التنفيذيــة لنظــام 
املرافعــات الشــرعية مبــا فيهــا املــادة رقــم 230 والتوقيــع علــى كل مــا 
يلزم . أ هـ. وحضر حلضوره ..... ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل املدني 
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رقــم وادعــى املدعــي وكالــة قائــًا يف دعــواه: إن موكلــي قــد اشــترى 
مــن املدعــى عليــه نصيبــه مــن املزرعــة التــي آلــت إليهــم بــاإلرث مــن 
مورثهــم الواقعــة يف ........مبحافظــة القطيــف بثمن قدره ســبعة وعشــرون 
ألــف ريــال )27000( وذلــك يف شــهر صفــر عــام 1420هـــ لــذا أطلــب 
ســؤاله عــن هــذه الدعــوى واحلكــم عليــه بإفــراغ نصيبــه الــذي اشــتراه 
موكلــي منــه لــه هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي وكالــة علــى 
املدعــى عليــه أجــاب قائــًا: مــا ذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه غيــر 
صحيــح ولــم أبــع عليــه نصيبــي مــن هــذا النخــل ولســت مســتعدًا مبــا 
طلــب هكــذا أجــاب وبعــرض جوابــه علــى املدعــي وكالــة أجــاب قائــًا: 
الصحيــح مــا ذكــرت ثــم طلبــت مــن املدعــي وكالــة صــك حصــر ورثــة 
وصــك العقــار محــل الدعــوى فاســتعد بإحضارهمــا يف اجللســة القادمــة 
ورفعــت اجللســة مــن أجــل إحضــار صــك حصــر الورثــة وصــك العقــار ويف 
جلســة أخــرى حضــر الطرفــان ثــم طلبــت مــن املدعــي وكالــة صــك 
العقــار محــل الدعــوى فأبــرزه وباالطــاع عليــه وجــد أنــه صــادر مــن هــذه 
احملكمــة برقــم 6/3/ح  يف 1428/2/20هـــ  ويتضمــن متلــك ورثــة لثاثة 
أربــاع األرض والتــي حدودهــا وأطوالهــا ومســاحتها كمــا يلــي شــمااًل : 
يبــدأ مــن الشــرق للغــرب بطــوال ثاثــة أمتــار وتســعن ســنتم ثــم ينكســر 
للشــمال بطــول ســبعة أمتــار وعشــرة ســنتم ويحــده محــول كهربــاء ثــم 
ينكســر احلــد للغــرب باجتــاه الشــمال الغربــي بطــول خمســة وثاثــن 
متــرًا وخمســة وثمانــن ســنتم ثــم يســتمر بنفــس االجتــاه بطــول اثنــن 
وثاثــن متــرًا وثمانيــة وســتن ثــم يســتمر بنفــس االجتــاه حتــى نهايــة احلــد 
بطــول أربعــة وعشــرين متــرًا وخمســة وأربعــن ســنتم ويحدهــا طريــق 
عــرض مــن 5.20 م إلــى 8م يليــه مرمــى عرضــه1.50 م إلــى 20.1 م يليــه 
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نخــل ........، جنوبــًا بطــول ثمانيــة وخمســن متــرًا وســبعة وثاثــن ســنتم 
ويحــده مرمــى عرضــه3م يليــه شــارع ترابــي عرضــه20م إلــى 25 م يليــه 
مرمــى عرضــه 2م يليــه أرض ، شــرقًا مــن الشــمال باجتــاه اجلنــوب بطــول 
ســتة وأربعــن متــرًا ويســتمر للجنــوب بطــول مائــة وأربعــة وعشــرين متــرًا 
وثاثــة وتســعن ســنتم ثــم ينعطــف للجنــوب مائًا قليًا للجنوب الشــرقي 
بطــول واحــد وعشــرين متــرًا وأربعــن ســنتم ثــم ينعطــف للجنــوب مائــًا 
للجنــوب الغربــي بطــول تســعة وتســعن متــرًا وســبعة وســبعن ســنتم 
ويســتمر إلــى نهايــة احلــد بطــول مائــة وخمســة وعشــرين متــرًا ويحــده 
مرمــى عرضــه يتــراوح مــن 1.50 م إلــى4.0م يليــه طريــق ترابــي مختلــف 
االتســاع يتــراوح عرضــه مــن 6.7م إلــى 15.0 م يفصــل شــارع عــرض 8م 
يلــي املرمــى ابتــداء مــن الشــمال نخــل ........ ثــم نخــل ........ بينهمــا مرمــى 
عرضــه 2م ثــم لنهايــة احلــد أرض ل........ يفصــل بــن نخــل ...... وأرض 
........ مرمــى عــرض 1.50م وشــارع عــرض 8.0م ومرمــى عرض 1.50م، 
غربــًا : يبــدأ مــن الشــمال مائــًا للغــرب قليــًا بطــول مائــة وأحــد عشــر 
متــرًا وخمســة وخمســن ســنتم ثــم بنفــس االجتــاه بطــول ثمانيــة وعشــرين 
متــر وأربعــة وثمانــن ســنتم ثــم بنفــس االجتــاه بطــول ثاثــة وســتن متــرًا 
وثاثــن ســنتم ثــم ينعطــف للجنــوب وإلــى نهايــة احلــد بطــول مائتــن وســتة 
وعشــرين متــرًا وســبعة وثمانــن ســنتم ويحــده مرمــى مختلــف االتســاع 
ومســاحته  القابــل  نخــل  يليــه  3.0م  إلــى  1.50م  مــن  عرضــه  يتــراوح 
اإلجماليــة اثنــن وثاثــن ألفــًا ومائتــان وثاثــة وعشــرين متــرًا مربعــًا 
وثاثــة يف املائــة مــن املتــر املربــع . ومــا عليهــا مــن إحيــاءات حســب إرثهــم 
الشــرعي والربــع األخيــر ألمــاك الدولــة شــائع يف عامــة األرض . ثــم 
طلبــت صــك حصــر الورثــة فأبــرزه املدعــي وكالــة وباالطــاع عليــه وجد 
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أنــه صــادر مــن دائــرة األوقــاف واملواريــث مبحافظــة القطيــف برقــم 
بتاريــخ   ..... وفــاة  ثبــوت  واملتضمــن  1422/11/16هـــ  ........يف 
1418/12/19هـــ وانحصــار إرثــه يف أوالده وبناتــه وهــم ..... ويف زوجتــه 
فقــط ثــم رفعــت اجللســة مــن أجــل االستفســار عــن ســريان مفعــول الصــك 
ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان هــذا وقــد ورد اجلــواب مــن ســجات 
احملكمــة برقــم 331269780 يف 1433/7/12هـــ ويتضمــن: أن ســجل 
الصــك املرفقــة صورتــه مطابــق ملــا حوتــه الصــورة وهــو ســاري املفعــول 
اهـــ. ثــم أبــرز املدعــى عليــه ورقــة هــذا نصها: ) بســم اهلل الرحمن الرحيم 
وجــه بيــان: احلمــد هلل وحــده والصــاة علــى مــن ال نبــي بعــده وعلــى آلــه 
وصحبــه امليامــن والســام ، ليكــون معلومــًا ملــن يــراه انــه قــد بــاع 
رقم/وتاريــخ  باحلفيظــة  ........ســعودي  قريــة  أهالــي  مــن    ..... الرجــل 
1379/1/23 ســجل القطيــف وبســجل مدنــي - كامــل حصتــه مــن 
النخــل املســمى ) ........( الكائــن يف قريــة ........والعائــد لــه بــاإلرث مــن 
والــده ، بيعــًا بتــًا وفصــًا خيــار فيــه وال نــذر متبوعــًا بإقســاط جملــة 
ــا  الدعــاوى املســموعة وال ســيما دعــوى الغــن والغــدر واملواطــأة وأميانه
هلل تعالــى ، مببلــغ وقــدره ســبعة وعشــرون ألــف ريــال ســعودي . وقــد 
وتاريــخ  رقــم  باحلفيظــة  ........ســعودي  أهالــي  مــن   .  ..... املدعــو  شــراه 
1399/1/26 ســجل القطيــف وقــد قبــض البائــع الثمــن بكمالــه ومتامــه 
املبيــع  البائــع يف  يبــق  لــم  وبــه  املبيــع  ريــال مبجلــس  ألــف   )  27000 (
املذكــور وال يف ثمنــه لقبضــه إيــاه حــق وال مســتحق ، بــل صــار ذلــك مااًل 
وملــكًا للمشــتري املذكــور يتصــرف فيــه كيــف شــاء وأحــب وأراد 
كتصــرف املالكــن يف أماكهــم وذوي احلقوق يف حقوقهم ال مصارع 
لــه فيــه وال منــازع  حتــى ال يخفــى وأذن ملــن يشــهد واهلل خيــر الشــاهدين 
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. حــرر يف غــرة صفــر عــام 1420هـــ وقــد ذيلــت الورقــة بتوقيــع منســوب 
للشــاهد األول: رقــم حفيظــة: تاريخهــا 1409/11/22هـــ ســجل القطيف 
وتوقيــع منســوب للشــاهد الثانــي: رقــم حفيظــة: يف 1395/11/15هـــ 
ســجل القطيــف وتوقيــع منســوب ل........23......../ 13093/4/12وختــم 
شــخصي غيــر واضــح مــكان توقيــع البائــع رقــم حفيظــة: ........بتاريــخ: 
1379/1/23هـــ ســجل القطيــف. ( .أهـــ. ثــم قــال إنــه بعــد أن حضرنــا إلى 
كاتــب العــدل بهــذه الورقــة أفادنــا بأنــه ال يوجــد صــك لهــذا النخــل 
فخرجنــا مــن عنــده ولــم نتفــق علــى هــذه املبايعــة وأنــا لــم أســتلم شــيئًا مــن 
املدعــي علــى اإلطــاق وبعــرض هــذه الورقــة ومــا قــرره املدعــى عليــه 
علــى املدعــي وكالــة أجــاب قائــًا: هــذه الورقــة صحيحــة ومــا ذكــره 
املدعــى عليــه هــو إقــرار بصحــة الورقــة هكــذا أجــاب ثــم رفعــت اجللســة 
للتأمــل ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان ثــم ســألتهما هــل النخــل محــل 
الدعــوى اململــوك بالصــك رقــم  ........يف 1428/2/20هـــ هــو نفس النخل 
املشــار إليــه يف هــذه الورقــة فقــاال : نعــم . ثــم ســألت املدعــي وكالــة هــل 
ــه فقــال : نعــم .  ــك ثمــن النخــل الــذي اشــتراه للمدعــى علي ســلم موكل
فســألته هــل لديــك بينــة علــى دعــواك فقــال : نعــم لــدي بينــة ومســتعد 
بإحضارهــا يف اجللســة القادمــة ثــم رفعــت اجللســة مــن أجــل ســماع بينــة 
وحضــر  وكالــة  املدعــي  حضــر  اخــرى  جلســة  ويف  وكالــة  املدعــي 
حلضــوره املدعــى عليــه وبســؤال املدعــي وكالــة عــن بينتــه التــي وعــد بهــا 
 ..... أجــاب قائــًا: نعــم أحضرتهــا ويف هــذه اجللســة حضــر كل مــن 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم و..... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم وبســؤال الشــاهد األول عــن عمــره وعملــه 
ومحــل اقامتــه وصلتــه باخلصــوم قــال: إن عمــري قرابــة الســتن ســنة وأنــا 
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ــف  متقاعــد مــن شــركة أرامكــو وأســكن يف ........مبحافظــة القطي
وأنــا أخ للمدعــي واملدعــى عليــه وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال: 
أشــهد هلل تعالــى  بــأن املدعــي ........قــد أخبرنــي بأنــه اشــترى مــن املدعــى 
عليــه ........نصيبــه مــن النخــل املســمى ........واآليــل لــه وجلميــع إخوتــه 
بــاإلرًث مــن مورثنــا بثمــن قــدره ســبعة وعشــرون ألــف ريـ)27000(ـــال وال 
أعلــم هــل اســتلم البائــع الثمــن أم ال . هكــذا شــهد . وبســؤال الشــاهد 
الثانــي عــن عمــره وعملــه ومحــل اقامتــه وصلتــه باخلصــوم قــال: إن عمري 
قرابــة اخلمســن ســنة وأنــا متقاعــد مــن شــركة الكهربــاء وأســكن يف 
........مبحافظــة القطيــف وأنــا أخ للمدعــي واملدعــى عليــه وبســؤاله عمــا 
لديــه مــن شــهادة قــال: أشــهد هلل تعالــى بــأن املدعــى عليــه قــد بــاع نصيبه 
ــا  ــاإلرًث مــن مورثن ــه ب ــع إخوت ــه وجلمي ــل ل مــن النخــل املســمى ........واآلي
ــال اســتلم  ــى املدعــي بثمــن قــدره ســبعة وعشــرون ألــف )27000( ري عل
املدعــى عليــه الثمــن كامــًا وكان ذلــك قبــل أكثــر مــن ثمــان ســنوات 
التــي صــدر بهــا صــك مــن احملكمــة فيمــا بعــد  وهــي نفــس النخــل 
ــًا هــو ســعودي  ــة شــاًهدًا ثالث ــم أحضــر املدعــي وكال هكــذا شــهد . ث
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم وبســؤال عــن عمــره وعملــه ومحــل 
اقامتــه وصلتــه باخلصــوم قــال إن عمــري ســتون عامــا وأنــا متقاعــد مــن 
واملدعــي  القطيــف  مبحافظــة   ........ يف  وأســكن  أرامكــو  شــركة 
واملدعــى عليــه أخــوان لزوجتــي وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال 
أشــهد هلل تعالــى بــأن املدعــي ........قــد أخبرنــي بأنــه اشــترى مــن املدعــى 
عليــه  نصيبــه مــن النخــل املســمى ........واآليــل لــه وجلميــع إخوتــه بــاإلرًث 
مــن مورثنــا علــى املدعــي بثمــن قــدره ســبعة وعشــرون ألــف )27000( 
ريــال وال أعلــم هــل اســتلم البائــع الثمــن أم ال هكــذا شــهد وبعــرض 



66

الشــهود وشــهادتهم علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــًا: شــهادتهم غيــر 
صحيحــة وهــم لــم يشــاهدوا أي مبالــغ مســتلمة وال أقــول فيهــم شــيئًا إال 
أنهــم كذبــوا يف شــهادتهم هــذه . ثــم طلبــت مــن املدعــي وكالــة إحضــار 
مــن يزكــي الشــهود فاســتعد بذلــك ورفعــت اجللســة مــن أجــل إحضــار 
املزكيــن ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة وحضــر حلضــوره 
ــة عــن املزكــن فقــال نعــم  ــه فجــرى ســؤال املدعــي وكال املدعــى علي
أحضرتهــم ويف هــذه اجللســة حضــر وبســؤالهم عمــا لديهــم قالــوا نشــهد 
الدعــوى  مــن  تقــدم  مــا  علــى  فبنــاًء  الشــاهدين.  وثقــة  وأمانــة  بعدالــة 
ــع  ــة بي ــه قــد أقــر بصحــة الورقــة املتضمن ــة ومبــا أن املدعــى علي واإلجاب
........واســتامه كامــل  للمدعــي  الدعــوى  محــل  العقــار  مــن  نصيبــه 
الثمــن واإلقــرار حجــة قاصــرة وال عــذر ملــن أقــر . ومــا دفــع بــه مــن عــدم 
إمتــام املبايعــة وعــدم اســتامه للثمــن يعــد رجوعــًا عــن اإلقــرار مبــا جــاء يف 
هــذه الورقــة مــن ثبــوت املبايعــة وقــد نــص أهــل العلــم علــى أنــه ال يصــح 
الرجــوع عــن اإلقــرار بحــق آلدمــي ويقــوي ثبــوت هــذه املبايعــة وصحتهــا 
شــهادة الشــاهد ..... املعــدل شــرعًا ولقولــه تعالــى: ) يأيهــا الذيــن آمنــوا 
ــه فقــد ثبــت لــدي صحــة بيــع املدعــى عليــه  أوفــوا بالعقــود ( لذلــك كل
ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم نصيبــه مــن العقــار محــل الدعــوى 
للمدعــي وألزمــت املدعــى عليــه برفــع يــده عــن العقــار محــل الدعــوى 
وتســليمه للمدعــي أصالــة وبــه حكمــت وأمــرت بالتهميــش بذلــك علــى 
صــك العقــار بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة وبعــرض احلكــم علــى 
الطرفــن قــرر املدعــي وكالــة القناعــة باحلكــم كمــا قــرر املدعــى 
عليــه عــدم القناعــة وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف واســتعد بتقــدمي 
الئحــة اعتراضيــة فأفهمتــه بــأن لــه أن يتقــدم بائحتــه يف مــدة أقصاهــا 
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ثاثــون يومــًا مــن تاريــخ اســتامه نســخة مــن صــك احلكــم وهــو يــوم 
الســبت 1434/1/17هـــ حــرر يف 1434/1/6هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمد و على آله وصحبه وسلم .
احلمد هلل وحده وبعد يف يوم االربعاء 1434/4/10هـ فتحت اجللسة بناء 
على املعاملة الواردة لهذه احملكمة برقم 34796061 يف 1434/4/1هـ 
بكتــاب ســماحة رئيــس محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية رقــم 
ــة قضــاة  34647146 يف 1434/3/28ه وبرفقــه قــرار أصحــاب الفضيل
الدائــرة احلقوقيــة األولــى رقــم 34169561 يف 1434/3/23هـــ املتضمــن 
ــي: وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة  ــه مــا يل نــص احلاجــة من
االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم ، واهلل ولــي 
التوفيــق اهـــ . قاضــي اســتئناف ختمــه وتوقيعــه  قاضــي اســتئناف ختمــه 
وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ختمــه وتوقيعــه ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وصحبــه وســلم ، ولبيانــه حــرر يف 1434/4/10هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم 34647146 وتاريــخ 1434/3/15 هـــ  الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة القطيــف  برقــم 33898829 
وتاريــخ  3/9 /1434هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ .... املســجل برقــم 3414136 وتاريــخ 1434/1/17هـــ 
بشــأن دعــوى .... ضــد.... يف قضيــة حقوقيــة وقــد تضمــن الصــك حكــم 
فضيلــة القاضــي مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 
احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف1434/3/23هـــ .
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: 3446843  تاريُخه: 1434/2/25هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33381494

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34215742 تاريخه: 1434/5/19هـ

بيــع - ثمــن مبيــع - املطالبــة بباقــي ثمــن ســيارة - غيــاب املدعــى عليــه 
وتبلغــه لشــخصه - عــدم وجــود بينــة للمدعــي - تبلــغ املدعــى عليــه 
بتوجــه اليمــن عليــه- عــدم حضــور املدعــى عليــه يجعلــه نــاكًا عــن 
أداء اليمــن - احلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع باقــي ثمــن الســيارة - 

يعــد احلكــم حضوريــًا يف مواجهتــه .

الائحــة األولــى والرابعــة مــن املــادة )55( والائحــة الرابعــة مــن املــادة 
)109( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية .

ادعــى املدعــي وكالــة علــى املدعــى عليــه  الغائــب عــن مجلــس احلكــم 
واملتبلــغ لشــخصه أنــه اشــترى مــن موكلــه ســيارة مببلــغ أربعــة وعشــرين 
ألــف ريــال تســلم علــى أقســاط شــهرية مقــدار كل قســط ألــف ريــال ، 
وأن املدعــى عليــه ســدد مــن املبلــغ أربعــة عشــر ألــف ريــال وبقــي عشــرة 
ــى  ــه عل ــب إلزامــه بتســليمها ، بســؤال املدعــي عــن بينت ــال وطل آالف ري
دعــواه، قــرر أنــه ال بينــة لديــه، وطلــب ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي 
دعــواه،  رفعــت اجللســة لتبليــغ املدعــى عليــه بتوجــه اليمــن عليــه وأنــه يف 
حالــة عــدم حضــوره يعــد نــاكًا ، لــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد تبلــغ 
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لشــخصه مبوعــد اجللســة، وأفهــم بتوجــه اليمــن عليــه بالدعــوى وذلــك 
مبوجــب إفــادة قســم احملضريــن ، عــدم وجــود بينــة للمدعــي وطلبــه 
ميــن خصمــه، وتبلــغ املدعــى عليــه بتوجــه اليمــن عليــه وعــدم حضــوره 
ألدائهــا وبنــاء علــى الائحــة الرابعــة مــن املــادة )55( واملــادة )109( مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية يعــد املدعــى عليــه نــاكًا عــن أداء اليمــن، 
ثبــت أن بذمــة املدعــى عليــه للمدعــي أصالــة مبلــغ عشــرة آالف ريــال ومت 
احلكــم بإلزامــه بدفعهــا ، يعــد احلكــم حضوريــًا بحــق املدعــى عليــه ، 

بعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت املصادقــة عليــه .

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا .......... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة 
بتبــوك بنــاء علــى املعاملــة احملالــة إلــيَّ مــن فضيلــة الرئيــس املســاعد 
برقم 33381494 يف 1433/6/4هـ عليه حضر ......... ســعودي اجلنســية 
ــًا عــن املدعــي .........  ــه وكي ــي رقــم ....... بصفت مبوجــب الســجل املدن
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).............( وذلــك مبوجــب 
وكالتــه الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بتبــوك برقــم 33159319 
وتاريــخ 1433/7/7هـــ ولــم يحضــر املدعــى عليــه ................. وقــد تبلــغ 
لشــخصه مبوعــد هــذه اجللســة وذلــك مبوجــب إفــادة مديــر قســم شــرطة 
علــى  وبنــاء  فلــذا  1434/1/5هـــ  وتاريــخ   56/43/28 برقــم  احلمــراء 
الائحــة األولــى مــن املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية جــرى إفهــام املدعــي بــأن لــه أن تســمع دعــواه غيابيــًا ففهم ذلك 
وادعــى قائــًا لقــد بــاع موكلــي للمدعــى عليــه بتاريــخ 1429/4/21هـــ 
ريــال  ألــف  أربعــة وعشــرين  عــام 2001م مببلــغ  ... صنــع  نــوع  ســيارة 
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تســدد علــى أقســاط شــهرية مقــدار كل قســط ألــف ريــال تبــدأ بتاريــخ 
1429/4/25هـــ وقــد ســدد املدعــى عليــه مبلــغ أربعــة عشــر ألــف ريــال 
وتبقــى مبلــغ عشــرة أالف ريــال لــم يســدد منهــا أي شــيء حتــى اآلن أطلــب 
إلزامــه بســدادها هــذه دعــواي وبســؤال املدعــي وكالــة إن كان لديــه 
ــة لــدّي وأطلــب ميــن املدعــى عليــه  ــه ال بين ــى دعــواه أجــاب بقول ــة عل بين
علــى نفــي الدعــوى هكــذا أجــاب وألجلــه رفعــت اجللســة وتأجلــت إلعادة 
تبليــغ املدعــى عليــه باحلضــور مــع إفهامــه بتوجيــه اليمــن عليــه بالدعــوى 
نــاكًا ويف جلســة أخــرى حضــر  يعــد  وأنــه يف حالــة عــدم حضــوره 
ــغ لشــخصه  املدعــي وكالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه ........... وقــد تبل
مبوعــد هــذه اجللســة كمــا أفهــم بتوجــه اليمــن عليــه بالدعــوى وذلــك 
331053622 يف  برقــم  باحملكمــة  قســم احملضريــن  إفــادة  مبوجــب 
ــة  ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى وعــدم وجــود بين ــاء عل 1434/1/11هـــ  فبن
للمدعــي وطلبــه ميــن خصمــه وملــا تبلــغ املدعــى عليــه بتوجــه اليمــن عليــه 
ولــم يحضــر ألدائهــا وبنــاء علــى الائحــة الرابعــة مــن املــادة )55( واملــادة 
)109( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فــإن املدعــى عليــه يعــد ناكًا عن 
أداء اليمــن لــذا فقــد ثبــت لــديَّ أن بذمــة املدعــى عليــه للمدعــي أصالــة 
مبلــغ عشــرة آالف ريــال وألزمتــه بدفعهــا وبذلــك حكمــت ويعــد احلكــم 
حضوريــًا بحــق املدعــى عليــه وســيتم نظــم صــك بذلــك وبعــث نســخة 
منــه للمدعــى عليــه لتمكينــه مــن االعتــراض مــع إفهامــه بــأن لــه مــدة 
ثاثــن يومــًا مــن تاريــخ اســتام صــورة إعــام احلكــم لتقــدمي اعتراضــه 
فــإذا لــم يقــدم اعتراضــه خــال املــدة املقــررة ســقط حقــه يف االعتــراض 
ــان حــرر يف 1434/2/25هـــ  ــة وللبي واكتســب احلكــم الصفــة القطعي

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
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احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل وبعــد: فقــد اطلعنـــا نحــن 
قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة األولــى يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبوك 
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة  بتبــوك 
املكلــف برقــم 331053622 وتاريــخ 1434/4/14هـــ املرفــق بهــا الصك 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ......... وفقــه اهلل برقــم 3446843وتاريــخ 
1434/2/25هـــ اخلــاص بدعــوى ........... ضــد .............  وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة جــرت املصادقــة علــى احلكــم وبــاهلل 

التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد آلــه وصحبــه وســلم .
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: 33388994  تاريُخه: 1433/8/21هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 4520

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
33468477 تاريخه: 1433/11/29هـ

بيع - بيع باآلجل لوحدة ســكنية - طلب إلغاء البيع للعجز عن ســداد 
باقــي الثمــن - معنــى اللــزوم يف العقــود - عدم اتفاق إرادة املتعاقدين يف 
مجلــس واحــد - اختــاف املتعاقديــن يف تفســير بعــض شــروط العقــد 
-  مخالفــه الشــرط ملقصــود العقــد - وجــوب رضــا املتعاقديــن يف اثبــات 

العقــد أو فســخه .

1- العقــد الــازم هــو الــذي ال يقبــل الفســخ إال برضــا الطرفــن .انظــر: 
بدائــع الصنائــع للكاســاني رحمــه اهلل )299/5(.

2- قال الزركشي رحمه اهلل يف املنثور يف القواعد )304/2(: )الازم:ما 
ال يقبل الفسخ ، أو ال ميكن للغير إبطاله ،و اجلائز عكسه ( .

ادعــى املدعــى وكالــة بــأن املدعــى عليــه اشــترى مــن موكلــه وحــده 
ــة  ــه مبوجــب صــك صــادر مــن كتاب ــه اململوكــة ل ســكنيه مــن عمارت
العــدل مببلــغ أربعمائــة وخمســن ألــف ريــال ، و أن املدعــى عليــه ســدد 
مائتــي ألــف ريــال وتبقــى مائتــان وخمســون ألــف ريــال تدفــع بعــد ســته 
أشــهر مــن تاريــخ العقــد ، حــل األجــل ولــم يســدد املدعــى عليــه هــذا املبلغ 
املتبقــي ملوكلــه ، أقــر املدعــى عليــه بالدعــوى ، قــرر املدعــى عليــه أنــه 
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غيــر قــادر علــى الوفــاء يف الوقــت احلاضــر ورغــب يف إلغــاء البيــع وتســليم 
الوحــدة الســكنية للمدعــي بعــد تقديــر اجرتهــا للمــدة التــي بقــى فيهــا 
وحســمها مــن املبلــغ الــذي اســتلمه ، طلــب املدعــي وكالــة الرجــوع 
ملوكلــه ، يف جلســة أخــرى طلــب املدعــى عليــه امضــاء العقــد ، حضــر 
املدعــي أصالــه وطلــب فســخ العقــد ، جــرى االطــاع علــى صــك امللــك ، 
كمــا جــرى االطــاع علــى عقــد البيــع ورصــد مضمونــه ، حضــر احــد 
شــهود العقــد ورصــدت شــهادته ، اختلــف الطرفــان يف تفســير بعــض 
بنــود العقــد ، قــررت احملكمــة أن شــرط بقــاء املبيــع يف ملــك البائــع 
حلــن ســداد كامــل الثمــن شــرط فاســد ملخالفتــه ملقصــود البيــع ، صــدر 
احلكــم بــرد دعــوى املدعــي يف مطالبتــه بفســخ عقــد البيــع، احلكــم 
لــه مطالبــة  بــأن  البيــع ولزومــه ، جــرى افهــام املدعــي  بصحــة عقــد 
املدعــى عليــه بدفــع مــا تبقــى مــن قيمــه املبيــع ، اعتــرض املدعــي علــى 

احلكــم ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ....... القاضــي باحملكمــة العامة بالدمام 
العامــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  لنــا  الــواردة  بنــاًء علــى االوراق 
بالدمــام برقــم 4520يف 1431/6/16هـــ املقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 
31/18041 يف 1431/6/16هـــ حضــر ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ...بالوكالــة عــن ....... مبوجــب الوكالــة الصــادرة 
مــن كتابــة عــدل محافظــة بلقرن برقــم 16يف1431/9/5هـ مجلد1642 
وحضــر حلضــوره ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقم.......
وادعــى األول بقولــه: بتاريــخ 2008/3/26م بــاع موكلــي علــى املدعــى 
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عليــه ...هــذا احلاضــر كامــل الوحــدة الســكنية رقــم)12( مــن العمــارة 
ــة األرض رقــم)70( مــن املخطــط رقــم 1/197 بحــي  ــى قطع املقامــة عل
املنــار بالدمــام العائــدة ملوكلــي مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة 
عــدل الدمــام االولــى برقــم339100401033يف 1426/11/26هـــ بقيمــة 
قدرهــا اربعمائــة وخمســون الــف ريــال ســدد منهــا املدعــى عليــه عنــد 
العقــد مبلــغ وقــدره مائتــا ألــف ريــال علــى أن يســدد الباقــي وقــدره مائتان 
ــع  ــخ البي ــارًا مــن تاري ــال بعــد مضــي ســتة أشــهر اعتب وخمســون ألــف ري
وقــد حــل موعــد الســداد ولــم يســدد املدعــى عليــه ملوكلــي مــن املتبقــي 
شــيئًا حتــى اآلن لــذا أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بدفــع مائتــن وخمســن 
ألــف ريــال ملوكلــي هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب بقولــه : 
مــا ذكــر املدعــي وكالــه يف دعــواه كلــه صحيــح جملــًة وتفصيــًا وأنــا 
غيــر قــادر علــى الوفــاء يف الوقــت احلاضــر وأرغــب يف إلغــاء البيــع وتســليم 
الوحــدة الســكنية ملــوكل املدعــي بعــد تقديــر اجرتهــا للمــدة التــي 
بقيــت فيهــا وحســمها مــن املبلــغ الــذي ملوكلــه وتســليمي املتبقــي هكــذا 
أجــاب وبعــرض ذلــك  علــى املدعــي وكالــة قــال أطلــب إمهالــي للرجــوع 
ملوكلــي لعــرض ذلــك عليــه وإفادتكــم هكــذا قــرر فأجيــب لطلبــه 
ورفعــت اجللســة لذلــك ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي أصالــة ....... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وحضــر حلضــوره ....... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ....... بالوكالــة عــن .......

الثانيــة برقــم  الدمــام  الصــادرة مــن كتابــة عــدل  الوكالــة  مبوجــب 
60822 يف 1/30 1431/2هـــ  جلــد 9149  املخــول للوكيــل فيهــا حــق 
املطالبــة واملداعــاة واملخاصمــة وســماع الدعــاوي والــرد عليهــا وإقامــة 
البينــة والدفــع وقبــول احلكــم واالعتــراض عليــه يف أي دعــوى تقــام منــه 
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أو ضــده وليــس فيهــا حــق اإلقــرار وقــد أعيــدت لنــا املعاملــة بخطــاب 
31يف  رقــم18041/  باحملكمــة  احملفوظــات  قســم  مأمــور 
1431/11/26هـــ وقــال املدعــى أصالــة لقــد أخبرنــي وكيلــي الشــرعي 
... بــأن  املدعــى عليــه ال يســتطيع ســداد باقــي القيمــة وأنــه يرغــب الغــاء 
البيــع وبنــاًء عليــه وألنــه قــد تأخــر عــن ســداد الدفعــة الثانيــة عــن املوعــد 
احملــدد وألن العقــد الــذي بيننــا قــد نــص علــى أن يتــم تســديد الدفعــة 
الثانيــة مــن القيمــة وقدرهــا مائتــان وخمســون ألــف ريــال بحــد أقصــى 
ــاء  ــب إلغ ــذا أطل ــرم يف 2008/6/8م ل ــخ العقــد املب ســتة أشــهر مــن تاري
هــذا البيــع وإلــزام مــوكل املدعــى عليــه بتســليمي الشــقة املباعــة هكذا 
قــرر ثــم يف جلســة أخــرى  حضــر املدعــي أصالــة .......  وأبــرز صــك 
امللكية الصادر من كتابة عدل الدمام األولى برقم 630102010282 
مــن   )70( رقــم  األرض  لقطعــة  متلكــه  املتضمــن  1430/7/13هـــ  يف 
املخطــط رقــم )1/791(الواقــع بحــي الفــردوس بالدمــام واملذكــورة 
حدودهــا وأطوالهــا فيــه ومظهــر هــذا الصــك بتهميشــات تتضمــن انتقــال 
بعــض الشــقق آلخريــن كمــا أبــرز املدعــي العقــد الصادر من ...للتســويق 
العقــاري بتاريــخ 2008/3/26م املتضمــن بيــع ...الوحــدة الســكنية رقــم 
ــى قطعــة األرض رقــم )70(  ــع مــن املبنــى املقــام عل ــدور الراب )12( يف ال
مــن املخطــط رقــم 1/791 بحــي املنــار بالدمــام علــى املدعــو ...بقيمــة 
قدرهــا أربعمائــة وخمســون الــف ريــال عنــد توقيــع العقــد والثانيــة متثــل 
مائتــان وخمســون الــف ريــال تدفــع بحــد أقصــى ســتة أشــهر مــن تاريــخ 
العقــد وقــد مت تســديد الدفعــة األولــى واإلفــراغ بعــد تكملــة املبلــغ وهــذا 
العقــد وفــق ســتة بنــود ومذيــل بتوقيــع كل مــن البائــع واملشــتري وتوقيــع 
الشــاهد ....... وتوقيــع الشــاهد ....... كمــا أحضــر املدعــي معــه ....... 
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ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ...مــن مواليــد عــام 1399 
وبســؤاله عمــا لديــه قــال :ال تربطنــي قرابــة باملدعــي ...وأشــهد هلل تعالــى 
أنــه بتاريــخ 2008/3/26م مت إبــرام عقــد بيـــع عقــــار مــن ....... و....... لدى 
مكتــب ...العقــاري باخلبــر حيــث بــاع ...املذكــور علــى ...املذكــور علــى 
....... املذكــور كامــل الوحــدة الســكنية رقــم )12( مــن الــدور الرابــع 
مــن املبنــى املقــام علــى قطعــة األرض رقم )70( مــن املخطط رقم 1/197 
بحــي املنــار العائــدة ل....... املذكــور مبوجــب الصــك الصــادر من كتابة 
بقيمــة  برقــــم 330104001933 يف 1426/11/26هـــ  األولــى  الدمــام 
قدرهــا أربعمائــة وخمســون ألــف ريــال تســدد علــى دفعتن األولــى قدرها 
مائتــان  قدرهــا  والثانيــة  العقــد  عنــد  ســددت  وقــد  ريــال  ألــف  مائتــا 
وخمســون ألــف ريــال تســدد بحــد أقصــى ســتة شــهور مــن تاريــخ العقــد 
وقــد مت حتريــر عقــد بذلــك ووقعــت عليــه بصفتــي شــاهد هــذا مــا لــدي 
وعليــه أوقــع هكــذا شــهد ثــم ســألت املدعــي عــن الشــاهد الثانــي يف 
العقــد فقــال أطلــب إمهالــي إلحضــاره يف اجللســة القادمــة ثــم يف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي أصالــة ....... وســألته عــن الشــاهد الثانــي فقــال لــم 
أحضــره يف هــذه اجللســة وأطلــب إمهالــي ألمتكــن مــن إحضــاره وســماع 
مــا لديــه هكــذا قــرر وأجيــب لطلبــه ثــم يف جلســة أخــرى احلمــد هلل 
العامــة بالدمــام  ....... القاضــي يف احملكمــة  أنــا  وحــده وبعــد فلــدي 
ــة ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي  حضــر  املدعــي أصال
رقــم ...وحضــر املدعــى عليــه وكالــة ....... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ...مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل 
الدمــام الثانيــة الوكيــل عــن ....... برقــم 27612 وتاريــخ 1432/6/4هـــ 
واملخــول لــه فيهــا حــق املطالبــة واملخاصمــة واملداعــاة وســماع الدعــاوي 
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والــرد عليهــا وإقامــة البينــة واإلقــرار والدفــع وقبــول احلكــم واالعتــراض 
عليــه وذلــك يف أي قضيــة تقــام منــي أو ضــدي أمــام أي محكمــة ويف أي 
جهــة وإنهــاء كافــة اإلجــراءات الشــرعية وجــرى تــاوة مــا ســبق ضبطــه 
مــن الدعــوى ومــا مت بعــد ذلــك فســألت املتداعيــن مبــا دون فصادقــا 
ــم يف جلســة أخــرى  ــه ث ــى ضوئ ــا إكمــال الــازم والنظــر عل ــه وطلب علي
حضــر الطرفــان ويف هــذه اجللســة جــرى عــرض العقــد املوصــوف يف 
جلســة ســابقة لــدى القاضــي الســلف فقــرر بقولــه هــذا العقــد املتفــق 
عليــه بــن موكلــي وهــذا احلاضــر وهــي اتفاقيــة مــن ســبعة بنــود مــع 
متهيــد ســابق لهــا ثــم قــرر بقولــه إن موكلــي مســتعد بدفــع كامــل املبلــغ 
ــى املدعــي قــرر  املتبقــي بشــيك مصــدق هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك عل
بقولــه أطلــب فســخ العقــد بيننــا ولســت راغــب يف إمضــاء البيــع مــع 
ثــم جــرى ســؤالهما عــن تفســير  مــوكل هــذا احلاضــر هكــذا قــرر 
مقصودهمــا يف البنــد ثانيــًا واملتضمــن مــا نصــه : ) مــن املتفــق  عليــه بــن 
الطرفــن أن هنــا العقــد ال يعتبــر بيعــًا ناقــًا مللكيــة الوحــدة إلى الطرف 
الثانــي إال بعــد ســداد كامــل قيمــة الوحــدة إلــى الطــرف األول وإمتــام 
البيــع باإلفــراغ لصالــح الطــرف الثانــي لــدى كاتــب عــدل ( فاســتعد 
كل طــرف منهمــا يف اجللســة القادمــة تقــدمي تفســير ملقصودهمــا لــذا 
فقــد رفعــت اجللســة ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي واملدعــى عليــه 
وكالــة وقــدم املدعــي ورقــة لتفســير البنــد الثانــي  مــن العقــد نصهــا مــا 
يلــي : ) أمــا عــن تفســير البنــد الثانــي مــن العقــد  فهــو أن املبايعــة تلغــى يف 
حــال عــدم قيــام املشــتري بســداد كامــل قيمــة الشــقة خــال ســتة أشــهر 
وأن ال حجيــة لهــذا العقــد اال بعــد إفــراغ الشــقة للمشــتري لــدى كتابــة 
العــدل أي أن العقــد ال يعتــد بــه إذا لــم يتبــع باإلفــراغ لــدى كتابــة العــدل 



78

وهــذا البنــد يلــزم البائــع إفــراغ الشــقة للمشــتري عنــد كتابــة العــدل بعــد 
ســداد املبلــغ يف الســتة أشــهر التاليــة لتوقيــع العقــد ويلــزم املشــتري إعــادة 
الشــقة إلــى صاحبهــا يف حــال عــدم دفعــه للمبلــغ يف املــدة املشــار لهــا 
وهــذا مــا أطلبــه . االســم ....... توقيعــه.......(  ثــم قــرر املدعــي بقولــه هــذا 
مــا لــدي مــن تفســير  للمــادة املشــار إليهــا يف العقــد واالتفاقيــة  وقــد 
كتبــت هــذا التفســير بعــد مراجعــة املكتــب الــذي أجــرى العقــد بيننــا 
ــه إن  ــة قــرر بقول ــه وكال ــى املدعــى علي ــك عل هكــذا قــرر وبعــرض ذل
هــذا التفســير الــذي ذكــره املدعــي غيــر صحيــح وإمنــا الصحيــح ســآتي 
بــه يف اجللســة املقبلــة أطلــب إمهالــي إلحضــاره هكــذا قــرر ثــم يف جلســة 
أخــرى  حضــر الطرفــان وقــدم املدعــى عليــه وكالــة ورقــة نــص احلاجــة 
منهــا مــا يلــي: ) بخصــوص طلــب تفســير البنــد الثانــي يف العقــد املبــرم 
بن ....... وموكلي ....... أفيد فضيلتكم بأنـــه  مفسر يف البند اخلامس 
مــن نفــس العقــد ( .اهـــ . وبالرجــوع إلــى البنــد اخلامــس والــذي نصــه مــا 
يلــي : ) ال يحــق للطــرف الثانــي التصــرف يف الوحــدة موضــوع هــذا العقد 
بــأي تصــرف ناقــل امللكيــة إال بعــد ســداد كامــل قيمتهــا وإفراغهــا لــه 
وامتاكهــا امللــك التــام ويعــد باطــًا أي تصــرف قبــل اإلفــراغ واحليــازة 
قيمتهــا  كامــل  ســداد  حلــن  األول  الطــرف  ملــك  يف  الشــقة  وتعتبــر 
وتســليمها للطــرف الثانــي ( .اهـــ . وبعرضــه علــى املدعــي قــرر بقولــه 
ســبق وأن فســرت املــادة ومــا ذكــره مــن تفســير فهــو راجــع للبنــد الثالــث 
هكــذا قــرر ثــم جــرى ســؤال اخلصمــن ألديكــم إضافــة علــى مــا تقــدم 
فأجــاب كل واحــد منهمــا أن ال مزيــد علــى مــا قدمنــا هكــذا قــررا 
فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث صــادق الطرفــان على 
صحــة  البيــع بينهمــا ودفــع املشــتري أكثــر مــن ثلــث املبلــغ ودخــل املبيــع 
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ــغ املتبقــي  يف حيــازة املشــتري ومبــا أن املدعــي عــدل عــن املطالبــة باملبل
إلــى طلــب فســخ العقــد ومبــا أن عقــد البيــع عقــد الزم ال يفســخ إال برضــا 
الطرفــن واختيارهمــا وال ينفــرد بــه أحدهمــا دون رضــا اآلخــر  واللــزوم 
كمــا يف تعبيــرات الفقهــاء هــو الــذي ال يقبــل الفســخ جــاء يف بدائــع 
الصنائــع للكاســاني رحمــه اهلل  ) 299/5 ( : ) والعقــد الــازم : ال 
يحتمــل الفســخ ( كمــا جــاء يف املنثــور يف القواعــد للزركشــي رحمــة 
اهلل ) 2/ 304 ( : ) الــازم: مــاال يقبــل الفســخ ، أو ال ميكــن الغيــر 
إبطالــه ، واجلائــز عكســه (. ومــا ذكــره املدعــى عليــه أصالــة مــن 
رغبتــه بإقالتــه مــن البيــع يف أول اجللســات فاإلقالــة رفــع عقــد الزم ، 
فابــد مــن رضــى الطرفــن ، وكمــا يشــترط الرضــا يف إثبــات العقــد 
كذلــك يشــترط يف رفعــه وبنــاًء عليــه فإنــه يشــترط احتــاد املجلــس لرفع 
العقــد باإلقالــة كمــا يشــترط إلثباتــه ، ألن معنــى العقــد موجــود فيهــا 
وحيــث لــم تتفــق اإلرادتــن يف مجلــس واحــد واختلفــت فيمــا بعــد ومبــا أن 
الطرفــن قــد اختلفــا يف تفســير البنــد الثانــي وظاهــر البنــد أنــه ال يعتبــر 
بيعــًا ويؤكــده مــا جــاء يف آخــر البنــد اخلامــس حيــث جــاء مــا نصــه 
)تعتبــر الشــقة يف ملــك الطــرف األول حلــن ســداد كل قيمتها وتســليهما 
ــع فهــو  ــي ( وال شــك أن هــذا شــرط مخالــف ملقصــود البي للطــرف الثان
مــن الشــروط الفاســدة وال يعتــد بــه لذلــك كلــه فقــد رددت دعــوى 
العقــد ولزومــه  العقــد وحكمــت بصحــة  املدعــي يف مطالبتــه فســخ 
وأفهمتــه بــأن لــه مطالبــة املدعــى عليــه يف بقيــة املبلــغ وبعــرض احلكــم 
علــى الطرفــن قــرر املدعــي عــدم قناعتــه بــه وقــرر املدعــى عليــه القناعــة 
وطلــب املدعــي االســتئناف فأفهــم بــأن مــدة االعتــراض ثاثــون يومــًا 
ــة تنظيــم الصــك خمســة أيــام إذا مضــت املــدة ولــم يقــدم  تبــدأ بعــد مهل
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الئحــة اعتراضيــة ســقط حقــه يف طلــب االســتئناف ولــه املراجعــة خــال 
املهلــة واملــدة النظاميــة الســتام نســخة احلكــم لاعتــراض عليــه  وبــاهلل 
التوفيــق وختمــت اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــرة،وصلى اهلل 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر يف 1433/08/10هـ.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى رســولنا محمــد وآلــه وصحبــه 
األولــى  احلقوقيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد   ....... بعــد  أمــا 
الــواردة  املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبدينــة الدمــام املســاعد برقــم 
33/2232006 وتاريــخ 1434/2/3هـــ واملقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 
34/305521 وتاريــخ 1434/2/3هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ....... املســجل برقــم 33388994 
قضيــة  يف   ....... ضــد   ....... بدعــوى  اخلــاص  1433/8/21هـــ  وتاريــخ 
حقوقيــة وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه . وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
املعاملــة قّررنــا املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر، ولبيانــه 

حــرر يف 1434/3/9هـــ ، واهلل ولــي التوفيــق .
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: 33439017 تاريُخه: 1433/10/25هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
 َرْقُم الدعوى: 33405137

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34241289 تاريخه: 1434/6/14هـ

بيــع - بيــع ســيارة - فســخ البيــع أو رد ثمــن الســيارة لعيــب فيهــا - تقديــر 
العيــب عــن طريــق قســم اخلبــراء - العيــب يوجــب إمــا اإلمســاك أو 

الفســخ - احلكــم بفســخ البيــع ورد ثمــن املبيــع .

1. ذكــر صاحــب املقنــع )44/2( مــا نصــه: » فمــن اشــترى معيبــا لــم 
يعلــم عيبــه فلــه اخليــار بــن الــرد واإلمســاك«.

2. ذكــر ابــن قدامــة يف املغنــي )522/6( مــا نصــه: »أنــه متــى علم باملبيع 
عيبــًا لــم يكــن عاملــًا بــه فلــه اخليــار بــن اإلمســاك والفســخ ســواء كان 

البائــع علــم بالعيــب وكتمــه أو لــم يعلــم«.
3. مــا روي عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم أنــه اشــترى مملوكا فكتب 
)هــذا مــا اشــترى محمــد بــن عبــداهلل مــن العــداء بــن خالــد اشــترى منــه 

عبــدا أو أمــة الداء بــه وال غائلــة بيــع املســلم واملســلم(
4. ذكر الزحيلي يف الفقه اإلسامي وأدلته )261/4( ما نصه: »يثبت 
خيــار العيــب متــى ظهــر العيــب ولــو بعــد العقــد بزمــن طويــل ويقــول 
أيضــا »وإذا لــم تتوافــر الســامة لــم يتحقــق أيضــًا مبــدأ التعــادل يف 
التبــادل الــذي تقــوم عليــه عقــود املعاوضــات فشــرع هــذا اخليــار حفاظــا 
علــى مبــدأ املســاواة وقــد أثبــت الشــرع هــذا اخليــار ملــن فوجــئ بالعيــب 
بأحاديــث نبويــة متعــددة منهــا )املســلم أخــو املســلم( )ال يحــل ملســلم باع 
مــن أخيــه بيعــًا وفيــه عيــب إال بينــه( وقولــه: )مــن غشــنا فليــس منــا( 
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ادعــى املدعــي بأنــه اشــترى مــن الشــركة املدعــى عليهــا ســيارة جديــدة 
موصوفــة يف الدعــوى وبعــد اســتخدامه لهــا ظهــر فيهــا عيــوب مصنعيــة 
مذكــورة يف دعــواه، ولــذا طلــب إلــزام املدعــى عليهــا باســتام الســيارة 
وتســليمه قيمتهــا ، أنكــر وكيــل املدعــى عليهــا مــا جــاء يف الدعــوى 
تصليــح  وإمنــا  الســيارة  تغييــر  للمدعــي  يخــول  ال  الضمــان  بــأن  ودفــع 
األعطــال الناجتــة عــن خلــل يف التصنيــع أو اســتبدال القطعــة إذا تعــذر 
إصاحهــا ، قــررت احملكمــة تكليــف اخلبــراء بفحــص الســيارة وتقــدمي 
تقريــر عــن ســبب اخللــل فيهــا فأفــادوا بوجــود عيــب يف احملــرك وأنــه 
ال يوجــد ســوء اســتخدام للســيارة ، متــى علــم املشــتري باملبيــع عيبــا 
والفســخ ســواء كان  اإلمســاك  بــن  اخليــار  فلــه  بــه  لــم يكــن عاملــا 
البائــع علــم بالعيــب وكتمــه أو لــم يعلــم ، قضــت احملكمــة بفســخ 
ــى الشــركة املدعــى  ــع الســيارة املذكــورة كمــا حكمــت عل عقــد بي
عليهــا بإعــادة كامــل ثمــن الســيارة إلــى املدعــي، قنــع املدعــي باحلكــم 
وعارضــت عليــه املدعــى عليهــا ، قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة 

ــى احلكــم . عل

وقــال أيضــا »وممــا يثبــت فيــه اخليــار مــا كان محــل العقد عينــا معينة 
أو مشــخصة مــن األعيــان كمــا األرض والــدار والدابــة والســيارة« 

5. املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية .
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
لــدى فضيلــة الشــيخ )........( القاضــي يف  أنــا )....( املــازم القضائــي 
احملكمــة العامــة ببريــدة وبتعميــد فضيلتــه لــي بنظــر هــذه القضيــة 
وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
ببريــدة املســاعد برقــم 33405137 وتاريخ1433/6/16هـــ واملقيــدة يف 
احملكمــة برقــم 331128692 وتاريــخ 1433/6/16هـــ ففــي هــذا اليــوم 
االثنــن املوافــق 1433/6/30هـــ ويف الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــًا 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم )........( ولــم يحضــر املدعى عليه شــركة )........( للســيارات 
ــه مت  ــن أن ــغ املؤرخــة بـــ 1433/6/16هـــ تب ــى ورقــة التبلي وباالطــاع عل
التبليــغ عــن طريــق ســكرتارية الشــركة وبنــاًء علــى املــادة )55( مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد جــرى رفــع هــذه اجللســة إلعــادة التبليــغ 
مرة أخرى ويف هذا اليوم الســبت املوافق 1433/7/5هـ افتتحت اجللســة 
وفيهــا حضــر املدعــي وحضــر حلضــوره )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم )........( بصفتــه وكيــًا عــن املدعــى عليــه مبوجــب 
الوكالة رقم 12152 وتاريخ 1428/2/27هـ الصادرة من كتابة عدل 
الدمــام الثانيــة وبســؤال املدعــي عــن دعــواه أجــاب قائــًا أننــي اشــتريت 
ــل  ــوع )........( مودي ســيارة جديــدة مــن شــركة )........( للســيارات مــن ن
)........( ولكــن انتبهــت للزيــت بعــد مســافة 25000كــم ولــم أخبــر عــن 
نقصــه أثنــاء تغييــره عندهــم وكنــت متابــع للصيانــة عندهــم ففوجئــت 
بــأن الزيــت ينقــص مــن املاكينــة وأخبرتهــم ومت فحصهــا مــع وجــود 
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علــة أخــرى وهــي صــوت قــوي داخــل املاكينــة ثــم قامــوا بإصاحهــا 
اســتمرت  ولكنهــا  املشــكلة  هــذه  مــن  رمبــا  الزيــت  أن  وأخبرونــي 
وراجعتهــم مــرة أخــرى ثــم حجزوهــا عندهــم ثــم أخبرونــي بجاهزيتهــا 
وبعــد ذلــك راجعتهــم للمــرة الثالثــة فأخبرونــي أنهــا حتتــاج إلــى توضيــب 
ولــم يبلــغ مشــيها 50000 ألــف كــم وطالبتهــم بعــدم توضيــب املاكينــة 
ــا أدعــي الغــن يف الســيارة  ــى قيمــة الســيارة وأن ــر عل ألن التوضيــب يؤث
ــزام املدعــى عليــه بإعطائــي ســيارة جديــدة  وطلبــي يف هــذه الدعــوى إل
ــى املدعــى  ــة وإعطائــي ضمــان كامــل وبعــرض الدعــوى عل ــدل احلالي ب
عليــه وكالــة أجــاب بــأن الضمــان ال يخــول للمدعــي تغييــر الســيارة وإمنــا 
تصليــح األعطــال الناجتــة عــن خلــل يف التصنيــع وإذا جتــاوزت نســبة 
التصليــح 80 باملئــة مــن القطعــة فــإن القطعــة تغيــر بالكامــل وال تغيــر 
الســيارة هكــذا أجــاب وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة وحيــث األمــر 
مــا ذكــر فقــد قــررت الكتابــة إلــى كليــة التقنيــة بعنيــزة لتزويدنــا 
فقــد  منهــم  الــرد  ورود  وحتــى  الســيارة  يف  اخللــل  ســبب  عــن  بتقريــر 
رفعــت اجللســة ويف يــوم األثنــن 1433/9/18هـــ افتتحــت اجللســة لــدي 
أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة العامــة ببريــدة نظــرًا النتقــال املــازم 
)........( عــن هــذا املكتــب وفيهــا حضــر الطرفــان وقــد ســبق أن كتبنــا 
للكليــة التقنيــة بخطابنــا رقــم 33/1254617 يف 1433/7/5هـــ فوردنــا 
خطابهــم رقــم 346 يف 1433/8/5هـــ املتضمــن أن اللجنــة املشــكلة مــن 
قســم التقنيــة امليكانيكيــة لفحــص الســيارة أفــادت أنــه ال يوجــد هناك 
ســوء اســتخدام للســيارة كمــا هــو مرفــق بالتقريــر وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه وكالــة أجــاب أطلــب نســخة مــن هــذا التقريــر لعرضــه 
علــى الشــركة وحيــث ال مانــع لــذا فقــد جــرى تزويــده بنســخة منــه كما 
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جــرى ســؤال املدعــي عــن طلبــه فأجــاب بأنــه مــادام أن هــذا عيــب فأنــا 
أطالــب بــرد الســيارة وتســليمي قيمتهــا وقــدره مائــة وســتة وأربعــون ألــف 
ريــال هكــذا أجــاب كمــا جــرى ســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن دعوى 
املدعــي بشــأن شــراء الســيارة فقــال إن مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن 
شــرائه الســيارة نوعهــا )........( موديــل )........( صحيــح هكــذا أجــاب ، 
لذا جرى رفع اجللسة ويف يوم األربعاء 1433/10/25هـ افتتحت اجللسة 
وفيهــا حضــر الطرفــان وقــد جــرى ســؤالهما هــل لديكمــا إضافــة فأفــاد 
املدعــى عليــه وكالــة بــأن الكفالــة احملــدودة للســيارات اجلديــدة تشــمل 
ــاء  ــة التصليحــات الازمــة لتصحيــح األعطــال التــي حتــدث أثن الكفال
مــدة الكفالــة والناجتــة عــن ســوء يف التصنيــع أو املــواد املســتعملة ســيتم 
إجــراء أيــة عمليــة ضبــط الزمــة أثنــاء مــدة الكفالــة ســيتم اســتعمال 
قطــع جديــدة أو قطــع معــاد تصنيعهــا وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أجــاب 
بــأن العيــب ليــس مــن ســوء االســتعمال بــل مــن جدهــا وهــو فيهــا العيــب 
وقــد مت إصاحهــا مــن قبلهــم ولــم تتغيــر هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة واالطــاع علــى قــرار اللجنــة املشــكلة يف 
الكليــة التقنيــة وبعــد االطــاع علــى وثيقــة ملكيــة الســيارة ومبــا أن 
املدعــي يطالــب بــرد الســيارة وتســليمه ثمنهــا واســتنادا ملــا قــرره الفقهــاء 
رحمهــم اهلل يف مضانــه ومنهــم مــا ذكــره صاحــب املقنــع يف اجلــزء الثاني 
صحيفــة )44( مــا نصــه فمــن اشــترى معيبــا لــم يعلــم عيبــه فلــه اخليــار بــن 
الــرد واإلمســاك وذكــر ابــن قدامــة يف املغنــي اجلــزء الســادس صحيفــة 
)522( مــا نصــه »أنــه متــى علــم باملبيــع عيبــا لــم يكــن عاملــا بــه فلــه 
اخليــار بــن اإلمســاك والفســخ ســواء كان البائــع علــم بالعيــب وكتمــه 
أو لــم يعلــم ال نعلــم بــن أهــل العلــم خافــا وإثبــات النبــي صلــى اهلل عليــه 
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وســلم للتصريــة تنبيــه علــى ثبوتــه بالعيــب وألن مطلــق العقــد يقتضــي 
ــه وســلم  ــى اهلل علي ــي صل ــل مــا روي عــن النب ــب بدلي الســامة مــن العي
أنــه اشــترى مملــوكا فكتــب )هــذا مــا اشــترى محمــد بــن عبــداهلل مــن 
العــداء بــن خالــد اشــترى منــه عبــدا أو أمــة الداء بــه وال غائلــة بيــع املســلم 
املســلم( فثبــت أن بيــع املســلم اقتضــى الســامة وألن األصــل الســامة 
والعيــب حــادث أو مخالــف للظاهــر فعنــد اإلطــاق يحمــل عليهــا فمتــى 
فاتــت فــات بعــض مقتضــى العقــد فلــم يلزمــه أخــذه بالعــوض وكان 
لــه الــرد وأخــذ الثمــن كامــا وذكــر الزحيلــي يف الفقــه اإلســامي 
وأدلتــه اجلــزء الرابــع صحيفــة )261( مــا نصــه »يثبــت خيــار العيــب متــى 
ظهــر العيــب ولــو بعــد العقــد بزمــن طويــل ويقــول أيضــا »وإذا لــم تتوافــر 
الســامة لــم يتحقــق أيضــًا مبــدأ التعــادل يف التبــادل الــذي تقــوم عليــه 
عقــود املعاوضــات فشــرع هــذا اخليــار حفاظــا علــى مبــدأ املســاواة وقــد 
أثبــت الشــرع هــذا اخليــار ملــن فوجــئ بالعيــب بأحاديــث نبويــة متعــددة 
منهــا )املســلم أخــو املســلم( )ال يحــل ملســلم بــاع مــن أخيــه بيعــًا وفيــه عيــب 
إال بينــه( وقولــه: )مــن غشــنا فليــس منــا( وقــال أيضــا »وممــا يثبــت فيــه 
اخليــار مــا كان محــل العقــد عينــا معينــة أو مشــخصة مــن األعيــان كمــا 
األرض والــدار والدابــة والســيارة .... » .ملــا ســبق كلــه فقــد فســخت 
عقــد بيــع الســيارة املذكــورة وأن علــى شــركة مــوكل املدعــى عليــه 
إعــادة كامــل ثمــن الســيارة املذكــورة وقــدره مائــة وســتة وأربعــون ألــف 
ريــال وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه 
وكالــة عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف بائحــة اعتراضيــة فأجبــت 
لطلبــه وســيتم تزويــده بنســخه مــن احلكــم وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبيينــا محمــد حــرر يف 1433/10/25هـــ 
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احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ويف 
املعاملــة  وردتنــا  وقــد  اجللســة  افتتحــت  1434/5/21هـــ  الثاثــاء  يــوم 
رئيســها  فضيلــة  خطــاب  رفــق  بالقصيــم  االســتئناف  محكمــة  مــن 
رقــم 332205449 يف 1434/1/24هـــ واملقيــدة برقــم 34232737 يف 
1434/1/27هـــ ماحظــًا علــى احلكــم الصــادر منــي برقــم 33439017 
يف 1433/10/25هـــ مبوجــب القــرار رقم 3414819 يف 1434/1/18هـ 
املتضمــن أنــه »وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
وأوراق املعاملــة لوحــظ مــا يلــي أوال: أن تقريــر اللجنــة املشــكلة مــن 
قســم التقنيــة امليكانيكيــة بكليــة التنقيــة مبحافظــة عنيــزة الــذي 
اســتند عليــه فضيلــة القاضــي يف حكمــه لــم يذكــر فيــه أن العيــب 
املوجــود بالســيارة مصنعــي وال بــد مــن التصريــح بذلــك إضافــة إلــى أن 
هــذا التقريــر لــم يوقــع مــن أعضــاء اللجنــة التــي قامت بإعــداده وال بد من 
ذلــك ثانيــًا: لــم يســأل فضيلتــه ويناقــش املدعــي متــى اكتشــف العيــب 
الــذي يدعيــه بالســيارة وســؤال املدعــى عليــه وكالة عما ذكــره املدعي 
مــن متابعتــه الصيانــة للســيارة لــدى الشــركة وتدويــن ذلــك يف الضبــط 
والصــك ثالثــًا: صــورة وكالــة املدعــى عليــه لــم توثــق مبطابقتهــا ألصلهــا 
رابعــًا: حكــم فضيلتــه بفســخ عقــد الســيارة علــى أن الفســخ يكــون مــن 
املدعــي طالــب الــرد حســب مــا ذكــره العلمــاء وكان علــى فضيلتــه أن 
يعــرض ذلــك علــى املدعــي ثــم يحكــم بثبــوت الفســخ متــى ظهــر موجبــه 
» وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بأنــه جــرت منــا الكتابــة إلــى الكليــة 
التقنيــة مبحافظــة عنيــزة بخطابنــا رقــم 34/316829 يف 1434/2/6هــــ 
فوردنــا خطابهــم رقــم 97 يف 1434/3/10هــــ املتضمــن ســعادة رئيــس 
احملكمــة العامــة ببريــدة املســاعد حفظــه اهلل الســام عليكــم ورحمــة 
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اهلل وبركاتــه حتيــة طيبــة وبعــد ردًا علــى خطابكــم رقــم 34/316829 
وتاريــخ 1434/2/6هـــ والــذي تطلبــون فيــه اإلفــادة عــن ســيارة املواطــن 
)........( نفيدكــم أن قســم التقنيــة امليكانيكيــة بالكليــة أفــاد بأنــه 
طلــب تقريــرًا مفصــًا مــن شــركة )........( للســيارات وقــد تبــن مــن 
التقريــر أنــه مت فــك احملــرك مبراحــل متقدمــة مــن عمــر احملــرك لظهــور 
صــوت باحملــرك ومت تبديــل صمامــات رأس احملــرك وعليــة فــإن هنــاك 
ــوا ســعادتكم خالــص التحيــة  عيــب باحملــرك كمــا هــو مرفــق . وتقبل
والتقديــر واهلل يحفظكــم عميــد الكليــة التقنيــة مبحافظــة عنيــزة 
)........( وتوقيعــه وأمــا املاحظــة الثانيــة : فإنــه جــرى ســؤال املدعــي متــى 
اكتشــف العيــب الــذي يدعيــه فقــال إننــي اكتشــفته مــن يــوم وصــل 
عــداد الســيارة عشــرين ألــف كيلومتــر حيــث حضــرت إلــى الشــركة 
يف مقرهــا يف محافظــة عنيــزة لوجــود صــوت يف املاكينــة فخضــت أن 
تكــون املاكينــة فتــم الفحــص عليهــا ووجــود الزيــت ناقصــًا فقالــوا 
راجــع الشــركة يف بريــدة وقــد راجعــت الشــركة قبــل وصــول العــداد 
خمســة وعشــرون ألــف كيلــو وذكــرت لهــم أن الزيــت ينقــص فقالــوا إن 
الزيــت ال ينقــص حيــث قامــوا بإدخــال الســيارة إلــى داخــل الصيانــة ثــم 
أفادونــي أن الزيــت ال ينقــص وفكــوا العيــار فوجــد أن الزيــت متعــدي 
الكميــة احملــددة ممــا يــدل علــى أنهــم وضعــوا الزيــت فقلــت أن الزيــت 
ينقــص فقالــوا نغيــر لــك الزيــت ونضــع شــطرطون لننظــر هــل ينقــص أم 
ال ؟ مــع أن الزيــت يهــرب مــن أســفل فتــم تغييــر الزيــت ومــازال الصوت يف 
املاكينة وبعد أن مشــيت خمســة آالف كيلو حضرت لديهم للكشــف 
عليهــا لعــل الزيــت نقــص أم ال فقامــوا بالكشــف عليهــا وفعــًا وجــد 
الزيــت ناقصــًا فقالــوا األن صحيــح الزيــت ناقــص وحتتــاج املاكينــة إلــى 
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فــك وهــذه األشــياء املطلوبــة ومنهــا الشــنابر وهــذا معنــاه أنهــا حتتــاج إلــى 
ــم أوافــق والزالــت الســيارة عندهــم هكــذا أجــاب وبعــرض  توظيــب فل
متابعتــه  مــن  املدعــي  عمــا ذكــره  عليــه وكالــة  املدعــى  علــى  ذلــك 
للصيانــة لــدى الشــركة فقــال إننــي لســت فنيــًا وهــذا يتضــح مــن خــال 
الكتالــوج ووضــع اخلتــم عليــه هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
أجــاب إننــي متابــع معهــم وكل مــرة يذكــرون أنــه علــى الضمــان ولــو 
لــم يكــن علــى الضمــان ملــا اســتقبلوني هكــذا أجــاب وأمــا املاحظــة 
الثالثــة فإنــه جــرى إكمــال الــازم حيالهــا وأمــا املاحظــة الرابعــة فــإن 
املدعــي طلــب الفســخ وهــذا مــا حكمــت بــه وبعرضــه عليــه قنــع بــه ملــا 
ســبق كلــه الزلــت علــى مــا حكمــت بــه وقــررت إعــادة املعاملــة إلــى 

محكمــة االســتئناف وبــاهلل التوفيــق . حــرر يف 1434/5/21هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف يــوم األحــد املوافق1434/07/09هـــ افتتحــت 
اجللســة وقــد وردتنــي املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بالقصيــم رفــق 
خطــاب فضيلــة رئيســها رقــم 341318484 يف 1434/6/26هـــ واملقيــدة 
بهــذه احملكمــة برقــم 341318484 يف 1434/6/28هـــ واملرفــق بهــا 
رقــم 34241289 يف 1434/6/14هـــ  األولــى  احلقوقيــة  الدائــرة  قــرار 
املتضمــن املصادقــة علــى احلكــم الصــادر منــي برقــم 33439017 يف 
1433/10/25هـــ ولــذا جــرى إثباتــه والتهميــش مبوجبــه علــى الضبــط 
ــا محمــد وعلــى  ــى نبين ــى اهلل عل وســجل الصــك وبــاهلل التوفيــق ، وصل

آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/7/9هـــ
احلمــد هلل وحــده ويف يــوم االحــد 1434/8/14هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا 
حضــر املدعــي وقــرر انــه اســتلم املبلــغ احملكــوم بــه أعــاه وقــدره مائــة 
وســتة وأربعــون ألــف ريــال مــن الشــركة املدعــى عليهــا وبهــذا االقــرار 



90

تعتبــر القضيــة منتهيــة وال يطالــب أحدهمــا االخــر بخصوصهــا وقــررت 
التهميــش بذلــك علــى الصــك وســجله وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم 

علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/8/14هـــ .
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ثبــوت العيــب وإمضــاء خيــار الفســخ للمشــتري لعــدم ثبــوت مــا يســقطه 

- احلكــم بإعــادة الثمــن للمشــتري والســيارة للبائــع .

بينكــم  أموالكــم  تأكلــوا  ال  آمنــوا  الذيــن  أيهــا  )يــا  تعالــى  قولــه   .1
بالباطــل( ، قــال ابــن العربــي: »يعنــي مبــا ال يحــل شــرعا و ال يفيــد 
مقصــودا« أحــكام القــرآن 97/1 ، وجــاء يف تفســير املنــار 40/5 يف معنــى 
الباطــل : » أنــه مــا لــم يكــن يف مقابلــة شــيء حقيقــي وهــو مــن الباطــل 
والبطــان أي الضيــاع واخلســار ، فقــد حرمــت الشــريعة أخــذ املــال 

بــدون مقابلــة حقيقيــة يعتــد بهــا ممــن يؤخــذ منــه«.
2. حديــث أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه أن النبــي صلــى اهلل عليــه وآلــه 
وســلم قــال: »كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه ومالــه وعرضــه« رواه 

مســلم.
3. قــال ابــن تيميــة رحمــه اهلل: »إن كل مــا يوجــد باملبيــع ممــا ينقــص 
الــرد«  بــه  يثبــت  بــه غــرض صحيــح  يفــوت  القيمــة نقصــا  أو  العــن 

حاشــية ابــن قاســم 442/4 .
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أقــام املدعــي علــى الشــركة املدعــى عليهــا دعــوى فســخ عقــد بيع ســيارة 
واســترداد ثمنهــا لوجــود عيــوب خفيــه بهــا تؤثــر علــى ســامتها وأنه راجع 
الشــركة أكثــر مــن مــرة لإلصــاح دون أن يتــم اإلصــاح علــى الوجــه 
الصحيــح ودفعــت الشــركة املدعــى عليهــا بعــدم صحــة ذلــك فجــرى 
اســتطاع رأي أهــل اخلبــرة والــذي أكــد وجــود بعــض العيــوب بســبب 

4. قــال الشــيرازي -رحمــه اهلل- يف املهــذب( 286/1(: »والعيــب الــذي يــرد 
بــه املبيــع ممــا يعــده النــاس عيبــا فــإن خفــي منــه شــيء رجــع فيــه إلــى 

أهــل اخلبــرة بذلــك اجلنــس« .
5. قــال املــرداوي يف اإلنصــاف: »العيــب هــو مــا ينقــص قيمــة املبيــع 

نقيصــة يقتضــي العــرف ســامة املبيــع عنهــا غالبــا«.
6. مــا قــرره الفقهــاء مــن أن خيــار العيــب يثبــت بــا اشــتراط قــال ابــن 

عابديــن يف حاشــيته 3/5 : »خيــار العيــب يثبــت بــا اشــتراط« .
7. مــا قــرره الفقهــاء مــن أن خيــار العيــب علــى التراخــي قــال البهوتــي 
يف شــرح منتهــى اإلرادات 211/3: »وخيــار عيــب متــراخ ألنــه لدفــع ضــرر 
متحقــق فــا يســقط بالتأخيــر كالقصــاص ، إال إن وجــد دليــل رضــاه 

أي املشــتري«.
8. مــا قــرره الفقهــاء مــن أنــه إذا اختلــف البائــع واملشــتري يف عيــب املبيع 
مــع االحتمــال فالقــول قــول املشــتري بيمينــه قــال البهوتــي رحمــه اهلل: 
»وإن اختلفــا أي البائــع واملشــتري يف معيــب عنــد مــن حــدث العيــب مــع 
االحتمــال فقــول مشــتر بيمينــه إن لــم يخــرج عــن يــده« الــروض املربــع 

.454 /4
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ســوء الصناعــة وعيــوب أخــرى ال ميكــن اجلــزم كونهــا ســوء صناعــة 
أم عيــوب اســتخدام وكمــا أقــر فنــي الشــركة املصنعــة بوجــود بعــض 
عيــوب بالســيارة ونظــرًا ألن القاعــدة اذا اختلــف البائــع واملشــتري يف 
عيــب املبيــع  مــع االحتمــال فالقــول قــول املشــتري بيمينــه لذلــك حكــم 
القاضــي بفســخ عقــد البيــع وإعــادة ثمــن الســيارة للبائــع وإعــادة ملكيــة 
الســيارة للشــركة البائعــة ولــم ترتــض املدعــى عليهــا احلكــم وجــرى 

تصديقــه مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )......( املــازم القضائــي لــدى فضيلــة 
الشــيخ د. )......( القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض وبنــاء علــى 
املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامة بالريــاض )......( 
املســاعد برقــم 33474401 وتاريــخ 1433/07/19هـ املقيدة باحملكمة 
برقــم 331356537 وتاريــخ 1433/07/19هـــ ففــي يــوم االثنــن املوافــق 
1433/8/11هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي)......( ولم يحضر 
ممثــل الشــركة املدعــى عليهــا وقــد أبــرز املدعــي تبليــغ املديــر االداري 
باملنطقــة الوســطى ............. باجللســة املاضيــة كمــا أبــرز خطــاب مديــر 
مركــز شــرطة النســيم برقــم بــدون وتاريــخ 1433/8/7هـــ املتضمــن انــه 
مت ابــاغ املديــر اإلداري للشــركة حســب نســخة التبليــغ املرفقــة ا هـــ 
وعليــه فقــد أذنــت بســماع دعــوى املدعــي غيابيــًا فادعــى املدعــي قائــًا : 
يف اخــر شــعبان مــن عــام 1431هـــ اشــتريت مــن شــركة ......... ســيارة...
ذات اللوحــة .......... صنــع عــام 2011م مببلــغ وقــدره مائتــان وعشــرون 
ألف ريال ، وبعد اســتامي للســيارة اكتشــفت بها عدة عيوب مصنعية 
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منهــا أوال أن الســيارة تتوقــف فجــأة وهــي تســير ممــا يســبب خطــرًا علــي 
وعلــى ابنائــي حيــث اخشــى ان تتوقــف الســيارة وانــا اســير بهــا ممــا يعنــي 
عــدم متكننــي مــن التحكــم بهــا يف الطريــق ثانيًا اكتشــفت ان الفرامل 
ال تعمــل وعندمــا اخبرتهــم بذلــك قالــوا ان يف الفرامــل عيبــًا مصنعيــًا 
وســتأتينا قطــع غيارهــا بعــد عــدة اشــهر مــن املانيــا ثالثــًا اكتشــفت ان 
كمبيوتــر الســيارة ال يظهــر االخطــاء واملشــاكل املوجــودة يف الســيارة 
ــوط ســيئة  ــًا اكتشــفت ان اجلن ــره رابع كضغــط هــواء الكفــرات وغي
انهــم  انهــا انكســرت وقامــوا بتغييرهــا عــدة مــرات ، كمــا  حيــث 
اصلحــوا الســيارة خــارج الوكالــة وهــذا االمــر يفقدنــي ضمــان الســيارة 
فيمــا بعــد ، ولــم ارض بهــذه العيــوب ابــدًا وكنــت كثيــر التــردد علــى 
الشــركة إلصــاح الســيارة وهــي موجــودة عندهــم االن ألنــي وضعتهــا 
عندهــم ورفضــت اســتامها ، اطلــب فســخ البيــع واعــادة كامــل الثمــن 
الــذي ســلمته لهــم وقــدره مئتــان وعشــرون الــف ريــال هــذه دعــواي لــذا 
فقــد قــررت الكتابــة لهيئــة النظــر لتقريــر هــل هــذه العيــوب عيــوب 
أخــرى  اجلــواب ويف جلســة  اجللســة حلــن ورود  ام ال ورفعــت  مصنعيــة 
حضــر املدعــي كمــا حضــر ........... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم .......... بالوكالــة ............ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ............ بوكالتــه عــن............ بصفتــه صاحــب مؤسســة 
يف   ..……… رقــم  التجــاري  الســجل  مبوجــب  للســيارات   ..............
1409/9/11هـــ مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
يف شــمال محافظــة جــدة برقــم 43793 يف 1433/5/15هـــ املخــول فيهــا 
حضــور اجللســات واملدافعــة واملرافعــة وقــد وردنــا وقــد وردنــا كتــاب 
مديــر قســم اخلبــراء برقــم 331509883 يف 1433/8/28هـــ املتضمــن 
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أنــه مت االســتعانة برئيــس مهنــة صناعيــة الريــاض القدميــة ....... وتعــذر 
بــدون  االصــاح  األعطــال حيــث مت  عــن  الكشــف  بقولــه ال ميكــن 
ــة  ــى الســيارة والكشــف عليهــا وبذلــك تعــذر أعضــاء الهيئ الوقــوف عل

عــن كتابــة القــرار اهـــ .
وعليــه فقــد قــررت الكتابــة لــوزارة التجــارة لتقريــر هــل هــذه العيــوب 
اجلــواب ويف جلســة  ام ال ورفعــت اجللســة حلــن ورود  عيــوب مصنعيــة 
أخــرى حضــر املدعــي ............ املــدون هويتــه ســلفا كمــا حضــر املدعــى 
عليــه وكالــة ........... املــدون رقــم هويتــه ووكالتــه ســلفا وقــد وردنــا 
خطــاب وكيــل وزارة التجــارة لشــؤون املســتهلك املكلــف ......... برقــم 

8166/9/5/267/غ وتاريــخ 1433/10/08هـــ واملتضمــن مانصــه: 
1- عــدم عمــل آلــة التنبيــه ووجــود بقعــة زيــت علــى الســيارة قبل االســتام 

وأنــه قــد مت تلميــع الســيارة وإعــادة ضبــط آلــة التنبيه .
2- توقــف الســيارة عــن احلركــة وانطفائهــا فجــأة وهبــوط يف الضغــط 
ــان  ــة الســيد ... عــن ذلــك أفــاد ب ــى الصيان ــة ، أفــاد املشــرف عل املكين
الســيارة املذكــورة قــد ســبق انطفــأت وهــو يقودهــا داخــل الورشــة ، 
وأفــادت الشــركة أنهــا قامــت بعمــل ســمكرة للســيارة مرتــن بســبب 
حــوادث مروريــة لكــن املدعــي أفــاد أنهــا حصلــت بســبب توقــف الســيارة 

املفاجــئ بالطريــق بســبب تعطــل الكمبيوتــر.
إفــادة  األم وحســب  الشــركة  مــن  الــوارد  الفنــي  التقريــر  3- حســب 
بالســيارة يف  امللحــق  الكمبيوتــر  فشــل يف  وجــود   )..........( الوكيــل 
إظهــار التحذيــرات وفشــل الذاكــرة يف قــراءة األخطــاء حيــث لــم يتــم 
تســجيل أي نــوع مــن األعطــال عــن مراجعــة وحــدات التحكــم وذاكــرة 

احلاســب اآللــي بالســيارة وخلــل يف نظــام الكهروميكانيكــي .



96

ــة أفــادت  ــوط األربع 4-وجــود قطــع يف احــد اإلطــارات وكســر يف اجلن
الشــركة بــأن اجلنــوط والكفــرات قــد تعرضــت لصدمــات يف الطريــق 
أدت إلــى تلــف اجلنــوط وأنــه قــد مت تغييــر اجلنــوط األربعــة وكذلــك 
الكفــر املقطــوع مجانــا مــن قبــل شــركة ............. للســيارات بينمــا 
ــرأي  ــا ال ميكــن االخــذ ب ــع وهن يصــر املدعــي أنهــا بســبب ســوء التصني
تلــف  إلــى  تــؤدي  مشــاكل طريــق  أو  حــادث  يوجــد  ال  إذا  الشــركة 
االربعــة جنــوط مــرة واحــدة وأن الشــركة أوضحــت أنهــا تأخــرت بتبديــل 
اجلنــوط بســبب أن اجلنــوط اجلديــدة التــي وصلــت لهــم مــن جــدة كانــت 

ــي عيــب مصنعــي ــر صاحلــة لاســتعمال وهــذا يعن غي
5- قيــام الشــركة بإصــاح الســيارة خــارج الوكالــة يف ورشــة ............. 
لضبــط الزوايــا علــى نفقــة وحســاب الشــركة ............. وهــذا مثبــت 
مبوجــب إفــادة الشــركة وبســؤال الشــركة عــن قيامهــم باســتدعاء 
الســيارة املعيبــة ماركــة ....موديــل 2011 م أفــادو عــن قيامهــم بإجــراء 
االســتدعاء لســيارات بحســب رقــم الهيــكل الــوارد لهــم عــن طريــق 
وبعــد  الســيارة وعليــه  رقــم هيــكل هــذه  الشــركة األم وال يشــملها 
الوقــوف علــى الســيارة وجــد أن جميــع ما ذكــره املدعي صحيح مع عدم 
إمكانيــة احلكــم بــأن العيــوب التــي ذكرهــا املدعــي عيــوب مصنعيــة 
ماعــدا اجلنــوط بهــا عيــوب مصنعيــه أو عيــوب جــراء االســتخدام كمــا 
تدعــي الشــركة مــع ماحظــة أن الســيارة حتــت فتــرة الضمــان وهــي 
ثــاث ســنوات أ . هـــ وبعــرض القــرار علــى الطرفــن قــرر املدعــي قناعــة 
ــة  ــب املهل ــة طل ــه وكال ــى املدعــى علي ــه وبعــرض القــرار عل مبــا جــاء في
يف الــرد عليــه وعليــه جــرى رفــع اجللســة ويف جلســة أخــرى لــدي أنــا........ 
املــازم القضائــي ....... القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض حضــر 
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املدعــي ............. املــدون هويتــه ســلفا كمــا حضــر املدعــى عليــه وكالــة 
............ املــدون رقــم هويتــه ووكالتــه ســلفا وبعــرض مــا مت ضبطــه علــى 
الطرفــن بنــاء علــى املــادة 166 مــن نظــام املرافعــات قــررا املصادقــة 
عليــه وبطلــب مــا اســتمهل ألجلــه املدعــى عليــه أبــرز مذكرتــه اجلوابيــة 
املكونــة مــن ورقــة واحــدة واملؤرخة يف 1434/3/17هـــ وباالطاع عليها 
وجــد مــا نصــه: اشــارة الــى خطــاب وزارة التجارة رقــم 8166/9/5/267  
بتاريــخ 1433/10/08هـــ واملكــون مــن خمســة نقــاط لذلــك ســوف نبــن 

مــا ذكــر علــى النحــو اآلتــي:
قبــل  التنبيــه  آلــة  عمــل  وعــدم  الســيارة  علــى  زيــت  بقــع  وجــود  أواًل: 
االســتام يرجــى العلــم بــان إجــراء فحــص مــا قبــل التســليم هــو عمــل 
اساســي وضــروري جلميــع الســيارات الــواردة مــن املصنــع واســتنادًا لذلــك 
الفحــص يتــم ضبــط منســوب جميــع الســوائل بالســيارة والكشــف علــى 
ضغــط هــواء اإلطــارات وكذلــك عمــل آلــة التنبيــه وجميــع األجهــزة 
املســاعدة وإزالــة جميــع الشــحومات التــي متواجــدة علــى جســم الســيارة 
واملقصــود بــه حفــظ اجلســم اخلارجــي للســيارة لعوامــل الشــحن وخافــة
ثانيــا : انطفــاء الســيارة فجــأة وهبــط ضغــط املاكينــة ..  يرجــى العلــم 
واإلحاطــة بــأن الســيارة لــم تتوقــف أثنــاء الســير مــع وجــود مهنــدس 
الورشــة ولكــن قبــل البــدء بالــدوران أمــر طبيعــي نتيجــة عــدم تشــغيل 
ــى اإلطــاق.  ــواردة عل ــه عاقــة بحــوادث ال ــة وليــس ل الســيارة ملــد طويل
حيــث الســيارة تعمــل بطريقــة تلقائيــة ال تعتمــد علــى البطاريــة امنــا علــى 
الدينامــو الــذي يقــوم بشــحن البطاريــة وامــداد جميــع وحــدات التحكــم 

ــرة الضمــان ــة علمــا أن الســيارة حتــت فت ــاء املطلوب بالكهرب
ثالثــا:  يرجــى العلــم بــأن جميــع أجهــزة الفحــص )الكمبيوتــر بالســيارة( 
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خلــل  أي  بهــا  يوجــد  وال  الظــروف  جميــع  يف  طبيعــي  بشــكل  تعمــل 
يذكــر وتقــوم بقيــاس جميــع األعطــال إن وجــدت ،وعــدم تســجيل أي 
أخطــاء هــو الدليــل بــأن جميــع مكونــات الســيارة تعمــل يشــكل جيــد. 
وان التقريــر املرفــق ضمــن أوراق القضيــة و املقــدم مــن املدعــي لــوزارة 
التجــارة واملوجــود منــه صــورة يف ملــف القضيــة ليــس مــن الشــركة األم 
ــم بــان هــذا التقريــر يتــم  أو الوكيــل ) .................. (. كمــا يرجــى العل
طباعتــه عــن طريــق أجهــزة الكمبيوتــر خاصــة بالورشــة بعــد توصيلهــا 
ــم  ــة التــي تت ــة وذلــك ضمــن إجــراءات البرمجــة املصنعي بأجهــزة الصيان
بصفــة يوميــه جلميــع ســيارات ...كمــا يرجــى العلــم بــان لفــظ كلمــة 
)wronging يفيــد حتذيــر وليــس فشــل( واملذكــور إمامــه عبــارة 
عمليــة بــدء التشــغيل الكهربائــي مــن املقــود الكهربائــي وكذلــك 
بالذاكــرة  املخزنــة  الكــود  قــراءة  إمــام  املذكــور  التحذيــر  كلمــة 
وهــذه ال يفيــد عطــل بتلــك األجــزاء املذكــورة وإمنــا تنبيــه للفنــي والــذي 
يعمــل علــى الســيارة ويجــري عمليــة برمجــة لألجــزاء التــي يتوجــب عليــه 
عملــة بعــد االنتهــاء مــن كل عمليــة برمجــة للتأكيــد بــان هــذه الوحدات 
تعمــل تلقائــي مــع العميــل بعــد خــروج الســيارة مــن الورشــة لذلــك إن تلــك 
التقاريــر املطبوعــة يتــم طبعــا بصفــة أوامــر للفنيــن بإجــراء الفحوصــات 
التــي يجــب االنتهــاء منــه قبــل خــروج الســيارة وهــي ليســت حتذيــرات 
للعميــل أو أي شــخص آخــر، ومبراجعــة الصفحــة التاليــة لهــذا التقريــر 
جتــدو أيضــا أن التقاريــر تطالــب العامــل الفنــي بالتأكيــد يف النظــر إلــى 
ــا العبارتــن الســابقتن.  ــر مبــا فيه ــا لتحذي ــوب عليه كل مــا هــو مكت
اطــاع  مــن  مانــع  لدينــا  ليــس  فــأن  ذكــره  ســبق  ممــا  وللتأكيــد 
فضيلتكــم علــى تقاريــر مماثلــه الســيارات أخــرى أو جميــع الســيارات 
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التــي بداخــل الورشــة مــع عمــل شــرح مفصــل للتقاريــر الصــادرة مــن 
أجهــزة التحكــم يف الســيارة وطبيعــة عمــل الفنيــن يف التعامــل معهــا.
رابعــا:   يرجــى العلــم واالحاطــة بــأن جميــع جنــوط ... واملســتوردة عــن 
طريــق شــركة االم مت فحصهــا باملختبــرات والتــي مت حتديهــا مــن وزارة 
التجــارة والتــي تفيــد بــان جميــع جنــوط ســيارات ... قــد اجتــازت جميــع 
االختبــارات األزمــة لتتحمــل الصدمــات الطبيعيــة للطــرق ومــع ذلــك مت 
تغيرهــا للعميــل بصفــة مجانيــة كنــوع مــن اخلدمــة اإلضافيــة تقديــرا 
لعمــاء ... ( مرفــق صــورة مــن نتيجــة االختبــارات والتــي تثبــت مــا ســبق 

ذكــره.
خامســا:  إلصــاح وضبــط الزوايــا مت تغييــر الــذراع األمامــي األميــن علمــا 
بــأن ضبــط الزوايــا يتــم يف ورشــة ........... بإشــراف مــن مؤسســة .......... 
................للســيارات.  للســيارات وأيضــا بصفــة مجانيــة مــن مؤسســة 
ومت فحــص الســيارة علــى الطريــق والتأكــد مــن صحــة إصــاح الزوايــا 
ومطابقتــه املوصفــات الفنيــة املطلوبــة مــن شــركة ... العامليــة. علمــا أنــه 
أثناء وجود ســيارة العميل بالورشــة مت تســليمه ســيارة بديلة من املؤسســة 
وقــد مت إرجاعهــا مــن قبــل العميــل بعــد االنتهــاء مــن إصــاح ســيارته ولــم 
يقــوم العميــل باســتام ســيارته علمــا بأنهــا جاهــزة لاســتام. هــذا مــا 
ــة عــن أي  ــى اســتعداد لإلجاب ــا توضيحــه لفضيلتكــم ، ونحــن عل أردن
استفســارات قــد تطلبونهــا الحقــا.«  وبســؤال املدعــي قــال لــدي بينــات 
أخــرى وأريــد إحضارهــا يف اجللســة القادمــة ، عليــه رفعــت اجللســة ويف 
جلســة أخــرى حضــر املدعــي .............. املــدون هويتــه ســلفا كمــا حضــر 
ــة ................... املــدون رقــم هويتــه ووكالتــه ســلفا  املدعــى عليــه وكال
، وبطلــب مــا اســتمهل ألجلــه املدعــي أبــرز مذكرتــه اجلوابيــة املؤرخــة 
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وإشــارة  فإنــه   »: نصــه  مــا  وجــد  عليهــا  وباالطــاع  1434/4/15هـــ 
إلــى املوضــوع أعاهــا وإلــى مذكــرة وكيــل املدعــى عليــه املقدمــة 
لفضيلتكــم واملؤرخــة بتاريــخ 1434/3/1هـــ والتــي جــاءت مــن املدعــى 
عليــه ردًا علــى التقريــر الفنــي املوضــح بخطــاب وزيــر التجــارة فإننــي 
أتقــدم ملقــام فضيلتكــم بالتعقيــب علــى مــا ذكــره وكيــل املدعــى عليــه 

مبــا يلــي : 
اواًل: فلقــد ورد يف اخلطــاب املقــدم ردًا علــى خطــاب فضيلتكــم مــن 
قبــل وزارة التجــارة والصناعــة وكالــة الــوزارة لشــئون املســتهلك ويف 
مقدمــة اخلطــاب أن املدعــى عليــه قــد أقــر بالعيــوب التــي ســببها رفــع 
هــذه الدعــوى وذلــك مبــا نصــه : )وبحضــور كل مــن املواطــن ............. 
ــر  ــر إقليمــي بشركة........والســيد ............. مدي والســيد ............... مدي
ــي تقــدم بهــا املدعــي  ــوب الت ــة بشــركة ............ ومبراجعــة العي الصيان
والتــي أقــرت الشــركة بهــا ( انتهــى 0 إذًا فــإن املدعــى عليــه قــد اقــر 
املســتهلك  لشــئون  الــوزارة  وكالــة  تقريــر  حســب  املبــاع  يف  بالعيــب 
بــوزارة التجــارة والصناعــة وحيــث إنــه مــن املقــرر شــرعًا ونظامــًا بــان 
خيــار العيــب يثبــت دون احلاجــة إلــى اشــتراطه صراحــة وكــذا الســامة 
وذلــك مــن مقتضيــات العقــد ألنــه مــن عقــود املعاوضــات والتــي تبنــي 
علــى املســاواة حقيقــة وعــادة ، وبالرجــوع إلــى ضمــن مــا جــاء بتقريــر 
خطــاب وزارة التجــارة آنــف الذكــر فلقــد جــاء يف البنــد الثالــث منــه مــا 
نصــه : )حســب التقريــر الفنــي الــوارد مــن الشــركة األم وحســب إفــادة 
الوكيــل ) ... ( وجــود فشــل يف الكمبيوتــر امللحــق بالســيارة يف إظهــار 
التحذيــرات وفشــل الذاكــرة يف قــراءة األخطــاء حيــث لــم يتــم تســجيل 
أي نــوع مــن األعطــال عــن مراجعــة وحــدات التحكــم وذاكــرة احلاســب 
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اآللــي بالســيارة وخلــل يف النظــام الكهروميكانيكــي( انتهــى 0 ممــا 
يشــير إلــى وجــود عيــوب يف الســيارة موضــوع الدعــوى ومنــه فشــل يف آلــة 
التنبيــه وعــدم عملهــا قبــل االســتام وعيــب يف الكمبيوتــر وهــذا مقــرا 
بــه مــن قبــل املدعــى عليــه ممــا يؤكــد إنــه عيــب خفــي لــم يظهــر قبــل 
االســتعمال ولــم اعلــم بــه أنــا املشــتري ممــا يتعــن معــه فســخ عقــد البيــع 
واســترداد مــا دفعتــه مــن ثمــن أخــذه املدعــى عليــه وأن تســتلم الوكالــة 
) املدعــى عليــه ( ســيارتها وأن نصــار إلــى احلالــة التــي كنــا عليــه اقبــل 
ــي مشــترى هــذه الســيارة بغــرض إنهــا ســليمة مــن  التعاقــد ، حيــث إنن
العيــوب علمــًا بــان هــذا العيــب اخلفــي مؤثــرًا يف املبيــع ومــن شــأنه أن 
يجعــل البيــع غيــر صالــح للغــرض الــذي اعــد لــه حيــث أن هــذه العيــوب 
جميعهــا كانــت موجــودة وقــت البيــع وهــي عيــوب تنقــص مــن قيمــة 
املبــاع ومــن نفعــه وإننــي لــم أكــن أعلمهــا ولــو كنــت أعلمهــا ملــا أقدمــت 

علــى شــراء املبــاع  .
ثانيــًا : مــا يريــد إن ينفيــه وكيــل املدعــى عليــه يف البنــد الثانــي مــن 
مذكرتــه مبــا نصــه : ) .... يرجــى العلــم واإلحاطــة بــأن الســيارة لــم 
تتوقــف أثنــاء الســير مــع وجــود مهنــدس الورشــة ( انتهــى ، هــذا يتناقــض 
ــدي وزارة  ــة ل ــة الســيد ... يف أقوال ــى الصيان مــع مــا ذكــره املشــرف عل
التجــارة فهــو قــال يف ثانيــا ممــا جــاء بخطــاب وزارة التجــارة لفضيلتكــم 
مــا نصــه ) توقــف الســيارة عــن احلركــة وانطفائهــا فجــأة أفــاد املشــرف 
علــى الصيانــة الســيد ...عــن ذلــك أفــاد بــأن الســيارة املذكــورة قــد 
ســبق انطفــأت وهــو يقودهــا داخــل الورشــة ( انتهــى . ونفيــد فضيلتكــم 
بــان هــذا االنطفــاء املفاجــئ تكــرر عــدة مــرات لنــا ويف الطريــق العــام 
والســؤال الــذي يطــرح نفســه ملــاذا ســيارة جديــدة يحــدث لهــا مثــل ذلــك 



102

؟؟؟ فــا بــد أن يكــون هنالــك عيــب مصنعــي لــم يعتــرف بــه املدعــى 
عليــه !!! واعترفــت بــه الشــركة األم مصنعــة ومصــدرة هــذه الســيارة يف 
تقريرهــا املرفــق صــورة منــه 0 وإقــرار موظفهــا املشــرف علــى الصيانــة 
مــا هــو إال دليــل يعضــد ذلــك ، وبالتالــي فــإن ذلــك يــدل علــى أن املدعــى 
عليــه كان يعلــم بــكل تلــك العيــوب اخلفيــة وكتمهــا وقــت البيــع ، فعــن 
أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه ) أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم مــر علــى 
صبــرة طعــام - يعنــي كومــة طعــام - فأدخــل يــده فيهــا، فنالــت أصابعــه 
بلــا فقــال : مــا هــذا يــا صاحــب الطعــام ؟ قــال : أصابتــه الســماء يــا 
ــراه النــاس  ــه فــوق الطعــام كــي ي رســول يعنــي املطــر قــال : أفــا جعلت
، مــن غــش فليــس منــي ( أخرجــه مســلم يف كتــب اإلميــان ، بــاب قــول 

النبــي صلــي اهلل عليــه وســلم ) مــن غشــنا فليــس منــا (
مــن  الثالثــة  الفقــرة  يف  عليــه  املدعــى  وكيــل  ذكــره  مــا  إن   : ثالثــا 
مذكرتــه هــذه أقــوال مرســله إذا إننــا ال ندعــى بوجــود عيــب يف جميــع 
الســيارات التــي يبيعهــا املدعــى وإمنــا العيــب واخللــل املصنعــي املعتــرف بــه 
مــن قبــل الشــركة املصنعــة يف الســيارة موضــوع الدعــوى والتــي اســتلم 
ــه ثمنهــا عــدًا نقــدًا دون انتفاعــي باملبــاع وضيــاع وقتــي وجهــدي  موكل

مبــا هــو يعلــم بــه 0
رابعــًا : مــا أشــار إليــه وكيــل املدعــى عليــه يف مذكرتــه يف الفقــرة 
ــه يحــاول التهــرب مــن العيــب  الرابعــة منهــا هــذا غيــر صحيــح حيــث إن
املصنعــي يف اجلنــوط األربعــة ثــم الكفــرات للســيارة املباعــة ولكــن 
ذلــك مــردودا عليــه ومجابــا عليــه مــن قبــل وزارة التجــارة والصناعــة يف 
خطابهــا فقرتــه الرابعــة مبــا نصــه : ) .... وهنــا ال ميكــن األخــذ بــرأي 
تلــف  إلــى  تــؤدي  مشــاكل طريــق  أو  حــادث  يوجــد  ال  إذا  الشــركة 
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تأخــرت  أنهــا  الشــركة أوضحــت  واحــدة ،وأن  مــرة  األربعــة جنــوط 
بتبديــل اجلنــوط بســبب أن اجلنــوط اجلديــدة التــي وصلتلهــم مــن جــده 
كانــت غيــر صاحلــة لاســتعمال وهــذا يعنــي عيــب مصنعــي . ( انتهــى. 
ــه  ــه خطاب ــه بالفقــرة املذكــورة تتناقــض مــع مــا تضمن ــك إجابت وكذل
املرســل لــي ) املرفــق صورتــه ( حيــث أشــار يف الفقــرة التاســعة منــه مــا 
نصــه ) ....... لقــد قضــى العميــل أيــام عديــدة بانتظــار إصــاح عجــات 
الســيارة والســبب كان ال بــد مــن إعــادة طلــب بعــض العجــات مــن جــدة 
. لقــد اســتلمنا العجــات ولكــن لألســف وجدناهــا معطوبــة ( انتهــى 
ــف  ــع تتل ــدة الصن ــاذا ســيارة جدي ــي طــرح نفســه مل ــا الذي .. والســؤال هن
جنوطهــا ؟؟؟؟ إال يــدل ذلــك علــى توفــر العيــب !!! ملــاذا يتــم تغيــر اجلنــوط 
؟؟؟؟ لســيارة لــم يكتمــل عمرهــا عــدة شــهور !!!! بالتالــي فــإن مــا ذكره 
وكيــل املدعــى عليــه بالفقــرة الرابعــة يرقــي بظــال مــن الشــك والريبــة 
حــول تقاريــر الفحــص باملختبــرات التــي ذكرهــا مــن صاحيــة اجلنــوط 
املســتوردة مــن قبلــه وان كان ذلــك ال يعنينــا يف شــيء وغيــر منتــج يف 
الدعــوى بكــون الســيارة موضــوع الدعــوى كان بهــا عيــب مصنعــي 
خفــي يتمثــل يف العيــب املصنعــي للجنــوط التــي مت تغيرهــا ولكــن دون 
ــر  ــدة الســتمرار التوقــف املفاجــئ للســيارة نتيجــة تعطــل الكمبيوت فائ
الــذي يــؤدي إلــى حــدوث كــوارث يف األرواح مــن راكبيهــا ومســتخدمي 
الطريــق العــام وخســارة يف املمتلــكات ثــم الدخــول مــرة ثانيــًا وثالثــة 
مــن  الهــدف  فمــا  إذًا   !!!!! اجلنــوط  تغيــر  دوامــة  وهكــذا يف  ورابعــة 
شــراء مثــل هكــذا ســيارة !!!!!! . هــل قيادتهــا آمنــه !!! أم تــؤدي إلــى 
التهلكــة ؟؟؟ التــي منهــي عنهــا شــرعًا ، فليحضــر املدعــى عليــه تســجيل 
الكاميــرات إلثبــات عــدد املــرات التــي زرت فيهــا الشــركة مــن اجــل 
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إصــاح هــذه الســيارة ، وعــن عقبــة بــن عامــر رضــي اهلل عنــه قــال : 
ســمعت النبــي صلــي اهلل عليــه وســلم يقــول : ) املســلم أخــو املســلم ، وال 
يحــل ملســلم بــاع مــن أخيــه بيعــا وفيــه عيــب فــا بينــه لــه ( )أخرجــه ابــن 
ماجــه يف أبــواب التجــارات بــاب بــاع عيبــًا فليبينــه برقــم 2246 واحلاكــم 
يف مســتدركه 1/2 وصححــه شــرطهما و وافقــه الذهبــي وقــواه ابــن 
تيميــة يف إقامــة الدليــل ص 121وإننــي لــم اعلــم بــكل تلــك العيــوب قبــل 
الشــراء ممــا يتعــن معــه احلكــم لــي بأخــذ الثمــن الــذي دفعتــه كامــًا 
وإنــي ال ارغــب بغيــر ذلــك علمــًا بــأن الســيارة املباعــة يف يــد املدعــى عليــه 
مــن تاريــخ خطابهــم املوجهــة لــي ، ومحاولــة املدعــى عليــه إصاحهــا 
مــا هــو إال تهــرب مــن رد الثمــن وهــذا ظلــم منهــي عنــه بقولــه تعالــي 
) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ال تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل إال أن 
تكــون جتــارة عــن تــراض منكــم ( اآليــة)29( ســورة النســاء ، والظلــم 
يفســد الرضــا يف العقــد كمــا إنــه مــن أكل املــال بالباطــل والظلــم يف 
البيــع فهــو الغــش خامســًا : لقــد أورد وكيــل املدعــى عليــه بالفقــرة 
ــا مت تغيــر  ــه مــا نصــه : ) إلصــاح وضبــط الزواي اخلامســة مــن مذكرت
ــا يتــم يف ورشــة ...........  الــذراع األمامــي األميــن علمــًا بــأن ضبــط الزواي
بإشــراف مؤسســة ..........للســيارات ... ومت فحــص الســيارة علــى الطريــق 
والتأكــد مــن إصــاح الزوايــا ومطابقتهــا للمواصفــات الفنيــة املطلوبــة 
مــن شــركة ... العامليــة .... الــخ ( ، يــا صاحــب الفضيلــة إنــي أشــتري 
ســيارة جديــدة ثــم يحــدث لهــا كل ذلــك وهــى جديــدة ، إضافــة إلــى أن 
التقريــر الفنــي الصــادر مــن الشــركة التــي املدعــى عليــه هــو وكيلهــا 
ــد مــا نصــه : ) أن بالســيارة فشــل  ــًا ( يفي ــه مترجم ) واملرفــق صــورة من
يف قــراءة األخطــاء - وبهــا خلــل يف نظــام القيــادة الكهروميكانيكــي 
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- ومبعاجلــة اخلطــأ أغلــق البرنامــج الدولــي لتطبيقــات الصيانــة الفنيــة 
وانتقــل إلــى التشــخيص للبحــث ضمــن اخلطــأ املوجــودة - لــم يتــم إجــراء 
مطابقــة تــوازن الســيارة ( انتهــى 0 ممــا يعنــي أن املدعــى عليــه تعمــد 
تعطيــل الكمبيوتــر لعــدم ظهــور أيــة عيــوب علــى الســيارة وبعــد تقريــر 
الشــركة األم الــذي أوضــح تلــك العيــوب ملــاذا يصــر املدعــى عليــه بــان 
الســيارة ســليمة وخاليــة مــن العيــوب الصناعيــة والشــركة األم هــي 
ذات نفســها تقــر بذلــك فهــو ادخــل الســيارة إلــى ورشــة ............ إلصــاح 
ــم يجــري لهــا مطابقــة  ــه ل ــا والشــركة املصنعــة للســيارة تقــر بأن الزواي
تــوازن حــن صنعهــا ، كمــا وان املدعــى عليهــا تقــر مبوجــب تقريــر 
باســتدعاء  تقــوم  لــم  بأنهــا  ملقــام فضيلتكــم  املوجهــة  التجــارة  وزارة 
الســيارة موضــوع الدعــوى مــن قبــل الشــركة األم انظــر يف ذلــك إلــى 
الفقــرة اخلامســة مــن هــذا التقريــر مبــا نصــه : ) وبســؤال الشــركة عــن 
قيامهــم باســتدعاء الســيارة املعيبــة ماركــة ... الفئــة اخلامســة موديــل 
2011م أفــادوا عــن قيامهــم بإجــراء االســتدعاء لســيارات بحســب رقــم 
الهيــكل الــوارد لهــم عــن طريــق الشــركة األم وال يشــملها رقــم هيــكل 
ــزام املدعــى  ــي بإل ــات :احلكــم ل هــذه الســيارة ( انتهــى سادســًا : الطلب

عليــه بــرد ثمــن الســيارة وفســخ عقــد البيــع للعيــب 0
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه قــال: أكتفــي مبــا قدمــت وال جديــد 
لقــد حصــل  فقــال:  متــى حصــل  العيــب  عــن  املدعــي  وبســؤال  لــدي. 
تعمــل  ال  التنبيــه  فآلــة  الســيارة  فيــه  اســتلمت  يــوم  ثانــي  مــن  العيــب 
وجهــاز الكمبيوتــر لــم يبــن هــذا العيــب ) ثــم أرجعــت الســيارة لهــم ثــم 
قامــوا بإصــاح جهــاز التنبيــه ولكــن الكمبيوتــر ال يعمــل علــى الوجــه 
ــم تعيبــت الفرامــل وقامــوا بإصاحهــا لــي ثــم حــدث عيــب  ــوب ، ث املطل



106

يف الكمبيوتــر جعــل الســيارة تنطفــئ مــن حالهــا ممــا ســبب حادثــا 
ثــم أرجعــت الســيارة لهــم وأصلحوهــا لــي ثــم صــرت أتــردد عليهــم شــبه 
ذلــك  يبــن  ال  والكمبيوتــر  النقــص  دائــم  الكفــرات  فهــواء  يومــي 
ــي تبــن أنهــا مكســرة وقــد  ــوط الت ــل صــار مــن اجلن ــى أن اخلل ــادة عل زي
أثبتــت وزارة التجــارة أنــه عيــب مصنعــي ، ثــم حــدث حــادث آخــر بنفــس 
ثــم أخــذت الســيارة  لهــم وأصلحوهــا  ثــم أعدتهــا  املشــكلة الســابقة 
ــم آخذهــا حتــى اآلن ،  ــم أرجعتهــا إليهــم ول والزالــت املشــكلة قائمــة ث
وبســؤال املدعــي هــل هــو مســتعد ببــذل اليمــن علــى ذلــك فقــال نعــم ، 
وبســؤاله هــل لديــك مــا تقدمــه فقــال أكتفــي مبــا قدمــت ، وبســؤال 
املدعــى عليــه وكالــة قــال أكتفــي مبــا قدمــت لــذا جــرى قفــل بــاب 
املرافعــة ورفعــت اجللســة للدراســة والتأمــل ويف جلســة أخــرى ويف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي ............ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم …….. وحضــر حلضــوره ….. ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ............. ، وبطلــب اليمــن املدعــي اســتعد بأدائهــا وبعــد 
أن بينــت لــه عاقبــة اليمــن الكاذبــة ومغبتهــا ، أذنــت لــه ببــذل اليمــن 
فقــال: واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو احلــي القيــوم القــوي القاهــر 
ــع عــام 2011  ــة اخلامســة صن ــوع ... 523 الفئ أنــي اشــتريت ســيارة مــن ن
م ذات اللوحــة رقــم ) ..............( مببلــغ وقــدره مائتــان وخمســة عشــر 
ألــف ريــال مــن شــركة ............... للســيارات ، وأنــه قــد حصــل فيهــا 
عيــب مــن ثانــي يــوم اســتلمت فيــه الســيارة فآلــة التنبيــه ال تعمــل وجهــاز 
ــم حــدث عيــب يف  ــم تعيبــت الفرامــل ث ــم يبــن العيــب ، ث ــر ل الكمبيوت
جهــاز الكمبيوتــر جعــل الســيارة تنطفــئ مــن حالهــا ممــا ســبب حادثــا ، 
ثــم حــدث عيــب يف هــواء الكفــرات و جهــاز الكمبيوتــر لــم يبــن هــذا 
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العيــب ثــم حــدث حــادث آخــر بســبب انطفــاء الســيارة مــن حالهــا ، ولــم 
أرض بهــذه العيــوب ولــم تكــن العيــوب ناجتــة عــن اســتخدامي ، وقــد 
راجعــت الشــركة بعــد كل عيــب يف الســيارة واهلل العظيــم. فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة واليمــن ولقولــه تعالــى )يــا أيهــا الذيــن 
آمنــوا ال تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل( قــال ابــن العربــي: »يعنــي 
مبــا ال يحــل شــرعا و ال يفيــد مقصــودا« أحــكام القــرآن 97/1 ، وجــاء 
يف تفســير املنــار 40/5 يف معنــى الباطــل: »أنــه مــا لــم يكــن يف مقابلــة 
شــيء حقيقــي وهــو مــن الباطــل والبطــان أي الضيــاع واخلســار ، فقــد 
حرمــت الشــريعة أخــذ املــال بــدون مقابلــة حقيقيــة يعتــد بهــا ممــن يؤخــذ 
منــه« ، وملــا جــاء يف حديــث أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه أن النبــي صلــى 
اهلل عليــه وآلــه وســلم قــال )كل املســلم علــى املســلم حــرام دمــه ومالــه 
وعرضــه( رواه مســلم ،  وملــا جــاء يف معنــى العيــب عنــد العلمــاء فقــد 
قــال ابــن تيميــه رحمــه اهلل: »إن كل مــا يوجــد باملبيــع ممــا ينقــص العــن 
أو القيمــة نقصــا يفــوت بــه غــرض صحيــح ، يثبــت بــه الــرد« حاشــية 
ابــن قاســم 442/4 . وقــال الشــيرازي رحمــه اهلل يف املهــذب: »1/286 
والعيــب الــذي يــرد بــه املبيــع ممــا يعــده النــاس عيبــا فــإن خفــي منــه شــيء 
رجــع فيــه إلــى أهــل اخلبــرة بذلــك اجلنــس« وقــال املــرداوي يف اإلنصــاف:« 
ــع  ــع نقيصــة يقتضــي العــرف ســامة املبي ــه ومــا ينقــص قيمــة املبي العيب
عنهــا غالبــا« ، وملــا قــرره الفقهــاء مــن أن خيــار العيــب يثبــت بــا اشــتراط 
قــال ابــن عابديــن يف حاشــيته 3/5 : »خيــار العيــب يثبــت بــا اشــتراط«. 
وملــا قــرره الفقهــاء مــن أن خيــار العيــب علــى التراخــي قــال البهوتــي يف 
شــرح منتهــى اإلرادات 211/3 : »وخيــار عيــب متــراخ ألنــه لدفــع ضــرر 
متحقــق فــا يســقط بالتأخيــر كالقصــاص ، إال إن وجــد دليــل رضــاه 
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أي املشــتري« ، وملــا قــرره الفقهــاء مــن أنــه إذا اختلــف البائــع واملشــتري 
يف عيــب املبيــع مــع االحتمــال فالقــول قــول املشــتري بيمينــه قــال البهوتــي 
رحمــه اهلل: « وإن اختلفــا أي البائــع واملشــتري يف معيــب عنــد مــن حــدث 
العيــب مــع االحتمــال فقــول مشــتر بيمينــه إن لــم يخــرج عــن يــده » الروض 
املربــع 4/ 454 ، وملــا قــرره الفقهــاء مــن أنــه متــى علــم املشــتري بالعيــب 
فهــو باخليــار بــن اإلمســاك مــع األرش أو الــرد قــال ابــن قدامــة رحمــه 
اهلل يف املغنــي 108/4:« ومتــى علــم ، يعنــي املشــتري- باملبيــع عيبــا لــم 
ــع  ــار بــن اإلمســاك والفســخ ســواء كان البائ ــه اخلي ــه فل ــا ب يكــن عامل
علــم العيــب وكتمهــا ولــم يعلــم ، ال نعلــم بــن أهــل العلــم يف هــذا خافــا« 
، ومبــا أن املشــتري رفــض اإلمســاك مــع األرش وطالــب بالثمــن مــع رد 
املبيــع ، ومبــا أن تقريــر وزارة التجــارة قــد صــدر مــن خبيــر واخلبيــر أمــن 
كمــا قــرر ذلــك الفقهــاء وملــا جــاء يف قــرار وزارة التجــارة مــن تأييــد 
كام املدعــي مــع عــدم اجلــزم بالعيــوب هــل هــي مصنعيــة أو ال ممــا يعــد 
قرينــة تقــوي جانــب املدعــي خصوصــا مــع جــدة الســيارة ، وملــا جــاء يف 
تقريــر وزارة التجــارة مــن اجلــزم بوجــود عيــب مصنعــي يف اجلنــط ممــا يعد 
قرينــة أخــرى تقــوي جانــب املدعــي ،  ومبــا أن املدعــي لــم يــرض بتلــك 
العيــوب ولــم يصــدر منــه أي فعــل يــدل علــى الرضــا بدليــل تــردده علــى 
مركــز الصيانــة بعــد كل عيــب يحــدث يف الســيارة ومــن ثــم تركــه 
للســيارة عندهــم ، ومبــا أن هــذا العيــب يعــد عيبــا مؤثــرا يف الســيارة 
ال يحقــق املقصــود مــن شــراءها ، وملــا جــاء يف ميــن املدعــي ، ومبــا أن 
املشــتري قــد بــذل الثمــن ليســلم لــه مبيــع ســليم ولــم يســلم لــه فثبــت لــه 
ــه فقــد حكمــت  الرجــوع بالثمــن أو اإلمســاك مــع األرش ، لذلــك كل
وقــدره  املعيبــة  الســيارة  ثمــن  بإعــادة  للســيارات   ......... علــى شــركة 
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مائتــان وخمســة عشــر ألــف ريــال لصالــح املدعــي ............، وبعــرض 
ــى وكيــل الشــركة  ــه ، وبعرضــه عل ــى املدعــي قــرر قناعت احلكــم عل
املدعــى عليــه قــرر عــدم القناعــة فجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم ، 
وأفهــم بــأن مــدة االعتــراض ثاثــون يومــا مــن تاريــخ هــذا اليــوم فــإن تقدم 
باعتراضــه وإال ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة 
ففهــم ذلــك وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم. حــرر يف 1434/4/22هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ املــازم القضائــي لــدى الشــيخ 
......... القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض وبناء على املعاملة احملالة 
لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض برقــم 33474401 
وتاريــخ 1433/07/19هـــ املقيــدة باحملكمة برقــم 331356537 وتاريخ 
1433/7/19هـــ يف يــوم الســبت املوافق1434/07/01هـــ عــادت إلينــا 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بالريــاض رقــم 341370055 وتاريــخ 
1434/6/18هـــ املرفــق بهــا قــرار املاحظــة رقــم 34238979 وتاريــخ 
1434/6/12هـــ واملتضمــن مــا نصــه بعــد املقدمــة:« لوحــظ بــأن فضيلتــه 
قــد ألــزم الشــركة بإعــادة ثمــن الســيارة قبــل أن يقــرر فســخ عقــد البيــع 
للعيــب والبــد مــن ذلــك كمــا أنــه لــم يقــرر بــأن ملكيــة الســيارة تعــود 
إلــى الشــركة وأن لهــا التصــرف بهــا مبــا تشــاء بعــد اكتســاب احلكــم 
القطعيــة فعلــى فضيلتــه ماحظــة مــا ذكــر وإكمــال الــازم ، قاضــي 
اســتئناف ......... توقيــع وختــم ، قاضــي اســتئناف .......... توقيــع وختــم ، 
رئيــس الدائــرة ............ توقيــع وختــم .اهـــ. عليــه أفيــد أصحــاب الفضيلــة 
افتتحــت  قــد ســقطت ســهوا عليــه  مــن ماحظــات  مــا ذكــروا  بــأن 
اجللســة وحضــر الطرفــان ، وذكــرت لهــم بــأن منطــوق احلكــم هــو: 
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لذلــك كلــه فقــد حكمــت بفســخ عقــد البيــع لوجــود العيــب املذكــور 
ومبوجبــه يتــم إعــادة ثمــن الســيارة املعيبــة وقــدره مائتــان وخمســة عشــرة 
ــأن  ــل الشــركة ب ــح املدعــي ................ وأفهمــت وكي ــال لصال ــف ري أل
ــة الشــركة ولهــا أن تتصــرف بهــا مبــا تشــاء بعــد  الســيارة تعــود مللكي
املعاملــة  بإعــادة  وأمــرت   . ذلــك  ففهــم  القطعيــة  احلكــم  اكتســاب 
حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم.  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/7/1هـــ
لــدى  القضائــي  املــازم   .......... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ففــي  بالريــاض  العامــة  احملكمــة  يف  الشــيخ..........القاضي  فضيلــة 
 : الســاعة 00  اجللســة  افتتحــت  هـــ  الثاثاءاملوافــق1434/09/22  يــوم 
02وفيهــا حضــر ....... املدونــة هويتــه ســابقا . وأفــاد بأنــه قد اســتلم شــيك 
مــن املدعــي برقــم 899879مــن البنــك .... مببلــغ وقــدره ) 215.000 ( 
ريــال . وبذلــك تكــون املطالبــة منتهيــة بــن الطرفــن وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 

1434/9/22هـــ
الثالثــة  الدائــرة  نحــن قضــاة  اطلعنــا  فقــد   ... وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  احلقوقيــة  القضايــا  لتمييــز 
بالريــاض  العامــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  لنــا  الــواردة  املعاملــة 
باخلطــاب رقــم 341370055 وتاريــخ 1434/7/3هـــ املرفــق بهــا الصــك 
رقــم 34194877وتاريــخ 1434/4/22هـــ الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
املقامــة  الدعــوى  يف  احلكــم  املتضمــن   ............ الشــيخ  باحملكمــة 
مــن........... ضــد  .......... علــى النحــو املوضــح بالصــك واملتضمــن حكــم 
فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه وباالطــاع على ما أجاب بــه فضيلته 
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رقــم 34238979  بنــاء علــى قرارنــا  بالصــك وصــورة ضبطــه  وأحلقــه 
وتاريــخ 1434/6/12هـــ فقــد قــررت الدائــرة املصادقــة علــى احلكــم 
بعــد اإلجــراء األخيــر . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم .
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: 33477956 تاريُخه: 1433/12/26هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33490485

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34297931 تاريخه: 1434/8/15هـ

بيــع - خيــار العيــب - مطالبــة بــرد ثمــن ســيارة معيبــة - رد دعــوى 
املدعــي لقيامــه ببيــع العــن املعيبــة قبــل املطالبــة بــرد ثمنهــا- بيــع 
املبيــع بعــد تلفــه - مواجهــة املدعــى عليــه بالدعــوى - تقريــر الدفــاع 

املدنــي - تراخــي يف املطالبــة بــرد املببيــع .

1. نــص ابــن قدامــة يف املغنــى: »إذا اشــترى معيبــًا فباعــه ســقط رده ألنــه 
قــد زال ملكــه عنه« 242/6.

2. نــص املــرداوي يف اإلنصــاف: »وإن فعلــه عاملــًا بعيبــه فــا شــيء لــه 
وكــذا لــو تصــرف فيــه مبــا يــدل علــى الرضــا أو عرضــه للبيع أو اســتغله 
وهــو املذهــب يف ذلــك كلــه وعليــه جماهيــر األصحــاب وقطــع بــه 

كثيــر منهــم«398/11 اإلنصــاف مــع الشــرح الكبيــر علــى املقنــع .

تقــدم املدعــي بدعــوى ضــد الشــركة املدعــى عليهــا ) الوكيــل التجاري 
املعتمــد للســيارة املشــتراة ( بأنــه اشــترى مــن أحــد معــارض الســيارات 
ســيارة جديــدة فتفاجــأ يومــا باحتراقهــا بالكامــل لعيــب مصنعــي ال 
بفعــل فاعــل ممــا تعــذر االنتفــاع بهــا فباعهــا بالتشــليح »كومــة حديــد« 
ــزام املدعــى عليهــا بإعــادة مــا ســلمه مــن ثمــن ، فجــرى  لــذا فيطلــب إل
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إقامــة  تأخــره يف  ســبب  وعــن  املصنعــي  بالعيــب  علــم  ســؤاله كيــف 
ــأن ســببه عيــب مصنعــي  ــأن الدفــاع املدنــي أخبــره ب الدعــوى فأجــاب ب
وأنــه تقــدم بشــكوى لــدى الداخليــة ضــد صاحــب املعــرض فدفــع بأنــه 
ال عاقــة لــه بذلــك وأن عليــه أن يقيــم دعــواه ضــد الشــركة املــوردة 
،عليــه وإلقــرار املشــتري ببيعــه الســيارة محــل الدعــوى بعــد ســبعة أشــهر 
مــن تاريــخ شــرائها وألن املدعــي يطلــب إلــزام الشــركة املدعــى عليهــا 
بإعــادة ثمــن الســيارة وطلبــه وإن كان أحــد األمريــن املتاحــن للمشــتري 
العالــم بالعيــب )اإلمســاك مــع األرش أورد الثمــن( عليــه وحلصــر املدعــي 
دعــواه يف طلبــه رد الثمــن وألن الســيارة التــي تصــرف فيهــا املدعــي بالبيع 
هــي أحــد العوضــن وملــا قــرره أهــل العلــم يف هــذه املســألة قال ابــن قدامة 
يف املغنــى: »إذا اشــترى معيبــًا فباعــه ســقط رده ألنــه قــد زال ملكــه 
عنــه« 242/6 ، وقــال املــرداوي يف اإلنصــاف: »وإن فعلــه عاملــًا بعيبــه 
فــا شــيء لــه وكــذا لــو تصــرف فيــه مبــا يــدل علــى الرضــا أو عرضــه 
للبيــع أو اســتغله وهــو املذهــب يف ذلــك كلــه وعليــه جماهيــر األصحــاب 
ــى  وقطــع بــه كثيــر منهــم«398/11 اإلنصــاف مــع الشــرح الكبيــر عل
املقنــع ،عليــه فقــد قــررت الدائــرة صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي 
ــراض  ــه قــرر االعت ــت ســبيل املدعــى عليهــا ، بعــرض احلكــم علي وأخل

فأفهــم بالتعليمــات ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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أنــا ).....( القاضــي باحملكمــة العامــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
مبكــة املكرمــة وبنــاًء علــى أوراق املعاملــة احملالــة الينــا مــن فضيلــة 
رئيــس هــذه احملكمــة برقــم 33490485 يف 1433/7/27هـــ واملقيــدة 
).....( ضــد  برقــم 331414585 يف 1433/7/27هـــ واملتعلقــة بدعــوى 
شــركة ).....( بنــاًء علــى ذلــك فقــد حضــر لــدي يف هــذا اليــوم الثاثــاء 
1433/11/16هـ الســاعة 10 املدعى ).....( ســعودي اجلنســية برقم ).....(

وحضــر حلضــوره املدعــو ).....( بالســجل املدنــي رقــم ).....( بوكالتــه عــن 
).....( ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ).....( و).....( ســعودي مبوجــب 
ســجل مدنــي رقــم ).....( بصفتــه مديــرًا ل).....( احملــدودة املخــول لــه 
أخــر  إلــى  فيهــا  والســير  والشــكاوي  الدعــاوى  وســماع  إقامــة  فيهــا 
درجــة مــن درجــات التقاضــي الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال 
محافظــة جــدة برقــم 28070  يف 1433/3/27هـــ ثــم ادعــى املدعــي يف 
مواجهــة املدعــى عليــه وكالــة قائــا يف حتريــر دعــواه لقــد اشــتريت مــن 
الشــركة املدعــى عليهــا ســيارة نــوع ... موديــل 2006م طــراز ... وكان 
الشــراء بتاريــخ 2006م حيــث اشــتريتها بثمــن قــدره مائتــن ألــف ريــال 
دفعتهــا كاملــة وقــد مكثــت معــي تلــك الســيارة قرابــة ثاثــة أشــهر 
مــن تاريــخ الشــراء إال أنــي تفاجــأت باحتراقهــا بشــكل كامــل وذلــك 
وأفقدنــي  احتراقهــا  إلــى  أدى  الســيارة  يف  مصنعــي  لعيــب  االحتــراق 
االنتفــاع بهــا مــا جعلنــي أقــوم ببيعهــا يف التشــليح مببلــغ ســبعة عشــر ألــف 
ريــال لــذا فإنــي أطلــب احلكــم علــى الشــركة املدعــي عليهــا بإعــادة 
ألــف ريــال هــذه دعــواي  الــذي بذلتــه والبالــغ مائتــن  الثمــن  كامــل 
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وأســأل اجلــواب ثــم ســألته متــى بعــت الســيارة فأجــاب بقولــه لقــد بعتهــا 
بعــد ســبعة أشــهر مــن تاريــخ الشــراء ثــم ســألته عــن كيفيــة معرفتــه 
بــأن احتــراق الســيارة كان بســبب عطــل مصنعــي فأجــاب بقولــه ان 
تقريــر الدفــاع املدنــي والشــرطة والبحــث اجلنائــي أفادونــي بــأن عيبــًا 
مصنعيــًا كان الســبب يف احتراقهــا ثــم ســألته عــن ســبب تراخيــه يف 
مطالبتــه هــذه فأجــاب بقولــه إنــي تقدمــت بشــكاوى يف هــذا املوضــوع 
األولــى رفعتهــا لــوزارة الداخليــة ثــم تركــت متابعتهــا ثــم أقمــت دعــوى 
علــى صاحــب املعــرض الــذي اشــتريتها منــه فقــال انــي لســت مســئواًل 
عــن الســيارة وامنــا شــركة ... هــي املســئولة هكــذا قــال . فبنــاًء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى وال قــرار املشــتري ببيعــه الســيارة محــل الدعــوى 
بعــد ســبعة اشــهر مــن تاريــخ شــرائها وألن املدعــي يطلــب إلــزام الشــركة 
املدعــى عليهــا بإعــادة ثمــن الســيارة البالــغ مائتــن ألــف ريــال وألن طلبــه 
ذلــك وإن كان أحــد األمريــن املتاحــن للمشــتري العالــم بالعيــب وهــي 
امســاك املبيــع بأرشــه وهــو قســط مــا بــن قيمــة الصحــة والعيــب أورده 
وأخــذ الثمــن وحلصــر املدعــي دعــواه يف طلبه رد الثمن وألن الســيارة التي 
تصــرف فيهــا املدعــى بالبيــع هــي أحــد العوضــن وملــا قــرره أهــل العلــم 
يف هــذا اجلانــب حيــث قــال ابــن قدامــة يف املغنــى )) إذا اشــترى معيبــًا 
فباعــه ســقط رده ألنــه قــد زال ملكــه عنــه ((242/6 وقــال املــرداوي يف 
اإلنصــاف ) وإن فعلــه عاملــًا بعيبــه فــا شــيء لــه وكــذا لــو تصــرف فيــه 
مبــا يــدل علــى الرضــا أو عرضــه للبيــع أو اســتغله وهــو املذهــب يف ذلــك 
كلــه وعليــه جماهيــر األصحــاب وقطــع بــه كثيــر منهــم (398/11مــع 
ــى ذلــك فقــد صرفــت النظــر عــن  ــاًء عل ــع بن ــى املقن الشــرح الكبيــر عل
دعــوى املدعــي ..................أخليــت ســبيل املدعــى عليهــا وبذلــك حكمت 
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وبعرضــه علــى املدعــي قــرر اعتراضــه عليــه فأفهمتــه مبراجعــة احلكــم 
خــال عشــرة أيــام مــن تاريخــه الســتام نســخة مــن هــذا احلكــم لتقــدمي 
مــا لديــه حيالــه مــن اعتــراض خــال ثاثــن يومــًا مــن تاريخ اســتامه فإن 
لــم يفعــل خالهــا فــإن حقــه يف االســتئناف يســقط ويكتســب احلكــم 

القطعيــة وبــاهلل التوفيــق حــرر يف 1433/11/16هـــ . 
احلمد هلل وحده وبعد فقد عادت أوراق املعاملة من محكمة االستئناف 
ــاملرفق بهــا قــرار ماحظــة الدائــرة  برقــم 34515117 يف 1434/4/7هـ
احلقوقيــة الثانيــة ذو الرقــم 3457467 يف 1434/3/8هـــ ونــص احلاجــة 
تقــرر  االعتراضيــة  والئحتــه  ضبطــه  وصــورة  الصــك  )بدراســة  منــه 
باألكثريــة إعادتهــا ملاحظــة مــا يلــي 1- لــم جنــد فضيلــة عــرض دعــوى 
املدعــي علــى املدعــى عليــه وكالــة وإجــراء الــازم نحوهــا والبــد مــن 
ذلــك 2- ذكــر املدعــي يف الئحتــه االعتراضيــة أمــور ينبغــي مناقشــتها 
بحضــور الطرفــن وإجــراء الوجــه الشــرعي نحوهــا( اهـــ. عليــه فإنــي 
أجيــب أصحــاب الفضيلــة وفقهــم اهلل تعالــى لــكل خيــر بــأن مــا أشــير 
إليــه يف املاحظــة األولــى فــا شــك أن جــواب املدعــى عليــه أثــر مــن 
اآلثــار الازمــة لصحــة الدعــوى وذلــك ألن قطــع اخلصومــة واملنازعــة 
واجــب وال ميكــن القطــع إال باجلــواب فــكان واجبــا أمــا يف هــذه الدعوى 
فقــد صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي ابتــداء لألســباب التــي ذكرتهــا 
وبالتالــي لــم أرى موجبــا لعرضهــا علــى املدعــى عليــه وكالــة وغيــر خاف 
علــى أصحــاب الفضيلــة مــا قــرره أهــل العلــم مــن أنــه إذا زال املوجــب 
زال املوجــب وأمــا املاحظــة الثانيــة فقــد أعــدت االطــاع علــى الائحــة 
االعتراضيــة فلــم أرى فيهــا مــا يؤثــر علــى مــا حكمــت بــه وبالتالي الزلت 
لتدقيقهــا  االســتئناف  املعاملــة حملكمــة  أوراق  بإعــادة  وأمــرت  عليــه 
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وبــاهلل التوفيــق وصــل اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
حتريــرا يف 1434/4/20هـــ 

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ).....( القاضــي باحملكمــة العامة مبكة 
املكرمــة القائــم بعمــل الشــيخ ).....( خلــف فضيلة الشــيخ ).....( القاضي 
املعاملــة مــن محكمــة  بهــذه احملكمــة حيــث عــادت أوراق  األســبق 
االســتئناف باخلطــاب رقــم 34515117 يف 1434/9/3هـــ رفقهــا الصــك 
الشــرعي رقــم 33477956 يف 1433/12/26هـــ مظهــرًا عليــه بقــرار 
الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف رقــم 34297931 يف 
1434/8/15هـــ املتضمــن وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه 
االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم . قاضــي اســتئناف 
قاضــي   ).....( وتوقيــع   ختــم  اســتئناف  قاضــي    ).....( وتوقيــع  ختــم 
اســتئناف ختــم وتوقيــع  ).....( )لــي وجهــة نظــر( . وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/10/11هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ، فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف 
يف منطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 34/515117وتاريــخ 
1434/7/15هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ).....( 
القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 33477956 وتاريــخ 
1433/12/26هـ ، املتضمن دعوى ).....( ضد ).....( ، وبدراسة الصك 
ــى  ــة املوافقــة عل ــة تقــرر باألكثري ــه االعتراضي وصــورة ضبطــه والئحت
احلكــم . واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم .
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: 34171137  تاريُخه: 1434/3/24هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33526762

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34249959  تاريخه: 1434/6/24هـ

بيــع - طلــب املدعــي باقــي ثمــن املبيــع - البينــة شــهادة الشــاهد واليمــن 
- اليمــن تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعيــن - احلكــم الغيابــي بإلــزام 
املدعــى عليــه أن يســلم للمدعــي املبلــغ املدعــى بــه والغائــب على حجته.

1. حديــث ابــن عبــاس ) أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى بالشــاهد 
واليمن ( رواه مســلم يف صحيحه.

ــه وســلم  ــرة قــال ) قضــى رســول اهلل صلــى اهلل علي 2. حديــث أبــي هري
باليمــن مــع الشــاهد الواحــد ( أخرجــه أبــو داود والترمــذي وابــن ماجــه 

والبيهقــي.
3. قــال ابــن قدامــة : ) وألن اليمــن تشــرع يف حــق مــن ظهــر صدقــه 
وقــوي جانبــه ولذلــك شــرعت يف حــق صاحــب اليــد لقــوة جنبتــه بهــا 
، ويف حــق املنكــر لقــوة جنبتــه فــإن األصــل بــراءة الذمــة، واملدعــي ههنــا 
) أي يف بــاب الشــاهد واليمــن ( قــد ظهــر صدقــه فوجــب أن تشــــرع 

ــني ) 131/14 (  اليمــن يف حقــه ( اهـــ. املغــ
4. قــال ابــن القيــم : »وليــس يف القــرآن مــا يقتضــي أنــه ال يحكــم إال 
بذلــك  أمــر  إمنــا  فــإن اهلل ســبحانه  وامرأتــن  أو شــاهد  بشــاهدين، 
أصحــاب احلقــوق أن يحفظــوا حقوقهــم بهــذا النصــاب ، ولــم يأمــر 
بذلــك احلــكام أن يحكمــوا بــه، فضــًا عــن أن يكــون قــد أمرهــم أال 
يقضــوا إال بذلــك ولهــذا يحكــم احلاكــم بالنكــول واليمــن املــردودة 
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ادعــى املدعــي علــى املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم بعــد تبلغــه 
لشــخصه، أنــه اشــترى منــه ثاثــة رؤوس مــن األغنــام بثمــن إجمالــي 
قــدره ألفــان وســبعمائة وخمســون ريــاال ســلم منــه ثمامنائــة ريــال ولم يســلم 
املبلــغ املتبقــي وقــدره ألــف وتســعمائة وخمســون ريــاال وطلــب إلزامــه 
بتســليم مــا بقــي يف ذمتــه ،بطلــب البينــة مــن املدعــي علــى دعــواه أحضــر 
شــاهدًا، ومت ســماع شــهادته وتعديلــه ،قــرر املدعــي أال بينــة لديــه ســوى 
الشــاهد ،بطلــب اليمــن مــن املدعــي املكملــة للشــاهد اســتعد ببذلهــا، 
ثــم حلفهــا ،مــن  وســائل اإلثبــات التــي جــاءت بهــا الشــريعة اإلســامية 
القضــاء بالشــاهد وميــن الطالــب ،حديــث ابــن عبــاس رضــي اهلل عنــه 
)أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى بالشــاهد واليمــن ( رواه مســلم 
،أكثــر أهــل العلــم يــرون ثبــوت املــال ملدعيــه بشــاهد وميــن ،اليمــن 
تكــون يف جانــب أقــوى املتداعيــن، وأقــوى املتداعيــن يف هــذا البــاب 
هــو املدعــي لوجــود الشــاهد ،لــذ ثبتــت صحــة دعــوى املدعــي فيمــا 

واملــرأة الواحــدة والنســاء املنفــردات ال رجــل معهــن ومبعاقــد القمــط 
ووجــوه اآلجــر وغيــر ذلــك مــن طــرق احلكــم التــي لــم تذكــر يف القــرآن 
.... فطــرق احلكــم شــيء وطــرق حفــظ احلقــوق شــيء آخــر وليــس 
بينهمــا تــازم فتحفــظ احلقــوق مبــا ال يحكــم بــه احلاكــم ممــا يعلــم 
صاحــب احلــق أنــه يحفــظ بــه حقــه ، ويحكــم احلاكــم مبــا ال يحفــظ 
بــه صاحــب احلــق حقــه وال خطــر علــى بالــه مــن نكــول ورد ميــن وغيــر 

ذلــك ( أ هـــ  الطــرق احلكميــة ص )145(
5. املادة اخلامسة واخلمسون من نظام املرافعات الشرعية .
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يدعيــه، واحلكــم غيابيــا بإلــزام املدعــى عليــه أن يســلم للمدعــي املبلــغ 
املدعــى بــه وقــدره ألــف وتســعمائة وخمســون ريــااًل ، ســيتم إكمــال مــا 
يلــزم حيــال إبــاغ املدعــى عليــه باحلكــم ،بعــد رفــع احلكــم حملكمــة 

االســتئناف متــت املصادقــة عليــه .

لــدى  القضائــي  املــازم   ............. أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالريــاض    اجلزائيــة  احملكمــة  يف  القاضــي    ........... الشــيخ  فضيلــة 
ــة  ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل وبن
بالريــاض برقــم 33526762 وتاريــخ 1433/8/14هـــ املقيــدة باحملكمــة 
االثنــن  يــوم   ففــي  هـــ    1433/08/14 وتاريــخ   331539887 برقــم 
وفيهــا   ، املوافــق1434/03/23 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 08 
وادعــى   ............ رقــم  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ................
علــى الغائــب عــن مجلــس احلكــم ............... قائــًا يف دعــواه عليــه : 
اننــي قــد بعــت علــى املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم ثاثــة 
مــن االغنــام اثنــان منهــا مــن نــوع جنــدي واالخــر مــن نــوع املاعــز بقيمــة 
اجماليــة قدرهــا ألفــان وســبعمائة وخمســون ريــال وقــد ســلم لــي  مبلغــا 
قــدره ثمامنائــة ريــال ولــم يســلم املبلــغ املتبقــي وقــدره الــف وتســعمائة 
وخمســون ريــال أطلــب إلزامــه بتســديد املتبقــي يف ذمتــه وقــدره الــف 
وتســعمائة وخمســون ريــال هــذه دعــواي ، وقــد ســبق لنــا طلــب املدعــى 
عليــه املذكــور ملقابلــة خصمــه شــرعًا وتبلــغ باملواعيــد نظاميــًا ولــم 
يحضــر كمــا يتضــح مــن مرفقــات املعاملــة وقــد وردنــا خطــاب محضــر 
اخلصــوم يف هــذه احملكمــة برقــم 331942529بتاريــخ 1433/11/2 
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هـــ واملتضمــن تبلــغ املدعــى عليــه لشــخصه وملــا ســبق واســتنادًا علــى 
املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ونصهــا :) إذا 
غــاب املدعــى عليــه عــن اجللســة األولــى فيؤجــل النظــر يف القضيــة إلــى 
ــغ بهــا املدعــى عليــه ، فــإن غــاب عــن هــذه اجللســة أو  جلســة الحقــة يبل
غــاب عــن جلســة أخــرى دون عــذر تقبلــه احملكمــة فتحكــم احملكمــة 
ــًا مــا لــم يكــن  يف القضيــة ويعــد حكمهــا يف حــق املدعــى عليــه غيابي
غيابــه بعــد قفــل بــاب املرافعــة يف القضيــة فيعــد احلكــم حضوريــًا ( ا.هـــ 
،فلــذا قــررت الســير يف نظــر الدعــوى وطلبــت مــن املدعــي بينــة علــى 
صحــة مــا ادعــى بــه فأجــاب قائــا أنــه ليــس لــدي بينــة علــى  البيعــة اال 
شــاهد واحــد فقــط  وهــو هــذا احلاضــر وأطلــب ســماع شــهادته فأذنــت 
لــه فأحضــر للشــهادة ................. ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل رقــم 
ــى أن للمدعــي  ــدى استشــهاده شــهد قائــا أشــهد هلل تعال ................ ول
يف ذمــة املدعــى عليــه ............... مبلغــا قــدره الــف وتســعمائة وخمســون 
ريــال وذلــك الباقــي مــن قيمــة االغنــام التــي باعهــا املدعــي للمدعــى 
عليــه هكــذا شــهد فجــرى تعديــل الشــاهد التعديــل الشــرعي مــن قبــل 
............... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل رقــم ............... و.............. 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل رقــم ............... مت طلبــت زيــادة بينــة 
مــن املدعــي فأجــاب قائــا أنــه ال بينــة لــدي ســوى هــذا الشــاهد فجــرى 
طلــب اليمــن مــن املدعــي مــع الشــاهد  فاســتعد وحلــف قائــًا : ) واهلل 
العظيــم أننــي قــد بعــت علــى املدعــى عليــه ............... ثاثــة مــن االغنــام 
مببلــغ قــدره الفــان وســبعمائة وخمســون وصــل منهــا مبلغــا قــدره ثمامنائــة 
ريــال والباقــي الــف وتســعمائة وخمســون لــم اســتلمها حتــى االن واهلل 
العظيــم فبنــاًء علــى مــا تقــدم وملــا كان مــن وســائل اإلثبــات التــي جــاءت 
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بهــا الشــريعة اإلســامية القضــاء بالشــاهد وميــن الطالــب ، وألن أكثــر 
أهــل العلــم يــرون ثبــوت املــال ملدعيــه بشــاهد وميــن فقــد روي ذلــك عــن 
ابــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي رضــي اهلل عنهــم وهــو قــول الفقهــاء 
الســبعة وعمــر بــن عبدالعزيــز واحلســن وشــريح وايــاس وعبــداهلل بــن 
عتبــة وابــي ســلمة بــن عبدالرحمــن وربيعــة ومالــك وابــن أبــي ليلــى وابــي 
الزنــاد والشــافعي ، ودليــل ذلــك حديــث أبــي هريــرة قــال ) قضــى رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم باليمــن مــع الشــاهد الواحــد ( أخرجــه أبــو 
داود والترمــذي وابــن ماجــه والبيهقــي ، وحديــث ابــن عبــاس ) أن النبــي 
صلى اهلل عليه وســلم قضى بالشــاهد واليمن ( رواه مســلم يف صحيحه 
وقــال النســائي : اســناده جيــد ) انظــر حتفــة االشــراف 187/5 ( وألن 
القضــاء بالشــاهد واليمــن موافــق ألصــول الشــريعة - فضــًا عــن ثبوتــه 
بالدليــل - مــن حيــث أن اليمــن تكــون يف جانــب أقــوى املتداعيــن، 
وأقــوى املتداعيــن يف هــذا البــاب هــو املدعــي لوجــود الشــاهد ، قــال 
ابــن قدامــة : ) وألن اليمــن تشــرع يف حــق مــن ظهــر صدقــه وقــوي جانبــه 
ولذلــك شــرعت يف حــق صاحــب اليــد لقــوة جنبتــه بهــا ، ويف حــق املنكر 
لقــوة جنبتــه فــإن األصــل بــراءة الذمــة، واملدعــي ههنــا ) أي يف بــاب 
الشــاهد واليمــن ( قــد ظهــر صدقــه فوجــب أن تشــــرع اليمــن يف حقــه ( 
أهـــ املغــــني ) 131/14 ( وقــال ابــن القيــم : ) وليــس يف القــرآن مايقتضــي 
أنــه ال يحكــم إال بشــاهدين ، أو شــاهد وامرأتــن فــإن اهلل ســبحانه 
إمنــا أمــر بذلــك أصحــاب احلقــوق أن يحفظــوا حقوقهــم بهــذا النصــاب ، 
ولــم يأمــر بذلــك احلــكام أن يحكمــوا بــه ، فضــًا عــن أن يكــون قــد 
أمرهــم أال يقضــوا اال بذلــك ولهــذا يحكــم احلاكــم بالنكــول واليمــن 
املــردودة واملــرأة الواحــدة والنســاء املنفــردات ال رجــل معهــن ومبعاقــد 
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القمــط ووجــوه اآلجــر وغيــر ذلــك مــن طــرق احلكــم التــي لــم تذكــر يف 
القــرآن .... فطــرق احلكــم شــيء وطــرق حفــظ احلقــوق شــيء آخــر وليــس 
بينهمــا تــازم فتحفــظ احلقــوق مبــا ال يحكــم بــه احلاكــم ممــا يعلــم 
صاحــب احلــق أنــه يحفــظ بــه حقــه ، ويحكــم احلاكــم مبــا ال يحفــظ بــه 
صاحــب احلــق حقــه وال خطــر علــى بالــه مــن نكــول ورد ميــن وغيــر ذلــك( 
أ هـــ )الطــرق احلكميــة ص )145( وعلــى هــدى مــا تقــدم وحيــث ان 
املدعــي قــد تقــوى جانبــه فيمــا يتعلــق بدعــواه لــذا فقــد ثبــت لــدي صحــة 
دعــوى املدعــي فيمــا يدعيــه وحكمــت علــى املدعى عليــه ............ غيابيا 
بــأن يدفــع للمدعــي املبلــغ املدعــى بــه وقــدره الــف وتســعمائة وخمســون 
ريــااًل وبعــد ذلــك يخلــى ســبيله مــن هــذه الدعــوى وهــو علــى دعــواه متــى 
حضــر ، وبعرضــه علــى املدعــي  قنــع باحلكــم وقــررت إكمــال مــا يلــزم 
حيــال إبــاغ املدعــى عليــه الغائــب باحلكــم حســب التعليمــات ، ثــم رفــع 
لدراســة  االســتئناف  إلــى محكمــة  اإلقتضــاء  حــال  املعاملــة  كامــل 
احلكــم وتدقيقــه حســب املتبــع   وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/3/23هـــ 
الثانيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  احلقوقيــة  القضايــا  لتمييــز 
ــة بالريــاض برقــم  ــة رئيــس احملكمــة اجلزئي ــواردة مــن فضيل ــة ال املعامل
331539887 وتاريــخ 1434/06/14هـــ ملرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ............. املســجل برقــم 34171137  

 ........... ........... ضــد  بدعــوى  اخلــاص  وتاريــخ 1434/3/24هـــ 
ــم يظهــر مــا يوجــب املاحظــة واهلل  وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه ل

ــه وســلم . ــا محمــد وآل ــى نبين ــى اهلل عل املوفــق وصل
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: 34309635  تاريُخه: 1434/8/30هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33540310

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
331583484  تاريخه: 1435/1/11هـ

بيــع - عقــد - ســيارة - فســخ البيــع لوجــود عيــب - ســماع الدعــوى 
غيابيــًا - ميــن االســتظهار - احلكــم حضــوري وفقــًا للنظــام - احلكــم 

بســداد املدعــى عليــه ثمــن املبيــع واســتام الســيارة .

1- مــا ذكــره صاحــب املقنــع -رحمــه اهلل- مــن قولــه: »وإن ســكت املدعــى 
عليــه فلــم يقــر ولــم ينكــر، قــال لــه القاضــي: إن أجبــت وإال جعلتــك 
واإلنصــاف  الكبيــر  الشــرح  مــع  املقنــع  عليــك«  وقضيــت  نــاكًا، 

.)28/446(
الشــرح  قــال صاحــب  املذهــب  وهــو   - اهلل  رحمــه   - املــرداوي  قــال   -2

فيــه. اجلــواب  عليــه  توجــب  عمــا  نــاكل  ألنــه  الكبيــر: 
3- املــواد )17/ج( و)55( و)176( و)178( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 

ولوائحــه التنفيذيــة.
4- املادة )2/103( من نظام املرافعات .

ادعــى املدعــي بأنــه اشــترى مــن الشــركة املدعــى عليهــا ســيارة جديــدة 
موصوفــة يف دعــواه وســلمها ثمنهــا وبعــد اســتام الســيارة واســتخدمها 
الحــظ وجــود عيــوب يف الســيارة مفصلــة يف الدعــوى فطلــب مــن املدعــى 
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عليهــا إصاحهــا ولــم تتجــاوب يف ذلــك؛ لــذا طلب احلكم على الشــركة 
املدعــى عليهــا باســتام ســيارتهم منــه وتســليمه قيمتهــا ، لــم يحضــر 
مــن ميثــل املدعــى عليهــا مــع تبلــغ منســوبيها باحلضــور فقــررت احملكمــة 
مواصلــة الســير يف الدعــوى غيابيــًا ، مت فحــص الســيارة مــن قبــل اخلبراء 
فتبــن وجــود عــدد مــن األعطــال الفنيــة فيهــا ، قــررت احملكمــة توجيــه 
ميــن االســتظهار للمدعــى عليــه علــى أن األعطــال املذكــورة يف تقريــر 
اخلبــراء موجــودة يف الســيارة منــذ أن اســتلمها مــن الشــركة املدعــى 
عليهــا ولــم تكــن بســبب ســوء اســتخدامه فــأدى اليمــن طبــق مــا طلــب 
منــه، قضــت احملكمــة حضوريــا بثبوت صحة دعــوى املدعي وحكمت 
علــى الشــركة املدعــى عليهــا أن تســتلم ســيارتها مــن املدعــي وأن تســلم 
املدعــي ثمــن الســيارة ، عارضــت املدعــى عليهــا علــى احلكم،قــررت 

محكمــة االســتئناف باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بتبــوك وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بتبــوك املكلــف برقــم 33540310 وتاريــخ 1433/08/21 هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331583484 وتاريــخ 1433/08/21 هـــ ففــي 
يــوم الســبت املوافــق1433/11/27 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 09 
وفيهــا حضــر ، )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
الشــركة  املدعــى عليهــا  الشــركة  ميثــل  مــن  ولــم يحضــر   ، )........(
)........( للســيارات وقــد وردنــا مــن محضــر اخلصــوم اإلفــادة موقعــة مــن 
شــخص لــم تبــن صفتــه وكذلــك لــم يوقــع عليهــا محضــر اخلصــوم لــذا 



126

رفعــت اجللســة إلبــاغ املدعــى عليهــا مــرة أخــرى . ويف جلســٍة أخــرى 
حضــر املدعــي ولــم يحضــر مــن ميثــل الشــركة املدعــى عليهــا، وقــد 
وردنــا مــن محضــر اخلصــوم بهــذه احملكمــة اإلفــادة املتضمنــة اســتام 
مديــر الفــرع للشــركة ألصــل ورقــة التبليــغ وعليهــا اســمه وتوقيعــه ؛ لــذا 
ُرفعــت اجللســة إلبــاغ املدعــى عليهــا مــرة أخــرى . ويف جلســٍة أخــرى 
ــل الشــركة  ــم يحضــر مــن ميث ــه ســابقًا ول حضــر املدعــي واملــدون هويت
ــا مــن قســم محضــري اخلصــوم اإلفــادة بتبليــغ  املدعــى عليهــا وقــد وردن
املوظــف )........( وصفتــه معقــب الشــركة وتوقيــع منســوب إليــه علــى 
أصــل ورقــة التبليــغ والســاعة اآلن الثامنــة وخمســون دقيقــة ولــم يحضــر 
اخلامســة  واملــادة  عشــرة  الســابعة  املــادة  مــن  »ج«  الفقــرة  علــى  وبنــاء 
واخلمســون مــن نظــام املرافعــات قــررت ســماع الدعــوى غيابيــًا فقــرر 
مــن  اشــتريت  1433/4/7هـــ  بتاريــخ  أنــه  فيهــا  قائــًا  دعــواه  املدعــي 
الشــركة املدعــى عليهــا الشــركة )........( للســيارات ســيارة مــن نــوع 
لــم  جديــدة  وهــي  اشــتريتها  وقــد   )........( عــام  يف  )صنعــت   )........(
تســتخدم مــن قبــل وســجلت باســمي مببلــغ إجمالــي قــدرة مائــة وســتة 
وثاثــون ألــف ريــال وبعــد اســتلمت الســيارة واســتخدمتها ال حظــت أن 
هنــاك صــوت مــن )اجلرابوكــس( واهتــزاز باملكينــة ودخــول الهــواء 
عبــر النوافــذ يف الســرعات اليســيرة ثــم رجعــت إلــى الشــركة مباشــرة 
يف صبــاح يــوم الســبت 1433/4/10هـــ واطلعتهــم علــى املشــكلة فقــال 
لــي مديــر الشــركة وكذلــك مديــر الصيانــة أن الصــوت الــذي يف القيــر 
أو اجلرابوكــس صــوت طبيعــي يذهــب مــع االســتخدام والوقــت وقــاال 
لــي أيضــا وصــوت الهــواء نحيلــك إلــى قســم الســمكرة وقــام العامــل 
بشــد الربــات وقــال لــي إن هنــاك مشــكلة يف جــرم الســيارة وأنهــا غيــر 
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متوازنــة ولــو فعلــت معــك مــا فعلــت لــن يذهــب صــوت الهــواء ألن هنــاك 
عــدم تــوازن يف هيــكل الســيارة فرجعــت إلــى مديــر الفــرع وأخبرتــه 
ــح لــك مــا  ــه هــذا العامــل وســوف نصل بذلــك وقــال لــي دع عنــك مــا قال
تريــد بعــد أســبوع وقبلــت كامــه وخرجــت ثــم عــدت إليــه بعــد أســبوع 
موقــف  رأيــت  ملــا  ثــم  بعــذر  لــي  يأتــي  مــرة  كل  ويف  مياطلنــي  وأخــذ 
وزارة  فــرع  لــدى  ضدهــم  بدعــوى  تقدمــت  عليهــا  املدعــى  الشــركة 
التجــارة والصناعــة بتبــوك وذلــك يف مطلــع شــهر جمــادى الثانيــة مــن عــام 
1433هـــ ثــم بعــد أن اطلعــوا علــى شــكواي قــام مديــر عــام فــرع وزارة 
الصناعــي  املعهــد  مديــر  إلــى  بالكتابــة  بتبــوك  والصناعــة  التجــارة 
الثانــوي بتبــوك للفحــص علــى ســيارتي هــذه وبعــد الكشــف عليهــا 
أجــاب مديــر املعهــد الصناعــي الثانــوي بالــرد علــى ســعادة مديــر عــام 
فــرع وزارة التجــارة بخطابــه رقــم 428 يف 1433/7/28هـــ واملتضمــن مــا 
يلــي: )ســعادة مديــر عــام فــرع وزارة التجــارة والصناعــة مبنطقــة تبــوك 
ســلمه اهلل الســام عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه ، إشــارة إلــى خطــاب 
واملتضمــن  1433/7/26هـــ  وتاريــخ   641/1538 رقــم  ســعادتكم 
الكشــف علــى الســيارة )........( لصاحبهــا .... والــذي يشــكو مــن وجــود 
خلــل بالســيارة . عليــه نفيدكــم أنــه أثنــاء إجــراء الفحــص علــى الســيارة 
أتضــح مــا يلــي: 1- يوجــد صــوت يف اجليــر بكــس أثنــاء التعشــيق وتبديــل 
عصــا اجليــر . 2- يوجــد بهــا اهتــزاز قــوي علــى احملــرك أثنــاء التعشــيق . 
3- يوجــد صــوت هــواء أثنــاء الســير علــى الطريــق . 4- يوجــد حــذف يف 
الدركســون جهــة اليمــن أثنــاء الســير . وتقبلــوا...... فقــام فــرع وزارة 
فلــم  ودي  بشــكل  املوضــوع  حلــل  الشــركة  فــرع  مبخاطبــة  التجــارة 
للمحكمــة  بالتقــدم  التجــارة  وزارة  فــرع  وأرشــدني  معــه  يتجاوبــوا 
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فتقدمــت بدعــواي هــذه يف 1433/8/21هـــ وعليــه فــإن هــذه األعطــال 
التــي ذكرتهــا وذكرهــا مديــر املعهــد الصناعــي الثانــوي يف خطابــه 
املوجــه لفــرع وزارة التجــارة هــي عيــوب مصنعيــة وال عاقــة لــي بهــا وهــي 
موجــودة يف الســيارة قبــل اســتامها ، مــع العلــم أن الشــركة قــد ضمــت 
لــي عندمــا اشــتريتها منهــم القيــر ) اجلربوكــس( واملاكينــة ؛ لــذا أطلــب 
احلكــم علــى الشــركة املدعــى عليهــا باســتام ســيارتهم منــي وتســليمي 
قيمتهــا وقدرهــا مائــة وســتة وثاثــون ألــف ريــال حــااًل ، هــذه دعــواي . 
وقــررت الكتابــة إلــى ســعادة مديــر املعهــد الصناعــي الثانــوي بتبــوك 
لســؤاله : هــل باإلمــكان اإلفــادة عــن تلــك العيــوب التــي ذكرهــا يف 
خطابــه املوجــه لفــرع وزارة التجــارة أهــي عيــوب مصنعيــة أم بســبب 
اســتخدام املدعــى ، وهــل باإلمــكان إيضــاح عــدد الكيلــوات التــي 
قطعتهــا الســيارة وقــت الكشــف عليهــا وبيــان األعضــاء الذيــن قامــوا 
بالكشــف علــى الســيارة . وُرفعــت اجللســة لذلــك . ويف جلســٍة أخــرى 
حضر املدعي .... واملدون هويته ســابقًا ، ولم يحضر من ميثل الشــركة 
املدعــى عليهــا الشــركة )........( لبيــع الســيارات بصفــة شــرعية ، وقــد 
وردتنــا اإلفــادة رقــم 341939644 يف 1434/8/10هـ واملتضمنة اســتام 
محاســب الشــركة )........( خلطــاب التبليــغ وعليهــا اســمه وتوقيعــه . لــذا 
ُرفعــت اجللســة للتأمــل والدراســة . ويف جلســٍة أخــرى حضــر املدعــي 
)........( واملــدون هويتــه ســابقًا، ولــم يحضــر مــن ميثــل الشــركة املدعــى 
عليهــا الشــركة )........( لبيــع الســيارات بصفــة شــرعية. وقــد وردتنــا 
اإلفــادة مــن محضــر اخلصــوم بهــذه احملكمــة برقــم 342022678 يف 
1434/8/22هـــ واملتضمنــة اســتام مديــر الصنــدوق بالشــركة املدعــى 
عليهــا .... ألصــل ورقــة التبليــغ مبوعــد هــذا اليــوم وعليهــا اســمه وتوقيــع 
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منســوب إليــه. وكنــا قــد كتبنــا إلــى ســعادة مديــر فــرع وزارة التجــارة 
رقــم  بكتابنــا  املدعــي  ذكــره  عمــا  لإلفــادة  بتبــوك  والصناعــة 
341440483 يف 1434/6/18هـ فوردني منه اجلواب برقم 641/1618 
يف 1434/7/3هـــ واملتضمــن: )نفيدكــم بأن )........( تقدم لنا بشــكوى 
مــن  يشــكو  للســيارات يف 1433/6/21هـــ،   )........( الشــركة  ضــد 
التــي اشــتراها منهــم، ومت مخاطبــة  وجــود أعطــال فنيــة يف ســيارته 
الشــركة للعمــل علــى إصــاح الســيارة، وقــد تعهدت الشــركة بإصاح 
تلــك األعطــال، وطلــب قطــع الغيــار، لكــن الشــركة لــم تــف بوعدهــا، 
وبعــد ذلــك مت حتويــل الســيارة للمعهــد املهنــي الصناعــي بتبــوك؛ لفحــص 
الســيارة وإثبــات وجــود األعطــال املصنعيــة، وبعــد صــدور التقريــر مت 
إلــزام الشــركة بإدخــال الســيارة للصيانــة؛ إلصــاح األعطــال الــواردة 
يف التقريــر، وبعــد أســبوع طلبــوا مــن املذكــور اســتام ســيارته ولــم يتــم 
إصــاح أي عطــل فنــي بالســيارة وال زالــت الشــركة متاطــل يف إصــاح 
الســيارة... ( انتهــى. وباالطــاع علــى املرفقــات وجــدت ورقــة مفادهــا: ) 
يف يــوم األربعــاء 1434/6/7هـــ وبنــاء علــى الشــكوى املرفوعــة مــن األخ 
)........( إلــى وزارة التجــارة مت الشــخوص علــى مقــر الوكالــة الشــركة 
)........( للســيارات بتبــوك الســاعة التاســعة والنصــف ومت مقابلــة مديــر 
ــي الصــادر مــن  ــر الفن ــه بالتقري ــه: )........( ومواجهت الفــرع )........( هويت
األول:  البنــد  1433/7/28هـــ  428 يف  رقــم  الصناعــي  املهنــي  املعهــد 
صــوت القيــر، وأفــاد أنــه حتــت االســتدعاء ولــم يتــم عملــه يف الســيارة 
وســوف يتــم إجــراء اخلدمــة الازمــة أمــا باقــي البنــود فتخضــع الســيارة 
للخدمــة والصيانــة عنــد الوكالــة حتــت الضمــان ويســلم ســيارة بديلــة. 
ممثــل وزارة التجــارة )........( توقيــع منســوب إليــه ومديــر الفــرع )........( 
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وتوقيــع منســوب إليــه. ( انتهــى وقــد وردنــي مــن مديــر املعهــد املهنــي 
الصناعــي اجلــواب برقــم 187 يف 1434/7/2هـــ وبرفقــه اإلفــادة مــن 
رئيــس قســم احملــركات واملتضمنــة أنــه ال ميكــن حتديــد هــل األعطــال 
مــن  حتديــد  ميكــن  ال  وأنــه  االســتخدام،  ســوء  بســبب  أم  مصنعيــة 
بأرقــام  املعهــد  يحتفــظ  وال  األعطــال،  هــذه  وجــود  عــن  املســؤول 
الكيلــوات التــي قطعتهــا الســيارة أثنــاء الكشــف عليهــا، أمــا األعضــاء 
الذيــن قامــوا بالكشــف على الســيارة فهــم: )........(، )........(، )........(، 
)........( انتهــى. ومرفــق بــه التقريــر الصــادر منهــم. فســألت املدعــي عمــا 
اســم  وتتضمــن  االســتمارة  أصــل  فأبــرز  الســيارة  لهــذه  متلكــه  يفيــد 
املدعــي )........( ورقــم ســجله املدنــي )........( وأنــه ميلــك الســيارة التــي مــن 
نــوع )........(صنعــت عــام 2012م ورقــم لوحتهــا )........( وأرفــق باملعاملــة 
صــورة مصدقــة منهــا، وعليــه وبعــد التأمــل والدراســة وبنــاء علــى مــا جــاء 
يف دعــوى املدعــي ومــا جــاء يف إفــادة مديــر املعهــد املهنــي الصناعــي مــن 
وجــود هــذه األعطــال الفنيــة يف محــرك الســيارة واالهتــزاز القــوي يف 
احملــرك أثنــاء التعشــيق وغيرهــا ممــا جــاء يف إفادتــه يف هــذا الوقــت 
الوجيــز مــن شــراء املدعــي للســيارة الشــركة املدعــى عليهــا ولــم جتــر 
العــادة مبثــل ذلــك، وبنــاء علــى مــا جــاء يف إفــادة مديــر فــرع وزارة التجارة 
مــن أن املدعــي تقــدم إليهــم بشــكواه ضــد املدعــى عليهــا بعــد مــرور 
بإصــاح  تعهــدت  الشــركة  وأن  منهــا  الســيارة  شــراء  مــن  شــهرين 
األعطــال احلاصلــة يف الســيارة وأدخلتهــا عندهــا وأخرجتهــا مــن غيــر أن 
تنهــي هــذه األعطــال وملــا جــاء يف اإلفــادة التــي أرفقهــا ســعادة مديــر فــرع 
وزارة التجــارة مــن أنــه خــرج إلــى الشــركة منــدوب مــن الفــرع وقابــل 
ــه هــذه اإلشــكاالت  ــا وعــرض علي ــر فــرع الشــركة املدعــى عليه مدي
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التــي أثبتهــا التقريــر الفنــي املشــار إليــه بعاليــه وأقــر بهــا مديــر الشــركة 
املدعــى عليهــا وتعهــد بإصاحهــا وذكــر أنهــا حتــت الضمــان ثــم لــم 
إبــاغ منســوبي الشــركة املدعــى  يجــر أي شــيء حيالهــا، وألنــه مت 
عليهــا عــدة مــرات مبواعيــد متفرقــة ولــم يحضــر مــن ميثلهــا ولــم يقــدم 
دفاعــه للمحكمــة بعــد علمهــم بهــذه الدعــوى وملــا ذكــره صاحــب املقنع 
-رحمــه اهلل- مــن قولــه: »وإن ســكت املدعــى عليــه فلــم يقــر ولــم ينكــر 
قــال لــه القاضــي: إن أجبــت وإال جعلتــك نــاكا وقضيــت عليــك. قــال 
املــرداوي- رحمــه اهلل-: وهــو املذهــب. قــال صاحــب الشــرح الكبيــر - 
رحمــه اهلل- ألنــه نــاكل عمــا توجــه عليــه اجلــواب فيــه«. انظــر املقنــع مــع 
الشــرح الكبيــر واإلنصــاف )28/446( انتهــى. وملــا جــاء يف الائحــة 
الثانيــة مــن املــادة الثالثــة بعــد املائــة مــن نظــام املرافعــات مــا نصــه: »إذا 
تخلــف اخلصــم عــن احلضــور الســتجوابه بــدون عــذر مقبــول أو امتنــع عــن 
ــة للخصــم ، عــّده  ــة عــن االســتجواب دون مبــرر، ولــم تكــن بين اإلجاب
القاضــي نــاكًا ، وأجــرى مــا يلــزم شــرعًا«. طلبــت مــن املدعــي ميــن 
ــه  ــر املشــار إلي ــى أن هــذه األعطــال املذكــورة يف التقري االســتظهار عل
موجــودة يف الســيارة منــذ أن اســتلمها مــن الشــركة املدعــى عليهــا ولــم 
ــا بعــد أن أذنــت لــه واهلل  تكــن بســبب ســوء اســتخدامه، فحلــف قائ
العظيــم أن هــذه األعطــال التــي وجــدت يف الســيارة والتــي ذكــرت يف 
بســبب  تكــن  لــم  الصناعــي  املهنــي  املعهــد  مــن  الصــادر  التقريــر 
اســتخدامي وهــي موجــودة يف الســيارة منــذ أن اســتلمتها مــن الشــركة 
املدعــى عليهــا واهلل العظيــم هكــذا حلــف فبنــاء علــى مــا تقــدم فقــد 
ثبــت لــدي صحــة دعــوى املدعــي وحكمــت على الشــركة املدعــى عليها 
أن تســتلم ســيارتها مــن املدعــي وأن تســلم املدعــي ثمــن الســيارة وقــدره 
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مائــة وســتة وثاثــون ألــف ريــال حــاال ويعــد هــذا احلكــم حضوريــًا يف حق 
الشــركة املدعــى عليهــا وعليــه قــررت بعــث صــورة مصدقــة مــن هــذا 
ــه  احلكــم للشــركة املدعــى عليهــا وتســليمه مــن ميثلهــا وإفهامــه بــأن ل
ثاثــن يومــا مــن تاريــخ االســتام لــه أن يقــدم اعتراضــه خالهــا وإن 
تأخــر عنهــا ســقط حــق الشــركة يف االعتــراض واكتســب احلكــم 
القطعيــة بنــاء علــى املــادة )176 ، 178( مــن نظــام املرافعــات وختمــت 
هــذه اجللســة الســاعة الثامنــة والنصــف وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعن.
احلمــد هلل والصــاة علــى رســول اهلل أمــا بعــد : فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة 
الدائــرة احلقوقيــة األولــى يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة تبــوك علــى 
املعاملــة الــواردة مــن احملكمــة العامــة بتبوك برقــم 331583484 وتاريخ 
1434/9/23هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ )........( 
وفقــه اهلل برقــم 34309635 وتاريــخ ضبطــه، واملذكــرة االعتراضيــة 
املقدمــة مــن املدعــى عليــه وأوراق املعاملــة تقــررت باألكثريــة املصادقــة 
علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبه 

وســلم .
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: 34258649 تاريُخه: 1434/7/3هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33627459

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34364026  تاريخه: 1434/11/19هـ

بيــع - عقــد - بيــع أرض - دعــوى غــن يف الثمــن - مطالبــة بفســخ بيــع 
أرض باعهــا مــورث املدعــن لوجــود غــن يف ثمنهــا- خيــار الغــن يســقط 

مبــا يــدل علــى الرضــا - احلكــم بــرد الدعــوى .

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة الــواردة 
يف تســبيب حكمــه .

ادعــى وكيــل املدعــن بــأن املدعــى عليــه اشــترى مــن مــورث موكليــه 
األرض املوصوفــة يف الدعــوى بثمــن فيــه غــن واضــح مســتغا كونــه 
ال درايــة لــه بأســعار العقــار، ولــذا فقــد طلــب إبطــال البيــع املذكــور 
ــة اآلن كمــا  ــا الفعلي ــوازي قيمته ــه أو دفــع مــا ي وإعــادة األرض ملوكلي
األجــزاء  مقابــل  ملوكليــه  تعويــض  بدفــع  عليــه  املدعــى  إلــزام  طلــب 
املقتطعــة مــن األرض لصالــح الدولــة والتــي حصــل علــى تعويــض عنهــا ، 
أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف الدعــوى ودفــع بأنــه ال يوجــد بينــه وبــن 
مــورث املدعــن أي عاقــة ومعرفــة أو عقــد فهــو قــد اشــترى األرض محل 
الدعــوى مــن شــخص ثالــث كان قــد اشــتراها مــن مورثهــم، دعــوى 
املدعــن غيــر مقبولــة فضــًا عــن بينتهــا ألن مورثهــم بــاع األرض محــل 
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الدعــوى واســتلم الثمــن ثــم شــاهد املشــتري يتصــرف فيهــا بالبيــع والبنــاء 
والغــرس والتعويــض مــن قبــل الدولــة واالســتام ولــم يعــارض علــى ذلــك 
حتــى وفاتــه بعــد البيــع بزمــن طويــل جــدًا ممــا يــدل علــى قناعتــه بالثمــن 
أو رضــاه بالغــن علــى فــرض حصولــه ، قضــت احملكمــة بــرد الدعــوى 
حيــث لــم يتبــن لهــا حــق للمدعــن فيمــا يطالبــون بــه ، قنــع املدعــى 
عليــه باحلكــم وعــارض عليــه املدعــي، قــررت محكمــة االســتئناف 

املصادقــة علــى احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )....( القاضــي يف احملكمــة العاّمــة 
باألحســاء )....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( 
مبوجــب وكالتــه عــن )....( ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة باألحســاء برقــم 33294177 وتاريــخ 
مبوجــب  ســعودي   )....( عــن  وكالتــه  أحضــر  كمــا  1433/10/9هـــ 
الســجل املدنــي رقــم )....( و )....( ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
)....( و )....( و )....( ســعودية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( و)....( 
ســعودية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( ســعودية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم )....( الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة باألحســاء رقــم 
33300809 وتاريــخ 1433/10/11هـــ عنــه كمــا أحضــر وكالتــه عــن 
)....( ســعودي اجلنســية مبوجب الســجل املدني رقم )....( و )....( ســعودي 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( و )....( ســعودية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم )....( و )....( ســعودية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( و 
)....( ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( و )....( الصــادرة مــن 
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وتاريــخ   33301047 رقــم  باألحســاء  الثانيــة  العــدل  كتابــة 
1433/10/11هـــ كمــا أحضــر وكالتــه عــن )....( ســعودي بالســجل 
املدنــي رقــم )....( الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة باألحســاء رقــم 
33339299 وتاريــخ 1433/10/28هـــ وجميــع موكليــه هــم ورثــة )....( 
الســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( مبوجــب صــك حصــر اإلرث 
يف   1200100611003310009 برقــم  احملكمــة  هــذه  مــن  الصــادر 
مبوجــب  ســعودي   )....( عليــه  املدعــى  حضــر  كمــا  1431/1/16هـــ 
الســجل املدنــي رقــم )....( وقــال املدعــي وكالــة إن دعــوى موكلــي 
محــررة ومكتوبــة وأطلــب كتابــة نصهــا ووجدنــا نصهــا قام املدعــو)....( 
التــي كان  1414/10/22هـــ  )....( يف  موكلــي  مــورث  أرض  بشــراء 
ميلكهــا بالصــك املرفــق صورتــه باملعاملــة رقــم 845 الصــادر مــن كتابــة 
ألفــًا  البالــغ مســاحتها مائــة وأربعــة وســتون  عــدل األحســاء األولــى، 
ومائتــان واثنــن متــرًا مببلــغ مليــون وســتمائة ألــف ريــال ، وذلــك بطريــق 
الغــن الواضــح والتغريــر والتضليــل واملخادعــة، والــذي دبــر هــذا األمــر 
وتولــى كبــره هــو املدعــو )....( املدعــى عليــه حيــث إنــه يعلــم بحكــم 
عملــه يف أمانــة األحســاء وال يــزال موظفــًا فيهــا إلــى اآلن، وبحكــم 
صلتــه الوثيقــة آنــذاك بقســم األراضــي وغيرهــا مــن أقســام األمانــة يعلــم 
مبخططاتهــا املســتقبلية التــي ســوف تعتمــد يف التطويــر العمرانــي يف 
األحســاء، حيــث قــام بتكــرار التــردد علــى مــورث موكلــي الــذي كان 
أميــًا كبيــرًا يف الســن ومــن أهــل الباديــة ، وال دراية له بأســعار األراضي 
مــن  األمانــة  بــه  تنــوي  يــدري مبــا  أن  عــن  املدينــة فضــًا  والعقــار يف 
مخططــات مســتقبلية ومشــاريع طــرق يف األحســاء ونــزع ملكيــات، ولم 
يكتــف.... بذلــك بــل أرســل أشــخاصًا )نحتفــظ بأســمائهم وقــت طلبهــم 
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لــإلدالء بشــهاداتهم ( لهــم معرفــة مبــورث موكلــي إلقناعــه ببيــع األرض 
وإظهــار عيــوب فيهــا مــن كونهــا بــدون كهربــاء وبعيــدة عــن العمــران 
وأنهــا ال تســوى أكثــر مــن مليــون ريــال بينمــا يف احلقيقــة أنهــا تســاوى 
أواًل  الصــورة  )....( يف  يظهــر  ال  ولكــي  املبلــغ  هــذا  أضعــاف  آنــذاك 
وينكشــف أمــره وتظهــر خبيئتــه ولكــي ال يبــدو انــه اســتغل معلومــات 
األرض  لشــراء   )....( باملدعــو   دفــع  منهــا،  لإلفــادة  وظيفتــه  بحكــم 
وتســجيلها باســمه ، وملزيــد مــن اإليهــام وإلظهــار األمــر علــى أنــه مت 
بطريقــة طبيعيــة مت بعــد فتــرة مــن الزمــن إدخــال الشــريك املدعــو  )....( 
بربــع مشــاع مــن األرض يف 1415/1/24هـــ أي بعــد ســنة وثاثــة أشــهر 
مــن شــراء األرض، وقــد مت بالفعــل تنفيــذ املخطــط املعتمــد يف املنطقــة 
التــي فيهــا أرض مــورث موكلــي مــن قبــل األمانــة بعــد ســنتن مــن تاريــخ 
بيعــه ، واقتطعــت احلكومــة أجــزاء مــن األرض املذكــورة علــى فتــرات 
متفاوتــة ومت تعويــض املذكوريــن بأراضــي مقابــل االقتطــاع موضــح 
تفاصيلهــا يف ظهــر الصــك املذكــور )ونأمــل مــن فضيلتكــم االطــاع 
علــى صكــوك أراضــي التعويضــات مــن احلكومــة للمذكوريــن ملعرفــة 
شــراكة املذكوريــن الثاثــة فيهــا( وبعــد مــرور الســنة الثالثــة مــن تاريــخ 
البيــع أي يف 28 / 7 / 1417هـــ وانتهــاء التعويــض للمذكوريــن وحســب 
تخطيــط الثاثــة املذكوريــن مت إدخــال املدعــى عليــه )....(كشــريك 
ثالــث مشــاع يف األرض املذكــورة ، ومــن خــال هــذا الترتيــب والدخــول 
املتتابــع للشــركاء )يف شــراكة باملشــاع وليــس بيعــا ملســاحة محــددة( 
ودخــول )....(كآخــر الشــركاء للتغطيــة علــى تدبيــره املذكــور، فــا 
يتصــور عقــًا الدخــول يف ملــك مشــاع بهــذه الطريقــة املرتبــة إال تأكيــدًا 
التفــاق ســابق لكــون الثاثــة شــركاء يف هــذا األمــر منــذ البدايــة، ومت 
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عــن  والتظليــل  والتعميــة  للتمويــه  الطريقــة  بهــذه  األدوار  هــذه  توزيــع 
حقيقــة مــا جــرى بحيــث بخــس حــق مــورث موكلــي بأكثــر مــن جهــة 
بالغــن يف الســعر يف وقــت البيــع واســتغال جهلــه مبــا ســتؤول إليه أرضه 
 )....( معرفــة  ظــل  يف  هــذا  واســتغل  الثمــن  وتضاعــف  تخطيــط  مــن 
باملخطــط املرســوم لــألرض مبــا يشــبه يف الشــريعة بتلقــي الركبــان 
املنهــي عنــه ، وأيضــا دفــع مــورث موكلــي لبيــع األرض حتــت اإلحلــاح 
وإرســال معــارف لــه ال يعلمــون مــا رســم لألرض ال قناعــه بالبيع وكذلك 
تعييــب )....( لــألرض وتقليــل قيمتهــا ببعدهــا عــن العمــران وعــدم وصــول 
اخلدمــات لهــا، وبهــذا تكــون إرادة مــورث موكلــي معيبــة بالتدليــس 
والغــرر مبــا يــوازي اإلكــراه ، )وال يحــل مــال امــرئ إال بطيــب مــن 
نفســه( ولبيــان حجــم الغــن الــذي وقــع فيــه مــورث موكلــي فــإن ســعر 
تــوازي قيمتهــا  ارتفــع بحيــث أصبــح  التخطيــط  اعتمــاد  بعــد  األرض 
حاليــًا مــا يقــارب مائتــن مليــون ريــال وال يتصــور أن أرضــًا قيمتهــا مليــون 
وســتمائة ألــف ريــال تتضاعــف قيمتهــا مائــة وأربعــن مــرة ممــا يؤكــد 
حجــم الغــن الــذي وقــع ملــورث موكلــي والــذي تــويف مبجــرد علمــه 
مــن فضيلتكــم  آمــل  لــذا  املذكوريــن حزنــًا وكمــدًا  مــن  باخلديعــة 
مــورث  الــذي وقــع علــى  الظلــم والغــن  إزالــة  يلــي :1-  التكــرم مبــا 
موكلــي بإبطــال البيــع املذكــور للحيثيــات املذكــورة أعــاه وإعــادة 
قيمتهــا  يــوازي  مــا  دفــع  أو  املذكوريــن  ملوكلــي  املذكــورة  األرض 
الفعليــة اآلن املســتحقة لهــم. 2- إلــزام املدعــى عليــه بدفــع التعويــض 
ملوكلــي مقابــل األجــزاء املقتطعــة مــن أرضهــم املذكــورة مــن احلكومــة 
الــذي حصــل عليــه املذكــورون بــدون وجــه حــق هــذه دعــواي وبعرضهــا 
علــى املدعــى عليــه قــال إجابتــي مكتوبــة ونصهــا )إشــارة إلــى املعاملــة 
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املنظــورة لــدى فضيلتكــم واملتعلقــة بالدعــوى املقامــة ضــدي مــن قبــل 
 28 وتاريــخ   331906735 برقــم  واملقيــدة   )....( عــن  وكالــه   )....(
منهــا  صــورة  املرفــق  دعــواه  الئحــة  علــى  وباطاعــي  /1433/10هـــ 
املتضمنــة أننــي اشــتريت مــن مــورث املدعــي يف عــام 1414هـــ أرضــًا يف 
)....( جنــوب غــرب )....( بطريــق التغريــر والتضليــل واملخادعــة والغــن .. 
إلــخ كمــا ذكــر يف صحيفــة دعــواه .وعليــه أفيــد فضيلتكــم مبــا يلــي : 
أوالً : أريــد أن انــوه عــن اختــاف أســم املــوكل بــن الائحــة املقدمــة 
والئحــة  1434/1/11هـــ  جلســة  يف  اســتلمتها  والتــي  النمــوذج  ضمــن 
الدعــوى املســتلمة يف 1433/10/28هـــ واطلــب االطــاع علــى التوكيــل 
وتاريخــه ثانيــًا: أنــه ال يوجــد أرض لــي )....( إال مــا اشــتريته مــن قبــل 
املدعــو )....( ولــم أشــتري أي أرض مــن مــورث املدعــي وعليــه ال توجــد أي 
ــًا: لقــد مت اتهامــي بأننــي غــررت  عاقــة أو عقــد بينــي وبــن مورثــه ثالث
وضللــت وخدعــت مورثــه وإنــي اســتغليت وظيفتــي وهــذه االتهامــات إذا 
ــة  ــم رمــز العدال ــب مــن فضيلتكــم وأنت ــي أطل ــا فأنن ــم يقــدم مــا يثبته ل
وخليفــة اهلل يف أرضــه بتطبيــق املــادة الرابعــة مــن قواعــد احلــد مــن آثــار 
تقــدم  مــن  أن  واملتضمــن  الباطلــة  والدعــاوى  الكيديــة  الشــكاوى 
بدعــوى خاصــه وثبــت للمحكمــة كــذب املدعــي يف دعــواه فللقاضــي 
أن ينظــر يف تعزيــره وللمدعــى عليــه املطالبــة بالتعويــض عمــا حلقــه مــن 
ضــرر بســبب هــذه الدعــوى وكذلــك مــا تضمنتــه الائحــة التنفيذيــة 
لنظــام املرافعــات الشــرعية مــن اســاليب للوصــول ملأربــه ومبتغــاه، وهــو 
مــا حصــل بالفعــل كمــا ذكرنــا يف الئحة االدعاء املنظــورة لفضيلتكم 
مبحاولتــه أن ال يظهــر يف الصــورة إال متأخــرًا لــذر الرمــاد يف العيــون 
هــذا مــا لــدي مــن إجابــة وحضــر يف هذه اجللســة )....( الســعودي بالســجل 
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املدنــي رقــم )....( وقــال إننــي اشــتريت األرض محــل الدعــوى مــن مــورث 
املدعــن لنفســي يف عــام تاريــخ 1414/10/22هـــ وســلمت ثمنهــا ومت 
اإلفــراغ لــي ومــا ذكــره املدعــي وكالــة غيــر صحيــح وقــد بعــت ربــع 
هــذه األرض مشــاعة )....( يف عــام 1415هـــ وربيــع آخــر .... هــذا احلاضــر 
يف عــام 1417هـــ و مت التهميــش علــى الصــك الــذي بيــدي بذلــك و الصــك 
برقــم 845 /1 وتاريــخ 1414/10/22هـــ كمــا قمــت ببيــع ربــع ثالــث 
مشــاع علــى أخويــي الشــقيقن )....( و )....( وقــد متــت املقاســمة فيمــا 
بيننــا وكل واحــد منــا نصيبــه حتــت يــده ولكــن الصــك مشــاع ومت 
عمــارة كل جــزء بالكامــل وال أوافــق علــى مــا يطالــب بــه املدعــن علمــا 
أننــي اشــتريت مــن مــورث املدعــن وكان مخطــط املنطقــة رقــم 4/400 
جنــوب )....( معتمــد ومعــروف مــن اجلميــع وكانــت عاقتــي مبــورث 
وقــال  بشــيء  يطالبنــي  ولــم  باســتمرار  لزيارتــي  ويأتــي  قويــة  املدعــي 
املدعــى عليــه .... إننــي اســتلمت الربــع اخلــاص بــي وكان عبــارة كثبــان 
مــن الرمــال وقمــت بعمارتــه وبنــاء ســكن خــاص وأحــواش وزراعتــه 
بالنخيــل بالكامــل وحفــر اآلبــار رقــم ) 4 / 5 ( التــي تنــص علــى أنــه )إذا 
ثبــت لناظــر القضيــة أن دعــوى املدعــي كيديــه حكــم بــرد الدعــوى ولــه 
احلكــم بتعزيــر املدعــي مبــا يردعــه( رابعــًا: صاحــب الفضيلــة مــن املعلــوم 
لــدى فضيلتكــم أن العبــرة باحلــال وليــس باملــآل ولفضيلتكم االســتعانة 
بــذوي اخلبــرة للتأكــد مــن األســعار يف تلــك املنطقــة يف ذلــك احلــن واآلن 
كمــا نفيــد فضيلتكــم عــن عــدم الصــدق الــوارد يف املذكــرة املســلمة 
مــن وكيــل املدعــي يف جلســة 1434/1/11هـــ حيــث ذكــر نصــًا )أن 
يــوازي قيمتهــا  ارتفــع بحيــث أصبــح  التخطيــط  بعــد اعتمــاد  الســعر 
ــة للتأكــد مــن أن املخطــط معتمــد  ــة األمان ــا اطلــب مخاطب ــًا( وأن حالي
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قبــل شــرائي لــألرض بأكثــر مــن خمــس عشــرة ســنه أي قبــل متلكهــا 
مــن مــورث املدعــي خامســًا: ذكــر وكيــل املّدعــي بأننــي تــرددت علــى 
مــورث موكليــه يف نفــس الوقــت مت إرســال أشــخاص كــي ال أبــان يف 
الصــورة وأنــا لــم اشــتري مــن مــورث موكلــه ولــم أره علــى اإلطــاق يف 
حياتــي كمــا ذكــر أيضــًا أنــه مت تنفيــذ املخطــط املعتمــد بعــد ســنتن 
مــن شــراء األرض مــن قبــل .... مــع العلــم بــأن األرض مخططــه ومعتمــده 
بهــا  واحمليــط  بشــوارعها  العقاريــة  املكاتــب  جميــع  لــدى  ومعلومــة 
لوقوعهــا مــن ضمــن مخطــط 400/4 واملســمى بالدخــل احملــدود منــذ 
مــن  فــكان  ؟  ســنوات  بعشــر  الشــراء  قبــل  أي  1404/1/16هـــ  عــام 
األجــدى واألحــق أن يتأكــد وكيــل املدعــي مــن أقــرب مكتــب عقــاري 
يف األحســاء وأنــا أطلــب مــن فضيلتكــم احلكــم بتعزيــره وإثباتــه يف 
ضبــط القضيــة وفقــا لائحــة التنفيذيــة رقــم ) 4 / 7 ( هــذا ردي علــى 
دعواهــم وأمتســك بحقــي بتعزيــره والتعويــض املســاوي مبــا يقــرره الشــرع 
احلنيــف( وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال إننــي أحضــرت إجابتي 
علــى مــا ذكــره املدعــى عليــه يف اجللســة املاضيــة مكتوبــة و أطلــب 
الفقــرة األولــى يف  : مــا ذكــره املدعــى عليــه يف  كتابــة نصهــا أواًل 
مــن أن هنــاك اختافــًا يف اســم موكلــي يف الئحــة االدعــاء  إجابتــه 
ــا بالوكالــة ضــد املذكــور لديكــم فــإن احلقيقــة انــه  املقدمــة مــن لدن
ليــس هنــاك اختافــًا يف اســم موكلــي ملــن تأمــل يف اســمه يف الوكالــة 
 )....( املعاملــة فهــو/  املرفــق صورتهــا يف  لنــا  الشــرعية الصــادرة منــه 
املرفــق صورتهــا  املدنيــة  ومبوجــب صــورة ســجله يف بطاقــة األحــوال 
الشــرعية  الوكالــة  االدعــاء ويف  املطابــق الســمه يف الئحــة  لديكــم 
الورثــة املرفــق صورتــه  املرفقــة باملعاملــة ، ، ومبوجــب صــك حصــر 
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باملعاملــة ومبوجــب صــور وكاالت موكلــي وهــم بقيــة ورثــة .... ومــن 
ضمــن الورثــة )....( املذكــور )....( فخــذ موكلــي وقبيلتــه ثانيــًا: أن مــا 
ذكــره املدعــى عليــه يف الفقــرة الثانيــة مــن أنــه ال توجــد أرض )....( 
فهــذا غيــر صحيــح ، فكلمــة )....( وجنــوب غــرب )....( وردت يف صــك 
األرض املدعــى بهــا واملذكــور رقمــه يف صحيفــة ادعــاء موكلــي برقــم 
845 وتاريــخ 1414/10/22هـــ وهــي محــل هــذا النــزاع ، وهــي بيــت 
القصيــد يف هــذه الدعــوى ، وهــي نفــس األرض التــي أقــر املدعــى عليــه 
يف جوابــه علــى دعــوى موكلــي يف الفقــرة الثانيــة والرابعــة واخلامســة أنــه 
اشــتراها مــن )....( ثالثــًا: وأمــا محاولــة املدعــى عليــه يف الفقــرة الثالثــة 
نفــي تغريــره وتظليلــه وغبنــه ملــورث موكلــي واســتغال وظيفتــه يف ذلــك 
، فهــو غيــر صحيــح، ودليــل غــن املدعــى عليــه ملــورث موكلــي أنــه قــد 
اقتطعــت الدولــة مــن أرض موكلــي بعــد شــرائها مــن قبــل املدعــى عليــه 
مــا يقــارب أحــد عشــر ألــف متــرًا مربعــًا وعوضتــه الدولــة عــن ذلــك اجلــزء 
اليســير مبــا يعــادل أضعــاف تلــك املســاحة بعــدد كبيــر مــن األراضــي 
مــن مخطــط الدخــل احملــدود املجــاور ألرض موكلــي واملدونــة أرقامهــا 
يف صــك األرض املدعــى بهــا ، وميكــن لفضيلتكــم التحقــق ممــا ذكــر 
عــن عــدد األراضــي املعوضــة للمدعــى عليــه ومســاحاتها وأســعارها مــن 
قبــل أمانــة األحســاء ومكاتــب العقــار، واذا كان التعويــض عــن مــا 
يقــارب عشــر األرض قــد بلــغ هــذا العــدد الكبيــر مــن هــذه األراضــي أال 
يــدل ذلــك علــى غــن املدعــى عليــه ملــورث موكلــي ؟ حيــث اشــترى 
األرض بالتغريــر وبثمــن بخــس ، فمــا ظــن فضيلتكــم بقيمــة األرض 
كلهــا آنــذاك قياســًا مبقــدار تعويــض مــا أقتطــع منهــا وفضــًا عــن مــا 
تبقــى منهــا بعــد االقتطــاع والبالــغ تقريبــًا )85%( مــن مســاحتهاـ رابعــًا : 
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وأمــا مــا ذكــره املدعــى عليــه يف الفقرتــن الثانيــة واخلامســة يف إجابتــه 
أنــه لــم يشــتر مــن مــورث موكلــي أي أرض ، وال توجــد أي عاقــة أو 
عقــد بينــه وبــن مــورث موكلــي ، وأنــه لــم يتــردد عليــه ولــم يــره علــى 
اإلطــاق يف حينــه فهــو كام عــار مــن الصحــة متامــًا ، حيــث يوجــد 
لدينــا شــهود عــدول ينفــون ادعــاءه وزعمــه بعــدم معرفتــه ملــورث موكلــي 
، ويثبتــون أنــه تــردد عليــه مــرات ، والتقــى بــه يف مزرعتــه وهــي نفــس 
األرض املدعــى بهــا املذكــورة هنــا ، كمــا التقــى بــه مرتــن يف بيــت 
مــورث موكلــي ، وأنــه يعــرف مــورث موكلــي معرفــة جيــدة ، وقــد 
ــي مــن  ــى مــورث موكل ــب مــن الشــهود أن يتوســطوا يف الضغــط عل طل
أجــل بيــع األرض املدعــى بهــا مــع ذكــر عيوبهــا واخفــى مــا يــدور يف 
العتمــاد  ومراســات  مخاطبــات  مــن  آنــذاك  األحســاء  أمانــة  أروقــة 
املشــاريع العمرانيــة يف حــن أن املدعــى عليــه يعلــم ذلــك لكونــه موظفــَا 
يف البلديــة وبحكــم عاقاتــه مــع زمائــه مبــا يجــري فيهــا مــن التخطيط 
العمرانــي املزمــع اعتمــاده آنــذاك يف املنطقــة املذكــورة وقــرب انتــزاع 
الدولــة األرض املذكــورة لتنفيــذ شــارع عــرض ســتن بطــول 400 متــر 
غــرب األرض املدعــى بهــا وشــارع آخــر عــرض اربعــن شــرق الــذي تقــع 
عليــه مزرعــة موكلــي اآلن ، وهــو مــا حصــل بالفعــل بعــد مــا يقــارب 
ســنتن مــن شــراء األرض مباشــرة ، فاملخاطبــات كانــت تتــداول بــن 
أمانــة األحســاء ووزارة الشــئون البلديــة قبــل شــراء أرض موكلــي يف 
عــام 1414هـــ وميكــن لفضيلتكــم مخاطبــة أمانــة األحســاء لإلفــادة عن 
عمــل املدعــى عليــه آنــذاك يف األمانــة وقبــل وأثنــاء وقــت شــرائه لــألرض 
املدعــى بهــا ، وعــن بدايــة تواريــخ التخطيــط واملراســات واالعتمــادات 
للمشــاريع يف املنطقــة الواقعــة بهــا أرض مــورث موكلــي ـ خامســًا : امــا 
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مــا ذكــره املدعــى عليــه يف الفقــرة الرابعــة مــن اجابتــه علــى دعــوى 
موكلــي مــن أن األرض تقــع ضمــن مخطــط معتمــد قبــل شــرائه لــألرض 
بأكثــر مــن خمســة عشــر ســنة منــذ عــام 1400 وهــو مخطــط ) 4 / 400 
ــل وإدخــال  ــام والتضلي ــه لإليه ــة من ( املســمى مخطــط )....( فهــو محاول
أرض موكلــي ضمــن هــذا املخطــط الــذي هــو معتمــد فعــًا يف هــذا 
التاريــخ لكــي تنــدرج أرض موكلــي حتــت تاريــخ اعتمــاده ليكــون قبــل 
ــة ، والصحيــح أن مخطــط  شــرائه لــألرض فهــو أمــر غيــر صحيــح البت
ال  التــي  موكلــي  أرض  عــن  تامــًا  اســتقااًل  مســتقل  املذكــور   )....(
بــأن أرض  ادعــاؤه  ينتفــي  ثــم  يشــملها هــذا املخطــط مطلقــًا ، ومــن 
موكلــي مندرجــة يف هــذا املخطــط وقبــل شــرائه لهــا بأكثر من خمســة 
عشــر ســنة وميكــن لفضيلتكــم ملخاطبــة أمانــة األحســاء للتحقــق مــن 
ــه  ــه ومحاولت هــذه احلقيقــة التــي ذكرناهــا لدحــض ادعــاء املدعــى علي
تضليــل العدالــة ، ويثبــت لفضيلتكــم مــا ذكرنــاه يف دعوانــا مــن أن 
املدعــى عليــه علــى علــم بتوجــه األمانــة لتخطيــط هــذه الشــوارع علــى 
ــي  ــى شــرائها يف ظــل جهــل موكل ــي واعتمادهــا فعمــل عل أرض موكل
بذلــك واشــتراها بأقــل مــن ثمنهــا ، واســتخدم املدعــى عليــه مــا ذكرنــاه 
ــاه ، وهــو مــا حصــل بالفعــل كمــا  ــه ومبتغ مــن اســاليب للوصــول ملأرب
ذكرنــا يف الئحــة االدعــاء املنظــورة لفضيلتكــم مبحاولتــه أن ال يظهــر 
يف الصــورة إال متأخــرًا لــذر الرمــاد يف العيــون هــذا مــا لــدي مــن إجابــة 
وحضــر يف هــذه اجللســة )....( الســعودي بالســجل املدنــي رقــم )....( وقــال 
إننــي اشــتريت األرض محــل الدعــوى مــن مــورث املدعــن لنفســي يف عــام 
تاريــخ 1414/10/22هـــ وســلمت ثمنهــا ومت اإلفــراغ لــي ومــا ذكــره 
املدعــي وكالــة غيــر صحيــح وقــد بعــت ربــع هــذه األرض مشــاعة ....  يف 
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عام1415هـــ ربيــع آخــر .... هــذا احلاضــر يف عــام 1417هـــ ومت التهميــش 
تاريــخ  و   1/  845 برقــم  الصــك  و  بذلــك  بيــدي  الــذي  الصــك  علــى 
أخويــي  علــى  مشــاع  ثالــث  ربــع  ببيــع  قمــت  كمــا  1414/10/22هـــ 
الشــقيقن )....( وقــد متــت املقاســمة فيمــا بيننــا وكل واحــد منــا نصيبــه 
حتــت يــده ولكــن الصــك مشــاع ومت عمــارة كل جــزء بالكامــل وال 
أوافــق علــى مــا يطالــب بــه املدعــن علمــا أننــي اشــتريت مــن مــورث 
و  معتمــد   .... جنــوب   4/400 رقــم  املنطقــة  مخطــط  وكان  املدعــن 
معــروف مــن اجلميــع و كانــت عاقتــي مبــورث املدعــي قويــة ويأتــي 
لزيارتــي باســتمرار ولــم يطالبنــي بشــيء وقــال املدعــى عليــه .... إننــي 
اســتلمت الربــع اخلــاص بــي وكان عبــارة كثبــان مــن الرمــال وقمــت 
بعمارتــه وبنــاء ســكن خــاص وأحــواش وزراعتــه بالنخيــل بالكامــل 
وحفــر اآلبــار وبعــد تأمــل مــا ســبق ومت ضبطــه ومبــا أن املدعــن مــن ورثــة 
)....( يطالبــون املدعــى عليهمــا بــرد األرض محــل الدعــوى لهــم وإبطــال 
بيــع مورثهــم أو دفــع مــا يــوازي قيمتهــا ودفــع التعويــض لهــم مــن املقتطــع 
ــل ومبــا أن هــذه  ــل والتضلي ــع والتحاي مــن األرض بدعــوى الغــن يف البي
الدعــوى غيــر مقبولــة فضــًا عــن بينتهــا ملــا يأتــي : أواًل : أن مــورث 
املدعــن بــاع األرض محــل الدعــوى يف تاريــخ 1414/10/22هـــ وأســتلم 
الثمــن وبقــي علــى هــذا الوضــع دون معارضــه حتــى وفاتــه عــام 1431هـــ 
يتصــرف يف هــذه األرض  للمشــتري  املدعــن  مــورث  ثانيــًا: مشــاهدة 
بالبيــع والبنــاء والغــرس والتعويــض مــن قبــل الدولــة واالســتام وعــدم 
املعارضــة ممــا يــدل علــى قناعــة مــورث املدعــن بالثمــن وأن هــذا هــو 
ثمنهــا يف ذلــك الوقــت أو رضــاه بالغــن علــى فــرض حصولــه كمــا أنــه 
مبضــي هــذا الوقــت الطويــل جــدًا انتقلت هذه األرض إلى عدة أشــخاص 
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البيــع ضــرر ال يخفــى  إبطــال  بإحيائهــا ويف  املبيــع وقامــوا  واســتلموا 
وبالقــول بذلــك يلــزم منــه عــدم اســتقرار ملــك عنــد صاحبــه وهــذا غيــر 
مقبــول وبنــاء علــى ذلــك لــم يتبــن لــي حــق للمدعــن فيمــا يطالبــون بــه 
كمــا لــم يثبــت عنــدي أن هــذه الدعــوى مــن الدعــاوي الكيديــة وبذلــك 
حكمــت وبعرضــه علــى اجلميــع قــرر املدعــى عليهمــا قناعتهمــا باحلكــم 
فيمــا قــرر املدعــي وكالــة عــدم قناعتــه وطلــب االســتئناف ومت إفهامــه 
باملراجعة يف يوم الثاثاء املوافق 1434/7/4هـ الســتام نســخة احلكم 
وتقــدمي االعتــراض عليــه خــال ثاثــن يــوم وإال ســقط حــق املدعــن يف 
التوفيــق وصلــى اهلل  االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة وبــاهلل 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى رســولنا محمــد وآلــه وصحبــه 
أمــا بعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائرة احلقوقيــة األولى يف محكمة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   33/1906735 برقــم  األحســاء  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   341962874 برقــم  احملكمــة  لــدى  واملقيــدة  1434/8/8ه 
1434/8/14هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ )....( 
املســجل برقــم 34258649 وتاريــخ 1434/7/3ه اخلــاص بدعــوى ورثــة 
)....( ضــد )....( يف قضيــة حقوقيــة وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه 
مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة 
االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم، ولبيانــه 

حــرر يف 1434/11/19هـــ، واهلل ولــي التوفيــق .
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: 34192793 تاريُخه: 1434/4/21هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33687025

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34290958 تاريخه: 1434/8/8هـ

بيــع - عقــد - بيــع ســيارة - فســخ البيــع لعيــب وغــن يف الثمــن - تقديــر 
ثمــن املبيــع عــن طريــق قســم اخلبــراء - ثبــوت الغــن الفاحــش يثبــت 

خيــار الفســخ - احلكــم بالفســخ ورد قيمــة املبيــع .

وجود الغن كاف يف ثبوت حق خيار الفسخ. شرح املنتهى )195/3(.

يف  موصوفــة  ســيارة  عليــه  املدعــى  مــن  اشــترى  بأنــه  املدعــي  ادعــى 
الدعــوى وســلمه ثمنهــا وبعــد اســتامه للســيارة اتضــح لــه أن بهــا عيوبــا 
ــم يخبــره املدعــى عليــه بهــا ســوى وجــود  كثيــرة مذكــورة يف دعــواه ل
عيــب يف املاكينــة، كمــا اتضــح لــه أن ســعر الســيارة احلقيقــي أقــل 
ــا فاحشــا،  ــا غبن ــه غــن فيه ــه وأن ــذي اشــتراها ب ــر مــن الثمــن ال بكثي
لــذا طلــب احلكــم بفســخ البيــع وإلــزام املدعــى عليــه بإعــادة الثمــن الــذي 
دفعــه لــه كامــا ، أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
ســوى شــراء الســيارة بالثمــن املذكــور وأنــه أخبــره بوجــود عيــب يف 
ثمــن  بتقديــر  اخلبــراء  قســم  تكليــف  احملكمــة  قــررت   ، املاكينــة 
ــه غــن ، وجــود الغــن  ــه في ــذي بيعــت ب ــأن الثمــن ال الســيارة فأفــادوا ب
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كاف يف ثبــوت حــق خيــار الفســخ كمــا أن الغــن يف ثمــن الســيارة 
محــل الدعــوى غــن فاحــش خــارج عــن العــادة ، قضــت احملكمــة بفســخ 
بيــع الســيارة املوصوفــة يف الدعــوى وألزمــت املدعــى عليــه بإعــادة ثمنهــا 
الــذي اســتلمه إلــى املدعــي وأن علــى املدعــي أن يســلم الســيارة للمدعــى 
عليــه ، قنــع املدعــي باحلكــم وعــارض عليــه املدعــى عليــه ، قــررت 

محكمــة االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( القائــم بعمــل املكتب القضائي 
الســادس وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العاَمــة مبحافظــة القطيــف برقــم 33687025 وتاريــخ 1433/12/01هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 332169897 وتاريخ 1433/12/1هـ ففي يوم 
الســبت املوافق 1434/03/28هـ افتتحت اجللســة الســاعة )8:00( وفيها 
حضــر )........( ســعودي بالســجل املدنــي رقــم )........( وحضــر حلضــوره 
ونظــرًا   )........( رقــم  املدنــي  بالســجل  ســعودي   )........( عليــه  املدعــى 
لتعــارض موعــد هــذه اجللســة مــع جلســة أخــرى بنفــس الوقــت لــدي يف 
مكتبــي املكتــب القضائــي الثامــن وعليــه فقــد رفعــت اجللســة ثــم لــدي 
أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة العاّمــة مبحافظــة القطيــف ويف يــوم 
األربعــاء املوافــق 1434/04/17هـــ افتتحــت اجللســة وفيها حضــر )........( 
يحمــل الســجل املدنــي رقــم )........( وادعــى علــى احلاضــر معــه )........( 
قائــًا يف دعــواه لقــد اشــتريت مــن املدعــى عليــه ســيارة نــوع )........( صنــع 
عــام )........( اللــون )........( رقــم اللوحــة )........( بثمــن إجمالــي قــدره 
ــال وبعــد اســتامي الســيارة أتضــح  ــة ري ســبعة وخمســون ألفــا وأربعمائ
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لــي أن بهــا عيوبــًا كثيــرة منهــا تهريــب كارتيــر املاكينــة وتغيــر صوفــة 
املكيــف  وإلصــاح  املاكينــة  لتصفيــة  وبحاجــة  األماميــة  املاكينــة 
وبهــا مشــاكل يف  واملقصــات  واخللفيــة  األماميــة  املســاعدات  وتغييــر 
الفرامــل وحتتــاج وزن أذرعــة وبهــا صــوت طنجــرة اجليــر كمــا اتضــح 
ان بهــا صدمــة يف مقدمــة الســيارة مــن جهــة حســاس االيربــاق حســب 
تقريــر )........( لفحــص الســيارات بالكمبيوتــر ولــم يخبرنــي املدعــى 
عليــه بهــذه العيــوب عــدا الصوفــة كمــا اتضــح لــي أن ســعر الســيارة 
أقــل بكثيــر مــن الثمــن الــذي اشــتريته بــه وأننــي غبنــت فيهــا غبنــا 
فاحشــًا لــذا كلــه أخبــرت املدعــى عليــه بأنــي ال أرغــب بالســيارة وأطلــب 
الفســخ فرفــض لــذا أطلــب احلكــم بفســخ البيــع والزامــه بإعــادة الثمــن 
الــذي دفعتــه كامــا هــذه دعــواي وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه قــال : 
مــا ذكــره املدعــي بدعــواه مــن شــراء الســيارة بالثمــن املذكــور وأننــي 
أخبرتــه بصوفــة املاكينــة فذلــك صحيــح وأمــا مــا عــدا ذلــك فكلــه 
غيــر صحيــح متامــا وأرفــض فســخ البيــع وأطلــب رد دعــواه هــذا جوابــي 
هــذا وقــد ســبق أن متــت الكتابــة إلــى قســم اخلبــراء بهــذه احملكمــة 
ثمــن  لبيــان  وذلــك  1434/01/06هـــ  332169897 يف  رقــم  باخلطــاب 
السيارة وردني اجلواب باخلطاب رقم 332169897 يف 1434/01/17هـ 
وبرفقــه احملضــر املعــد منهــم برقــم 8 يف 1434/01/13هـــ وقــد تضمــن 
أن ثمــن الســيارة يف الوقــت الراهــن ثاثــون ألــف )30.000(ريــال والثمــن 
الــذي بيعــت بــه فيــه غــن وبعرضــه علــى املدعــى عليــه قــال إن مــا تضمنــه 
التقريــر غيــر صحيــح ثــم قفلــت املرافعــة وبعــد ســماع الدعــوى وجوابهــا 
الدعــوى وأثبــت محضــر قســم اخلبــراء  وحيــث انكــر املدعــى عليــه 
باحملكمــة وجــود غــن بأكثــر مــن ســبعة وعشــرين ألــف ريــال وهــو 
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غــن فاحــش خــارج عــن العــادة حيــث إنــه يقــارب قيمــة الســيارة احلقيقيــة 
وهــي ثاثــون ألــف ريــال ووجــود الغــن كاف بثبــوت حــق خيــار الفســخ 
كمــا قــرره الفقهــاء رحمهــم اهلل تعالــى كمــا يف شــرح املنتهــى 195/3 
لــذا كلــه فقــد حكمــت بفســخ بيــع الســيارة املوصوفــة يف الدعــوى 
علــى املدعــي بنــاء علــى طلبــه وألزمــت املدعــى عليــه بإعــادة ثمنهــا الــذي 
اســتلمه وقــدره ســبعة وخمســون ألفــا وأربعمائــة ريــال إلــى املدعــي وأن 
علــى املدعــي أن يســلم الســيارة للمدعــى عليــه وبعرضــه قنــع بــه املدعــي 
ولــم يقنــع املدعــى عليــه طالبــا متييــزه فافهــم باملراجعــة الســتام نســخة 
احلكــم يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/4/23هـــ ولــه حــق تقــدمي االعتــراض 
خــال ثاثــن يومــن مــن التاريــخ احملــدد الســتامه نســخة احلكــم وإذا 
لــم يتقــدم الائحــة االعتراضيــة خــال هــذه املــدة فإنــه يســقط حقــه 
فيــه ويكتســب احلكــم القطعيــة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد هــذا 
اليــوم الســبت املوافــق 1434/6/24هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة 
العاشــرة والربــع وقــد وردتنــي الائحــة االعتراضيــة املقدمــة مــن لفتــن 
واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 341201832 يف 1434/5/18هـــ وقــد 
ــى اهلل  ــرا علــى حكمــي وصل ــم أجــد بهــا مؤث جــرى اطاعــي عليهــا ول

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/6/24هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم األحــد املوافــق 1434/8/21هـــ 
والنصــف وكانــت  احلاديــة عشــرة  الســاعة  متــام  اجللســة يف  افتتحــت 
الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  عــادت  قــد  املعاملــة 
يف1434/8/10هـــ   34/1658434 رقــم  رئيســها  ســماحة  بخطــاب 
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مرفــق بهــا القــرار الصــادر مــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة ق/2 
ونــص  1434/8/8هـــ  يف   34290958 برقــم  االســتئناف  مبحكمــة 
احلاجــة منــه )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة 
وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق ( اهـــ. وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 

. 1434/8/21هـــ  يف 
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: 3455007   تاريُخه: 1434/3/3هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33712572

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34200451 تاريخه: 1434/4/29هـ

ــة بإخــاء  ــة بفســخ عقــد البيــع - مطالب بيــع - عقــد - عقــار - مطالب
عقــار - عقــد بيــع مت قبــل اســتخراج صــك امللكيــة - األصــل حمــل 
العقــود علــى الصحــة - تصحيــح عقــد البيــع - عقــد البيــع ال ينفســخ 
اال برضــا الطرفــن - احلكــم بــرد دعــوى طلب فســخ عقــد البيع واإللزام 

بســداد باقــي ثمــن املبيــع .

1. القاعدة ) األصل حمل العقود على الصحة ما أمكن ( .
2. القاعدة ) املطلق يبقى على إطاقه ما لم يقيد بنص أو داللة( .

ادعــى املدعــي بأنــه بــاع للمدعــى عليــه عقــاره املوصــوف يف نــص القضيــة 
عليــه  املدعــى  ســلم  وقــد  ريــال  ألــف  وأربعمائــة  مليــون  قــدره  مببلــغ 
للمدعــي مــن قيمــة العقــار مبلغــًا وقــدره ثمامنائــة ألــف ريــال والباقــي 
يســلم عنــد اســتخراج صــك العقــار حيــث إن العقــار وقــت إمتــام البيــع 
لــم يتــم اســتخراج صــك ملكيتــه وقــرر املدعــي أن إجــراءات اســتخراج 
صــك العقــار قــد انتهــت وخــرج صــك العقــار ومت إبــاغ املدعــى عليــه 
بذلــك وتزويــده بصــورة مــن الصــك وقــد تضمــن العقــد يف حالــة تأخــر 
املشــتري عــن تســليم باقــي املبلــغ فــإن للبائــع حــق الفســخ وإلغــاء املبايعــة 
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والتصــرف يف امللكيــة والعربــون الــذي دفــع املشــتري ال يــرد وطلــب 
املدعــي تطبيــق بنــود العقــد وإخــراج املدعــى عليــه مــن العقــار ، أجــاب 
املدعــى عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى وقــرر أن الصــك تأخــر إخراجــه 
مــن قبــل املدعــي قرابــة الســنتن ونتيجــة لذلــك لــم يكــن املبلــغ املتبقــي 
موجــودًا وقتهــا وقــرر انــه راغــب يف البيــت وليســت لديــه رغبــة يف فســخ 
العقــد وانــه مســتعد بتســليم باقــي املبلــغ ، قــرر املدعــي مصادقتــه علــى 
أن الصــك تأخــر ولكــن ذلــك مــن الشــركة املســئولة التــي يعمــل بهــا 
املدعــي ، مت اطــاع ناظــر القضيــة علــى صــك امللكيــة وعقــد املبايعــة 
ــة  ومت االستفســار عــن ســجل الصــك مــن مصــدره ، قــرر ناظــر القضي
أن العقــد بــن الطرفــن عقــد مبايعــة وهــو مــن العقــود الازمــة والتــي 
ال تنفســخ إال برضــا مــن الطرفــن ومــا طلبــه املدعــي مــن فســخ العقــد 
بســبب تأخــر املشــتري يف تســليم الثمــن غيــر وجيــه ألن العقــد نــص 
علــى أن باقــي الثمــن يدفــع عنــد اإلفــراغ كمــا نــص علــى أن البائــع 
هــو املســئول عــن حتريــر الصــك وأقــر املدعــي أن الصــك تأخــر بســبب 
خــارج عنــه ومبــا أن املدعــى عليــه راغــب يف العقــار ومســتعد بدفــع باقــي 
املبلــغ وقــد نــص أهــل العلــم علــى أن األصــل حمــل العقــود علــى الصحــة 
مــا أمكــن وإن املطلــق يبقــى علــى إطاقــه مــا لــم يقيــد بنــص أو داللــة 
فقــد صــدر احلكــم بــرد دعــوى املدعــي فســخ العقــد وإن عليــه املضــي يف 
العقــد واإلفــراغ للمدعــى عليــه وإن علــى املدعــى عليــه دفــع باقــي الثمــن 
حــااًل عنــد طلــب املدعــي ، قــرر املدعــي عــدم القناعــة ، صــدر قــرار 

محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية باملصادقــة علــى احلكــم .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
باجلبيــل وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة باجلبيــل برقــم 33712572 وتاريــخ 1433/12/29 هـــ  املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 332276941 وتاريــخ 1433/12/29 هـــ  ففــي يــوم  
وفيهــا    09 : الســاعة 00  اجللســة  افتتحــت  هـــ  األحــد 1434/02/10 
حضــر )....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....(  وادعــى 
علــى احلاضــر معــه )....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
)....( وبســؤاله عــن دعــواه قــدم مذكــرة بدعــواه وطلــب ضبطهــا وهــذا 
نصهــا: افيــد فضيلتكــم بــان مت بيــع عقــار الكائــن يف ... يف ............
الــف مت  ............مببلــغ وقــدرة مليــون واربــع مئــة  ............منــزل  شــارع 
دفــع مبلــغ وقــدرة ثمامنائــة الــف والباقــي عنــد اســتخراج الصــك مــن 
الشــركة وقــدرة ســتمائة الــف ويف تاريــخ 1433/10/9هـــ مت اســتخراج 
املشــتري  بلغــت  اشــهر  تســعة  وقبــل   832401000292 برقــم  الصــك 
بقــرب اســتخراج الصــك ويف رمضــان ايضــا وعنــد اســتام الصــك بلغــت 
املشــتري يف تاريخــه واعطــي صــورة مــن الصــك ثــم طلــب منــي اســبوعان 
ويتــم االفــراغ  واعطيتــه وقــت كايف أي مــا يقــارب الثاثــة اشــهر حتــى 
يتدبــر امــوره ولــم يتــم ذلــك حتــى تاريــخ كتابــة اخلطــاب الــى االمــارة ومــن 
خــال الفتــرة املاضيــة لــم يدلــي أي اهتمــام يف انهــاء املوضــوع واالكتفاء 
الطرفــن  بــن  عليــه  االتفــاق  الــذي مت  العقــد  ويف  الرســائل  بإرســال 
الصــادر مــن مكتــب ............العقــاري يلــزم الطرفــن وقــد اتبعــت جميــع 
البنــود كبائــع والتزمــت بهــا علمــا« مــن خــال الســنتن تكبــده خســائر 
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مــن ايجــارات وخســائر ماليــه  ومــن اضــرار يف النقــل الــى مدينــة الدمــام 
وليس على املشــتري الى بند رقم 2 واحد وهو يف حالة  تأخير املشــتري 
عــن دفــع املبلــغ املتبقــي فــان للبائــع احلــق يف فســخ البيــع والغــاء املبايعــة 
والتصــرف يف ملكــه والعربــون الــذي دفعــه املشــتري ال يــرد اليــه وليــس 
لــه حــق املطالبــة ويف هــذي احلالــة اطلــب مــن فضيلتكــم بتطبيــق العقــد 
املتفــق عليــه واســتخراجه مــن املنــزل ولكــم جزيــل الشــكر ودمتــم اهـــ. 
هــذه دعــواي وباســتجواب املدعــى عليــه أجــاب قائــا: مــا ذكــره املدعــي 
يف دعــواه مــن املبايعــة وتفاصيلهــا فكلــه صحيــح إال أنــه متــت املبايعــة 
بينــي وبينــه بتاريــخ 2011/02/01م وقــد وعدنــي البائــع حينهــا بــأن 
الصــك ســيخرج خــال شــهرين ثــم تفاجــأت بأنــه  جلــس  ســنتن ونتيجــة 
لذلــك ملــا طلــب منــي املبلــغ لــم يكــن حينهــا موجــودا لــدي وأنــا راغــب 
بالبيــت وليســت لــدي رغبــة يف الفســخ  وأنــا مســتعد بدفــع املبلــغ املتبقــي 
ــه  ــال ألننــي ســبق وأن أعطيت وهــو خمســمائة وخمســة وثمانــون ألــف ري
مبلــغ خمســة عشــر ألــف ريــال زيــادة علــى الدفعــة األولــى التــي ذكرهــا 
ــة ألــف ريــال هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك  يف دعــواه والتــي هــي ثمامنائ
علــى املدعــي أجــاب قائــا: تاريــخ املبايعــة وكــذا املبلــغ املتبقــي كلهــا 
صحيحــة ولكنــي لــم أعــده بإخــراج  الصــك يف وقــت قريــب وصحيــح أنه 
تأخــر اســتخراج الصــك قرابــة الســنتن إال أنــه ملــا خــرج تأخر يف الســداد 
ــا مــن الشــركة التــي أعمــل بهــا هكــذا  ــم يكــن منــي وإمن ــر ل والتأخي
أجــاب  ثــم ســألت املدعــي عــن أصــل الصــك فأبــرز أصلــه فوجدتــه 
وتفاصيــل  1433/10/09هـــ  وتاريــخ   832401000292 الرقــم  يحمــل 
............ويحــده  حــي  ............يف  يف  يقــع  كالتالــي:  وأطوالــه  حــدوده 
شــماال منطقــة للخدمــات واملرافــق العامــة وجنوبــا شــارع ............بعــرض 
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)18,60( متــر وشــرقا قطعــة رقــم )11( وغربــا قطعــة رقــم )9( مبســاحة 
إجماليــة قدرهــا )560( خمســمائة وســتون متــرا مربعــا ووجدتــه صــادرا 
مــن كتابــة عــدل اجلبيــل فقــررت االستفســار عــن ســجله وهــل هــو صالــح 
لاعتمــاد عليــه عنــد اإلفــراغ كمــا قــرر املدعــي واملدعــى عليــه بأنــه 
ليــس لديهمــا ســوى مــا قدمــاه مــن دعــوى وإجابــة فجــرى إغــاق بــاب 
املرافعــة ،ويف يــوم الثاثاء1434/03/03هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
10.30 وفيهــا حضــر املدعــي واملدعــى عليــه وقــد وردنــي اجلــواب مــن 
كتابــة عــدل اجلبيــل برقــم 3451340 وتأريــخ 1434/02/11هـــ مفــاده 
أّن الصــّك املذكــور ســاري املفعــول وصالــح لاعتمــاد عليــه عند اإلفراغ 
ــه وجــرى  اهـــ . ثــم ســألت املّدعــي عــن العقــد املبــرم بينهمــا فأبــرز أصل
إرفــاق صــورة منــه باملعاملــة وباالطــاع عليــه وجدتــه صــادرا مــن مكتــب 
............العقــاري برقــم 309 وتأريــخ 2011/02/01م ومحــدد بــه العقــار 
املذكــور حســب األوصــاف املثبتــة يف دعــوى املدعــي ووجــدت فيــه مــا 
ــه :« كيفيــة دفــع القيمــة: ثمامنائــة ألــف ريــال مقــدم والباقــي عنــد  نصُّ
ــه:«  ــه أربعــة شــروط للمبايعــة ومنهــا مــا نصُّ اإلفــراغ« . كمــا ذكــر في
1- علــى املشــتري أن يقــوم بدفــع باقــي الثمــن وقــدره ســتمائة ألــف ريــال 
عنــد اإلفــراغ حــن اإلقــرار للمشــتري لــدى كاتــب العــدل...« كمــا 
ــه :« 1- علــى البائــع املتابعــة  أّنــه جــاء يف الشــروط اإلضافيــة مــا نصُّ
ــغ جاهــز  ــا: إن املبل ــه قائ إلفــراغ الصــك...« كمــا أضــاف املدعــى علي
ومســتعد بتحريــره بشــيك مصــدق هكــذا أضــاف فبنــاء علــى مــا تقــّدم 
مــن الّدعــوى واإلجابــة ولكــون العقــد بــن الطرفــن عقــد مبايعــة وهــو 
مــن العقــود الازمــة والتــي ال تنفســخ إال برضــا مــن الطرفــن، ولكــون 
مــا أبــداه املدعــي مــن طلــب تطبيــق العقــد ويعنــي بذلــك الشــرط الثانــي 
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ــر يف دفــع باقــي الثمــن غيــر وجيــه  منــه ومفــاده فســخ العقــد حــال التأخُّ
وذلــك ألّن العقــد نــّص علــى أّن باقــي الثمــن يدفــع عنــد اإلفــراغ، كمــا 
نــّص علــى أّن البائــع وهــو املدعــي هــو املســؤول عــن حتريــر الصــك، وقــد 
أقــّر املّدعــي بــأّن الصــك تأّخــر إخراجــه بســبب خــارج عنــه، كمــا أّن 
الوقــت لإلفــراغ لــم يحــّدده البائــع يف العقــد بزمــن ُيعــرف مــن خالــه 
ــر املشــتري عنــه، ومبــا أّن املّدعــى عليــه« املشــتري« راغــب بالعقــار  تأخُّ
املذكــور ومســتعدٌّ بدفــع املبلــغ املتبقي يف ذمتــه، وتأخره يف دفع املتبقي 
مــن الثمــن يقابــل تأخــر املدعــي » البائــع« يف حتريــر الصــك، هــذا وقــد 
نــّص أهــل العلــم علــى أّن األصــل حمــل العقــود علــى الصّحــة مــا أمكــن، 
ــد بنــصٍّ أو داللــة، ألجــل ذلــك  وأّن املطلــق يبقــى علــى إطاقــه مــا لــم يقيَّ
كلــه وجلميــع مــا ســبق فقــد حكمــت بــرّد دعــوى املّدعــي فســخ العقــد 
وأّن عليــه املضــي فيــه واإلفــراغ للمّدعــى عليــه كمــا أّن علــى املّدعــى 
عليــه دفــع باقــي الثمــن حــاال عنــد طلــب املدعــي وعــدم املماطلــة وبعــرض 
ذلــك علــى املّدعــي قــرر عــدم القناعــة فجــرى تســليمه صــورة مــن صــك 
احلكــم يف مجلــس احلكــم وجــرى إفهامــه بــأن عليــه تقــدمي اعتراضــه 
خــال ثاثــن يومــا وإذا انتهــت املــدة ولــم يقــدم اعتراضــه فــإن حقــه 
يف االعتــراض يســقط ويكتســب احلكــم القطعيــة وكان ختــام هــذه 
اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة والربــع.  . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/03 هـ
 احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى رســولنا محمــد وآلــه وصحبــه 
األولــى يف  احلقوقيــة  الدائــرة  نحــن قضــاة  اطلعنــا  فقــد    ... بعــد  أمــا 
مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة 
ــة القائــم بعمــل رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة اجلبيــل برقــم  فضيل
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برقــم  احملكمــة  لــدى  واملقيــدة  1434/3/14هـــ  وتاريــخ   34639104
34715510 وتاريــخ 1434/3/22هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ )....( املســجل برقــم 3455007 وتاريــخ 1434/3/3هـــ 
ــة وقــد تضمــن الصــك  ــة حقوقي اخلــاص بدعــوى)....( ضــد)....( يف قضي
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى 

احلكــم ، ولبيانــه حــرر يف 1434/4/28هـــ ، واهلل ولــي التوفيــق .
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: 34243235 تاريُخه: 1434/6/17هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34129773

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34339830 تاريخه: 1434/10/25هـ

لغيــر  يجــوز متلكهــا  ســيارة ال  اســترداد حيــازة   - تريلــة  رأس   - بيــع 
ــات قبــض الثمــن لشــهادة الشــهود العــدول - احلكــم  الســعودين - إثب

باســترداد ثمــن املبيــع بــداًل عــن الســيارة المتنــاع متلكــه نظامــًا .

الفقــرة )3( مــن املــادة )9( مــن نظــام املــرور ، ونصهــا : )يجــوز لغيــر 
الســعودين امتــاك املركبــات اخلصوصــي - ال تزيــد عــن مركبتــن - 
شــريطة أن يكــون املشــتري حاصــًا علــى رخصــة قيــادة ســارية املفعــول(.

ادعــى املدعــي بأنــه اشــترى مــن املدعــى عليــه شــاحنة )رأس تريلــة( 
ثــم اســتلمها منــه وســلمه ثمنهــا وبعــد أن اســتخدمها ملــدة ســتة أشــهر 
قــام املدعــى عليــه بأخــذ الشــاحنة املذكــورة مــن مقــر الســكن الــذي 
يســكن بــه املدعــي عــن طريــق مفتــاح آخــر كان معــه، طلــب املدعــي 
إلــزام املدعــى عليــه بإعــادة الســيارة املذكــورة إليــه أو قيمتهــا التــي 
ســلمها لــه - أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف الدعــوى جملــة وتفصيــا 
ــه فأحضــر أربعــة شــهود  - طلبــت احملكمــة مــن املدعــي أن يقــدم بينت
شــهدوا مبــا يثبــت دعــوى املدعــي وجــرى تعديلهمــا التعديــل الشــرعي 
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مــن قبيــل املركبــات  تريلــة( وليســت  البيــع )رأس  - املركبــة محــل 
اخلصوصــي التــي يجــوز نظامــًا لغيــر الســعودين امتاكهــا - قضــت 
ــغ الشــراء للمدعــي حــااًل -  ــه بإعــادة مبل ــزام املدعــى علي احملكمــة بإل
قنــع املدعــي باحلكــم وعــارض عليــه املدعــى عليــه - قــررت محكمــة 

االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاًء عل بنجــران وبن
املقيــدة  1434/03/18هـــ  وتاريــخ   34129773 برقــم  بنجــران  العامــة 
يــوم  ففــي  1434/03/18هـــ  وتاريــخ   34687233 برقــم  باحملكمــة 
 08  :  30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/03/25هـــ  األربعــاء 
وفيهــا حضــر )........( باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم 
)........( كمــا حضــر املدعــى عليــه )........( اجلنســية مبوجــب رخصــة 
اإلقامــة رقــم )........( ثــم أدعــى املدعــي قائــًا إن لــي بذمــة هــذا احلاضــر 
مبلغــًا وقــدره مائــة وتســعة وســتون ألــف وخمســمائة ريــال ســعودي قيمــة 
ســيارة مــن نــوع )........( رأس تريلــه موديــل 1990م حيــث اشــتريتها منــه 
مببلــغ وقــدره مائــة وســبعون ألــف ريــال ســعودي قبــل مــا يقــارب ســتة 
أشــهر ســلمته عنــد البيــع مائــة ألــف ريــال ثــم ســلمته بعــد ذلــك تســعة 
ــد البيــع  ــه عن ــال وقــد اســتلمت الســيارة من وســتون ألــف وخمســمائة ري
واســتخدمتها ملــدة ســتة أشــهر ثــم بعــد ذلــك قــام املدعــى عليــه بأخــذ 
ــه حيــث كان  الســيارة املذكــورة مــن مقــر الســكن الــذي أســكن ب
أو  إلــّي  املذكــورة  الســيارة  بإعــادة  إلزامــه  أطلــب  آخــر  مفتــاح  معــه 
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ــى املدعــى  ــي ســلمته إياهــا هكــذا ادعــى وبعــرض ذلــك عل قيمتهــا الت
عليــه أجــاب قائــًا ال صحــة ملــا جــاء يف دعــوى املدعــي فلــم أبعــه الســيارة 
املذكــورة يف دعــواه ولــم أســتلم منــه املبلــغ املذكــور واملدعــي بينــي 
وبينــه دعــاوى يف احملاكــم الباكســتانية بخصــوص شــراكة بينــي 
وبينــه هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي عــن بينتــه أجــاب قائــًا أطلــب 
الطرفــان  أخــرى حضــر  جلســة  ثــم يف  القادمــة  اجللســة  إلــى  إمهالــي 
وبســؤال املدعــي عــن بينتــه التــي وعــد بإحضارهــا يف اجللســة املاضيــة 
أجــاب قائــًا أحضــرت للشــهادة كًا مــن )........( باكســتاني اجلنســية 
اجلنســية  باكســتاني  و)........(   )........( رقــم  اإلقامــة  مبوجــب رخصــة 
اجلنســية  باكســتاني  و)........(   )........( رقــم  االقامــة  مبوجــب رخصــة 
اجلنســية  باكســتاني  و)........(   )........( رقــم  االقامــة  مبوجــب رخصــة 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )........( وبســؤال الشــاهد األول عمــا لديــه 
مــن شــهادة أجــاب قائــًا »أشــهد هلل تعالــى أن املدعــى عليــه قــد أعلمنــي 
أن لديــه ســيارة وهــي املذكــورة بدعــوى املدعــي وقــد طلــب منــي البحــث 
وقــد  بشــرائها  فاســتعد  بذلــك  املدعــي  فأعلمــت  يشــتريها  عمــن  لــه 
اشــتراها مــن املدعــى عليــه مببلــغ وقــدره مائــة وســبعون ألــف ريــال وقــد 
ســلم املدعــي املدعــى عليــه مبلغــًا وقــدره تســعون ألــف ريــال بحضــوري 
وبعــد ســتة أشــهر ســلم املدعــي املدعــى عليــه مبلغــًا وقــدره أربعــون ألــف 
ريــال ثــم بعــد أســبوع تقريبــًا ســلمه كذلــك تســعة آالف وخمســمائة هــذا 
مــا لــدي مــن شــهادة« وبســؤال الشــاهد الثانــي )........( عمــا لديــه مــن 
شــهاده أجــاب قائــًا »أشــهد هلل تعالــى أن املدعــي ســلم املدعــى عليــه 
مبلغــًا وقــدره تســعة آالف وخمســمائة ريــال مــن قيمــة الســيارة املذكــورة 
بدعــواه هــذا مــا لــدي مــن شــهادة« وبســؤال الشــاهد الثالــث )........( عمــا 
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لديــه مــن شــهاده أجــاب قائــًا » أشــهد هلل تعالــى أن املدعــي ســلم املدعــى 
عليــه مبلغــًا وقــدره عشــرون ألــف ريــال مــن قيمــة الســيارة املذكــورة 
بدعــواه هــذا مــا لــدي مــن شــهادة«. وبســؤال الشــاهد الرابــع )........( عمــا 
لديــه مــن شــهاده فأجــاب قائــًا » أشــهد هلل تعالــى أن املدعــي اشــترى من 
املدعــى عليــه الســيارة املذكــورة بالدعــوى مببلــغ وقــدره مائــة وســبعون 
ألــف ريــال وقــد ســلم املدعــي املدعــى عليــه عشــرة آالف ريــال عربــون ثــم 
ســلمه بعــد ذلــك مبلغــًا وقــدره تســعون ألــف ريــال كدفعــة أولــى هــذا مــا 
لــدي مــن شــهادة«. وبســؤال املدعــي هــل لديــك زيــادة بينــة فأجــاب قائــًا 
نعــم لــدي شــاهد آخــر وهــو هــذا احلاضــر )........( باكســتاني اجلنســية 
مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )........( وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة 
اشــترى  املدعــي  أن  تعالــى  وأشــهد هلل  أخــي  »املدعــي  قائــًا:  أجــاب 
مــن املدعــى عليــه الســيارة املذكــورة يف الدعــوى مببلــغ وقــدره مائــة 
وســبعون ألــف ريــال وســلمه منهــا مبلغــًا وقــدره مائــة وتســعة وســتون الــف 
ريــال وخمســمائة ريــال ســلمه منهــا عشــرة آالف ريــال عربــون ثــم ســلمه 
ــال  ــال ثــم أربعــون ألــف ري ــال ثــم عشــرون ألــف ري منهــا تســعون ألــف ري
ثــم تســعة آالف وخمســمائة ريــال هــذا مــا لــدي مــن شــهادة«. وقــد جــرى 
تعديــل الشــهود مــن قبــل كًا مــن )........( باكســتاني اجلنســية مبوجــب 
رخصــة اإلقامــة رقــم )........( و )........( باكســتاني اجلنســية مبوجــب 
رخصــة اإلقامــة رقــم )........( حيــث شــهدا بعدالــة الشــهود وأنهــم مرضــي 
الشــهادة وبســؤال املدعــى عليــه عــن الشــهود ومــا جــاء يف شــهادتهم 
فأجــاب قائــًا الشــهود جميعهــم مــن جماعــة املدعــي ومــن قريــة واحــدة 
ومــا جــاء يف شــهادتهم فغيــر صحيــح هكــذا أجــاب ثــم يف جلســة أخــرى 
ــه تأشــيرة خــروج وعــودة وتذاكــر  ــرز املدعــى علي حضــر الطرفــان وأب
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ســفر وأجــاب قائــًا هــذه التأشــيرة والتذاكــر تثبــت أننــي كنــت خــارج 
الســيارة  باعنــي  أنــه  املدعــي  فيــه  يدعــي  الــذي  الوقــت  يف  اململكــة 
املذكــورة بدعــواه هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أجــاب 
قائــًا أنــا ال أتذكــر تاريــخ البيــع والشــراء بالضبــط ومــا ذكرتــه يف 
دعــواي هــو تاريــخ تقريبــي وقــد اشــتريت منــه الســيارة ثــم ســافر بعدهــا 
مباشــرًة إلــى باكســتان حيــث تــويف أخــاه هنــاك هكــذا أجــاب كمــا 
أبــرز املدعــى عليــه ورقــة مترجمــة مــن مكتــب الشــرق األوســط للترجمة 
ونصهــا » تقريــر رقــم 17 بتاريــخ 2012/10/15م مبنطقة )........( محطة 
)........( رقــم 17 الطلــب املقــدم إلــى )........( يف الســاعة 1740 بتاريــخ 
2012/10/15م مت تقــدمي الطلــب املكتــوب مــن قبــل املدعــو )........( 
املقيــم يف )........( إلــى مديــر محطــة الشــرطة يف مديريــة )........( قائــًا 
أنــه كان التعامــل ملذكــور مــع )........( و)........( أبنــاء )........( مبديريــة 
ــي بعــدة مــرات  ــم القبائل ــة التحكي ــس جلن )........( يف جتــارة النقــل وجل
وحلــل هــذه القضيــة تعــن جلــوس اجلركــة يف غرفــة أذان )........( لتســوية 
مســتحقاتي مببلــغ 45000،0 علــى ذمــة )........( ولــم يتمكــن احلــل ألن 
ــي وحددنــي  ــة التحكيــم القبائل املذكــور رفــض وخــرج مــن جلســة جلن
للنظــر علــي فيمــا بعــد علمــًا بــأن األمــر يتعلــق مبديريــة مــردان لــذا قمــت 
بتقــدمي الطلــب إلــى محطــة ســعادتكم للنظــر إلــى معاملتــي واتخــاذ 
اإلجــراءات القانونيــة ضــد املذكــور إلعطــاء مســتحقاتي عليــه ختــم 
اســتام الطلــب مــن محطــة الشــرطة يف مديريــة مــردان »أ-هـــ وبســؤاله 
عــن وجــه الشــاهد منهــا فأجــاب قائــًا هــذه الورقــة تثبــت أن بينــي وبــن 
املدعــي دعــاوى يف باكســتان وحســابات ماليــة وهــذه الدعــوى املرفوعــة 
يف اململكــة مــن قبــل املدعــي هــي دعــوى كيديــة ويقصــد مــن وراءهــا 
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إحلــاق األذى بــي هكــذا أجــاب وبســؤال الطرفــن هل لــدى أحد منكما 
مــا يريــد إضافتــه فأجــاب كل واحــد منهمــا قائــًا ليــس لــدي ســوى 
مــا قدمــت فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى وإنــكار املدعــى عليــه مــا 
جــاء فيهــا وملــا جــاء بشــهادة الشــهود املعدلــن التعديــل الشــرعي وألن 
مــا دفــع بــه املدعــى عليــه مــن عــدم وجــوده يف التاريــخ احملــدد املذكــور 
مــن قبــل املدعــي للبيــع يســقطه شــهادة الشــهود الذيــن شــهدوا بصحــة 
البيــع وألن املدعــي ذكــر أن هــذا التاريــخ تقريبــي وليــس قطعــي كمــا 
أن مــا دفــع بــه املدعــى عليــه مــن وجــود دعــاوى بينــه وبــن املدعــي يف 
ــع مــن ســماع هــذه الدعــوى الســتقالها عــن الدعــاوى  باكســتان ال متن
التــي يف باكســتان وألن الســيارة محــل البيــع رأس تريلــة ليســت مــن 
قبيــل املركبــات اخلصوصــي وملــا نصــت عليــه الفقــرة )3( مــن املــادة )9( 
مــن نظــام املــرور ونصهــا »يجــوز لغيــر الســعودين امتــاك املركبــات 
اخلصوصــي - ال تزيــد عــن مركبتــن - شــريطة ان يكــون املشــتري 
حاصــًا عــن رخصــة قيــادة ســارية املفعــول ...« الــخ لذلــك كلــه فقــد ثبت 
ــة وتســعة وســتون  ــه مبلغــًا وقــدره مائ لــدي تســليم املدعــي للمدعــى علي
املدعــى  بإلــزام  وحكمــت  تريلــة  رأس  قيمــة  ريــال  وخمســمائة  ألــف 
عليــه بإعــادة مبلــغ الشــراء وقــدره مائــة وتســعة وســتون ألــف وخمســمائة 
ريــال للمدعــي حــااًل وبعــرض ذلــك علــى الطرفــن قــرر املدعــي قناعتــه 
بائحــة  علــى احلكــم  اعتراضــه  عليــه  املدعــى  قــرر  باحلكــم كمــا 
فأفهــم بــأن عليــه تقــدمي الئحتــه االعتراضيــة خــال مــدة قدرهــا ثاثــون 
يومــًا مــن تاريــخ اســتامه نســخة مــن احلكــم ففهــم ذلــك وعليــه فقــد 
رفعــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/6/5هـــ .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
مبوجــب اخلطــاب رقــم 342300310 وتاريــخ 1434/11/6هـــ ومرفــق بــه 
قــرار التصديــق رقــم 34339830 وتاريــخ 1434/10/25هـــ ونص احلاجة 
منــه« وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــرر الدائــرة 
املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 
وآلــه وصحبــه وســلم قاضــي اســتئناف ........ ختمــه وتوقيعــه قاضــي 
اســتئناف ...... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ........ ختمــه وتوقيعــه« 
واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/11/20هـــ.
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: 34200144 تاريُخه: 1434/4/28هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34136760

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34269056 تاريخه: 1434/7/16هـ

قبــل  االعيــان  ببيــع  اإلقــرار   - بالتقســيط  مبيــع  ثمــن  باقــي   - بيــع 
دخولهــا يف ضمانــه - التمكــن مــن القبــض ينــزل منزلــة القبــض يف 
الضمــان ال يف حــل الربــح - األعيــان املنقولــة ال يتحقــق قبضهــا إال 
بنقلهــا - احلكــم بــرأس املــال فقــط للمدعــي؛ للنهــي عــن ربــح مــا لــم 

يضمــن .

1. نهى النبي صلى اهلل عليه وسلم عن ربح مالم يضمن .
2. حديــث ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا: وقــد رأيــت النــاس يف عهــد رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم إذا ابتاعــوا الطعــام جزافــا يضربــون قبــل أن 
يبيعــوه يف مكانهــم وذلــك حتــى يــؤوه إلــى رحالهــم. أخرجــه البخــاري.

3. حديــث ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم نهــى أن يبيــع الرجــل طعامــا حتــى يســتوفيه قيــل البــن عبــاس 
كيــف ذاك قــال ذاك دراهــم بدراهــم والطعــام مرجــأ. أخرجــه البخاري، 
ويف روايــة عنــه قــال: قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم: »مــن ابتــاع 
طعامــا فــا يبيعــه حتــى يقبضــه« قــال ابــن عبــاس: وأحســب كل شــيء 

مبنزلــة الطعــام. أخرجــه مســلم.
4. حديــث زيــد بــن ثابــت: »نهــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أن 
تبــاع الســلع حيــث تبتــاع حتــى يحوزهــا التجــار إلــى رحالهــم« أخرجــه 

أحمــد وأبــو داوود، وإســناده جيــد.
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5. مــا جــاء عــن أبــي هريــرة وزيــد بــن ثابــت رضــي اهلل عنهمــا أنهمــا أنكــرا 
علــى مــروان بــن احلكــم فقــاال: أحتــل بيــع الربــا يــا مــروان! قــال: أعــوذ 
بــاهلل ومــا ذاك فقــاال هــذه الصكــوك تبايعهــا النــاس ثــم باعوهــا قبــل 
أن يســتوفوها فبعــث مــروان احلــرس يتبعونهــا فينزعوهــا مــن أيــدي 

النــاس ويردونهــا إلــى أهلهــا. رواه مســلم.
6. جــاء يف شــرح الزركشــي ) وبيــع املســلم فيــه مــن بائعــه أو غيــره قبــل 
قبضــه فاســد واملعتمــد علــى نهــي النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم عــن بيــع 

الطعــام قبــل قبضــه وعــن ربــح مالــم يضمــن (.
7. قــال اخلرقــي مــن احلنابلــة إن الصبــرة املتعينــة املبيعــة جزافــا تدخل 
يف ضمــان املشــتري بالعقــد وال يجــوز للمشــتري بيعهــا حتــى ينقلهــا. 

)مجمــوع فتــاوي شــيخ اإلســام ابــن تيميــة 400/29(
8. قــال شــيخ االســام ابــن تيميــة رحمــه اهلل ) ومــن جعــل التصــرف 
تابعــا للضمــان فقــد غلــط فقــد ثبــت يف الصحيــح عــن ابــن عمــر رضــي 
اهلل عنهمــا أنــه قــال كنــا نبتــاع الطعــام جزافــا علــى عهــد رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم فنهــى أن نبيعــه حتــى ننقلــه إلــى رحالنــا وابــن 
عمــر هــو القائــل مضــت الســنة أن مــا أدركــت الصفقــة حيــا مجموعــا 
فهــو مــن ضمــان املشــتري فتبــن أن مثــل هــذا الطعــام مضمــون علــى 
املشــتري وال يبيعــه حتــى ينقلــه فالســنة يف هــذا البــاب فرقــت بــن 
القــادر علــى القبــض وغيــر القــادر يف الضمــان والتصــرف ( مجمــوع 

الفتــاوي 344/20.
9. وقــال رحمــه اهلل: ) إن النهــي إمنــا كان للتاجــر الــذي يربــح فــا 
يبيــع بربــح حتــى يصيــر يف حوزتــه ويعمــل فيهــا عمــا مــن أعمــال 
التجــارة إمــا بنقلهــا إلــى مــكان آخــر كالــذي يشــتري يف بلــد ويبيــع يف 

آخــر وإمــا حبســها إلــى وقــت آخــر ... إلــخ ( .
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ادعــى املدعــي أنــه بــاع للمدعــى عليــه عشــر مكيفــات، بالعقــد الصــادر 
من شــركة... للتقســيط، بقيمة إجمالية قدرها ثمانية عشــر ألف ريال  
مقســطة علــى أقســاط شــهرية قــدر كل قســط ألــف ريــال، ســدد منهــا 
املدعــى عليــه ســبعة آالف ريــال، وبقــي أحــد عشــر ألــف ريــال حالــة، 
وطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع أحــد عشــر ألــف ريــال ، بعــرض 
دعــوى املدعــي علــى املدعــى عليــه صــادق عليهــا ، جــرى ســؤال املدعــي 
هــل آلــت إليــه األعيــان املباعــة بالشــراء مــن شــركة ... للتقســيط؟ وهــل 
قــام بنقــل األعيــان بعــد شــرائها؟ فأجــاب بأنــه اشــترى األعيــان املباعــة 
علــى املدعــى عليــه مــن شــركة ... للتقســيط بأحــد عشــر ألــف ريــال 
وباعهــا علــى املدعــى عليــه بثمانيــة عشــر ألــف ريــال، وأنــه لــم يقــم بنقلهــا 
مــن املعــرض وإمنــا قــام بتنحيتهــا يف أحــد جوانــب املعــرض ، جــرى ســؤال 
املدعــى عليــه هــل بــاع األعيــان علــى شــركة ... للتقســيط؟ فأجــاب أنــه 
باعهــا بعشــرة آالف ريــال ، املدعــي أقــر أنــه بــاع علــى املدعــى عليــه 
األعيــان املذكــورة قبــل دخولهــا يف ضمانــه وربــح علــى املدعــى عليــه 
ســبعة آالف ريــال ، نهــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم عــن ربــح مالــم 
يضمن،التمكــن مــن القبــض ينــزل منزلــة القبــض يف الضمــان ال يف 
حــل الربــح ، واألعيــان املباعــة منقولــة، وال يتحقــق قبضهــا إال يف بيــع 
املدعــي للســلعة وهــي يف حيــازة بائعهــا األول وتــوارد املبايعــات عليهــا 
عشــرات املــرات يــؤدي إلــى قصــر تــداول الســلعة بــن التجــار للمضاربــة 
علــى فروقــات األســعار والســلعة ثابتــة علــى حالهــا، فهــذه التجارة ليســت 
منتجــة وال نافعــة للمجتمــع فالتجــارة كمــا تنفــع التاجــر بالربــح فإنــه 



168

ينبغــي أن تكــون محققــة ملنافــع املجتمــع ، مت إفهــام املدعــي أنــه ال 
يســتحق يف ذمــة املدعــى عليــه إال رأس مالــه وقــدره أحــد عشــر ألــف 
ريــال، ومت احلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع أربعــة آالف ريــال  للمدعي، 
بعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه قناعتــه باحلكــم وقــرر 
املدعــي عــدم قناعتــه ، بعــد رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف متــت 

املصادقــة عليــه .

........... مســاعد رئيــس احملكمــة  أنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
ــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل اجلزائيــة مبكــة املكرمــة وبن
رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبكــة املكرمــة برقــم 34136760 وتاريــخ 
وتاريــخ   34725942 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/03/23
1434/03/23 هـــ  ففــي يــوم االثنــن املوافــق1434/04/08 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30 : 08  وفيهــا حضــر .......... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ............. وادعــى علــى احلاضــر معــه ........... ســعودي 
عليــه  دعــواه  قائــا يف   ......... رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب 
بعــت املدعــى عليــه أجهــزة كهربائيــة عبــارة عــن عشــرة مكيفــات 
ــوع ...... بالعقــد الصــادر مــن شــركة ............ للتقســيط رقــم 16063  ن
ريــال  ألــف  ثمانيــة عشــر  إجماليــة قدرهــا  بقيمــة  يف 1432/2/22هـــ 
)18000( مقســطة علــى أقســاط شــهرية قــدر كل قســط ألــف ريــال 
ريــال  آالف  ســبعة  منهــا  ســدد  1432/3/25هـــ  مــن  اعتبــارا   )1000(
حالــه  وهــي   )11000( ريــال  ألــف  عشــر  أحــد  عليــه  وتبقــى   )7000(
أطلــب احلكــم عليــه بدفــع أحــد عشــر ألــف ريــال )11000( هــذه دعــواي 
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وبســؤال املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي مــن أننــي اشــتريت منــه 
أجهــزة كهربائيــة بالعقــد املذكــور أعــاه باملبلــغ اإلجمالــي واملقســط 
واملتبقــي وأنــه حــال صحيــح فســألت املدعــي هــل آلــت إليــك األعيــان 
املباعــة بالشــراء مــن شــركة ........... قــال نعــم اشــتريت األعيــان املباعــة 
علــى املدعــى عليــه مــن شــركة ........... بأحــد عشــر ألف ريــال )11000( 
وبعتهــا علــى املدعــى عليــه بثمانيــة عشــر ألــف ريــال )18000( فســألته 
وهــل قمــت بنقــل األعيــان بعــد شــرائها فقــال لــم أقــم بنقلهــا مــن املعــرض 
وإمنــا قمــت بنتحيتهــا يف أحــد جوانــب املعــرض هكــذا أجــاب فســألت 
املدعــى عليــه وهــل بعــت االعيــان علــى شــركة .......... فقــال نعــم بعتهــا 
بعشــرة آالف ريــال )10000( وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
وحيــث أقــر املدعــي أنــه بــاع علــى املدعــى عليــه األعيــان املذكــورة قبــل 
دخولهــا يف ضمانــه وربــح علــى املدعــى عليــه ســبعة آالف ريــال )7000( 
وقــد نهــى النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم عــن ربــح مالــم يضمــن جــاء يف 
شــرح الزركشــي ) وبيــع املســلم فيــه مــن بائعــه أو غيــره قبــل قبضــه 
فاســد واملعتمــد علــى نهــي النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم عــن بيــع الطعــام 
قبــل قبضــه وعــن ربــح مالــم يضمــن ( لذلــك كلــه أفهمــت املدعــي أنــه ال 
يســتحق يف ذمــة املدعــى عليــه إال رأس مالــه وقــدره أحــد عشــر ألــف ريال 
)11000( وعليــه فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه بدفــع أربعــة آالف 
ريــال )4000( للمدعــي وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــى 
عليــه قناعتــه باحلكــم كمــا قــرر املدعــي عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب 
محكمــة االســتئناف فأجبتــه لطلبــه وافهمتــه بــأن بــأن مــدة االعتــراض 
ثاثــون يومــا تبــدأ مــن 20 /4 /1434هـــ وإذا انقضــت املــدة احملــددة قبــل 
تقــدمي الئحتــه االعتراضيــة فــإن حقــه يف طلــب االســتئناف يعتبــر ســاقطا 
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وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم . حــرر يف  1434/04/08 هـــ

ويف يوم  الثاثاء املوافق1434/07/04 هـ افتتحت اجللســة الســاعة )15 
: 10( وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 
بالرقــم 34725942 يف 1434/6/17هـــ وبرفقهــا قــرار الدائــرة احلقوقيــة 
السادســة رقــم 34236572 املتضمــن وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
لطلــب  إلــى فضيلــة حاكمهــا  إعادتهــا  تقــرر  االعتراضيــة  والائحــة 
االفــادة مــن شــركة ........... هــل الســلعة املباعــة ســلمت للمدعــي بعــد 
اســتامها لثمنهــا وقــام بحيازتهــا بجانــب املعــرض مــع إرفــاق صــورة 
مــن عقــد البيــع إن وجــد فــإذا اتضــح حيــازة املدعــي للمبيــع بعــد دفــع 
ثمنــه فالبيــع صحيــح والزيــادة يف الثمــن مقابــل التأجيــل صحيحــة فعلــى 
فضيلتــه ماحظــة ذلــك وبــاهلل التوفيــق واجلــواب عليــه املدعــي ذكــر 
ــان املباعــة بتمييزهــا يف إحــدى جوانــب املعــرض  ــازة األعي ــه قــام بحي ان
ــب إفــادة الشــركة بعــد  ــذا فــا حاجــة إلــى طل ــه ول ــم يقــم بنقلهــا من ول
إقــرار املدعــي أمــا قــول أصحــاب الفضيلــة أنــه اتضــح حيــازة املدعــي 
للمبيــع بعــد دفــع ثمنــه فالبيــع صحيــح والزيــادة يف الثمــن مقابــل التأجيــل 
صحيحــة فاجلــواب عليــه أنــا لــم أحكــم ببطــان البيــع واحلكــم صــدر 
باســتحقاق رأس املــال فقــط أمــا الزيــادة فهــي باطلــة ألن املشــتري وهــو 
املدعــي هنــا بــاع العــن بعــد متكنــه مــن القبــض وقبــل القبــض احلقيقــي 
املتمثــل يف نقــل العــن املباعــة يــدل علــى ذلــك حديــث ابــن عمــر رضــي 
اهلل عنهمــا وقــد رأيــت النــاس يف عهــد رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
إذا ابتاعــوا الطعــام جزافــا يضربــون يف أن يبيعــوه يف مكانهــم وذلــك 
ــوع ( وحديــث  ــاب البي ــى رحالهــم ) أخرجــه البخــاري كت ــؤوه إل ــى ي حت
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ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم نهــى 
أن يبيــع الرجــل طعامــا حتــى يســتوفيه قيــل البــن عبــاس كيــف ذاك قــال 
ــه قــال  ــة عن ذاك دراهــم بدراهــم والطعــام مرجــأ ) البخــاري ( ويف رواي
قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مــن ابتــاع طعامــا فــا يبيعــه حتــى 
يقبضــه قــال ابــن عبــاس وأحســب كل شــيء مبنزلــة الطعــام ) مســلم 
كتــاب البيــوع ( وحديــث زيــد بــن ثابــت نهــى رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم أن تبــاع الســلع حيــث تبتــاع حتــى يحوزهــا التجــار إلــى رحالهــم 
) أحمــد وأبــو داوود واســناده جيــد ( فالبيــع صحيــح بتمكــن املدعــي 
مــن القبــض ولكــن ال يطيــب لــه الربــح حتــى يقبــض قبضــا حقيقيــا 
ويتحقــق القبــض يف مثــل هــذه االعيــان بنقلهــا قــال شــيخ االســام ابــن 
تيميــة رحمــه اهلل ) ومــن جعــل التصــرف تابعــا للضمــان فقــد غلــط فقــد 
ثبــت يف الصحيــح عــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنهمــا أنــه قــال كنــا نبتــاع 
ــه وســلم فنهــى أن  ــى اهلل علي ــى عهــد رســول اهلل صل الطعــام جزافــا عل
ــه إلــى رحالنــا وابــن عمــر هــو القائــل مضــت الســنة أن  نبيعــه حتــى ننقل
مــا أدركــت الصفقــة حيــا مجموعــا فهــو مــن ضمــان املشــتري فتبــن 
أن مثــل هــذا الطعــام مضمــون علــى املشــتري وال يبيعــه حتــى ينقلــه 
فالســنة يف هــذا البــاب فرقــت بــن القــادر علــى القبــض وغيــر القــادر يف 
ــة  ــاوي 344/20 واخلرقــي مــن احلنابل الضمــان والتصــرف( مجمــوع الفت
رحمــه اهلل قــال ) إن الصبــرة املتعينــة املبيعــة جزافــا تدخــل يف ضمــان 
)مجمــوع  ينقلهــا(  حتــى  بيعهــا  للمشــتري  يجــوز  وال  بالعقــد  املشــتري 
الفتــاوي 400/29( أ-هـــ فالتمكــن مــن القبــض ينــزل منزلــة القبــض يف 
الضمــان ال يف حــل الربــح واالعيــان املباعــة منقولــة وال يتحقــق قبضهــا 
اال بنقلهــا وتــداول ســندات امللكيــة بــن املتبايعــن والســلعة علــى حالهــا 
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يف حيــازة بائعهــا األول هــو نظيــر مــا جــاء عــن أبــي هريــرة وزيــد بــن ثابــت 
رضــي اهلل عنهمــا أنهمــا أنكــرا علــى مــروان بــن احلكــم فقــاال أحتــل 
ــا مــروان قــال أعــوذ بــاهلل ومــا ذاك فقــاال هــذه الصكــوك  ــا ي بيــع الرب
تبايعهــا النــاس ثــم باعوهــا قبــل أن يســتوفوها فبعــث مــروان احلــرس 
يتبعونهــا فينزعوهــا مــن أيــدي النــاس ويردونهــا إلــى أهلهــا ) رواه مســلم 
كتــاب البيــوع ( ثــم أن بيــع املدعــي للســلعة وهــي يف حيــازة بائعهــا األول 
وتــوارد املبايعــات عليهــا عشــرات املــرات يــؤدي إلــى قصــر تــداول الســلعة 
بــن التجــار للمضاربــة علــى فروقــات األســعار والســلعة ثابتــة علــى حالهــا 
فهــذه التجــارة ليســت منتجــة وال نافعــة للمجتمــع فالتجــارة كمــا تنفــع 
التاجــر بالربــح فإنــه ينبغــي أن تكــون محققــة ملنافــع املجتمــع قــال شــيخ 
االســام ) إن النهــي إمنــا كان للتاجــر الــذي يربــح فــا يبيــع بربــح حتــى 
يصيــر يف حوزتــه ويعمــل فيهــا عمــا مــن أعمــال التجــارة إمــا بنقلهــا 
إلــى مــكان آخــر كالــذي يشــتري يف بلــد ويبيــع يف آخــر وإمــا حبســها 
ــا  ــم إن هــذه املبايعــات يشــم منهــا رائحــة الرب ــخ ( ث ــى وقــت آخــر ... إل إل
فالصوريــة ظاهــرة يف هــذه املعاملــة فحقيقتهــا تــؤول إلــى كــون البائــع 
مقرضــا بفائــدة إلــى أجــل وبهــذا يتبــن أن قبــض املدعــي للعــن بعــد 
شــرائها لــم يكــن قبضــا كامــا يســتحق بــه الربــح ولــذا حكمــت لــه 
ــة لفــة )7( قبــل ورود املاحظــة  بــرأس املــال وعقــد البيــع مرفــق باملعامل
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/07/04 هـــ.
ــرى  ــد جـ ــى رســول اهلل ، وبعــد : فقـ احلمــد هلل ، والصــاة والســام عل
مّنــا نحـــن رئيــس واعضــاء الدائـــرة احلقوقيـــة السادســة يف محكمــة 
احلكــم  هــذا  علـــى  االطــاُع  املكرمـــة  مكـــة  مبنطقــة  االســتئناف 
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الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ........... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبكة 
املكرمة واملسجل بعـــدد 34200144 وتاريخ 1434/4/28هـ  املتضمن 
دعوى ............ ضد .......... ، احملكوم فيـــه مبا دون باطنه ، وبدراســـة 
ــة علـــى  ــه و الئحتــه االعتراضيــة تقـــررت املوافقـ ــورة ضبطـ احلكــم وصـ
احلكــم بعــد االجــراء األخيــر جوابــًا علــى قــرار الدائــرة رقــم 34236572 
وتاريــخ 1434/6/11هـــ وعلــى فضيلتــه تدويــن تاريــخ قــرار الدائــرة يف 
الضبــط والصــك وســجله ، واهلل املوفــق وصلـــى اهلل علـــى نبينــا محمــد 

وعلـــى آلـــه وصحبـــه وسلم .
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: 34304304  تاريُخه: 1434/8/23هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34157085

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35106875  تاريخه: 1435/1/7هـ

بيــع - املطالبــة بفســخ عقــد البيــع لعــدم تنفيــذ بنــوده - شــرط فــك 
رهــن العقــار - عقــد البيــع عقــد الزم ال يجــوز فســخه إال برضا الطرفن 
- وجــوب الوفــاء بالعقــود - اليمــن بعــد احلكــم ال تســقط بعــدم طلبهــا 
قبلــه - احلكــم بــرد دعــوى املدعــي وأن ملكيــة العقــار للمدعــى عليــه - 
التهميــش علــى الصــك بانتقــال امللكيــة يكــون بعــد اكتســاب احلكــم 

القطعيــة بالتصديــق عليــه مــن محكمــة االســتئناف .

1. قوله تعالى ) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود( .
2. املادة2/166 من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية .

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه بأنــه وكل املدعــى عليــه لينهــي وضــع 
منزلــه وفــك الرهــن العقــاري وإبــراء ذمتــه مــن صنــدوق التنميــة العقــاري 
الواقــع يف ...وذلــك مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل ومــن 
ضمــن الوكالــة علــى مبلــغ يف حســابه وقــدره مائة ألف ريــال فيما يخص 
موضــع املنــزل وقــد باعــه هــذا املنــزل علــى أنــه يفــك الرهــن خــال ســنة 
ــم يفــك الرهــن حتــى هــذه اللحظــة ويطلــب  ــه ل مــن تاريــخ املبايعــة إال أن
فســخ هــذه املبايعــة هكــذا ادعــى ، أجــاب املدعــى عليــه بــأن معــه 
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مــا يثبــت مبايعــة العقــار لــه بإقــرار مــن املدعــي وشــهود، وقــام املدعــي 
بعمــل صــك وكالــة بذلــك بــدون قيــود وشــروط وأنــه جــدد الرخصــة 
مــن البلديــة وكذلــك معــه إيصــاالت تثبــت أنــه قــام بتســديد بعــض 
األقســاط وأنكــر أن املدعــى اشــترط فــك الرهــن خــال ســنة ويطلــب 
نقــل العقــار باســمه ، قــرر الطرفــان بــأن الصــك مرهــون حــن البيــع لدى 
صنــدوق التنميــة العقــاري ، ال بينــة للمدعــي علــى أنــه اشــترط مــدة ســنة 
للمدعــى عليــه لفــك الرهــن جــرى إفهــام املدعــي بــأن لــه ميــن املدعــى 
عليــه علــى نفــي الشــرط فلــم يقبــل بيمينــه ، أفــاد صنــدوق التنميــة بفــك 
الرهــن عــن الصــك لســداد القــرض كامــًا ، وملــا كان املدعــي يطلــب 
ــه املوصــوف يف دعــواه  إلخــال املدعــى  ــع منزل احلكــم بفســخ عقــد بي
عليــه بشــرط فــك رهنــه لــدى صنــدوق التنميــة العقــاري خــال ســنة 
مــن تاريــخ املبايعــة وملــا كان املدعــى عليــه منكــرًا لهــذا الشــرط وال 
بينــة لــدى املدعــي تثبتــه وقــد جــرى إفهامــه أن لــه ميــن خصمــه املدعــى 
عليــه فلــم يطلبهــا وملــا كان عقــد البيــع هــو عقــد الزم ال يجــوز فســخه 
إال برضــا الطرفــن املتعاقديــن وحيــث لــم يــرض بذلــك املدعــى عليــه 
ــوا أوفــوا  ــا أيهــا الذيــن آمن ــه مشــتريا وقــد قــال اهلل عــز وجــل: )ي بصفت
بالعقــود( وطلــب إثبــات ملكيتــه للعقــار محــل الدعــوى ونقلهــا لــه وحيــث 
إن املرتهــن وهــو صنــدوق التنميــة العقــاري أفــاد بــأن الرهــن قــد فــك عــن 
هــذا العقــار ولــم يعــد للصنــدوق عاقــة بــه وبعــد التأكــد مــن ســريان 
مفعــول الصــك وصاحيتــه لاعتمــاد عليــه عنــد اإلفــراغ ، ملــا تقــدم 
احلكــم مبــا يلــي: بــرد دعــوى املدعــي ضــد املدعــى عليــه وللمدعــي طلــب 
ميــن املدعــى عليــه علــى نفــي الشــرط املدعــى بــه متــى شــاء ثانيــا: ثبــت أن 
املدعــي قــد بــاع عقــاره املوصــوف يف دعــواه علــى املدعــى عليــه وأن هــذا 
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العقــار قــد صــارت ملكيتــه للمدعــى عليــه - قنــع املدعــى عليــه باحلكــم 
واعتــرض املدعــي بائحــة ، صــدق احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة األولــى 

مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة القصيــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ....... قاضي احملكمة العامة مبحافظة 
عيون اجلواء املنتدب  وبناء على املعاملة  املقيدة لدينا برقم 34833195 
وتاريــخ 1434/04/06 هـــ  ففــي يــوم الســبت املوافــق1434/05/25 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 30 : 09  وفيهــا حضــر  ....... ســعودي  اجلنســية 
 ...... معــه  احلاضــر  علــى  وادعــى   ....... رقــم   املدنــي  الســجل  مبوجــب 
عليــه:  دعــواه  .......قائــا يف  رقــم  املدنــي  بالســجل  اجلنســية  .ســعودي 
لقــد وكلــت املدعــى عليــه أن ينهــي وضــع منزلــي وفــك الرهــن العقــاري 
وإبــراء ذمتــي مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة الواقــع يف ...مبوجــب الصــك 
الصادر من محكمة ...برقم 102 يف 1402/10/7هـ واحملدودة شــماال 
القطعــة رقــم 155 بطــول عشــرين متــرًا وجنوبــا القطعــة رقــم 151 بطــول 
عشــرين متــرا وشــرقا شــارع عــرض 15م بطــول عشــرين متــرا وغربــا 
ــة  ــة أربعمائ ــرا واملســاحة اإلجمالي القطعــة رقــم 154 بطــول عشــرين مت
متــر مربــع وذلــك مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل قصيبــاء 
برقــم 1/115 يف 1415/9/13هـــ ومــن ضمــن الوكالــة علــى مبلــغ يف 
ــه  حســابي وقــدره مائــة ألــف ريــال فيمــا يخــص موضــع املنــزل وقــد بعت
هــذا املنــزل علــى أنــه يفــك الرهــن ســنة مــن تاريــخ املبايعــة إال أنــه لــم يفــك 
ــي املذكــورة  ــب بإعــادة بيعت ــا اآلن أطال ــى هــذه اللحظــة وأن الرهــن حت
أعــاه لــي حــاال وفســخ هــذه املبايعــة هــذه دعــواي وبعرضــه علــى املدعــى 
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عليــه أجــاب قائــا: أطلــب مهلــة للجــواب ورفعــت اجللســة بنــاء علــى طلبــه 
إلــى يــوم األحــد 1434/6/11هـــ  الســاعة العاشــرة والنصــف

الثانيــة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/06/11هـــ  األحــد  يــوم   ثــم يف 
الســاعة احلاديــة عشــرة وخمــس عشــرة دقيقــة وفيهــا حضــر املدعــي 
يحضــر  .......فلــم  عليــه  .......املدعــى  رقــم  املدنــي  الســجل  .......يحمــل 
وقــد انتهــى وقــت اجللســة وزيــادة دون حضــوره وال مــن ميثلــه بوكالــة 
شــرعية ولــم يقــدم عــذرًا مقبــواًل أوغيــر مقبــول لــذا واحلــال مــا ذكــر 
ــوم االحــد املوافــق  فقــد قــررت رفــع اجللســة إلحضــاره مــرة أخــرى يف ي
1434/7/16هـــ الســاعة التاســعة. احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ....... 
رئيــس احملكمــة العامــة يف عيــون اجلــواء   وبنــاء علــى قــرار معالــي وزيــر 
العــدل رقــم 10641 وتاريــخ 1434/4/21هـــ املبنــي علــى قــرار املجلــس 
األعلــى للقضــاء رقــم 91 / 1 / 34 وتاريــخ 1434/4/17هـــ املتضمــن 
نقلــي لقضــاء احملكمــة العامــة يف عيــون اجلــواء ففــي يــوم االحــد املوافــق 
والنصــف  العاشــرة  الســاعة  الثالثــة  اجللســة  افتتحــت  1434/7/16هـــ 
صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي واملدعــى عليــه ثــم جــرى تطبيــق املــادة 166 
/ 2 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة وتــاوة مــا ســبق 
ضبطــه علــى املترافعــن فلمــا ســمعاه قــررا بقولهمــا نصــادق علــى مــا 
ضبــط يف اجللســة الســابقة هكــذا قــررا ثــم ســألت املدعــى عليــه اجلــواب 
عــن دعــوى املدعــي والــذي وعــد باحضــاره يف اجللســة االولــى املؤرخــة يف 
1434/5/25هـــ فأبــرز ورقــة محــرره هــذا نصهــا: »معــي مايثبــت مبايعــة 
العقــار لــي بإقــرار منــه وشــهود وكذلــك املقــاول الــذي اختلــف معــه 
بســبب العقــار )عظــم لــم يكتمــل العظــم البنــاء( وكذلــك بعــد فتــرة 
ــة  ــأن العقــار شــبه انتهــى وأريــد ســحب الدفعــات الباقي بلغــت املدعــي ب
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إلنهــاء التشــطيبات األخيــرة وأنــزل ببيتــي الــذي أشــتريته منــه بأربعــن 
ــة بذلــك وإقــرار  ــال ســعودي وقــام املدعــو ... بعمــل صــك وكال ألــف ري
والتأجيــر  والتســديد  الدفعــات  واســتام  العقــاري  البنــك  مبراجعــة 
واســتام األجــرة والتوقيــع نيابــة عنــه فيمــا يســتوجب حضــوره وكل 
الزمــن متفقــن وبــدون قيــود وشــروط وقــد جــددت الرخصــة مــن البلديــة 
ومعــي إيصــال علــى ذلــك وكذلــك معــي إيصــاالت تثبــت أننــي قمــت 
بتســديد بعــض األقســاط وأطلــب مــن اهلل ثــم منكــم إنهــاء الدعــوة بينــي 
ــم ســألت  ــه ث ــرزه املدعــى علي ــه بنقــل العقــار باســمي...( هــذا مــا أب وبين
الطرفــن هــل كان الصــك مرهونــا حــن البيــع لــدى صنــدوق التنميــة 
العقاريــة؟ فأجابــا قائلــن: نعــم كان مرهونــا هكــذا أجابــا ثــم ســألت 
املدعــي هــل مت كتابــة عقــد مبايعــة بينــه وبــن املدعــى عليــه؟ فأجــاب 
قائــا: ال لــم يتــم ذلــك هكــذا أجــاب ثــم ســألته أيضــًا عــن تاريــخ املبايعــة 
فأجــاب قائــا: إنــه مت قبــل أربعــن ســنة هكــذا أجــاب ثــم ســألته هــل 
لديــه بينــة علــى أنــه أشــترط علــى املدعــى عليــه أن يفــك رهــن املنــزل 
خــال ســنة مــن تاريــخ املبايعــة؟ فأجــاب قائــًا: ال بينــة لــدي هكــذا 
أجــاب وللكتابــة إلــى فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة يف ...لاستفســار 
عــن ســريان مفعــول الصــك املرصــود رقمــه وتاريخــه يف اجللســة األولــى 
مــا  عــن  اإلفــادة  بطلــب  العقاريــة  التنميــة  أيضــا لصنــدوق  وللكتابــة 
لديهــم حــول مبايعــة  املدعــي للمدعــى عليــه العقــار اململــوك بالصــك 
املرهــون لصاحلهــم رفعــة اجللســة وكان ختامهــا يف متــام الســاعة احلاديــة 
الثاثــاء  يــوم  يف  موعــدًا  للطرفــن  وحــددت  صباحــًا  والربــع  عشــرة 
املوافــق 1434/8/16هـــ الســاعة العاشــرة صباحــًا ثــم يف يــوم  الثاثــاء 
املوافــق1434/08/16 هـــ  ويف املوعــد احملــدد افتتحــت اجللســة الرابعــة 
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....... وقــد وردنــا  .......واملدعــى عليــه  وفيهــا حضــر الطرفــان املدعــي 
خطــاب فضيلــة كاتــب عــدل ...رقــم341838479 وتاريخ1434/8/8هـــ 
املتضمــن أن صــك قطعــة األرض املتنــازع عليهــا بــن الطرفــن الزال 
ســاري املفعــول ومطابــق لســجله كمــا وردنــا خطــاب ســعادة مديــر عــام 
فــرع صنــدوق التنميــة العقاريــة مبنطقــة القصيــم رقــم34904/7384 
 102 بالصــك  اململــوك  العقــار  أن  فيــه  جــاء  وقــد  يف 1434/8/10هـــ 
ــه بالعقــد رقــم 5847/3/6  وتاريخ1402/10/7هـــ ســبق وأن اقتــرض ل
وتاريخ1409/8/28هـــ وقــد ســدد كامــل القــرض وقــدره مائتــا ألــف 
ريــال بتاريــخ 1433/1/8هـــ وبذلــك يتضــح أن العقــار قــد فــك الرهــن 
عنــه وال عاقــة للصنــدوق بــه بعــد ذلــك هــذا ماتضمنــه خطــاب صنــدوق 
التنميــة العقاريــة وملــا كان املدعــي يطلــب فســخ بيــع عقــاره اململــوك 
بالصــك املشــار لــه أعــاه بســبب أنــه اشــترط علــى املشــتري وهــو املدعــى 
عليــه هنــا أن يفــك الرهــن يف مهلــة ســنة مــن تاريــخ املبايعــة التــي كانــت 
قبــل أربعــن ســنة علــى حســب دعــواه فحيــث وردنــا مــن صنــدوق التنميــة 
العقاريــة أن العقــار قــد فــك الرهــن عنــه بتاريــخ 1433/1/8هـــ وحيــث 
البينــة للمدعــي حســب مــا أفــاد بــه يف اجللســة املاضية وقــد أفهمته بأن له 
ميــن خصمــه أنــه لــم يشــترط عليــه هــذا الشــرط ففهــم ذلك ثم قــرر قائا 
إننــي ال أرغــب ميــن املدعــى عليــه هكــذا قــرر وللتأمــل وإصــدار احلكــم 
رفعــت اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــرة والنصــف صباحــا وحــددت 
للطرفــن موعــدا  يف يــوم األحــد املوافــق 1434/8/21هـــ الســاعة احلادية 
عشــرة والنصــف صباحــا، ثــم يف يــوم  األحــد املوافــق1434/08/21 هـــ 
ويف املوعــد احملــدد  افتتحــت اجللســة اخلامســة وفيهــا حضــر الطرفــان ثــم 
ســألت املدعــى عليــه هــل اشــترط عليــه املدعــي فــك رهــن منزلــه خــال 
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ســنة مــن تاريــخ املبايعــة أم ال ؟ فأجــاب قائــا: ال لــم يشــترط ... ذلــك 
هكــذا أجــاب وبدراســة القضيــة وتأملهــا ملــا كان املدعــي يطلــب يف 
دعــواه هــذه احلكــم بفســخ عقــد بيــع منزلــه املوصــوف يف دعــواه والــذي 
لــدى صنــدوق  فــك رهنــه  باعــه علــى املدعــى عليــه إلخالــه بشــرط 
التنميــة العقاريــة خــال ســنة مــن تاريــخ املبايعــة وملــا كان املدعــى عليــه 
ــه وقــد جــرى إفهامــه  ــة لــدى املدعــي تثبت منكــرا لهــذا الشــرط وال بين
أن لــه ميــن خصمــه املدعــى عليــه فلــم يطلبهــا وملــا كان عقــد البيــع هــو 
ــم  ــن وحيــث ل عقــد الزم ال يجــوز فســخه إال برضــى الطرفــن املتعاقدي
يــرض بذلــك املدعــى عليــه بصفتــه مشــتريا وقــد قــال اهلل عــز وجــل: )يــا 
أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود( وطلــب إثبــات ملكيتــه للعقــار محــل 
ــة  ــة العقاري ــدوق التنمي ــه وحيــث إن املرتهــن وهــو صن ــا ل الدعــوى ونقله
أفــاد بــأن الرهــن قــد فــك عــن هــذا العقــار ولــم يعــد للصنــدوق عاقــة 
بــه وبعــد التأكــد مــن ســريان مفعــول الصــك وصاحيتــه لاعتمــاد 
عليــه عنــد اإلفــراغ فقــد صــدر منــي مــا يلــي أوال: حكمــت بــرد دعــوى 
املدعــي .......ضــد املدعــى عليــه .......وللمدعــي طلــب ميــن املدعــى عليــه 
علــى نفــي الشــرط املدعــى بــه متــى شــاء ثانيــا: ثبــت لــدي أن املدعــي 
قــد بــاع عقــاره املوصــوف يف دعــواه علــى املدعــى عليــه وأن هــذا العقــار 
قــد صــارت ملكيتــه للمدعــى عليــه وبذلــك حكمــت وبإعــان احلكــم 
للطرفــن قــرر املدعــي عــدم القناعــة وطلــب التمييــز بائحــة اعتراضيــة 
فافهمتــه مبراجعــة احملكمــة يــوم اإلربعــاء القــادم بــإذن اهلل املوافــق 
1434/8/24هـــ الســتام نســخة احلكــم وتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال 
املــدة املقــررة لاعتــراض وهــي ثاثــون يومــا مــن تاريــخ املوعــد احملــدد 
لاســتام فــان لــم يتقــدم باعتراضــه خالهــا ســقط حقــه يف التمييــز 
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ــه  ــة ففهــم ذلــك ، وأمــا املدعــى علي واكتســب احلكــم الصفــة القطعي
إمنــا  بــأن التهميــش بانتقــال امللكيــة  فقــرر القناعــة باحلكــم فأفهــم 
وبــاهلل  ذلــك،  ففهــم  القطعيــة  احلكــم  هــذا  بعــد اكتســاب  يكــون 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/08/21 هـــ .

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 35106875 وتاريــخ 	 
1435/1/7هـ.
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واملطالبــة بباقــي الثمــن - الدفــع بإقامــة الدعــوى علــى غيــر ذي صفــة 
- الدفــع بعــدم اإلختصــاص احمللــي والوالئــي - الــرد علــى الدفعــن 
وانعقــاد اإلختصــاص للمحكمــة - القضــاء بالشــاهد واليمــن- إلــزام 

املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املتبقــي للمدعــى .

1. عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم قضــى باليمــن مــع الشــاهد رواه أحمــد وغيــره. 

2. مــا ذكــره صاحــب الــروض املربــع: )ويقبــل يف املــال ومــا يقصــد بــه 
املــال كالبيــع واألجــل واخليــار فيــه أي يف البيــع ونحــوه ... رجــل وميــن 

املدعــي( . 

تقريبــًا  أعــوام  خمســة  قبــل  عليــه  للمدعــى  بــاع  بأنــه  املدعــي  ادعــى 
ثاثــة  أطقــم ذهــب مرصعــة باألملــاس بشــرط أن تنــال األطقــم رضــاه 
بثمــن قــدره ثمامنائــة وخمســون ألــف ريــال ، دفــع املدعــى عليــه ثاثمائــة 
وخمســن ألــف ريــال ولــم يعــد مــن تلــك األطقــم شــيئًا وهــذا دليــل علــى 
إلــزام  طلــب   ، ريــال  ألــف  ذمتــه خمســمائة  وتبقــى يف  باملبيــع  رضــاه 
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املدعــى عليــه بســدادها ، دفــع املدعــى عليــه بــأن هــذه الدعــوى مقامــة 
علــى غيــر ذي صفــة ألن املبلــغ يف ذمــة مؤسســة ال ميلكهــا املدعــى عليــه 
وطلــب رد الدعــوى ، أفهــم املدعــى عليــه بــأن عليــه الــرد علــى دعــوى 
املدعــي وعــدم االكتفــاء بالــرد علــى الطلــب ، طلــب مهلــة لذلــك ، افهــم 
بأنهــا املهلــة األخيــرة وإال ســيعد نــكااًل عــن اجلــواب ، احضــر املدعــي 
شــاهدًا وشــهد بــأن املدعــى عليــه أقــر أمامــه بــأن يف ذمتــه للمدعــي 
بــه ، أحضــر املدعــى عليــه وكالــة خطابــًا مــن والــد  املبلــغ املدعــى 
موكلــه بصفتــه صاحــب املؤسســة املذكــورة يتضمــن أن مؤسســته هــي 
املشــترية لألطقــم وأنهــا اثنــان وليســت ثاثــة وأن قيمتهــا ســبعمائة ألــف 
ريــال وذكــر املبلــغ املســتلم واملبلــغ املتبقــي ، ذكــر املدعــى عليــه بــأن 
ــك ، ذكــر  الشــاهد شــريك للمدعــي ويعمــل معــه، أنكــر املدعــي ذل
املدعــى بــأن املدعــى عليــه لــم يجــب علــى الدعــوى وأن خطــاب املؤسســة 
املذكــورة ال عاقــة لــه مبوضــوع الدعــوى ، دفــع املدعــى عليــه بدفــع 
شــكلي وهــو عــدم اختصــاص احملكمــة املكانــي والوالئــي ، جــرى رد 
هــذا الدفــع مــن قبــل احملكمــة وبيــان انعقــاد االختصــاص للمحكمــة ، 
جــرى تعديــل الشــاهد، طلــب مــن املدعــي أصالــة اليمــن ، حلــف املدعــي 
اليمــن ، صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املدعــى بــه 
للمدعــي، اعتــرض املدعــى عليــه علــى احلكــم ، صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف . 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
 32321645 برقــم  املســاعد   )....( جــدة  العامــة مبحافظــة  احملكمــة 
وتاريــخ 1433/04/28هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 32977817 وتاريــخ 
افتتحــت  املوافق1434/01/11هـــ  األحــد  يــوم  ففــي  1432/08/02هـــ 
اجللســة الســاعة 00 : 11 وفيهــا حضــر )....( ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم )....( بصفتــه وكيــا عــن )....( ســوري اجلنســية 
مبوجــب اإلقامــة رقــم ...مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
وتاريــخ 1432/7/18هـــ  برقــم 65976  الثانيــة شــمال محافظــة جــدة 
جلــد 1432/7/18هـــ ،وادعــى علــى احلاضــر معــه )....( ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( بصفتــه وكيــا عــن )....( ســعودي 
رقــم  الوكالــة  )....( مبوجــب  رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب 
19805 تاريــخ 1432/6/1هـــ جلــد 3387 الصــادرة مــن كتابــة عــدل 
...ســعودي  عليــه  املدعــى  عــن  بصفتــه وكيــا  جــدة  بجنــوب  الثانيــة 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...مبوجــب الوكالــة رقــم 877 
ــة  ــة عــدل الثاني ــد 2014 الصــادرة مــن كتاب ــخ 1429/1/10هـــ جل تاري
بجنــوب جــدة ، قائــا : لقــد بــاع موكلــي علــى املدعــى عليــه قبــل حوالــي 
خمســة أعــوام ثاثــة أطقــم مــن الذهــب مرصعــة باألملــاس بشــرط أن تنال 
األطقــم رضــاه بثمــن قــدره ثمامنائــة وخمســون ألــف ريــال ، وال يذكــر 
موكلــي ثمــن كل طقــم علــى حــده ، ودفــع املدعــى عليــه مــن الثمــن 
مبلغــا قــدره ثاثمائــة وخمســون ألــف ريــال ، ولــم يعــد مــن تلــك األطقــم 



185

شــيئا ، وهــذا دليــل علــى رضــاه باملبيــع ، وتبقــى يف ذمــة املدعــى عليــه 
مــن ثمــن املبيــع مبلغــا قــدره خمســمائة ألــف ريــال ، أطلــب إلــزام املدعــى 
عليــه بدفــع املبلــغ املتبقــي وقــدره خمســمائة ألــف ريــال . هــذه دعــواي . 
ــرد .  ــة قــال : أطلــب اإلمهــال لل وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكال
ثــم رفعــت اجللســة لذلــك . ويف يــوم الثاثــاء املوافــق 1434/03/03هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 01 وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة واملدعــي 
وكالــة واملدعــى عليــه وكالــة ، وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عمــا 
طلــب اإلمهــال مــن أجلــه قــدم مذكــرة هــذا نصهــا : نفيــد فضيلتكــم 
بخصــوص الدعــوى املقامــة مــن ...والتــي يطالــب موكلــي فيهــا مببلــغ 
)500,000( خمســمائة ألــف ريــال مدعيــًا بســند يف اســتحقاقه لهــذه 
املطالبــة . عليــه أفيــد فضيلتكــم أن هــذه الدعــوى مقامــة علــى غيــر ذي 
صفة حيث أن هذا املبلغ ال يخص موكلي وال عاقة له به ألن املطالب 
بــه مؤسســة ...، وهــو ال ميلــك هــذه املؤسســة ، لــذا أطلــب مــن فضيلتكم 
احلكــم بصــرف النظــر عــن الدعــوى وذلــك إلقامتهــا علــى غيــر ذي صفــة 
. وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال : إجابــة املدعــى عليــه وكالــة 
ــة للدعــوى ، فاملدعــى عليــه هــو مــن اســتلم تلــك األطقــم ،  غيــر ماقي
وليــس بــن موكلــي ومؤسســة ...أي عاقــة . وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه وكالــة قــال : جوابــي علــى الدعــوى صريــح وواضــح . فطلبــت مــن 
املدعــى عليــه وكالــة الــرد علــى دعــوى املدعــي وعــدم االكتفــاء بالــرد 
علــى الطلــب قــال : أطلــب اإلمهــال للــرد . فأفهمته بأنها املــرة الثانية التي 
يطلــب اإلمهــال للــرد علــى دعــوى املدعــي ، وأنــه يف حــال عــدم إجابتــه 
ــك .  ــه بالنكــول ، ففهــم ذل ــة ، ويقضــى علي فيعــد نــاكا عــن اإلجاب
ثــم قــرر املدعــي وكالــة قائــا : لــدي شــاهد أطلــب ســماع مــا لديــه . ثــم 
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أحضــر للشــهادة ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... وهــو 
مــن مواليــد 1385هـــ ويعمــل يف جتــارة املجوهــرات يف ســوق جــدة الدولــي 
، وليــس بينــه وبــن طــريف الدعــوى قرابــة ، ويســكن يف حــي الروضــة 
، وشــهد قائــا : أشــهد بــاهلل العظيــم بأننــي قابلــت املدعــى عليــه ...قبــل 
ــا قــدره  ــه للمدعــي ...مبلغ ــأن بذمت ــة أشــهر وأقــر أمامــي ب ــي ثماني حوال
خمســمائة ألــف ريــال مقابــل مجوهــرات اســتلمها مــن املدعــي وهــي 
عبــارة عــن أطقــم أملــاس . هكــذا شــهد . وبعــرض الشــاهد وشــهادته 
علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال : أطلــب اإلمهــال للــرد . ثــم طلبــت مــن 
ــم  ــل الشــاهد فوعــد بذلــك يف اجللســة القادمــة . ث ــة تعدي املدعــي وكال
ــى  ــى الدعــوى وعل ــرد عل ــة ال ــه وكال ــب املدعــى علي رفعــت اجللســة لطل
الشــاهد وشــهادته . ويف يــوم الســبت املوافــق 1434/03/14هـــ افتتحــت 
...واملدعــى  وكالــة  املدعــي  حضــر  وفيهــا   12  :  00 الســاعة  اجللســة 
...، وبســؤال املدعــي وكالــة عمــا وعــد بإحضــاره يف  عليــه وكالــة 
هــذه اجللســة أحضــر لتعديــل الشــاهد ...كا مــن ...ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...و...ســوري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم 
...وشــهد كل واحــد منهمــا بثقــة وعدالــة الشــاهد ...   وبســؤال املدعــى 
عليــه وكالــة عمــا طلــب اإلمهــال مــن أجلــه قــال : لــدي خطــاب مــن والــد 
موكلــي بصفتــه صاحــب مؤسســة ...مــؤرخ يف 1434/3/10هـــ يتضمــن 
أن موكلــي يعمــل لــدى مؤسســته وقــد اســتلم طقمــان أملــاس واتفقــا 
علــى أن يكــون الثمــن ســبعمائة ألــف ريــال ، بالرغــم أن قيمتهمــا ال 
تســاوي إال خمســمائة ألــف ريــال ، وقــد مت بيعهــا بســبعمائة ألــف ريــال 
، وقــد دفعــت املؤسســة للمدعــي مــن ذلــك املبلــغ مبلغــا قــدره ثاثمائــة 
ــال ، وبقــي بذمــة املؤسســة مبلغــا  وواحــد وأربعــون ألفــا وخمســمائة ري
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قــدره ثاثمائــة وثمانيــة وخمســون ألفــا وخمســمائة ريــال ، وفيمــا يخــص 
الشــاهد ... وشــهادته فإننــي أطعــن يف الشــاهد كونــه شــريكا للمدعــي 
الدعــوى  النظــر عــن  ويعمــل معــه ، وعليــه فأطلــب احلكــم بصــرف 
إلقامتهــا علــى غيــر ذي صفــة . ثــم أبــرز املدعــى عليــه وكالــة أصــل 
اخلطــاب ومرفــق بــه أربــع ورقــات كمرفقــات ، ومت إرفاقهــا باملعاملــة 
ــم  ــة ل ــة قــال : املدعــى عليــه وكال ــى املدعــي وكال ، وبعــرض ذلــك عل
يجــب بجــواب مــاق ملــا طلــب منــه ، وفيمــا يخــص اخلطــاب فــا عاقــة 
للخطــاب ومــا ورد فيــه مبوضــوع الدعــوى ، وفيمــا يخــص الطعــن يف 
الشــاهد فغيــر صحيــح ، والشــاهد ليــس شــريكا ملوكلــي وال يعمــل 
ــى دعــوى املدعــي  ــه عل ــة عــن إجابت ــه وكال معــه . وبســؤال املدعــى علي
وكالــة حيــث لــم يجــب عنهــا بعــد ، وإال فإنــه يعــد نــاكا عــن اإلجابــة 
وســيقضى عليــه بالنكــول قــال : لقــد اســتلم موكلــي طقمــي أملــاس 
بثمــن قــدره ســبعمائة ألــف ريــال ، ولكنهــا حلســاب مؤسســة ...، كمــا 
هــو موضــح يف خطــاب املؤسســة ، ولــم يســتلم موكلــي الطقــم الثالــث 
، وقــد ســدد مــن ثمــن الطقمــن مــا ورد يف خطــاب املؤسســة ومــا بقــي يف 
ذمــة املؤسســة هــو مــا ورد يف اخلطــاب أيضــا . وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
وكالــة قــال : بــل الصحيــح أن تعامــل موكلــي كان مــع املدعــى عليــه 
بشــخصه ولــم يكــن لصالــح املؤسســة ، فاملطالبــة متوجــه للمدعــى 
عليــه دون املؤسســة . ثــم قــررت إدخــال مؤسســة ...للذهــب واملجوهــرات 
بالســجل التجــاري رقــم ...، وأن عــبء تبليــغ مــن ميثــل املؤسســة يقــع 
علــى عاتــق املدعــى عليــه وكالــة وموكلــه ، وأفهمتــه بــأن عليــه إبــاغ 
املؤسســة بالدعــوى والدفــع الــذي تقــدم بــه ، والبينــة علــى مــا مت ســداده 
مــن ثمــن األطقــم محــل الدعــوى ففهــم ذلــك . ثــم رفعــت اجللســة لذلــك 
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. ويف يــوم الســبت املوافق1434/03/21هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 
: 12 وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة ...ســوري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة 
ــة ... واملدعــى عليــه وكالــة ...وبصفتــه  رقــم ...، وحضــر املدعــي وكال
وكيــا عــن ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...بصفتــه 
ــة  صاحــب مؤسســة ...للتجــارة ســجل جتــاري ...الصــادر مــن فــرع املدين
املنــورة ، مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة باملدينــة 
املنــورة برقــم 34338604 وتاريــخ 1434/3/18هـــ ، وقــدم املدعــى عليــه 

وكالــة بوكالتــه عــن املؤسســة مذكــرة هــذا نصهــا:
أوال : من الناحية الشكلية : 

أ- فإننــي أحصــر دفعــي الشــكلي بعــدم اختصــاص احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة محليــا بنظــر الدعــوى لوجــود املقــر الرئيســي يف )املدينــة 
املنــورة( وحيــث أن الفــرع املوجــود يف محافظــة جــدة قــد مت إغاقــه 
وشــطب ســجله التجــاري وليــس للفــرع أي مقــر يف مدينــة جــدة وبذلــك 
فــإن أي نــزاع ينشــأ ينعقــد االختصــاص بنظــره للمحكمــة املختصــة 

مبقــر املؤسســة الرئيســي .
ب- إن هــذا العمــل الــذي مت مــن بيــع طقمــي أملــاس هــو مــن األعمــال 
مــن  وهــي  العامــة  احملكمــة  اختصــاص  عــن  تخــرج  التــي  التجاريــة 

. التجــاري  القضــاء  اختصــاص 
ثانيــا: مــن الناحيــة املوضوعيــة: املدعــى عليــه ...كان يعمــل يف فــرع 
املؤسســة التابعــة للذهــب واملجوهــرات بجــدة وقــد اســتلم مــن املدعــي 
...ســوري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم )...( طقمــان أملــاس اتفــق هــو 
ريــال  ألــف  ســبعمائة  الطقمــن  لهذيــن  البيــع  قيمــة  أن تكــون  وإيــاه 
)بالرغــم أن قيمتهــا ال تتجــاوز خمســمائة ألــف ريــال وقــت البيــع( حيــث 
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أنــه مت بيعهــا مببلــغ ســبعمائة ألــف ريــال بنفــس القيمــة التــي مت شــراؤها 
بهــا مــن املدعــي وقــد قامــت املؤسســة بســداد مبالــغ ماليــة إجماليــة 
قدرهــا )341.500( ثاثمائــة و واحــد وأربعــون ألفــا وخمســمائة ريــال 
وقــد أقــر املدعــي يف الئحــة دعــواه باســتامه مبلغــا وقــدره )350.000( 
ثاثمائة وخمســون ألف ريال وبذلك تكون املبالغ املســلمة للمدعي إذا 
خصمــت مــن قيمــة االتفــاق فيكــون املبلــغ املتبقــي يف ذمة مؤسســة ...هو 
مبلــغ وقــدره )358.500( ثاثمائــة وثمانيــة وخمســون ألفــا وخمســمائة 
ريــال . لــذا وملــا تقــدم نتمســك بالدفــع الشــكلي ونطلــب صــرف النظــر 
عــن دعــوى املدعــي لعــدم اختصــاص احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة 
محليــًا بنظــر الدعــوى . وبعرضــه علــى املدعــي وكالــة قــال : نرفــض 
إدخــال مؤسســة ... يف القضيــة وإمنــا نوجــه دعوانــا ضــد املدعــى عليــه 
حيــث أنــه ال يوجــد أي تعامــل أو عاقــة بــن موكلــي واملؤسســة طالبــة 
التداخــل يف الدعــوى ونطلــب إلــزام املدعــى عليــه بدفــع كامــل املبلــغ 

اســتنادا إلــى شــهادة الشــاهد و نقــرر اســتعداد موكلــي باليمــن .
ــة قــال : أمتســك مبــا مت تقدميــة  ــى املدعــى عليــه وكال وبعــرض ذلــك عل
ســابقا . فأفهمــت املدعــى عليــه وكالــة بــأن حكــم املتداخــل ليــس 
ــي لنظــر الدعــوى ، كــون  كحكــم األصيــل يف االختصــاص املكان
املدعــي وجــه دعــواه علــى املدعــى عليــه وليــس علــى املؤسســة ، وحيــث 
أقــرت املؤسســة بأمــر فــإن الدعــوى تنظــر يف هــذه احملكمــة ، وأمــا 
مــا يتعلــق بالدفــع كــون العمــل جتاريــا ، فــا يكــون العمــل جتاريــا إال 
بحســب مــا نصــت عليــه املــادة 2 مــن نظــام احملكمــة التجاريــة ، ونصهــا 
)يعتبــر مــن األعمــال التجاريــة كل مــا هــو آت: أ- كل شــراء بضاعــة 
أو أغــال أو مأكــوالت وغيرهــا ألجــل بيعهــا بحالهــا أو بعــد صناعــة 
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وعمــل فيهــا( ، فعلــى املدعــى عليــه إثبــات كــون هــذا العمــل مــن قبيــل 
مــا هــو مــدرج يف هــذه الفقــرة مــن املــادة ، كمــا أن الدعــاوى التجاريــة 
القضــاء  نظــام  بصــدور  العامــة  احملكمــة  اختصــاص  مــن  أصبحــت 
 /9  /19 78وتاريــخ   / م  الرقــم  ذي  امللكــي  باألمــر  الصــادر  اجلديــد 
1428هـــ ، والــذي أوكل للمحكمــة العامــة كل مــا يتعلــق بالدعــاوى 
التجاريــة ، وجعــل مــن بــن الدوائــر الدائــرة التجاريــة ، مبوجــب املــادة 
9/د مــن نظــام القضــاء ذاتــه ، وعلــى ذلــك يكــون االختصــاص منعقــد 
للمحكمــة العامــة يف نظــر مثــل هــذه الدعــاوى ، وبعرضــه علــى املدعــى 
ــرد . وبعــرض ذلــك علــى املدعــي  ــة قــال : أطلــب اإلمهــال لل عليــه وكال
وكالــة قــال : لــم تقــر املؤسســة بكامــل الدعــوى وال بكامــل املبلــغ 
، وقــد أقــام موكلــي البينــة علــى أن بذمــة املدعــى عليــه مبلغــا قــدره 
خمســمائة ألــف ريــال ، وعليــه فيكــون إقــرار املؤسســة غيــر مــاق 
ــى املدعــى عليــه  ــا . وبعــرض ذلــك عل ــة املقدمــة مــن قبلن للدعــوى والبين
وكالــة قــال : أمتســك مبــا ســبقت اإلشــارة لــه . وبعــرض اليمــن علــى 
املدعــي أصالــة علــى صحــة دعــواه وعــدم اســتامه مــن مبلــغ الدعــوى 
شــيئا اســتعد لذلــك ، ثــم حلــف قائــا : واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو 
أننــي قــد بعــت املدعــى عليــه ...قبــل حوالــي خمســة أعــوام ثاثــة أطقــم 
ــال األطقــم رضــاه ، بثمــن  ــة باألملــاس بشــرط أن تن مــن الذهــب مرصع
قــدره ثمامنائــة وخمســون ألــف ريــال ، ودفــع املدعــى عليــه مــن الثمــن 
مبلغــا قــدره ثاثمائــة وخمســون ألــف ريــال ، وتبقــى يف ذمــة املدعــى 
عليــه مــن ثمــن املبيــع مبلغــا قــدره خمســمائة ألــف ريــال ، ولــم يعــد مــن 
تلــك األطقــم شــيئا ، ولــم يســدد لــي مــن املبلــغ املتبقــي وقــدره خمســمائة 
ألــف ريــال شــيئا حتــى اليــوم . هكــذا حلــف . وبســؤال املدعــي أصالــة 
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هــل بينــك وبــن مؤسســة ...أي تعامــل معلــق قــال : ال . فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ، ومبــا أن املدعــى عليــه وكالــة أنكــر 
ــة  ــة املدعــي علــى صحــة دعــواه واملتمثل ــى بين ــاء عل دعــوى املدعــي ، وبن
يف شــهادة ... واملعدلــة شــرعا ، وبنــاء علــى أن مــا دفــع بــه املدعــى عليــه 
وكالــة مــن أن املســتفيد مــن تلــك األطقــم هــي مؤسســة ... وأنهــا طقمــن 
فقــط وأن ثمــن تلــك الطقمــن هــو ســبعمائة ألــف ريــال ، وأنكــر ذلــك 
املدعــي ، ومبــا أن إقــرار املتداخــل هــو إقــرار غيــر مــاق للدعــوى ، 
ومبــا أن املدعــي أنكــر وجــود تعامــات معلقــة بينــه وبــن املؤسســة 
، فــا يلــزم املدعــي بإقــرار املؤسســة علــى نفســها ، وبنــاء علــى ميــن 
املدعــي علــى صحــة دعــواه ، وعــدم اســتامه مــن مبلــغ الدعــوى شــيئا ، 
وللحديــث املــروي عــن ابــن عبــاس : أن الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم 
قضــى باليمــن مــع الشــاهد . رواه أحمــد وغيــره ، وملــا قــرره الفقهــاء مــن 
قبــول شــهادة الشــاهد الواحــد مــع ميــن املدعــي يف املــال ومــا يقصــد بــه 
ــع ونصــه : )ويقبــل  املــال ، ومــن ذلــك مــا ذكــره صاحــب الــروض املرب
يف املــال ومــا يقصــد بــه املــال كالبيــع واألجــل واخليــار فيــه أي يف البيــع 
ونحــوه .. رجــل وميــن املدعــي( ، لذلــك كلــه ، فقــد حكمــت علــى 
املدعــى عليــه ... بدفــع مبلــغ قــدره خمســمائة ألــف ريــال للمدعــي .... وبــه 
ــة االعتــراض ،  حكمــت . وبــه قنــع املدعــي وقــرر املدعــى عليــه وكال
وجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم وإفهامــه بــأن لــه احلــق يف االعتــراض 
عليــه خــال ثاثــن يومــا ، وإال ســقط حقــه يف االعتــراض ، واكتســب 
ــاهلل التوفيــق  ــت اجللســة الســاعة  40 : 12 . وب ــة . وأقفل احلكــم القطعي
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 

1434/03/21هـــ
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )....( القاضــي باحملكمــة العامــة بجــدة 
ــوم األثنــن املوافــق 1434/6/19هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 :  يف ي
2 وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بخطــاب رئيســها رقــم 
32977817 وتاريــخ 1434/6/11هـــ وبالقــرار رقــم 34230665 وتاريــخ 
يلــي وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه  1434/6/5هـــ واملتضمــن مــا 
والائحــة االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم  وحتــى 
ال يخفــى جــرى أثباتــه وأمــرت بأحلاقــه بصكــه وســجله وأقفلــت اجللســة 
الســاعة32 : 8 وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/6/19هـــ
احلمــد هلل والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد :.فقــد جــرى 
اطاعنــا نحــن رئيــس وعضــوي الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
بعــدد  واملســجل  بجــدة  العامــة  باحملكمــة  القاضــي   )....( الشــيخ 
ســوري   (  )....( دعــوى  املتضمــن  1434/3/21هـــ  وتاريــخ   34167660

اجلنســية ( ضــد )....( واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه .
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطه والائحــة االعتراضية تقرر باألكثرية 
املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبه وســلم .
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: 34203760 تاريُخه: 1434/5/1هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34171007

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34295168 تاريخه: 1434/8/13هـ

بيــع - مطالبــة بإثبــات بيــع عقــار تــويف مالكــه قبــل إثبــات بيعــه وإفراغــه 
- اثبــات البيــع وقبــض الثمــن باإلقــرار وشــهادة الشــهود - احلكم بإثبات 

البيــع - وجــوب تدقيــق احلكــم لــورود احلكــم علــى قاصــر .

قاعدة : اإلقرار حجة .

ادعــى وكيــل املدعــي بــأن موكلــه اشــترى مــن مــورث املدعــى عليهــم 
نصيبــه املشــاع مــن األرض املوصوفــة بالصــك املذكــور يف دعــواه وســلم 
ثمنهــا ملورثهــم يف حياتــه فأصبــح ذلــك النصيــب املشــاع ملــكًا ملوكلــه، 
ــه - أقــر  ولــذا طلــب إثبــات صحــة البيــع وإفــراغ نصيــب مورثهــم ملوكل
املدعــى عليهمــا أصالــة ووكالــة وواليــة مبــا جــاء يف الدعــوى جملــة 
وتفصيــًا - طلبــت احملكمــة مــن املدعــي البينــة علــى دعــواه احتياطــًا 
حلــق القصــار مــن الورثــة فأحضــر شــاهدين شــهدا مبــا يثبــت دعــواه 
بيــع  بثبــوت  احملكمــة  قضــت  الشــرعي-  التعديــل  تعديلهمــا  وجــرى 
ــى املدعــي  مــورث املدعــى عليهــم نصيبــه مــن األرض محــل الدعــوى عل
وحكمــت بإفــراغ نصيبــه املشــاع للمدعــي أصالــة - قنــع طرفــا الدعــوى 
االســتئناف  محكمــة  إلــى  رفعــه  قــررت  احملكمــة  أن  إال  باحلكــم 
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لتدقيقــه لوجــود قصــار ضمــن احملكــوم عليهــم - قــررت محكمــة 
االســتئناف املصادقــة علــى احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بعنيــزة وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  1434/04/14هـــ  وتاريــخ   34171007 برقــم  بعنيــزة  العامــة 
يــوم  ففــي  1434/04/14هـــ  وتاريــخ   34911039 برقــم  باحملكمــة 
 11  :30 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/05/01هـــ  األربعــاء 
وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة )........( ســعودي بســجل مدنــي رقــم )........( 
حضــر املدعــي وكالــة الوكيــل الشــرعي عــن )........( ســعودي اجلنســية 
مبوجــب ســجل مدنــي رقــم )........( مبوجــب الوكالة رقــم )34506769( 
وتاريــخ 1434/4/23هــــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل محافظــة عنيــزة 
واملخــول لــه فيهــا املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة واملخاصمــة وإنهــاء كافــة 
اإلجــراءات املتعلقــة بذلــك وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه أصالــة عــن 
نفســه الوكيــل الشــرعي عــن مبوجــب الوكالــة رقــم )........( وتاريــخ 
1433/4/26هــــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل عنيــزة وعــن )........( وعــن 
)........( وعــن )........( بنــت )........( مبوجــب الوكالــة رقــم )........( وتاريــخ 
1433/3/12هــــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل عنيــزة واملخــول لــه فيهــا 
املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة واإلقــرار واإلفــراغ واســتام القيمــة وإنهــاء 

ــك . كافــة اإلجــراءات املتعلقــة بذل
عــن  وليــًا  وواليــة  ووكالــة  أصالــة  عليــه  املدعــى  حضــر  كمــا 
 )3395518( رقــم  الواليــة  وهــم مبوجــب صــك  أوالد   )........( القصــر 
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وتاريخ1433/2/22هــ الصادر من احملكمة العامة بعنيزة ووكيا عن 
مبوجــب الوكالــة رقــم )34343731( وتاريــخ 1434/3/21هــــ الصــادرة 
مــن كتابــة عــدل عنيــزة وعــن  مبوجــب الوكالــة رقــم 33288531 
يف 1433/6/9هـــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل محافظــة عنيــزة وخلــف 
وكيــا عــن مبوجــب الوكالــة رقــم )24097( وتاريــخ 1433/5/2هــــ 
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل عنيــزة رقــم )33288531( 
)........( وعــن)........( وعــن  )........( وعــن  وتاريــخ 1433/6/9هــــ وعــن 
)........( وعــن )........( وعــن )........( مبوجــب الوكالــة رقم )33100995( 
وتاريــخ 1433/2/24هــــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل عنيــزة وعــن مبوجب 
الوكالــة رقــم )33104067( وتاريــخ : 1433/2/27هــــ الصــادرة مــن 
كتابــة عــدل عنيــزة وعــن )........( مبوجــب الوكالــة رقــم )33332606( 
وتاريــخ : 1433/7/8هــــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل عنيــزة وعــن مبوجب 
الوكالــة رقــم  )33260086( وتاريــخ : 1433/5/22هــــ الصــادرة مــن 
كتابــة عــدل عنيــزة وعــن مبوجــب الوكالــة رقــم ) 579 ( وتاريــخ : 
وعــن  املذنــب  محافظــة  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  1433/6/6هــــ 
مبوجــب الوكالــة رقــم 31349 وتاريــخ 1433/6/8هــــ الصــادرة مــن 
كتابــة عــدل عنيــزة وعــن )........( مبوجــب الوكالــة رقــم )33291046( 
وتاريــخ 1433/6/10هــــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل عنيــزة وعــن )........( 
مبوجــب الوكالــة رقــم )33166799( وتاريــخ 1433/4/3هــــ والصــادرة 
الوكالــة  مبوجــب  وعــن)........(  عنيــزة  محافظــة  عــدل  كتابــة  مــن 
رقــم )33284114( وتاريــخ 1433/6/7هــــ واملخــول لــه فيهــا املطالبــة 
وإنهــاء  الثمــن  واســتام  واإلفــراغ  واملخاصمــة  واملدافعــة  واملرافعــة 
كافــة اإلجــراءات املتعلقــة بذلــك املنحصــر إرثهــم مبوجــب الصــك رقــم 
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العامــة  )3389355( وتاريــخ 1433/2/17هــــ الصــادر مــن احملكمــة 
بعنيــزة ، وبســؤال املدعــى وكالــة عــن دعــواه أجــاب بقولــه أدعــي علــى 
املدعــى عليهــم يف هــذا املجلــس وهــم ورثــة )........( حيــث أن موكلــي 
اشــترى نصيــب مورثهــم والــذي قــدره خمســن وربــع اخلمــس مــن الصــك 
املشــاع رقــم )1/978( وتاريــخ : 1410/7/2هــــ مببلــغ وقــدره خمســة 
مايــن ريــال ســلمت ملورثهــم يرحمــه اهلل يف حياتــه وأصبــح نصيبــه 
ــذا أطلــب مــن فضيلتكــم إثبــات  ــي ل مــن الصــك املشــاع ملــكًا ملوكل
صحــة البيــع وإفــراغ نصيــب مورثهــم ملوكلــي ، وحــدود وأطــوال العقــار 
كمــا يلــي : شــمااًل : الشــعيب وملــك بطــول يبــدأ مــن الشــمال الغربــي 
إلــى اجلنــوب الشــرقي بطــول 445م ثــم شــرقًا : بطــول 178م ثــم شــمااًل : 
بطــول ثــم شــمال شــرق470م ثــم شــرق بطــول 513م ثــم شــرق بطــول 88م 
ثــم قليــل لشــمال الشــرقي 165م ثــم شــرق 115م ثــم شــرق بطــول 459م 
ومجموعهــا 2398م جنوبــًا شــارع عــرض 20م و)........( بطــول يبــدأ مــن 
الغــرب إلــى اجلنــوب الشــرقي ثــم شــمااًل بطــول 95م ثــم قليــل للشــمال 
ومجموعهــا  1348م  بطــول  شــرق  شــمال  ثــم  215م  بطــول  الشــرقي 
إلــى  الشــمال  مــن  يبــدأ  بطــول   )........( وأرض   )........( شــرقًا  2374م 
اجلنــوب بطــول 210م ثــم شــرق بطــول 100م ثــم جنــوب بطــول 510م ثــم 
قليــل للجنــوب الغربــي بطــول 240م ثــم جنــوب بطــول 622م ومجموعــة 
1682م غربــًا تبــدأ مــن اجلنــوب الشــمالي بطــول 305م ثــم شــمال غــرب 
بطــول 218م ثــم خــط متعــرج نحــو الشــمال الغربــي بطــول 420م ثــم 
شــارع عــرض عشــرين يتجــه شــرقًا بطــول 1045م ثــم شــمال بطــول 38م 
ثــم يبــدأ حتديــد مزرعــة املســند شــمال 988م ثــم شــرقًا 574م ثــم جنــوب 
1005م ثــم جنــوب غــرب إلــى نفــس النقطــة األولــى بطــول 578م وتتجــه 
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إلــى مــا بعــد الشــارع إلــى الشــمال بطــول 214م ثــم شــمااًل بطــول 310م 
ثــم شــمال شــرق بطــول 560م ثــم شــمال بطــول 402م ومجموعــة 2449م. 
واملســاحة اإلجماليــة قدرهــا ثاثــة مايــن وأربعمائــة وخمســة وعشــرين 
مورثهــم  نصيــب  وإفــراغ  البيــع  إثبــات  أطلــب  متــر  وخمســمائة  ألــف 
ملوكلــي هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي وكالــة علــى املدعــى 
املدعــي  مــا ذكــره  بقولهــم  أجابــوا  وواليــة  ووكالــة  أصالــة  عليهمــا 
وكالــة مــن أن موكلنــا ميلــك خمســن وربــع اخلمــس مــن األرض الواقعــة 
)........( يف 1410/7/24هـــ وقــد  شــمال عنيــزة مبوجــب الصــك رقــم 
بــاع موكلنــا نصيبــه حــال حياتــه للمدعــي أصالــة مببلــغ وقــدره خمســة 
ــا مــن إفــراغ مــا  ــع لدين ــه وال مان ــغ حــال حيات ــال واســتلم املبل مايــن ري
ورثنــاه مــن مورثنــا مــن العقــار املذكــور يف الدعــوى وهــو نصيــب مورثنــا 
البّينــة  أجــاب وبســؤالهم عــن  اخلمــس هكــذا  وربــع  وقــدره خمســن 
أجــاب املدعــي وكالــة أننــي ســلمت مورثهــم الشــيك رقــم 000437 يف 
رقــم 001854  والشــيك   )........( بنــك  علــى  املســحوب  2010/3/21م 
علــى  املســحوب  1434/3/5ه  يف   001853 ورقــم  2013/2/14م  يف 
بنــك)........( وأحضــر للشــهادة كل مــن )........( ســعودي بســجل مدنــي 
رقــم )........( و)........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
)........( وبســؤالهما عمــا لديهمــا مــن شــهادة شــهد كل واحــد مبفــرده أن 
مــورث املدعــى عليهــم قــد بــاع نصيبــه الــذي قــدره خمســن وربــع اخلمــس 
مــن العقــار اململــوك لــه مشــاعًا مبوجــب الصــك رقــم)........( يف الصــادر 
مــن احملكمــة العامــة بعنيــزة مببلــغ وقــدره خمســة مايــن ريــال واســتلم 
املبلــغ حــال حياتــه ولــم يقــم باإلفــراغ هكــذا شــهدا وعــدال مــن قبــل 
)........( ســعودي بســجل مدنــي رقــم )........( و)........( ســعودي بســجل 
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مدنــي رقــم )........( حيــث شــهدا بعدالــة الشــاهدين وأنهمــا مــن أهــل 
الصــدق واألمانــة ومقبولــي الشــهادة لهمــا وعليهمــا هكــذا شــهدا وقــد 
جــرى منــي الكتابــة إلــى قســم الســجات لدينــا مبوجــب خطابنــا رقــم 
341017519 يف 1434/4/24هـــ لاستفســار عــن الصــك رقــم 1/978 
يف 1410/7/24هـــ وهــل هــو ســاري املفعــول وصالــح لاعتمــاد عليــه 
عنــد اإلفــراغ فبنــاء علــى مــا تقــدم وحيــث طلــب املدعــي وكالــة إثبــات 
البيــع اإلفــراغ وحيــث أقــر املدعــى عليهــم أصالــة ووكالــة بصحــة البيــع 
وحيــث أحضــر املدعــي وكالــة بينــه شــهدت بــأن مــورث املدعــى عليهــم 
قــد بــاع نصيبــه مــن األرض حــال حياتــه وحيــث جــرى منــي االستفســار 
عــن ســريان مفعــول الصــك وأنــه صالــح لاعتمــاد عليــه وحيــث أبــرز 
املدعــي وكالــة صــورة مــن الشــيك املســلم ملــورث املدعــى عليهــم أصالــة 
ووكالــة وواليــة لــذا فقــد ثبــت لــدي بيــع مــورث املدعــى عليهــم أصالــة 
ووكالــة وواليــة )........( نصيبــه مــن األرض اململوكــة مبوجــب الصــك 
رقــم 1/978 يف 1410/7/24هـــ الصــادر مــن احملكمــة العامــة بعنيــزة 
وحكمــت بإفــراغ نصيبــه والــذي قــدره خمســن وربــع اخلمــس للمدعــى 
قناعتهــم  قــرروا  عليهــم  وبعرضــه  لــي  ظهــر  مــا  هــذا   )........( أصالــة 
بذلــك وأفهمتهــم بأننــي ســوف أرفــع هــذا اإلجــراء حملكمــة االســتئناف 
ــى  ــم التهميــش عل ــم لتدقيــق احلكــم لوجــود القصــر وســوف يت بالقصي
مــن  احلكــم  تصديــق  بعــد  للمدعــي  نصيــب  بإفــراغ  امللكيــة  صــك 
محكمــة االســتئناف ثــم بعثــه لســجله للتهميــش عليــه بذلــك ففهمــوا 
ذلــك وعليــه جــرى التوقيــع . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/5/1هـــ محمــد وعل
الســاعة  اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/07/24هـــ  االثنــن  يــوم  ويف 
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مــن محكمــة  املعاملــة  إلينــا  عــادت  وفيهــا  والربــع صباحــا  العاشــرة 
االستئناف بالقصيم وبرفقها القرار رقم 34252823 يف 1434/6/27هـ 
واملتضمــن املاحظــة مبــا يلــي أواًل : لــم يتحقــق فضيلتــه مــن البنــك عمــن 
ــه أصــل صــك  ــم يرفــق فضيلت ــًا : ل اســتلم الشــيكن املذكوريــن . ثاني
امللكيــة أو صــورة مصدقــة منــه مــع مــا عليــه مــن تظهيــرات . ثالثــًا : 
صــور الصكــوك والــوكاالت املرفقــة لــم تصــدق مبطابقتهــا ألصلهــا . 
رابعــًا : لــم يرصــد مضمــون إجابتــه الســجات بخصــوص صــك التملــك . 
خامســًا : يوجــد يف الضبــط والصــك يف الصفحــة الثانيــة منــه كام ال 
عاقــة لــه بالقضيــة مشــار إلــى موضعــه بالقلــم . سادســًا : أثبــت فضيلتــه 
بيــع مــورث املدعــى عليهــم نصيبــه مــن األرض املذكــورة وحكــم بإفــراغ 
ــة .. والصحيــح أن يكتفــي بإثبــات البيــع ويقــرر  نصيبــه للمدعــى أصال
ــه بعــد تصديــق احلكــم وال  ــى صــك التملــك مبــا ثبــت لدي التهميــش عل
حاجــة للحكــم باإلفــراغ وعليــه أجيــب عــن املاحظــة األولــى أن املدعــى 
عليهــم أقــروا بصحــة البيــع وبــأن مورثهــم قــد أســتلم جميــع املبلــغ حــال 
حياتــه وشــهد الشــهود املعدلــن بذلــك واإلقــرار أقــوى األدلــة وقــد أجمــع 
الفقهــاء علــى ذلــك النتفــاء التهمــه فيــه غالبــًا ونــص فقهــاء احلنابلــة علــى 
أن املدعــى عليــه أذا أعتــرف باحلــق ال تســمع عليــه الشــهادة وإمنــا تســمع 
إذا أنكــر اإلقــرار هــو أخبــار الشــخص بثبــوت حــق للغيــر علــى نفســه 
مصــرف)........(  مــن  باســمه  حســاب  كشــف  املدعــي  أحضــر  وقــد 
موضحــًا فيــه أنــه مت صــرف شــيك مببلــغ مليــون ريــال باســم )........( يف 
1430/6/28 هـــ رقــم الشــيك 69 وأجيــب علــى املاحظــة الثانيــة أنــه 
مت أرفــاق صــورة مصدقــه مــن الصــك وأجيــب عــن املاحظــة الثالثــة 
عــن  وأجيــب  والــوكاالت  الصكــوك  صــور  علــى  املصادقــة  مت  أنــه 
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املاحظــة الرابعــة أنــه مت بعــث خطــاب لســعادة رئيــس الســجات برقــم 
341017519 يف 1434/4/24هـــ لاستفســار عــن الصــك رقــم 1/978 
يف 1410/7/24هـــ فوردنــا جوابهــم بنفــس الرقــم واملتضمــن أن الصــك 
املاحظــة  عــن  وأجيــب  ماحظــات  عليــه  يوجــد  وال  املفعــول  ســاري 
اخلامســة أنــه مت شــطب مــاال عاقــة لــه بالقضيــة وأجيــب عــن املاحظــة 
السادســة أننــي رجعــت عــن قــول حكمــت باإلفــراغ وقــررت التهميــش 
علــى الصــك بعــد تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف 1434/7/24هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنا نحن قضــاة الدائرة احلقوقية الثانية 
مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة القصيــم على املعاملة الــواردة من فضيلة 
رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة عنيــزة برقــم 341448017 وتاريــخ 
1434/7/16ه اخلاصــة بدعــوى )........( ضــد )........( أصالــة ووكالــة 
عــن بقيــة ورثــة والدهمــا بشــأن ادعائــه شــراء نصيــب مــورث املدعــى 
عليهــم مــن العقــار املذكــور يف الدعــوى الواقــع شــمال عنيــزة وقــدره 
خمســان وربــع اخلمــس ؛ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ )........( برقــم 34203760 وتاريــخ 1434/5/1هـــ؛ 
بيــع مــورث املدعــى عليهــم أصالــة  لــدى فضيلتــه  ثبــت  أنــه  املتضمــن 
ووكالــة وواليــة )........( نصيبــه مــن األرض املذكــورة وحكــم بإفــراغ 
نصيبــه للمدعــى )........(، كمــا هــو مــدون ومفصــل فيــه؛ املاحــظ عليه 
ســابقًا. وباالطــاع علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بالضبــط والصــك 
ــا :  ــى قرارانــا رقــم 34252823 وتاريــخ 1434/6/27هـــ ؛ قررن بنــاًء عل
التصديــق علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر. مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى 
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أن مــا ذكــره فضيلتــه يف جوابــه عــن الفقــرة األولــى مــن القــرار مــن أن 
اإلقــرار أقــوى األدلة...إلــخ؛ معلــوم يف حــق جائــز التصــرف أمــا القاصــر 
ــى  ونحــوه فــا يلزمــه إقــرار غيــره، فياحــظ ذلــك . واهلل املوفــق؛ وصل

اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 34334270  تاريُخه: 1434/10/19هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34173586

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35119817 تاريخه: 1435/1/18هـ

بيــع - وعــد بالشــراء بعــد التملــك - اإلتفــاق علــى شــراء فيــا ثــم 
بيعهــا ثانيــة علــى دفعــات- ســداد جــزء مــن املبلــغ مبوجــب عقــد - 
إخــال البائــع بإلتزاماتــه التعاقديــة - املطالبــة بــرد املبلــغ- وجــود ســند 
- حلــف اليمــن - عــدم حضــور املدعــى عليــه - رفــع احلكــم حملكمــة 
االســتئناف لتعــذر تبليــغ املدعــى عليــه باحلكــم - احلكــم غيابيــًا بــرد 

املبلــغ - الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر .

1- قوله تعالى )يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود( .
2- وحلديث )املسلمون على شروطهم( رواه الترمذي وأبو داوود .

3- وحلديث )على اليد ما أخذت حتى تؤديه( رواه األربعة.
4- وحلديــث )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه( رواه 
الترمــذي ، قــال أبــو عيســى : العمــل عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وغيرهــم أن البينــة علــى املدعــي واليمــن 

ــه. ــى املدعــى علي عل
5- املادة 55 و 5/176 من نظام املرافعات الشرعية .

 ، عليهــا  املدعــى  مــع  باإلتفــاق  قامــت  موكلتــه  بــأن  املدعــي  ادعــى 
مؤسســة ....... للمقــاوالت العامــة ، علــى أن تقــوم املدعــى عليهــا بشــراء 
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فيــا مببلــغ معــن ثــم تقــوم ببيــع هــذه الفيــا ملوكلتــه مببلــغ أعلــى 
تســدد علــى أقســاط، وبالترتيــب علــى ذلــك قامــت موكلتــه بدفــع مبلــغ 
معــن لهــذه املؤسســة مبوجــب ســند قبــض علــى أوراق هــذه املؤسســة ، 
ــة محــل الدعــوى للمؤسســة  ــم إفــراغ القطع ــى أن يت وقــد مت االتفــاق عل
املدعــى عليهــا يف موعــد محــدد إال أن ذلــك لــم يحــدث، لــذا طلــب إلــزام 
املدعــى عليهــا بإعــادة املبلــغ املدفــوع ، وتأكيــدًا لذلــك قــدم املدعــي 
وكالــة للمحكمــة صــورة عقــد البيــع وأصــل ســند القبــض وصــورة 
ــاءًا علــى طلــب  صــك العقــار، ويف إحــدى اجللســات حضــرت املدعيــة بن
احملكمــة وحلفــت اليمــن بصحــة مــا تقــدم، وترتيبــًا علــى مــا تقــدم 
باإلضافــة إلــى عــدم العثــور علــى صاحــب املؤسســة املدعــى عليهــا رغــم 
إيقــاف خدماتــه، وحيــث أن األصــل بقــاء مــا كان علــى مــا كان فقــد 
ــس القضــاء  ــة عــن مجل ــا الغائب ــى املدعــى عليه حكمــت احملكمــة عل
بدفــع املبلــغ الــذي قامــت املدعيــة بدفعــه بــداءة، وأفهمــت احملكمــة 
ــة  ــه متــى حضــر ، وقــررت بعــث املعامل ــأن الغائــب علــى حجت ــة ب املدعي
حملكمــة االســتئناف لتدقــق احلكــم كــون احلكــم صــدر علــى غائــب 
تعــذر العثــور عليــه، وقــد قنعــت املدعيــة مبــا تقــدم ، صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .

احملكمــة  يف  القاضــي   ).....( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  وبنــاء علــى  العامــة مبحافظــة جــدة 
وتاريــخ  برقــم 34173586  العامــة مبحافظــة جــدة  رئيــس احملكمــة 
وتاريــخ   34925425 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/04/15هـــ 
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1434/04/15هـــ ففــي يــوم الثاثــاء املوافق1434/07/11هـــ افتتحــت 
اجلنســية  ســعودي   .............. حضــر  وفيهــا   09  :  30 الســاعة  اجللســة 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ......... بصفتــه وكيــا عــن املدعيــة ......... 
ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ............ وبالوكالــة رقــم 
9662 وتاريــخ 1431/2/2هـــ جلــد 9243 ، ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
....... وال مــن ميثلــه ، وقــد وردنــا خطــاب مديــر شــرطة محافظــة جــدة رقم 
25/1/20/4857 وتاريــخ 1434/6/11هـــ  مفاده)أنــه مت االتصــال علــى 
جــوال املذكــور رقــم )..............( اكثــر مــن مــره ويف أوقــات متفاوتــة 
ــه لــم يتــم العثــور عليــه ومــازال  ولــم يتــم الــرد ، وبالبحــث والتحــري عن

البحــث جاري(أ.هـــ
وقــرر املدعــي وكالــة قائــا : أطلــب التعميــم وإيقــاف خدمــات املدعــى 
عليه . ثم رفعت اجللسة لذلك . ويف يوم االثنن املوافق 1434/10/19هـ 
افتتحت اجللســة الســاعة 00 : 10 وفيها حضر املدعي وكالة ............، 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه ............. وال مــن ميثلــه ، ولــم يردنــا مــا يفيــد 
تبليغــه ، وقــد جــرت الكتابــة إلــى محافظــة جــدة إليقــاف خدمــات 
املدعــى عليــه برقــم 341785828 وتاريــخ 1434/7/29هـــ ولــم يرجعنــا 
حتــى اليــوم ، لــذا فقــد قــررت النظــر يف الدعــوى غيابيــا يف حــق املدعــى 
عليــه ، ثــم قــرر املدعــي وكالــة قائــا : أطلــب تصحيــح دعــواي لتكــون 
يف مواجهــة مؤسســة ............. للمقــاوالت العامــة بالســجل التجــاري رقــم 
...............لصاحبهــا ........... بالســجل املدنــي رقــم ............... . ثــم ادعــى 
املدعــي وكالــة قائــا : لقــد قامــت موكلتــي باالتفــاق مــع املدعــى 
عليهــا مؤسســة .............. للمقــاوالت العامــة وميثلهــا صاحبهــا ...............
علــى أن تقــوم املدعــى عليهــا بشــراء فيــا مســاحتها )320.50م2( يف 
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املخطــط رقــم 243/ب، علــى القطعــة رقــم 720/أ يف مدينــة جــدة بحــي 
الياقــوت ، مببلــغ قــدره مليــون ومائــة ألــف ريــال مــن شــركة ........ والتــي 
متلــك القطعــة محــل الدعــوى مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة العــدل 
األولــى بجــدة برقــم 420208009290 وتاريــخ 1434/2/10هـــ، ثم تقوم 
املدعــى عليهــا ببيــع هــذه الفيــا ملوكلتــي مببلــغ قــدره مليــون وثمامنائــة 

واثنــان وأربعــون ألفــا وخمســمائة ريــال تدفــع علــى النحــو التالــي :
1- دفعــة مقدمــة عنــد توقيــع العقــد قدرهــا مائــة وعشــرة آالف ريــال دفــع 
منهــا مبلغــا قــدره خمســون ألــف ريــال واملتبقــي منهــا قــدره ســتون ألــف 
ريــال تدفــع يف موعــد أقصــاه أســبوعن مــن تاريــخ حتريــر العقــد املبــرم 

بــن الطرفــن .
علــى  تدفــع  ريــال  ألــف  وتســعون  تســعمائة  وقــدره  املتبقــي  املبلــغ   -2
أقســاط شــهرية ملــدة ثاثمائــة شــهر ، قــدر القســط الواحــد مبلغــا قــدره 

خمســة آالف وســبعمائة وخمســة وســبعون ريــاال .
 مبوجــب عقــد بيــع فيــا بالتقســيط املــؤرخ يف 1434/3/11هـــ احملــرر 
ســلمت  وقــد   ، العامــة  للمقــاوالت   ............. مؤسســة  أوراق  علــى 
ــال مبوجــب  ــف ري ــغ املــدون يف العقــد وقــدره خمســون أل ــي املبل موكلت
أوراق مؤسســة  علــى  وتاريــخ 1434/3/9هـــ   0257 رقــم  قبــض  ســند 
........... للمقــاوالت العامــة ، وقــد مت االتفــاق علــى يتــم إفــراغ القطعــة 
محــل الدعــوى للمؤسســة املدعــى عليهــا يف موعــد محــدد ليطمئــن قلــب 
موكلتــي مــن صحــة انتقــال العقــار للمدعــى عليهــا ، ولــم يحضــر مــن 
ميثــل املدعــى عليهــا لإلفــراغ ، ومبراجعــة املدعــى عليهــا وجــد املكتــب 
مغلقــا ، ووجــد هنــاك جمــع مــن النــاس حالهــم مثــل حــال موكلتــي ، 
وتقدمنــا جميعــا بشــكوى ضــد املدعــى عليهــا لــدى الشــرطة فأفهمنــا 
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ــا بإعــادة  ــزام املدعــى عليه ــب إل ــدى احملكمــة ، أطل بتقــدمي الدعــوى ل
املبلــغ املدفــوع لهــا وقــدره خمســون ألــف ريــال . هــذه عــواي . وبســؤال 
املدعــي وكالــة عــن بينتــه علــى صحــة الدعــوى قــال : بينتــي هــي عقــد 
البيــع وســند القبــض وصــورة صــك العقــار محــل الدعــوى واملشــار إليهــا 
يف الدعــوى . ثــم أبــرز املدعــي وكالــة أصــل عقــد البيــع وأصــل ســند 
القبــض وصــورة صــك العقــار ، ومت تزويــد املعاملــة بنســخة منهــا ، ثــم 
طلبــت مــن املدعــي إحضــار موكلتــه فحضــرت املدعيــة أصالــة ............. 
وبعــرض   ،  ............ رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودية 
اليمــن عليهــا علــى صحــة الدعــوى وعــدم اســترجاعها مــن مبلــغ الدعــوى 
شــيئا اســتعدت لذلــك ،ثــم حلفــت قائلــة : واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال 
ــي اتفقــت مــع املدعــى عليهــا مؤسســة ......... للمقــاوالت العامــة  هــو أنن
فيــا  بشــراء  عليهــا  املدعــى  تقــوم  أن  ............علــى  صاحبهــا  وميثلهــا 
مســاحتها)320.50م2( يف املخطــط رقــم 243/ب ، علــى القطعــة رقــم 
720/أ يف مدينــة جــدة بحــي الياقــوت ، مببلــغ قــدره مليــون ومائــة ألــف 
ريــال مــن شــركة ............. والتــي متلــك القطعــة محــل الدعــوى مبوجــب 
الصــك الصــادر مــن كتابــة العدل األولى بجدة برقــم 420208009290 
وتاريــخ 1434/2/10هـــ ، ثــم تقــوم املدعــى عليهــا ببيــع هــذه الفيــا لــي 
مببلــغ قــدره مليــون وثمامنائــة واثنــان وأربعــون ألفــا وخمســمائة ريــال 

تدفــع علــى النحــو التالــي :
1- دفعــة مقدمــة عنــد توقيــع العقــد قدرهــا مائــة وعشــرة آالف ريــال دفــع 
منهــا مبلغــا قــدره خمســون ألــف ريــال واملتبقــي منهــا قــدره ســتون ألــف 
ريــال تدفــع يف موعــد أقصــاه أســبوعن مــن تاريــخ حتريــر العقــد املبــرم 

بــن الطرفــن .
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علــى  تدفــع  ريــال  ألــف  وتســعون  تســعمائة  وقــدره  املتبقــي  املبلــغ   -2
أقســاط شــهرية ملــدة ثاثمائــة شــهر ، قــدر القســط الواحــد مبلغــا قــدره 

خمســة آالف وســبعمائة وخمســة وســبعون ريــاال .
 مبوجب عقد بيع فيا بالتقسيط املؤرخ يف 1434/3/11هـ احملرر على 
أوراق مؤسســة ............... للمقــاوالت العامــة ، وقــد ســلمت املبلــغ املــدون 
ــال مبوجــب ســند قبــض رقــم 0257  يف العقــد وقــدره خمســون ألــف ري
وتاريــخ 1434/3/9هـــ علــى أوراق مؤسســة ........... للمقــاوالت العامــة 
، وقــد مت االتفــاق علــى يتــم إفــراغ القطعــة محــل الدعــوى للمؤسســة 
انتقــال  صحــة  مــن  قلبــي  ليطمئــن  محــدد  موعــد  يف  عليهــا  املدعــى 
العقــار للمدعــى عليهــا ، ولــم يحضــر مــن ميثــل املدعــى عليهــا لإلفــراغ، 
ومبراجعــة املدعــى عليهــا وجــد املكتــب مغلقــا ، ووجــد هنــاك جمــع 
مــن النــاس حالهــم مثــل حالــي ، وتقدمنــا جميعــا بشــكوى ضــد املدعــى 
عليهــا لــدى الشــرطة فأفهمنــا بتقــدمي الدعــوى لــدى احملكمــة ، ولــم يتم 
مــا مت االتفــاق عليــه ، ولــم اســترجع مــن مبلــغ الدعــوى شــيئا حتــى اليــوم. 
ــة يف   ــة املتمثل ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى والبين ــاء عل هكــذا حلفــت . فبن
عقــد بيــع فيــا بالتقســيط املــؤرخ يف 1434/3/11هـــ ، وســند القبــض 
رقــم 0257 وتاريــخ 1434/3/9هـــ وصــورة الصــك الصــادر مــن كتابــة 
العــدل األولــى بجــدة برقــم 420208009290 وتاريــخ 1434/2/10هـــ 
واملتضمــن متلــك ......... للقطعــة رقــم 720/أ مــن املخطــط رقــم 243/ب 
الواقــع يف حــي الياقــوت مبدينــة جــدة ، ولعــدم العثــور علــى صاحــب 
املؤسســة املدعــى عليهــا رغــم البحــث عنــه وإيقــاف خدماتــه ، ومبــا 
أن األصــل عــدم امتــام مــا مت االتفــاق عليــه ، ومبــا أن اليمــن تشــرع يف 
جانــب أقــوى املتداعيــن، وبنــاء علــى حلــف املدعيــة علــى صحــة الدعــوى 
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التكييــف  أن  ومبــا   ، شــيئا  الدعــوى  مبلــغ  مــن  اســترجاعها  وعــدم 
الفقهــي للعقــد إمنــا هــو وعــد مــن املدعيــة بالشــراء مــن املدعــى عليهــا 
بعــد متلكهــا ، والوعــد يكــون ملزمــا علــى رأي بعــض الفقهــاء والذيــن 
يــرون ذلــك يكــون بعــد متلــك املدعــى عليهــا للعقــار محــل الدعــوى ، 
وحيــث إن األصــل بقــاء مــا كان علــى مــا كان ، ولقولــه تعالــى )يــا أيهــا 
الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود( ، وحلديــث )املســلمون علــى شــروطهم( رواه 
الترمــذي وأبــو داوود ، وحلديــث )علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه( رواه 
األربعــة ، وحلديــث )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــى عليــه( 
رواه الترمــذي ، قــال أبــو عيســى : العمــل عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وغيرهــم أن البينــة علــى املدعــي واليمــن 
علــى املدعــى عليــه ، لذلــك كلــه ، وبنــاء علــى املــادة 55 و 5/176 مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية ، لذلــك كلــه ، فقــد حكمــت علــى املدعــى 
عليهــا الغائبــة عــن مجلــس القضــاء مؤسســة ............. للمقــاوالت العامــة 
رقــم  املدنــي  بالســجل   ........ ..........لصاحبهــا  رقــم  التجــاري  بالســجل 
ــة ......... . وأفهمــت  ــال للمدعي ــغ قــدره خمســون ألــف ري ........ بدفــع مبل
ــة  ــه متــى حضــر ، وقــررت بعــث املعامل ــأن الغائــب علــى حجت ــة ب املدعي
حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم كــون احلكــم صــدر علــى غائــب 
تعــذر العثــور عليــه ، ومبــا تقــدم قنعــت بــه املدعيــة . وأقفلــت اجللســة 
الســاعة 40 : 10 . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/10/19هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .......... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ــاء املوافــق1435/02/01 هـــ افتتحــت  ــوم األربع مبحافظــة جــدة ففــي ي
محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  قــد  وفيهــا   10:  15 الســاعة  اجللســة 
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االســتئناف بخطــاب رئيســها رقــم 34925425 وتاريــخ 1435/1/22هـــ 
ومرفــق بهــا القــرار رقــم 35119817 وتاريــخ 1435/1/18هـــ ومضمونــه 
علــى  املوافقــة  تقــررت  ضبطــه  وصــورة  احلكــم  )وبدراســة  يلــي  مــا 
ــت اجللســة الســاعة 25 :  ــه وأقفل ــى ال يخفــى جــرى إثبات احلكــم( . وحت
10 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1435/02/01هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة 
ــخ  ــة رئيــس احملكمــة العامــة بجــدة برقــم 34925425 وتاري مــن فضيل
 ........ 1435/1/8هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ 
القاضــي باحملكمــة العامــة بجــدة واملســجل بعــدد 34334270 وتاريــخ 
1434/10/19 هــــ واملتضمــن دعــوى ........ ضــد ...... واحملكــوم فيــه مبا 

ــه . دون باطن
ــى احلكــم واهلل  وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة عل

املوفــق. وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34179277 تاريُخه: 1434/4/6هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33169815

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34234860 تاريخه: 1434/6/10هـ

بيــع - عقــار - أرض زراعيــة - اإللــزام باإلفــراغ - طلــب إفــراغ العقــار 
- بيــع العقــار قبــل فــرزه - إقــرار بصحــة البيــع - مــن ســعى يف نقــض 
مــا مت مــن جهتــه فســعية مــردود عليــه - الدعــوى تقــام علــى مــن بيــده 
العــن - املطالبــة بأتعــاب احملامــاة - التهميــش علــى صــك امللكيــة .

1- قاعدة من سعى يف نقض ما مت جهته فسعيه مردود عليه
2- قاعدة الدعوى تقام على من بيده العن

3- قــال يف رد احملتــار علــى الــدر املختــار 328/327/7 ) بــاع عبــد غيــره 
بغيــر إذنــه فبرهــن املشــتري مثــًا علــى إقــرار البائــع الفضولــي أو علــى 
إقــرار رب العبــد أنــه لــم يأمــره بالبيــع للعبــد وأراد املشــتري رد البيــع ردت 
بينتــه ولــم يقبــل قولــه للتناقــض كمــا لــو أقــام البائــع البينــة أنــه بــاع 
بــا أمــر أو برهــن علــى إقــرار املشــتري بذلــك وأصلــه أن مــن ســعى  يف 

نقــض مــا مت مــن جهتــه ال يقبــل ( .

ادعــى املدعــي وكالــة بــأن موكلــه اشــترى ثــاث قطــع زراعيــة مــن 
املدعــى عليــه ) ذكــر اســمائها وحدودهــا( والشــراء مت بعــد تقســيم 
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القســم  الورثــة علــى  املدعــى عليــه نصيبــة وموافقــة  امليــراث وحيــازة 
وكذلــك موافقتهــم علــى البيــع وعلمهــم بــه ، ثــم قــام املدعــى عليــه ببيــع 
احــدى القطــع علــى شــخص آخــر ، طلــب املدعــي وكالــة احلكــم علــى 
املدعــى عليــه بإلزامــه بإفــراغ جميــع املبيــع ) األراضــي الزراعيــة الثــاث 
املذكــورة( والتــي مت بيعهــا مبوجــب عقــود البيــع املرفقــة وقبــض املدعــى 
عليــه ثمنهــا والتهميــش علــى الصــك والــزام املدعــى عليــه بدفــع اتعــاب 
ــأن البيــع  ــة ب ــال، اجــاب املدعــى عليــه وكال احملامــاة خمســن ألــف ري
ــأن البيــع مت بتاريــخ  باطــل شــرعًا ألن املدعــي أقــر يف صحيفــة دعــواه ب
1427/10/14هـــ واملدعــى عليــه لــم يكــن ميلــك املبيــع كمــا أن البيــع 
ورد علــى قطعتــن مفرزتــن واملدعــى عليــه وقــت البيــع كان ميلكهــا 
علــى املشــاع بينــه وبــن اخوتــه وبقيــة الورثــة لــم يوافقــوا ومت ابــاغ املدعى 
بذلــك وتســليمة املبلــغ فرفــض ذلــك، طلــب املدعــى عليــه وكالــة رد 
الدعــوى والــزام املدعــي بأتعــاب احملامــاة ، انكــر املدعــي وكالــة مــا 
دفــع بــه املدعــى عليــه وكالــه وذكــر بــأن الصحيــح أن تقســيم نصيــب 
والــد املدعــى عليــه بــن ورثتــه قــد مت قبــل شــراء موكلــه لنصيــب املدعــى 
عليــه اال أن االفــراغ قــد تأخــر لغــرض اســتكمال االجــراءات النظاميــة 
والكروكيــات وممــا يقــوى ذلــك أن املبيــع هــو نفــس نصيبــة ، جــرى 
ــك  ــه وصكــوك املل ــد املدعــى علي ــة وال ــى صــك حصــر ورث االطــاع عل
ومهمــش علــى صــك القطعــة الثالثــة بانتقالهــا لشــخص آخــر، ملــا قــرره 
الفقهــاء مــن أن مــن ســعى يف نقــض مــا مت مــن جهتــه فســعيه مــردود 
عليــه وألن الدعــوى تقــام علــى مــن بيــده العــن فقــد صــدر احلكــم بثبــوت 
ملكيــة املدعــي لقطعتــي األرض الزراعيــة ) ذكرهمــا ورقــم الصــك 
( وصــرف النظــر عــن طلبــه اثبــات ملكيتــه للقطعــة الثالثــة ) ذكــر 
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اســمها ( وأمــر القاضــي التهميــش علــى صــك امللكيــة مبوجبــه بعــد 
اكتســاب احلكــم القطعيــة وأفهــم املدعــي بــأن لــه اقامــة دعــواه فيمــا 
يخــص القطعــة الثالثــة علــى مــن بيــده العــن ، لــم يقنــع املدعــى عليــه 

باحلكــم ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامة مبكة 
املكرمــة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
ــخ 1433/03/08 هـــ  العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 33169815 وتاري
املقيــدة باحملكمــة برقــم 33446910 وتاريــخ 1433/03/08 هـــ  ففــي 
ــاء املوافــق1433/04/20 هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر  ــوم  الثاث ي
...ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...بصفته وكيــا عن ... مبوجب 
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة بشــمال محافظة جــدة برقم 
.... وتاريــخ 1433/4/19هـــ جلــد 11641 وهــي تخولــه املرافعــة واملدافعــة 
و...وكل بصفتــه وكيــا عــن ...مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
يحمــل   ... حلضــوره  وحضــر  1433/3/12هـــ  يف   .... برقــم  أبهــا  عــدل 
ســجل مدنــي رقــم ...بصفتــه وكيــا عــن ... مبوجــب الوكالــة الصــادرة 
ــه  ــة عــدل تنومــه برقــم 1 وتاريــخ 1433/4/18هـــ وهــي تخول مــن كتاب
الدعــوى والصلــح والتنــازل وطلــب اليمــن وبســؤال املدعــي وكالــة عــن 
دعــواه قــال أطلــب إمهالــي لتحريرهــا وعليــه رفعــت اجللســة ويف جلســة 
أخــرى حضــر ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...بصفتــه 
وكيــا عــن ...مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
واملدافعــة  املرافعــة  لــه  املخولــة  رقــم 4933 يف 1433/3/12هـــ  بأبهــا 
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الســابقة  اجللســة  احلاضــر يف  املدعــى عليــه وكالــة  وحضــر حلضــوره 
وبســؤال املدعــي عــن دعــواه أبــرز مذكــرة مكونــة مــن أربــع صفحــات 
ــدى  ــدة ل ــى الدعــوى املقي ــه إشــارة إل ــي فإن ونــص احلاجــة منهــا كمــا يل
مكتبكــم برقــم 33446910 مــن موكلــي املدعــي : ...ضــد املدعــى 
عليــه ...واملتضمنــة املطالبــة بإفــراغ القطعتــن ... و...واحملــدودة كالتالــي 
:شــرقا: ملــك ...بطــول 20 متــرًا .وغربــًا: ملــك ...بطــول 12متــرًا .وشــمااًل: 
مجــرى ســيل بطــول 60 متــرًا .وجنوبــًا: ملــك ...وملــك ورثــة ...وســبيل 
مــاء للبئــر ومجرتهــا ســبيل قــدمي يف مــا بــن ... و... بعــرض نصــف متــر 
ــه بعــد تقســيم  ــة واملدعــي اشــترى مــن املدعــى علي وهــي أراضــي زراعي
امليــراث بــن الورثــة واملدعــي عــم املدعــى عليــه وبعــد حيــازة املدعــى 
عليــه لنصيبــه وموافقــة الورثــة علــى القســم وكذلــك موافقتهــم علــى 
البيــع وعلمهــم بــه ومرفــق إقــرار املدعــى عليــه بذلــك وأخــوه ...شــاهد 
ــا املدعــو ...حامــل  ــى االقــرار مرفــق مســتند رقــم )1( ونصــه )أقــر أن عل
ســجل مدنــي رقــم ...تاريــخ 1404/6/22هـــ مصدرهــا مكــة املكرمــة 
بأنــي قــد بعــت كامــل ورثــي مــن والــدي الكائــن يف محافظــة ... بــاد 
... يف قريــة آل ...مــن عمــي شــقيق والــدي ، ...بيــع ال رجعــة فيــه وأنــي 
قــد اســتلمت جميــع حقوقــي املاديــة مبلــغ وقــدره )خمســة وأربعــن ألــف 
ريــال(  مقابــل أماكــي التــي ورثتهــا عــن والــدي مــن جائــز أخوانــي 

املوجوديــن حســب صــك الورثــة  وهــي كاآلتــي:
1- قطعــة الصفــى العثــري شــمااًل بطــول 30 متــر يليــه حصــة ...وجنوبــا 
بطــول 30 متــر يليــه ســبيل بعــرض 5 أمتــار وغربــا بطــول 10 أمتــار 
يليــه ملــك ... و...وشــرقا بطــول 10 أمتــار  يليــه ســبيل بعــرض 5 أمتــار 
الســفلي واحلفــدة احملــددة كاآلتــي: شــرقا بطــول 20  . 2-الظاهــرة 
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متــر يليــه ملــك ...شــماال بطــول 60 متــر يليــه مجــرى ســيل غربــا بطــول 
12 متــر يليــه ملــك ... وجنوبــا بطــول 55 متــر يليــه ملــك ...وملــك ورثــة 
...وســبيل مــاء للبئــر ومجرتهــا ســبيل قــدمي يف مــا بــن الظاهــرة الســفلي 
واحلفــدة بعــرض نصــف متــر  . املقــر مبــا فيــه/ .... وشــهد بذلــك ... ......
وختــم مكتــب ...للعقــار ( كمــا  واملدعــى عليــه بــاع ملكــه اخلــاص 
بــه وهــو بكامــل األهليــة املعتبــرة شــرعًا ومرفــق عقــد البيــع وعليــه 
إقــراره وتوقيعــه والشــهود مســتند رقــم )2()3( ونصــه عقــد بيــع  بتاريــخ 
1427/10/14هـــ الطــرف األول البائــع ...الطــرف الثانــي املشــتري ... 
علــى أواًل: لقــد بــاع الطــرف األول للطــرف الثانــي األرض الواقعــة يف 
بــاد ... والواقعــة يف ســبت تنومــة قريــة.... موقعهــا  ومســاحتها اإلجماليــة 
وواجهاتهــا وحدودهــا كاآلتــي: شــمااًل : بطــول ســتون متــرًا 60م يحدهــا 
مجــرى .... جنوبــا: بطــول خمســة وخمســون متــرًا يليــه ملــك ...وملــك ورثــة 
ــا عشــر  ــا: بطــول اثن ــرًا يليــه ملــك ...  .غرب ....شــرقا: بطــول عشــرون مت
متــرًا يليــه ... . وذلــك بقيمــة إجماليــة مقدارها ثاثــون ألف ريال 30,000 
ــل املشــتري الشــراء بالثمــن  ــا: لقــد قب ــال ســعودي .ثاني ــر ري فقــط ال غي
.ثالثــا: قــام الطرفــان  املذكــور أعــاه بنفــس املواصفــات املذكــورة 
بالوقــوف علــى العــن املذكــورة وقبــا بهــا بحالتهــا الراهنــة .رابعــا : 
يعتبــر  هــذا العقــد مبايعــة شــرعية حتــى يتــم تســجيلها لــدى كاتــب 
عــدل حســب املتبــع وهــو ملــزم لــكا الطرفــن . خامســا : يف حالــة عــدم 
إلــزام املشــتري بســداد األقســاط يف موعدهــا يحــق للبائــع بيعهــا وإعــادة 
مــا أســتلم للمشــتري علــى أقســاط شــهرية ا.هـــ كمــا أن املدعــى عليــه 
قــام ببيــع القطعــة األولــى املســماة الصفــى العثــري مببلــغ وقــدره مائتــان 
ألــف ريــال لشــخص ثانــي اســمه ... بعــد أن باعهــا ملوكلــي وقبــض الثمــن 
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منهمــا دليــل . تاعــب وغــش يف البيــع بــل هــو بيــع مــاال ميلــك كمــا نــص 
احلديــث .وحيــث أن مــا قــام بــه املدعــى عليــه مخالــف لقواعــد الشــرع 

وارتــكاب ملــا نهــى عنــه الشــارع أطلــب اآلتــي:
1- احلكــم علــى املدعــى عليــه بإلزامــه بإفــراغ جميــع املبيــع مــن عقــارات 
بيعهــا  والتــي مت  العثــري  الســفلي واحلفــده والصفــى  الظاهــرة  املســاه 

مبوجــب عقــود البيــع املرفقــة وقبــض الثمــن والتهميــش علــى الصــك .
2- احلكــم بإلزامــه بأتعــاب وقدرهــا خمســون ألــف ريــال انتهــى وجــرى 
ضمهــا باملعاملــة وزود وكيــل املدعــى عليــه بصــورة منهــا وباطاعــه 
ســؤالهما  جــرى  لطلبــه كمــا  فأجيــب  لإلجابــة  إمهالــه  طلــب  عليهــا 
ــه  ــل املدعــى علي ــة فاســتعد وكي ــة وحصــر الورث عــن صكــوك امللكي
بإحضارهــا وعليــه رفعــت اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي ... 
...املرصــودة وكالتيهمــا ســابقا  املدعــى عليــه وكالــة  كمــا حضــر 
وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عمــا اســتعد بــه أبــرز صــك حصــر الورثــة 
1424/4/2هـــ  يف   20/46/91 برقــم  احملكمــة  هــذه  مــن  الصــادر 
1424/3/3هـــ  ...بتاريــخ  وفــاة  ثبــوت  يتضمــن  وجــد  عليــه  وباالطــاع 
وانحصــار إرثــه يف أوالده ...و...و... و...و... كمــا أبــرز الصــك الصــادر 
عليــه  وباالطــاع  ... يف 1405/10/25هـــ  برقــم  تنومــة  مــن محكمــة 
وجــد يتضمــن قســمة األمــاك العقاريــة ل...بــن ورثتــه ومهمــش عليــه 
بأنــه جــرى تقســيم مــا بباطــن الصــك بــن ورثــة ...وهــم ... و...... و...و... و... 
أوالد ...وقــد أخرجــت لهــم صكــوك برقــم ... و ... و .... و ... و ... بتاريــخ 
1431/11/3هـــ كمــا أبــرز الصــك الصادر من كتابة عدل تنومة برقم 
... يف 1431/11/3هـــ وباالطــاع عليــه وجــد يتضمــن ملكيــة ... للقطعــة 
املســماة الصفــي العشــري ويحدهــا مــن الشــمال ملــك ...بطــول 30م ومــن 
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اجلنــوب ســبيل بطــول 30م ومــن الغــرب ملــك ...بطــول 21م ومــن الشــرق 
ســبيل بطــول 21م واملســاحة اإلجماليــة ســتمائة وثاثــون متــرا مربعــا 
وملكيتــه أيضــا للقطعــة املســماة الظاهــرة الســفلى واحلفــده واحملــدودة 
شــماال مجــرى ســيل بطــول 60م وجنوبــا ملــك ...وملــك ورثــة ...وســبيل 
ــا ملــك ...بطــول  مــاء البئــر بطــول 55م وشــرقا ملــك ...بطــول 20م وغرب
12م واملســاحة اإلجماليــة ألــف وســبعة وعشــرون متــرا مربعــا ومهمــش 
عليــه بانتقــال ملكيــة القطعــة املســماة الصفــى العثــري إلــى ملــك ... 
بثمــن وقــدره مائتــا ألــف ريــال  ثــم جــرى ســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن 
جوابــه علــى الدعــوى فأبــرز مذكــرة مكونــة مــن ورقتــن ونــص احلاجــة 
منهــا كمــا يلــي : املدعــى عليــه يــرد هــذه الدعــوى لألســباب اآلتيــة: أوال: 
البيــع باطــل شــرعا . فاملدعــي أقــر يف صحيفــة دعــواه بــأن البيــع مت يف 
تاريخ:1427/10/14هـــ واملدعــى عليــه لــم يكــن ميتلك هاتــن القطعتن 
يف هــذا التاريــخ لــذا فإننــا أمــام بيــع باطــل شــرعا.  فــا يجــوز أن يبيــع 
اإلنســان ســلعة ال ميلكهــا حــال العقــد، حلديــث حكيــم بــن حــزام قــال: 
»أتيــت رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فقلــت: يأتينــي الرجــل يســألني 
مــن البيــع مــا ليــس عنــدي، أبتــاع لــه مــن الســوق ثــم أبيعــه؟ قــال: » ال تبــع 
مــا ليــس عنــدك » رواه الترمــذي والنســائي وأحمــد. وال يســعنا إلثبــات 
هــذا األمــر ســوى إرفــاق مــا يثبــت بــان األرض محــل هــذه الدعــوى بقيــت 
إلــى تاريخ:1431/11/3هـــ ملــكا لورثــة ...وهــم ...و... و... و...... و... أبنــاء 
...ولــم تكــن ملــكا مفــرزًا للمدعــى عليــه وبالتالــي فــإن البيــع الــذي مت 

بتاريــخ14 /1427/10هـــ بيــع باطــل شــرعا.
يكــن  لــم  عليــه  واملدعــى  مفرزتــن  قطعتــن  علــى  ورد  البيــع  ثانيــا: 
ميتلكهمــا مفرزتــن وقــت البيــع وإمنــا كانتــا علــى املشــاع بينــه وبــن 
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إخوتــه فصحيــح أن بيــع املشــاع جائــز ولكــن هنــاك ثمــة شــروط البــد 
مــن توافرهــا وهــي إجــازة باقــي املــاك علــى الشــيوع وهــم الورثــة وهــم 
ــم  ــة يعل لــم يرضــوا بذلــك البيــع وانتهــى األمــر يف حينهــا واملدعــي أصال

ذلــك األمــر يقينــا. 
ثالثــا: البيــع مت تعليقــه علــى شــرط موافقــة باقــي الورثــة واملدعــي أصالــة 
يعــي ويعلــم ذلــك علــم اليقــن وباقــي الورثــة لــم يوافقــوا فعــًا ومت إباغــه 

بذلــك وتســليمه املبلــغ ورفــض ذلــك.
رابعــا: يشــهد/ ... بــأن البيــع لــم يتــم وبحضــور املدعــي . لــذا وبنــاء علــى 
كل مــا تقــدم نلتمــس احلكــم بــرد الدعــوى وإلــزام املدعــي بأتعــاب 
وكالــة  املدعــي  وزود  الدعــوى  مبلــف  ضمهــا  وجــرى   . اهـــ  احملامــاة 
بصــورة منهــا وباطاعــه عليهــا قــال أكتفــي مبــا ســبق تقدميــه ســابقا 
واطلــب إنهــاء القضيــة هكــذا أجــاب وعليــه رفعــت اجللســة لاستفســار 
عــن ســجلي الصكــن املشــار إليهمــا أعــاه وتأجلــت حتــى ورود اجلــواب 
ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان وقــد وردنــي خطــاب فضيلــة رئيــس 
احملكمــة العامــة بتنومــة رقــم 1150 يف 1433/10/17هـــ املتضمــن أن 
صــورة الصــك مطابقــة لســجلها وال يوجــد عليهــا أي ماحظــات كمــا 
وردنــي خطــاب فضيلــة كاتــب عــدل تنومــة رقــم ... يف 1433/9/3هـــ 
املتضمــن أن الصــك رقــم ... بتاريــخ 1431/11/3هـــ مطابــق لســجله وال 
يوجــد عليــه أي ماحظــات ثــم جــرى ســؤال املدعــي وكالــة عــن جوابــه 
علــى مــا ذكــره املدعــى عليــه وكالــة مــن كــون البيــع قــد مت قبــل فــرز 
املبيــع ملوكلــه فأجــاب بقولــه مــا ذكــره ال صحــة لــه والصحيــح أن 
تقســيم نصيــب والــد املدعــى عليــه بــن ورثتــه قــد مت قبــل شــراء موكلــي 
اســتكمال  لغــرض  تأخــر  قــد  اإلفــراغ  أن  إال  عليــه  املدعــى  نصيــب 
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اإلجــراءات النظاميــة والكروكيــات وممــا يقــوي ذلــك أن املبيــع هــو 
نفــس نصيبــه هكــذا أجــاب  وبــرد ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال 
الصحيــح مــا ذكرتــه وللتأمــل رفعــت اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر 
املدعــي أصالــة كمــا حضــر املدعــى عليــه وكالــة وملزيــد مــن التحقــق 
فقــد جــرى ســؤال املدعــى عليــه وكالــة هــل قــام موكلــه ببيــع املدعــي 
ــه يف عــام 1427هـــ  القطــع املذكــورة أم ال فقــال نعــم لقــد باعاهــا علي
ولكنــه اشــترط موافقــة باقــي الورثــة هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث تضمنــت املذكــرة اجلوابيــة املقدمــة 
مــن املدعــى عليــه يف جلســة ســابقة إقــراره بصحــة صــدور البيــع وهــو 
مــا أكــده يف هــذه اجللســة وأمــا مــا دفــع بــه مــن عــدم ملكيتــه للمبيــع 
مفــرزا حــن البيــع ال يؤثــر علــى دعــوى املدعــي وال يصــح االحتجــاج بــه 
وذلــك للقاعــدة املتقــررة بــأن مــن ســعى يف نقــض مــا مت مــن جهتــه فســعيه 
مــردود عليــه قــال يف الــدر املختــار  ) بــاع عبــد غيــره بغيــر إذنــه فبرهــن 
املشــتري مثــا علــى إقــرار البائــع الفضولــي أو علــى إقــرار رب العبــد أنــه 
لــم يأمــره بالبيــع للعبــد وأراد املشــتري رد البيــع ردت بينتــه ولــم يقبــل 
قولــه للتناقــض كمــا لــو أقــام البائــع البينــة أنــه بــاع بــا أمــر أو برهــن 
علــى إقــرار املشــتري بذلــك وأصلــه أن مــن ســعى نقــض مــا مت مــن جهتــه 
ال تقبــل (رد احملتــار علــى الــدر املختــار 327/7 ، 328 ويقــوي ذلــك 
مــا انتهــت إليــه القســمة مــن فــرز املبيــع للمدعــى عليــه وحيــث تبــن أن 
املدعــى عليــه قــام ببيــع جــزء مــن املبيــع وهــي القطعــة املســماة ... علــى ... 
ومــن املســتقر قضــاء أن الدعــوى تقــام علــى مــن بيــده العــن لــذا فقــد 
ثبــت لــدي ملكيــة املدعــي للقطعــة املســماة بالظاهــرة الســفلى واحلفــدة 
واململوكــة مبوجــب الصــك الصــادر مــن كاتــب عــدل تنومــة رقــم ... 
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يف 1431/11/3هـــ وصرفــت النظــر عــن طلبــه إثبــات ملكيتــه للقطعــة 
املســماة ... ومبــا تقــدم حكمــت وأمــرت بالتهميــش علــى صــك امللكيــة 
مبوجبــه بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة وأفهمــت املدعــي بــأن لــه إقامة 
ــى مــن بيــده العــن وبإعــان  دعــواه فيمــا يخــص القطعــة املســماة ... عل
احلكــم قــرر املدعــي القناعــة بــه وقــرر املدعــى عليــه عدمهــا وطلــب 
االســتئناف بائحــة فجــرى إفهامــه بــأن عليــه املراجعــة يــوم الثاثــاء 
املوافــق 1434/04/09هـــ الســتام نســخة مــن صــك احلكــم وأن عليــه 
تقــدمي الئحتــه االعتراضيــة خــال ثاثــن يومــا تبــدأ مــن التاريــخ احملــدد 
ويكتســب  يســقط  االســتئناف  طلــب  يف  حقــه  فــإن  وإال  للمراجعــة 
احلكــم القطعيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/02 هـــ
املوافــق 1434/06/21هـــ  األربعــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
خلــف  املكرمــة  العامــة مبكــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  لــدي 
رقــم  رئيــس احملكمــة  بنــاء علــى خطــاب فضيلــة   ... الشــيخ  فضيلــة 
34/1023938 يف 1434/04/27هـــ املبنــي علــى قــرار رئيــس املجلــس 
األعلــى للقضــاء رقــم 7854 يف 1434/04/23هـــ واملبنــي علــى قــرار 
املجلــس األعلــى للقضــاء رقــم 1434/1/77 يف 1434/4/13هـــ عليــه 
افتتحــت اجللســة وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف برقــم 
33446910 يف 1434/06/18هـــ مرفقــا بهــا القــرار رقــم 34234860 
يف 1434/06/10هـــ ونــص احلاجــة منــه : ) وبدراســة احلكــم وصــورة 
واهلل  احلكــم  علــى  املوافقــة  تقــررت  االعتراضيــة  والائحــة  ضبطــه 
املوفــق قاضــي اســتئناف ...توقيعــه وختمــه قاضــي اســتئناف ...توقيعــه 
لــذا جــرى حتريــره حتــى   ) ...توقيعــه وختمــه  الدائــرة  رئيــس  وختمــه 
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ال يخفــى وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/21 هـــ

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : 
األولــى  احلقوقيــة  بالدائــرة  االســتئناف  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 
33446910 وتاريــخ 1434/5/22هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ ...القاضــي باحملكمــة العامــة مبكة املكرمة واملســجل 
بعــدد 34179277 وتاريــخ 1434/4/6هـــ واملتضمــن دعــوى/ ...ضــد/ 

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

آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34192240  تاريُخه: 1434/4/20هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33121374

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3423864 تاريخه: 1434/6/10هـ

بيــع - عقــار - شــراء قطعــة أرض - طلــب اإللــزام بإفــراغ قطعــة أرض - 
شــطب الدعــوى لعــدم حضــور املدعــي - تدخــل طــرف ثالــث يف الدعــوى 
- الدفــع بــأن ســبب عــدم اإلفــراغ هــو إيقــاف الصــك - البيــع املعلــق 

علــى شــرط ال يصــح - احلكــم ببطــان البيــع .

1- مــا ذكــره الفقهــاء رحمهــم اهلل تعالــى مــن أن ) البيــع املعلــق علــى 
شــرط ال يصــح (

2- املادة 53 و 55 من نظام املرافعات الشرعية .

ادعــى املدعــي وكالــة بــأن موكلــه اشــتري مــن املدعــى عليــه قطعــة 
أرض ) ذكــر وصفهــا ( مببلــغ مائــه وخمســة وعشــرين ألــف ريــال ســدد 
منهــا موكلــه خمســة وســبعن ألــف ريــال والباقــي خمســون ألــف ريــال 
تســلم عنــد اإلفــراغ ، طلــب املدعــي وكالــة إلــزام املدعــى عليــه بــأن 
يفــرغ ملوكلــه األرض موضــع الدعــوى ، حضــر املدعــى عليــه أصالــة 
وصــادق علــى الدعــوى ودفــع بــأن املبلــغ الــذي اســتلمه مــن املدعــي أصالــة 
خمســن ألــف ريــال وأن ســبب عــدم اإلفــراغ هــو إيقــاف الصــك بأمــر 
ــة اتفــاق علــى إعــادة  احملكمــة ، وأنــه حصــل بينــه وبــن املدعــي أصال
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هــذا املبلــغ اخلمســن ألــف ريــال وقــد أعادهــا بالكامــل كمــا دفــع 
ــب رد الدعــوى  ــة قيمــة األتعــاب وطل ــال للمدعــي وكال خمســة آالف ري
، صــادق املدعــي وكالــة علــى مــا ذكــره املدعــى عليــه وذكــر بــأن 
املدعــى عليــه شــرط علــى نفســه أنــه متــى انتهــت اإلشــكاليات علــى 
هــذه األرض فإنــه ســيقوم بإفراغهــا ملوكلــه وأن موكلــه ســيقوم بدفــع 
مائــة وخمســة وعشــرين ألــف ريــال ، صــادق املدعــى عليــه علــى هــذا 
الشــرط ، ملــا ذكــره الفقهــاء مــن أن البيــع املعلــق علــى شــرط ال يصــح 
القضيــة  بينهمــا واعتبــار  البيــع احلاصــل  لــذا صــدر احلكــم ببطــان 
منتهيــة بخصــوص موضــوع الدعــوى وأن الشــرط احلاصــل بينهمــا وهــو 
ــة اذا انتهــت اإلشــكاليات  ــام املدعــى عليــه باإلفــراغ للمدعــى أصال قي
ــى احلكــم ، صــدق  ــة عل ــرض املدعــي وكال فهــذا شــرط باطــل ، اعت

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  لــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالطائف/املكلــف برقــم 33121374 وتاريــخ 1433/2/16 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 33317704 وتاريــخ 1433/2/16هـــ املتعلقــة 
بدعــوى ...ضــد ...يف دعــوى يف  ملكيــة عقــار أو غيــره ويف يــوم االثنــن 
1433/5/17 هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة  صباحــا 
وجــرى النــداء علــى املدعــي واملدعــى عليــه فلــم يحضــر منهمــا أحــد ولــم 
يقدمــا عــذر لتخلفهمــا عــن هــذه اجللســة ولــم يتقــدم وكيل عــن اي منهما 
وقــد حــدد لهمــا موعــد يف هــذا اليــوم يف متــام الســاعة التاســعة والنصــف 
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صباحــا وجــرى النــداء واالنتظــار مــن بدايــة وقــت اجللســة وحتــى انتهــاء 
وقتهــا فلــم يحضــر أحــد وقــد مت بعــث تبليــغ للمدعــى عليــه عــن طريــق 
محضــري اخلصــوم بهــذه احملكمــة  ولــم يردنــا مــا يفيــد بتبليــغ املدعــى 
عليــه مــن عدمــه فعليــه وبنــاء علــى املــادة )53( مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية فقــد أمــرت بشــطب هــذه القضيــة للمــرة االولــى وال تنظــر اال 
بعــذر يتقــدم بــه املدعــي أو وكيــل عنــه وتقبلــه احملكمــة وأمــرت بحفظ 
هــذه الدعــوى يف االرشــيف وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف  1433/4/18 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف هــذا اليــوم االحــد 1433/10/15هـــ افتتحــت 
اجللســة يف متــام الســاعة التاســعة صباحــا وفيهــا حضــر ...يحمــل بطاقــة 
الهويــة الوطنيــة رقــم ...حالــة كونــه وكيــل عــن املدعــي ...يحمــل ســجل 
رقــم ...مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الطائــف الثانيــة 
برقــم 18825 يف 1425/05/12هـــ اجللــد 1426 والتــي تخولــه يف إقامــة 
أي  أمــام  أو ضــده  منــه  املقامــة  واملطالبــات  الدعــاوي  عمــوم  وســماع 
محكمــة واملدافعــة واملرافعــة وحضــور اجللســات وتقدمي البينــات االقرار 
واالنــكار وتقــدمي لوائــح االدعــاء واالعتــراض واحضــار الشــهود وطلــب 
االميــان واجلــرح والتعديــل والتوقيــع ولــم يحضــر املدعــى عليــه ...وقــد مت 
تبليغــه مبوعــد هــذه اجللســة حيــث مت بعــث تبليــغ لــه عــن طريــق محضــري 
1433/06/08هـــ  يف   331082601 برقــم  احملكمــة  بهــذه  اخلصــوم 
وقــد أفادنــا مديــر مركــز شــرطة النزهــة بخطابــه رقــم 2251/ع يف 
1433/07/14هـــ املتضمــن أنــه قــد مت إبــاغ املدعــى عليــه هــذا كمــا 
جــرى االطــاع علــى املعاملــة فوجــدت ورقــة تبليــغ واملتضمــن بــأن املدعــى 
عليــه قــد تبلــغ باملوعــد احملــدد يف يــوم االثنــن 1433/05/17هـــ وذلــك 
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...  فعليــه وبنــاء علــى املــادة  عــن طريــق احملضــر يف هــذه احملكمــة 
اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد قــررت ســماع 
دعــوى املدعــي يف غيــاب املدعــى عليــه وجــرى ســؤال املدعــي بالوكالــة 
عــن دعــوى موكلــه فقــال إن موكلــي قــد اشــترى مــن املدعــى عليــه 
الغائــب عــن املجلــس الشــرعي ...القطعــة رقــم )571( يف 1430/7/18هـــ 
والواقعة مبخطط ... يف حي ... واحملدودة شــماال بشــارع وجنوبا القطعة 
رقــم )552( وشــرقا القطعــة رقــم )572( وغربــا القطعــة رقــم )570( 
واملســاحة االجماليــة ســتمائة وعشــرين متــرا مربعــا مببلــغ مائــة وخمســة 
ــغ خمســة  ــه مبل ــي للمدعــى علي ــال ســدد منهــا موكل وعشــرين الــف ري
وســبعن الــف ريــال والباقــي وهــو مبلــغ خمســون الــف ريــال  عنــد االفــراغ 
وحتــى هــذا اليــوم واملدعــى عليــه لــم يفــرغ ملوكلــي لــذا فموكلــي يطلــب 
إلــزام املدعــى عليــه ...بــأن يفــرغ لنــا االرض هــذه دعــواي فجــرى ســؤاله 
هــل لديــك البينــة علــى صحــة دعــواك فقــال نعــم ثــم أبــرز ورقــة صــادرة 
مــا  واملتضمنــة  1430/07/18هـــ  يف  مؤرخــة  ...للتجــارة  مؤسســة  مــن 
نصهــا )عقــد بيــع ابتدائــي طــرف أول ...طــرف ثانــي ...بــاع الطــرف االول 
علــى الطــرف الثانــي القطعــة رقــم )571( مــن مخطــط ... مخطــط ... 
العــام مببلــغ مائــة وخمســة وعشــرين الــف ريــال طــرف أول توقيعــه طــرف 
ثانــي توقيعــه( اهـــ . فجــرى ســؤاله هــل لديــك زيــادة بينــة قــال ليــس لــدي 
ســوى مــا ذكــرت هكــذا قــرر ثــم رفعــت اجللســة إلحضــار املدعــى عليــه 
وحتــى يــوم الســبت 1434/01/10هـــ الســاعة العاشــرة صباحــا وأفهــم 
املدعــي بالوكالــة باملوعــد وبإحضــار وكالــة جديــدة ففهــم ذلــك وعليــه 
جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف  1433/10/15 هـــ
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احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ...رئيــس احملكمــة العامــة بالطائــف/
املســاعد والقائــم بعمــل املكتــب القضائــي الســادس ويف هــذا اليــوم 
العاشــرة  الســاعة  متــام  يف  اجللســة  افتتحــت  الســبت1434/01/10هـ 
صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ...املدونــة هويتــه ووكالتــه ســابقا 
كمــا حضــر ... يحمــل بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم ...بصفتــه الوكيــل 
...مبوجــب  رقــم  مدنــي  ســجل  ...يحمــل  عليــه  املدعــى  عــن  الشــرعي 
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الطائــف الثانيــة برقــم 42153 
يف 1429/08/18هـــ اجللــد 3599 والتــي تخولــه إقامــة وســماع عمــوم 
الــداوي واملدافعــة واملرافعــة وحضــور اجللســات وتقــدمي البنــات واالقــرار 
واالنــكار وتقــدمي لوائــح االدعــاء واالعتراض وإحضار الشــهود والتوقيع 
وحضــر املتداخــل يف هــذه الدعــوى ...يحمــل بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم 
...املتقــدم باســتدعائه املقيــد بهــذه احملكمــة برقــم 33/1988431 يف 
1433/11/10هـــ املرفــق باملعاملــة فجــرى ســؤال املدعــى فجــرى ســؤال 
املدعــي بالوكالــة هــل أحضــرت مــا طلــب منــك يف اجللســة املاضيــة مــن 
إحضــار وكالــة جديــد فقــال لــم أســتطع إحضــار الوكالــة حيــث أن 
املدعــي أصالــة مســجون االن مبرجعــه يف مطالبــه بحقــوق ماليــة وأطلــب 
املهلــة حتــى أمتكــن مــن إحضــار الوكالــة هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك 
علــى املدعــى عليــه بالوكالــة واملتداخــل اجابــا جميعــا ال مانــع لدينــا 
مــن إعطائــه مهلــة هكــذا أجابــا فعليــه فقــد أجبتهــم لطلبهــم ثــم رفعــت 
اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة وعشــرين دقيقــة صباحــا وحتــى يــوم 
اجلميــع  وأفهــم  صباحــا  العاشــرة  الســاعة  1434/04/20هـــ  الســبت 
باملوعــد وعليــه جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وصحبــه وســلم حــرر يف  1434/01/10هـــ ــى آل محمــد وعل
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العامــة  احملكمــة  يف  ...القاضــي  أنــا  لــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــوم الســبت1434/04/20هـ افتتحــت اجللســة يف  بالطائــف ويف هــذا الي
ــة  ــة ...املدون متــام الســاعة العاشــرة صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي وكال
هويتــه ووكالتــه ســابقا كمــا حضــر حلضــوره املدعــى عليــه ...يحمــل 
بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم ...ولــم يحضــر املتداخــل ...مــع تبلغــه مبوعــد 
هــذه اجللســة يف اجللســة املاضيــة وبعــرض دعــوى املدعــي بالوكالــة علــى 
املدعــى عليــه أصالــة قــال كل مــا ذكــره املدعــي بالوكالــة يف دعــواه 
ــغ  ــه قــد اشــترى منــي القطعــة املوصوفــة يف دعــواه وباملبل مــن أن موكل
ــه قــد  ــه صحيــح وأمــا مــا ذكــره مــن أن موكل الــذي ذكــر فهــذا كل
ســدد مــن قيمتهــا مبلــغ خمســة وســبعن الــف ريــال فليــس بصحيــح 
والصحيــح بأننــي قــد اســتلمت مــن موكلــه مبلــغ خمســن ألــف ريــال 
وال اســتطيع افــراغ االرض حيــث أنهــا موقفــة بأمــر مــن احملكمــة وقــد 
حصــل بينــي وبــن مــوكل املدعــي هــذا احلاضــر علــى ان اعيــد املبلــغ 
الــذي دفــع وهــو مبلــغ خمســن الــف ريــال وقــد دفعتهــا كاملــة واعــدت 
لهــم املبلــغ كمــا اشــترط علــي بــأن ادفــع لهــم مبلــغ خمســة آالف ريــال 
للمدعــي بالوكالــة قيمــة االتعــاب وقــد دفعتهــا لهــذا احلاضــر ولــذا اطلب 
رد عــوى املدعــي هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي بالوكالــة 
أجــاب قائــا كل مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن اســتامه مبلــغ خمســن 
الــف ريــال قيمــة االرض وقــد أعادهــا ملوكلــي كمــا أنــه قــد دفــع لــي 
مبلــغ خمســة آالف ريــال قيمــة االتعــاب فهــذا كلــه صحيــح ومــا ذكــره 
أن االرض موقوفــة فهــذا صحيــح وعليهــا اشــكاليات وهــي يف  مــن 
ــاك  ــه وبقــي هن هــذه احملكمــة وقــد اســتلمنا مــا ســلمناه للمدعــى علي
ــى انتهــت  ــه مت ــى نفســه أن ــه قــد شــرط عل شــرط حيــث أن املدعــى علي
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االشــكاليات علــى هــذه االرض فســيقوم املدعــى عليــه بإفــراغ هــذه 
االرض ملوكلــي وســيقوم موكلــي بدفــع مبلــغ مائــة وخمســة وعشــرين 
ألــف ريــال قيمــة هــذه االرض هكــذا قــرر وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه قــال كل مــا ذكــره مــن أن هنــاك شــرط فهــذا صحيــح وال مانــع 
لــدي مــن إفــراغ االرض ملوكلــه اذا انتهــت مــن االشــكاليات واصبحــت 
ملــك لــي وســأفراغها مببلــغ مائــة وخمســة وعشــرين ألــف ريــال هكــذا 
قــرر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة وملصادقــة املدعــي علــى 
ــغ  ــه قيمــة االرض وهــو مبل مــا ذكــره املدعــى عليــه مــن اســتام موكل
ــغ خمســة  ــل باســتامه مبل ــك اقــرار الوكي ــال وكذل ــف ري خمســن ال
وفيهــا  احملكمــة  لــدى  موقفــة  االرض  بــأن  وملصادقتــه  ريــال  آالف 
اشــكاليات وال عــذر ملــن اقــر وأمــا بالنســبة ملــا شــرطه املدعــي علــى 
املدعــى عليــه مــن أن االرض إذا حتــررت واصبحــت ملــك للمدعــى عليــه 
ــال وقــد ذكــر  ــة وخمســة وعشــرين الــف ري ــغ مائ فســيفرغها لهــم مببل
االصحــاب رحمهــم اهلل تعالــى مــا نصــه )البيــع املعلــق علــى شــرط ال 
يصــح ( اهـــ . جلميــع ذلــك فقــد ألزمــت باآلتــي أوال ببطــان البيــع احلاصــل 
بينهمــا ثانيــا اعتبــرت القضيــة منتهيــة بخصــوص موضــوع هــذه الدعــوى 
ثالثــا الشــرط احلاصــل بينهمــا وهــو قيــام املدعــى عليــه باالفــراغ للمدعــي 
أصالــة هــذه القطعــة اذا انتهــت مــن االشــكاليات فهــذا الشــرط باطــل 
وبــه حكمــت وبعرضــه عليهمــا لــم يقنــع بــه املدعــي بالوكالــة واســتعد 
بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فجــرى تســليمه صــورة مــن احلكــم وافهــم بــأن 
لــه مهلــة ثاثــن يومــا لتقــدمي اعتراضــه عليــه واذا انتهــت هــذه املهلــة ولــم 
يتقــدم باعتراضــه فسيســقط حقــه يف االعتــراض ويف طلــب االســتئناف 
ويكتســب احلكــم القطعيــة ويصبــح واجــب التنفيــذ وبعرضــه علــى 
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املدعــى عليــه قنــع بــه وأمــرت بإصــدار صــك مبوجبه وعليه جــرى التوقيع 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
حــرر يف  1434/04/20هـــ الســاعة العاشــرة وخمســة واربعــن دقيقــة .
احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ...القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف 
1434/06/24هـــ  الســبت  اليــوم  هــذا  ...ويف  الشــيخ  لفضيلــة  واخللــف 
دقيقــة  واربعــن  وخمســة  الثامنــة  الســاعة  متــام  يف  اجللســة  افتتحــت 
وفيهــا وردت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة برقــم 
33317704 يف 1434/06/13هـــ وقــد جــرى تدقيــق احلكــم مــن الدائرة 
رقــم  القــرار  بشــأنه  وصــدر  االســتئناف  االولــى مبحكمــة  احلقوقيــة 
34234864 يف 1434/06/10هـــ املــدون علــى ظهــر الصــك واملتضمــن 
)احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 34192240 
وتاريــخ 1434/04/20هـــ الصــادر مــن فضيلة الشــيخ ... واصدرنا القرار 
علــى  املوافقــة  املتضمــن  1434/06/10هـــ  وتاريــخ   34234864 رقــم 
احلكــم واهلل املوفــق عضــو ...ختمــه وتوقيعــه عضــو ... ختمــه وتوقيعــه 
رئيــس الدائــرة ...ختمــه وتوقيعــه( اهـــ . وعليــه فقــد أمــرت بإحلــاق ذلــك 
بضبطــه وســجله وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف1434/06/24هـــ الســاعة التاســعة صباحــا .
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــاع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالطائــف برقــم 33/317704 وتاريــخ 
1434/5/25هـ املرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشــيخ ...القاضي 
باحملكمــة العامــة بالطائــف ســابقًا واملســجل بعــدد 34192240 وتاريــخ 
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1434/4/20هــــ واملتضمــن دعــوى ... ضــد ... واحملكــوم فيــه مبــا دون 
باطنــه .

تقــررت  االعتراضيــة  والائحــة  ضبطــه  وصــورة  احلكــم  وبدراســة 
املوافقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق. وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34207046 تاريُخه: 1434/5/6هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3499874

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34255099 تاريخه: 1434/6/28هـ

بيــع - عقــار- قطعــة أرض - اإلفــراغ الصــوري - إفــراغ الصــك باســم 
مــورث املدعــى عليــه صوريــًا مــن أجــل التقــدمي علــى صنــدوق التنميــة 
العقــاري - إقــرار املدعــى عليهــم بعدالــة الشــاهد - القضــاء بشــهادة 
رجــل وامرأتــن - ثبــوت متلــك املدعــي لــأرض موضــع الدعــوى - رفــع 

املعاملــة حملكمــة االســتئناف لوجــود قاصــر ضمــن املدعــى عليهــم.

قولــه تعالــى ) فــإن لــم يكونــا رجلــن فرجــل وامرأتــان ممــن ترضــون مــن 
الشــهداء ( اآليــة .

ادعــى املدعــي بأنــه اشــترى قطعــة أرض ) ذكــر وصفهــا ( وســلم الثمــن 
ــه أخــوه ) مــورث املدعــى عليهــم ( إفــراغ  للبائــع وقبــل اإلفــراغ طلــب من
الصــك باســمه صوريــًا حتــى يتمكــن مــن التقــدمي علــى صنــدوق التنميــة 
 ) املدعــى عليهــم  )مــورث  املدعــي  أخــي  باســم  اإلفــراغ  العقــاري، مت 
تــويف أخــو املدعــي بعــد اإلفــراغ باســمه بســنتن تقريبــًا ولــم يســتفد مــن 
القــرض، طلــب املدعــي إلــزام ورثــة أخيــه بإعــادة إفــراغ األرض لــه، أقــر 
املدعــى عليهــم مبــا جــاء يف الدعــوى، حيــث إن مــن ضمــن الورثــة قاصــرًا 
لــذا طلــب مــن املدعــي البينــة علــى دعــواه، أحضــر رجــًا وامرأتــن 
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وشــهدوا بصحــة مــا جــاء يف الدعــوى، جــرى تعديــل الشــهود، جــرى 
االستفســار عــن ســريان مفعــول صــك األرض، كمــا جــرى الرجــوع إلــى 
صــك حصــر الورثــة وصــك الواليــة، صــدر احلكــم بثبــوت متلــك املدعــي 
ــة بذلــك  ــى صــك امللكي لقطعــة األرض موضــع الدعــوى والتهميــش عل
بعــد تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف، صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد لــدي أنــا ...مســاعد رئيــس احملكمــة العامــة 
باألحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة مبحافظــة األحســاء برقــم 3499874 وتاريــخ 1434/2/30هـــ 
واملقيدة يف احملكمة برقم 34519564 وتاريخ 1434/2/30هـ ويف يوم 
األحــد 1434/5/5هـــ  حضــر ...الســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...وادعى 
علــى احلاضريــن معــه ... الســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...و... الســعودية 
بالســجل املنــي رقــم ...أصيلــة عــن نفســها وبواليتهــا علــى ابنهــا القاصــر 
...الســعودي بالســجل املدنــي رقــم ... مبوجــب صــك الواليــة الصــادر مــن 
هــذه احملكمــة برقــم ..... يف .......... جلــد..... كــون املدعــى عليهــم ورثــة 
...مبوجــب صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم ..... يف 
ــي اشــتريت مــن ...قطعــة  ــر دعــواه إن ــًا يف حتري ــد ..... قائ .......... هـــ جل
األرض رقــم ..... مــن الوحــدة الواقعــة بحــي ................... باملخطــط رقــم 
وجنوبــًا   ..... رقــم  بالقطعــة  شــمااًل  احملــدودة  1393/8/21هـــ  يف   .....
ــًا شــارع  ــار وغرب القطعــة رقــم ..... وشــرقًا ممــر مشــاة عرضــة ســتة أمت
عرضــه اثنــا عشــر متــرًا بطــول عشــرين متــرًا مــن كل جهــة ومســاحتها 
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أربعمائــة متــر مربــع 400م2 واململوكــة مبوجــب الصــك الصــادر مــن 
كتابــة عــدل األحســاء األولــى برقــم ..... يف .......... مببلــغ خمســة وســتن 
ألــف ريـ65000ـــال دفعتــه كامــًا وقبــل اإلفــراغ لــي جاءنــي شــقيقي ... 
وطلــب منــي أن أفــرغ لــه األرض املذكــورة صــورة ال حقيقــة لكــي يقــوم 
بالتقــدم بهــا إلــى صنــدوق التنميــة العقاريــة وليأخــذ قرضــًا ســكنيًا ثــم 
يعيدهــا لــي فقمــت بتكليــف البائــع باإلفــراغ لشــقيقي ...صــورة ولــم 
يدفــع ... شــيئًا فقــام باإلفــراغ لــه بتاريــخ 1425/4/11هـــ ثــم إن شــقيقي 
...تــويف بتاريــخ 1427/2/23هـــ ولــم يعــد لــي األرض ولــم يســتفيد مــن 
القــرض وحيــث إن إفراغــي لشــقيقي ...كان صــورة ال حقيقــة وذلــك 
بطلــب منــه وحيــث إنــه تــويف ولــم يســتفد مــن القــرض لــذا أطلــب إلــزام 
ورثتــه باإلفــراغ لــي هــذه دعــواي وبعرض ذلك علــى املدعى عليهما أجاب 
قائلــن مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه صحيــح كله جملــة وتفصيًا ونحن 
ســمعنا مــن ...ذلــك ونقــر بــه هكــذا ذكــرا وحيــث إن مــن ضمــن ورثــة 
...قاصــر وهــو ابنــه ...فقــد طلبــت مــن املدعــى البينــة علــى طبــق دعــواه 
فأحضــر للشــهادة وأدائهــا ...الســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...وبســؤاله 
عمــا لديــه مــن الشــهادة أجــاب قائــًا إنــي مولــود عــام 1388هـــ وأســكن 
بحــي ..... بالهفــوف ومهنتــي موظــف بـــ ............... وأنــا شــقيق املدعــي ... 
وأشــهد بــاهلل بأنــي ســمعت مــرارًا مــن أخــي ...أنــه طلــب مــن أخــي ...أن 
يفــرغ لــه قطعــة األرض رقــم 414 الواقعــة يف منســوبي التعليــم صــورة ال 
حقيقــة لكــي يتقــدم بهــا ألخــذ القــرض مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة 
وقــد قــام أخــي ...باإلفــراغ لــه حســب مــا طلــب منــه علــى أن يعيــد األرض 
بعــد ذلــك ثــم إن شــقيقي ...تــويف ولــم يخــرج القــرض وأنــا أشــهد بــأن 
األرض رقــم ..... ملــك ألخــي ...وليســت ألخــي ...وإمنــا أفرغهــا باســمه 
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صــورة ملــا ذكــرت هــذا مالــدي مــن الشــهادة وبعــرض تلــك الشــهادة علــى 
املدعــى عليهمــا أجابــا قائلــن مــا جــاء يف شــهادة الشــاهد صحيــح جملــة 
و تفصيــا  ونحــن نقربــه والشــاهد عــدل ثقــة هــذا مــا لدينــا وبســؤال 
...و......  شــقيقتي  لــدي  قائــًا  أجــاب  بينــه  زيــادة  لديــك  هــل  املدعــى 
وأطلــب ســماع مــا لديهمــا هكــذا ذكــر وقــد حضــرت ... الســعودية 
بالســجل املدنــي رقــم ...وبســؤالها عمــا لديهــا مــن الشــهادة أجابــت قائلــة 
إنــي مولــودة عــام 1386هـــ وأســكن بحــي البندريــة بالهفــوف وأنــا ربــة 
ــي ســمعت مــن شــقيقي ...يف  ــاهلل بأن ــزل وشــقيقة للمدعــي وأشــهد ب من
حياتــه مــرارًاً أنــه طلــب مــن شــقيقي ...أن يفــرغ باســمه قطعــة األرض رقم 
..... الواقعــة يف ............ لكــي يســتفيد منهــا للتقــدمي لصنــدوق التنميــة 
العقاريــة وقــد أفرغهــا ... لــه... ولــم يدفــع ...شــيئًا وإمنــا أفرغهــا لــه صــورة 
ال حقيقــة لكــي يســتفيد مــن القــرض فيمــا بعــد وقــد تــويف شــقيقي 
...قبــل أن يفرغهــا باســم أخــي ...وأنــا أشــهد بــأن األرض املذكــورة ملــك 
ألخــي ...وليســت ألخــي ...وأن إفراغهــا ...لــه... كان صوريــًا هــذا مــا 

لــدي مــن الشــهادة
 وبعــرض تلــك الشــهادة علــى املدعــي عليهمــا أجابــا قائلــن مــا جــاء 
يف شــهادة الشــاهدة صحيــح جملــة وتفصيــًا ونحــن نقربــه والشــاهدة 
صاحبــة عدالــة وثقــه هكــذا ذكــرا كمــا أحضــر املدعــي للشــهادة 
لديهــا  عمــا  ...وبســؤالهما  رقــم  املدنــي  بالســجل  ...الســعودية  وأدائهــا 
مــن الشــهادة أجابــت قائلــة إنــي مولــودة عــام 1393هـــ وأســكن بحــي 
بــاهلل  ...وأشــهد  للمدعــي  وشــقيقة  منــزل  ربــة  وأنــا  بالهفــوف   ..........
بأنــي ســمعت مــن أخــي ... يف حياتــه مــرارًا أنــه طلــب مــن أخــي ...أن 
يفــرغ لــه قطعــة األرض رقــم ......  الواقعــة يف ....................................  



234

صــورة ال حقيقــة لكــي يســتفيد منهــا للتقــدمي لــدى صنــدوق التنميــة 
العقاريــة فقــام شــقيقي ...باإلفــراغ لــه علــى أن يعيدهــا لــه فيمــا بعــد إال 
أن شــقيقي ...تــويف قبــل أن يعيدهــا علــى أخــي ...ولــم يظهــر القــرض ل... 
وأنــا أشــهد بــاهلل بــأن قطعــة األرض املذكــورة ملــك لشــقيقي ...وليســت 
ل... وإمنــا نقلــت باســم ... صــورة ولــم يدفــع شــيئًا مــن قيمتهــا هــذا مــا 
ــا  ــى املدعــى عليهمــا أجاب ــك الشــهادة عل ــدي مــن الشــهادة وبعــرض تل ل
قائلــن مــا جــاء يف شــهادة الشــاهدة صحيــح جملــة وتفصيــًا ونحــن نقــر 
ــا هــذا وقــد جــرى تعديــل  ــة هــذا مــا لدين بــه والشــاهدة ثقــة وذات عدال
مــن  كل  قبــل  مــن  املذكــورات  النســاء  بجميــع  والتعريــف  الشــهود 
...الســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...و...الســعودي بالســجل املدنــي رقــم... 
هــذا وقــد جــرى االطــاع علــى صــك حصــر الورثــة رقــم ...... املذكــور 
ابنــه  ...ويف  ...... وزوجتــه  ...وانحصــار ورثتــه يف والــده  ويتضمــن وفــاة 
القاصــر ...املولــود بتاريــخ 1427/9/27هـــ كمــا جــرى االطــاع علــى 
صــك الواليــة رقــم ...... املذكــور ويتضمــن إقامــة املــرأة ...املذكــورة 
وليــة علــى ابنهــا القاصــر ...املذكــور كمــا جــرى االطــاع علــى صــك 
التملــك رقــم ...... املذكــور ويتضمــن مــا ذكــره املدعــي وهــو باســم 
...وقــد جــرى االستفســار عــن ســريان مفعولــه فوردتنــا إفــادة كتابــة 
عــدل األحســاء األولــى برقــم ...... يف ............ هـــ وتتضمــن أن الصــك 
مطابــق لســجله وســاري املفعــول هــذا وباالطــاع عليــه تبــن صاحيتــه 
لإلفــراغ ونقــل امللكيــة فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
وحيــث أقــر املدعــى عليهمــا مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي وحيــث أقــام 
املدعــى البينــة املعدلــة وهــي رجــل وامرأتــان علــى طبــق دعــواه وحيــث إن 
بينتــه موصلــة كمــا أنهــا كافيــة يف إثبــات احلــق لقولــه تعالــى )فرجــل 
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وامرأتــان ممــن ترضــون مــن الشــهداء ( اآليــة لــذا فقــد ثبــت لــدي متلــك 
املدعــي لقطعــة األرض املدعــى بهــا وقــررت الشــرح علــى صــك التملــك 
املذكــور مبوجبــه علــى أن ال ينفــذ ذلــك إال بعــد تصديقــه مــن محكمــة 
االســتئناف لوجــود قاصــر وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن 
قــررا قناعتهمــا بــه وســوف ترفــع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف إن 
شــاء اهلل لتدقيــق احلكــم حســب املتبــع وللبيــان حــرر يف 1434/5/5هـــ 

ــه وســلم . ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل وصل
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة دائـــرة األحــوال 
الشــخصية الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى 
وتاريــخ  34/1180012/ش2  برقــم  احملكمــة  لــدى  املقيــدة  املعاملــة 
العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  والــواردة  1434/5/14هـــ 
مبحافظــة األحســاء برقــم 34/519564 وتاريــخ 1434/5/8هـــ املرفــق 
بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة مســاعد رئيســها الشــيخ ...املســجل برقــم 
34207046 وتاريــخ 1434/5/6هـــ اخلــاص بدعــوى/ ...ضــد/ ورثــة ...يف 
قضيــة إفــراغ عقــار وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون 
ــا  ــة قررن ومفصــل فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
املصادقــة علــى حكــم فضيلتــه واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف1434/6/27هـــ .
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: 34257807 تاريُخه: 1434/7/3هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34244543

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34288442  تاريخه: 1434/8/6هـ

عقــد - بيــع - محطــة محروقــات - مطالبــة بفــرق ســعر البيــع للضــرر 
بســبب الغــش والتدليــس - بيــع العقــار بعــد العلــم بالعيــب يعــد رضــًا 
العلــم  بعــد  بالتصــرف  النقــص  بــأرش  املطالبــة  ســقوط   - بالعيــب 

بالعيــب - احلكــم بــرد الدعــوى وعــدم االســتحقاق .

جــاء يف املغنــي 243/6 )إذا بــاع املعيــب ثــم أراد أخــذ أرشــه فظاهــر كام 
اخلرقــي أنــه ال أرش لــه ســواء باعــه عاملــًا بعيبــه أو غيــر عالــم وهــذا 
مذهــب أبــي حنيفــة والشــافعي ..( ينظــر أيضــًا كشــاف القنــاع 457/7 

.

ادعــى املدعــي وكالــة ضــد املدعــى عليــه مبطالبتــه بفــرق ســعر بيــع 
العقــار بســبب الضــرر احلاصــل بالغــش والتدليــس مــن املدعــى عليــه 
، حيــث اشــترى موكلــه مــن املدعــى عليــه محطــة محروقــات مببلــغ 
ــال ومبــا أن احملطــة تعمــل  ــا ألــف ري إجمالــي قــدره أربعــة مايــن ومائت
بــدون رخصــة بلديــة فقــد اشــترط موكلــه علــى البائــع املدعــى عليــه يف 
عقــد البيــع بــأن احملطــة قــد شــيدت حســب مواصفــات البلديــة والدفــاع 
املدنــي وعنــد متابعــة موكلــه للمعاملــة لــدى أمانــة مكــة والبلديــة تبــن 
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ملوكلــه بأنــه ال ميكــن إصــدار رخصــة مــن البلديــة ممــا يخالــف اإلتفــاق 
مــع البائــع ولــم يجــد موكلــه حــًا ســوى بيــع املوقــع مببلــغ ثاثــة مايــن 
ــم يســتطع  ــه ل ــال علمــًا بأن ــا ألــف ري ــال بخســارة قدرهــا مليــون ومائت ري
تشــغيل املوقــع بســبب إقفالــه مــن قبــل البلديــة ويطالــب إلــزام املدعــى 
عليــه بدفــع فــرق البيــع بســبب الضــرر الــذي وقــع علــى موكلــه بســبب 
ــأن احملطــة  ــم ب ــأن املدعــي يعل ــه ب غشــه وتدليســه ، أجــاب املدعــى علي
ليــس عليهــا تصريــح مــن البلديــة وقــد قــام بتشــغيلها فتــرة وبقيــت حتــت 
يــده حتــى باعهــا ومبــا أن املدعــي يعلــم بعــدم وجــود تصريــح وتصــرف 
بالعقــار ببيعــه وطلــب صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي ، صــادق املدعي 
وكالــة علــى علــم موكلــه بعــدم وجــود تصريــح للمحطــة قبــل الشــراء 
بــدون تصريــح  وتشــغيلها ، ومبــا أن موكلــه كان يعلــم أن احملطــة 
وأنــه تقــدم بعــد الشــراء مباشــرة بطلــب إصــدار تصريــح للبلديــة وأبلغتــه 
بالرفــض يف 1431/2/2هـــ ثــم بقــي العقــار بيــده طيلــة هــذه املــدة حتــى 
باعــه منــذ خمســة أشــهر وألن املدعــي أصالــة دخــل علــى بصيــرة يف هــذا 
العقــد ثــم تصــرف بالبيــع بعــد مضــي حوالــي خمــس ســنوات مــن الشــراء 
وبعــد رفــض البلديــة إعطــاءه تصريــح بثــاث ســنوات وألنه لــو كان عيبا 
ثابتــا فإنــه بيعــه للعقــار بعــد علمــه بهــذا العيــب يعــد رضــا منــه بالعيــب 
وال يجــوز لــه املطالبــة بــأرش النقــص وهــذا هــو الراجــح مــن أقــوال أهــل 
العلــم ينظــر املغنــي 243/6 وكشــاف القنــاع 457/7 ، احلكــم بــرد 
ســبيل  وإخــاء  يدعيــه  ملــا  اســتحقاقه  وعــدم  أصالــة  املدعــي  دعــوى 
املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى ، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم واعتــرض 
املدعــي وكالــة بائحــة ، صــدق احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة اخلامســة 

مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة .
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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 1434/05/27 هـــ   العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 34244543 وتاري
املقيــدة باحملكمــة برقــم 341290978 وتاريــخ 1434/05/27 هـ حضر 
...... بالســجل املدني ...... بوكالته عن  ......  مبوجب الوكالة الصادرة 
مــن كتابــة العــدل  الثانية بالريــاض برقم34203449يف1434/2/19هـ  
والتــي تخولــه اقامــة وســماع الدعــاوي واملرافعــة واملدافعــة ... الــخ  وادعى 
علــى احلاضــر معــه ...... بالســجل املدنــي رقــم )......( وادعــى علــى احلاضــر 
معــه قائــا يف دعــواه لقــد اشــترى موكلــي من املدعــى عليه هذا احلاضر 
محطــة محروقــات علــى طريــق ... بالصك الشــرعي رقــم )3/425/155( 
وتاريــخ 1425/7/8هـــ مصــدره كتابــة العــدل االولــى مبكــة املكرمــة 
وذلــك مبقابــل مبلــغ وقــدره اربعــة مايــن ومائتــا الــف ريــال فقــط ال غيــر 
وحيــث ان احملطــة كانــت تعمــل بــدون رخصــه بلديــة فانــه قــد اشــترط 
موكلــي علــى البائــع يف عقــد البيــع بــأن االرض املذكــورة أعــاه واملقام 
عليهــا محطــة محروقــات قــد شــيدت كمــا هــو مذكــور يف الصــك 
حســب مواصفــات البلديــة والدفــاع املدنــي ...الــخ مرفــق )صــورة مــن 
العقــد( وعنــد متابعــة موكلــي للمعاملــة لــدى أمانــة العاصمــة املقدســة 
وبلديــة الشــرائع الفرعيــة تبــن ملوكلــي بأنــه ال ميكــن اصــدار رخصــة 
ــة ( ممــا يخالــف  ــة للموقــع )مرفــق صــورة مــن خطــاب البلدي مــن البلدي
االتفــاق مــع البائــع ولــم يجــد موكلــي حــًا ســوى بيــع املوقــع مببلــغ ثاثــة 
ــم  ــه ل ــال علمــا بأن ــف ري ــا ال ــون ومائت ــال بخســارة قدرهــا ملي مايــن ري
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يســتطع تشــغيل املوقــع بســبب اقفالــه مــن قبــل البلديــة فأطلــب الــزام 
املدعــى عليــه بدفــع فــرق البيــع بســبب الضــرر الــذي وقــع علــى موكلــي 
بســبب غشــه وتدليســه وقــدر املبلــغ مليــون ومئتــا الــف ريــال فقــط ال غيــر 
علمــًا بــأن موكلــي قــد اخطــر البائــع مبــا حصــل لــه وطالبــه بدفــع الفــرق 
ولكنــه جتاهــل الطلــب هــذه دعــوى موكلــي وبســؤال املدعــى عليــه عــن 
دعــوى  املدعــي قــال اطلــب امهالــي إلحضــار إجابتــي أجــاب قائــا إننــي 
بعــت هــذا العقــار املنشــأ عليــه محطــة وقــود بتاريــخ 1429/4/9هـــ ومت 
ــم أن احملطــة بــدون  ــة يعل إفــراغ الصــك للمدعــي أصالــة واملدعــي أصال
تصريــح مــن قبــل البيــع وقــد طلــب منــي وكالــة الســتخراج تصريــح 
للمحطــة وأعطيتــه وكالــة بذلــك وملــا أفرغــت العقــار لــه قــام بتشــغيل 
احملطــة مــدة معينــه وراجــع البلديــة الســتخراج تصريــح واســتمر العقــار 
بيــده حتــى بدايــة هــذه الســنة ثــم باعــه وأفرغــه للمشــتري ولــذا والن 
املدعــي أصالــة  يعلــم أن احملطــة بــا تصريــح وتصــرف يف العقــار ببيعــه 
فــا حــق لــه يف هــذه الدعــوى وأنــا لــن أدفــع لــه أي مبلــغ وأطلــب صــرف 
النظــر عــن دعــواه هــذه إجابتــي وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال 
صحيــح أن موكلــي يعلــم أن احملطــة بــا تصريــح قبــل شــرائه لهــا وانــه 
قــام بتشــغيل احملطــة ولكــن كانــت مــدة تشــغيله لهــا هــي شــهران فقــط 
هكــذا قــرر فطلبــت مــن املدعــي وكالــه صــك العقار فقــال إن موكلي 
قــد أفرغــه للمشــتري قبــل خمســة أشــهر ولكنــي أحضــرت  صــورة مــن 
هــذا الصــك قبــل اإلفــراغ وأبــرز صــورة الصــك الصــادرة مــن كتابــة 
العــدل األولــى مبكــة برقــم 3/425/155 يف 1425/7/8هـــ وباالطــاع 
عليهــا وجدتــه يتضمــن شــراء ...... لكامــل العقــار احملــدودة واملذروعــه 
ــة كبيــرة حتتهــا  ــى مظل ــه املنشــأ عليــه محطــة بنزيــن مشــتملة عل باطن
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ثمانيــة عشــر مضخــة بنزيــن وســت مضخــات ديــزل وحتتهــا ســتة خزانات 
للبنزيــن والديــزل واســتراحة مكونــه مــن أربــع غــرف بحماماتهــا وفنــدق 
عبــارة عــن مطعــم مبنافعــه الشــرعية وبوايــك عبــارة عــن قهــوة مبنافعهــا 
إلصــاح  محــل  واألخــرى  ســيارات  كهربائــي  أحداهمــا  ودكانــن 
البنشــر مجهزيــن بــكل مــا يلزمهمــا وغرفــه بهــا مواطيــر الكهربــاء 
ــر منافعــه الشــرعية إلقامــة الصــاة فيــه مبوجــب صــك  ومســجد كبي
 12/27 برقــم  مبكــة  الكبــرى  احملكمــة  مــن  الصــادر  اإلنشــاء 
يف1433/5/10هـــ إ.هـــ ثــم أحلــق بــه بتاريخ 1429/4/9هـــ انتقال ملكية 
العقــار الــى ...... مببلــغ أربعــة مايــن ومائتــي ريــال إ.هـــ وبســؤال املدعــي 
وكالــه هــل اســتلم موكلــه كامــل اإلنشــاءات واحملتويــات املذكــورة 
يف صــك اإلفــراغ فقــال نعــم لقــد اســتلمها موكلــي هكــذا قــرر كمــا 
البلديــة  تصريــح  بطلــب  موكلــه  تقــدم  هــل  وكالــه  املدعــي  ســألت 
فقــال نعــم لقــد تقــدم موكلــي الــى البلديــة إلصــدار تصريــح للمحطــة 
بعــد الشــراء مباشــرة ولكنهــا رفضــت طلــب موكلــي وذلــك يف عــام 
1431/2/22هـــ هكــذا قــرر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابة 
وبعــد االطــاع علــى نســخة مــن صــك اإلفــراغ والن املدعــي وكالــه أقــر 
أن موكلــه اســتلم العقــار بجميــع احملتويــات واإلنشــاءات املدونــة يف 
ــه  ــح وان ــدون تصري ــم ان احملطــة ب ــه كان يعل صــك اإلفــراغ وأن موكل
تقــدم بعــد الشــراء مباشــرة بطلــب إصــدار تصريــح للبلديــة وأنهــا أبلغتــه 
بالرفــض يف 1431/2/2هـــ ثــم بقــي العقــار بيــده طيلــة هــذه املــدة حتــى 
باعــه منــذ خمســة أشــهر والن املدعــي أصالــة دخــل علــى بصيــرة يف هــذا 
العقــد ثــم تصــرف بالبيــع بعــد مضــي حوالــي خمــس ســنوات مــن الشــراء 
وبعــد رفــض البلديــة إعطــاءه تصريــح بثــاث ســنوات وألنه لــو كان عيبا 
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ثابتــا فإنــه بيعــه للعقــار بعــد علمــه بهــذا العيــب يعــد رضــا منــه بالعيــب وال 
يجــوز لــه املطالبــة بــارش النقــص وهــذا هــو الراجــح مــن أقــوال أهــل العلم 
ينظــر املغنــي 246/6 وكشــاف القنــاع 457/7 قــال املوفــق يف املغنــي 
243/6 اذا بــاع املعيــب ثــم أراد اخــذ ارشــه فظاهــر كام اخلرقــي أنــه ال 
أرش لــه ســواء باعــه عاملــا بعيبــه او غيــر عالــم وهــذا مذهــب ابــي حنيفــه 
والشــافعي ألن امتنــاع الــرد كان بفعلــه فاشــبه مــا لــو أتلــف املبيــع وألنــه 
ــو زال العيــب  ــه أرش كمــا ل ــم يكــن ل ــه ببيعــه فل قــد اســتدرك ظامت
وقــال القاضــي ان باعــه بعــد علمــه بالعيــب فــا أرش لــه لرضــاه بــه معيبــا 
وإن باعــه غيــر عالــم بالعيــب فلــه األرش نــص عليــه احمــد إ.هـــ لذلــك 
ــة وعــدم اســتحقاقه ملــا  ــرد دعــوى املدعــي أصال ــه فقــد حكمــت ب كل
يدعيــه وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه الدعــوى وبعــرض احلكــم 
علــى الطرفــن قــرر املدعــى عليــه القناعــة وقــرر املدعــي وكالــة عــدم 
القناعــة وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بعــد تقــدمي الئحــة اعتراضيــة 
عليــه فأفهمتــه مبراجعــة احملكمــة خــال عشــرة أيــام الســتام صــورة 
الصــك وتقــدمي الائحــة االعتراضيــة خــال ثاثــن يومــا مــدة االعتــراض 
فــإذا تأخــر ســقط حقــه يف طلب االســتئناف واكتســب احلكــم القطعية 
. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/7/1 هـــ
احلمــد هلل وحــده ، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد : نحــن 
قضــاَة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة اخلامســة يف محكمــة االســتئناف 
مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى مّنــا االطــاُع علــى هــذا احلكــم الصــادر 
ــة الشــيخ ...... القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة  مــن فضيل
املســجل بعــدد 34257807 وتاريــخ 1434/7/3هـــ املتضمــن دعــوى ...... 
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ضــد ...... احملكــوم فيـــه مبــا دون باطــن الصــك ، وبدراســة احلكــم 
ــة علـــى احلكــم.  ــررت املوافقـ ــه والئحتــه االعتراضيــة تقـ ــورة ضبطـ وصـ
وباهلل التوفيق وصلـــى اهلل علـــى نبينا محمد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وسلم .
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: 34273692  تاريُخه: 1434/7/19هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34268669

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34307016 تاريخه: 1434/8/28هـ

بيــع - عقــد - أرض بيضــاء - املطالبــة بــرد ثمــن املبيــع لعــدم التملــك- 
اإلقــرار بقبــض الثمــن واحليــازة دون صــك شــرعي - العقــد مــن مالك 
للمعقــود عليــه أو مــن يقــوم مقامــه - احلكــم بــرد الثمــن وعــدم صحــة 

البيــع .

1- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )وال تبــع مــا ليــس عنــدك(. رواه 
ابــن ماجــه.

2- قــال يف الــروض املربــع )ص247( الشــرط الرابــع: »أن يكــون العقــد 
مــن مالــك للمعقــود عليــه أو مــن يقــوم مقامــه«.

ادعــى وكيــل املدعــي بــأن موكلــه اشــترى مــن املدعــى عليــه أرضــًا 
أن األرض  البيــع  بعــد أن ذكــر ملوكلــه عنــد  ثمنهــا  بيضــاء وســلمه 
مملوكــة لــه مــن ضمــن أرض قبيلتــه وأن القبيلــة متلكهــا بصــك عــام 
ثــم اتضــح أن األرض ال ميلكهــا املدعــى عليــه وال قبيلتــه ، ولــذا فقــد 
ــغ الــذي دفعــه لــه ، أقــر املدعــى  ــه املبل طلــب احلكــم عليــه بــأن يعيــد ل
عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى ودفــع بأنــه اتفــق مــع املدعــي عنــد البيــع علــى 
حمايتــه مــن أي شــخص يطمــع يف األرض ، املدعــى عليــه أقــر بأنــه بــاع 
أرضــًا بيضــاء ليــس عليهــا إثبــات متلــك ومــن شــروط صحــة البيــع امللــك، 
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قضــت احملكمــة بعــدم صحــة البيــع وحكمــت بإعــادة املبلــغ املدعــى بــه 
ــى احلكــم ، قــررت محكمــة  ــه عل إلــى املدعــي ، عــارض املدعــى علي

ــى احلكــم . االســتئناف املوافقــة عل

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  املنــورة  باملدينــة 
احملكمــة العامــة باملدينــة املنورة/املســاعد برقــم 34268669 وتاريــخ 
وتاريــخ   341412790 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/06/12هـــ 
1434/06/12 هـــ ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1434/07/19هـــ افتتحــت 
بالســجل  ســعودي   )........( حضــر  وفيهــا   10  :  01 الســاعة  اجللســة 
ــخ  ــة رقــم 39 وتاري ــة عــن مبوجــب الوكال ــي رقــم )........( بالوكال املدن
1434/05/22هـــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل خيبــر والتــي تتضمــن أن له 
حــق مطالبــة املدعــى عليــه مببالــغ ماليــة وحضــور اجللســات وأدعــى علــى 
احلاضــر معــه )........( ســعودي بالســجل املدنــي رقــم )........( قائــا يف 
دعــواه إن موكلــي اشــترى مــن هــذا احلاضــر معــي أرضــًا بيضــاء )........( 
طريــق )........( بتاريــخ 1434/02/15هـــ مببلــغ وقــدره ثاثــون ألــف ريــال 
وقــد ذكــر ملوكلــي عنــد البيــع أن األرض مملوكــة لــه مــن ضمــن أرض 
قبيلــة )........( وأن القبيلــة متلكهــا بصــك عــام ثــم اتضــح لــي أن األرض ال 
ميلكهــا وال متلكهــا القبيلــة وحيــث إنــه باعنــي مــا ال ميلــك أطلــب احلكــم 
عليــه بــأن يعيــد لــي املبلــغ الــذي دفعتــه لــه وقــدره ثاثــون ألــف ريــال 
وأســأله اجلــواب وبســؤال املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي 
مــن شــراء األرض املذكــورة باملبلــغ املذكــور فصحيــح وأنــا اتفقــت معــه 
عنــد البيــع أن أحميــه مــن أي شــخص يطمــع يف هــذه األرض ولــم أتفــق 
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معــه علــى حمايتــه مــن الدولــة واألرض ليــس لــي عليهــا صــك شــرعي 
وإمنــا أنــا متلكتهــا بيــدي وجماعتــي يعرفــون أنهــا لــي وهــي أرض بيضــاء 
ليــس عليهــا أي إحيــاء هكــذا أجــاب فبنــاء علــى مــا تقــدم وملــا ســبق مــن 
الدعــوى واالجابــة وإلقــرار الطرفــن بأنهــا أرض بيضــاء ال إثبــات متلــك 
فيهــا ولقــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم »وال بيــع مــا ليــس عنــدك«رواه 
ابــن ماجــه وألن مــن شــروط صحــة البيــع امللــك قــال يف الــروض املربــع 
ص247الشــرط الرابــع »أن يكــون العقــد مــن مالــك للمعقــود عليــه أو 
مــن يقــوم مقامــه« لــذا فقــد ثبــت لــدي عــدم صحــة البيــع وحكمــت 
بإعــادة املبلــغ املدعــى بــه وقــدره ثاثــون ألــف ريــال الــى املدعــي وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــى عليــه لــم يقنــع باحلكــم وأفهمتــه بــأن عليــه مراجعــة 
احملكمــة خــال عشــرة أيــام الســتام صــورة مــن صــك احلكــم لتقــدمي 
اعتراضــه عليهــا خــال ثاثــن يومــًا مــن تاريــخ اســتامه واال فــإن حقــه 
مــن االســتئناف يســقط . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/7/19هـــ
ويف يــوم الثاثــاء املوافق1434/10/27هـــ عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
واملقيــدة  1434/09/03هـــ  وتاريــخ   341412790 برقــم  االســتئناف 
صــدر  وقــد  1434/09/15هـــ  يف   341412790 برقــم  احملكمــة  يف 
بشــأنها القــرار رقــم 34307016 وتاريــخ 1434/08/28هـــ الصــادر مــن 
دائــرة حقوقيــة أولــى مبحكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة واملــدون 
نصــه علــى ظهــر الصــك باملوافقــة علــى احلكــم باألكثريــة . قاضــي 
اســتئناف ختمــه وتوقيعــه، قاضــي اســتئناف )........( ختمــه وتوقيعــه، 
رئيــس الدائــرة لــه وجهــة نظــر )........( ختمــه وتوقيعــه، وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 

. 1434/10/27هـــ 
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: 34270928 تاريُخه: 1434/7/17هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 47158

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34324633 تاريخه: 1434/9/23هـ

بيــع - عقــار- شــراء فلــه - طلــب إعــادة العقــار وإفراغــه باســم املدعــى- 
اســترداد  دعــوى   - يــده  حتــت  ليــس  العقــار  بــأن  عليــه  املدعــى  دفــع 
احليــازة يف العقــار تقــام علــى مــن بيــده العــن - احلكــم بصــرف النظــر 

عــن الدعــوى وأن الدعــوى تتوجــه علــى مــن بيــده العقــار .

قاعدة: الدعوى تقام على من بيده العن .

ادعى املدعي أنه اشــترى عقارًا وقام بتحويل ثمنه حلســاب أخيه املدعى 
عليــه ، وأن أخــاه املدعــى عليــه حــرر شــيكًا لبائــع العقــار وقــام بإفــراغ 
العقــار باســمه ، طلــب املدعــي إلــزام املدعــى عليــه بإعــادة العقــار لــه ، 
أقــر املدعــي عليــه بشــراء العقــار موضــع الدعــوى وأنكــر أن يكــون 
املدعــى هــو الــذي دفــع ثمنــه ، ذكــر املدعــى عليــه بأنــه قــام ببيــع العقــار 
لشــخص آخــر ، حيــث إن مــن املقــرر أن دعــوى طلــب اســترداد العقــار 
تقــام علــى مــن بيــده العــن لــذا صــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى 
املدعــي وجــرى إفهامــه بــأن دعــواه تقــام علــى مــن بيــده العــن ، اعتــرض 

املدعــي علــى احلكــم ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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لــدى فضيلــة  املــازم القضائــي   ... أنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
الشــيخ ...القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة 
برقــم  بالريــاض  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  لنــا  احملالــة 
47158 وتاريــخ 1430/11/01هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 30148074 
وتاريــخ 1430/10/29هـــ ففــي يــوم اإلثنــن املوافــق 1434/07/17هـــ 
حضــر ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وادعــى علــى 
احلاضــر معــه ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...بصفتــه 
وكيــًا عــن ...مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة 
بشــرق الريــاض برقــم 34739814 يف 1434/6/11هـــ املخــول لــه فيهــا 
ــرد عليهــا واإلقــرار  ــة واملرافعــة واملدافعــة وســماع الدعــاوى وال باملطالب
واإلنــكار والصلــح والتنــازل وقبــول األحــكام ونفيهــا واالعتــراض علــى 
األحــكام وطلــب االســتئناف واالســتام والتســليم والتوقيــع قائــًا يف 
ــة بالريــاض تقــع يف الروضــة بحــي القــدس  دعــواه لقــد اشــتريت مــن فل
مبنيــة علــى القطعــة رقــم 67 والواقعــة يف املخطــط رقــم 2685 مبســاحة 
إجامليــة قدرهــا ألــف وأربعمائــة وأربعــة عشــر متــرا مربعــا واململوكــة 
رقــم  الريــاض  عــدل  مــن كتابــة  الصــادر  الشــرعي  الصــك  مبوجــب 
وخمســمائة  مليونــان  وقــدره  مببلــغ  وذلــك  1408/5/17هـــ  يف   5340
ألــف ريــال وقــد دفعــت أنــا كامــل املبلــغ وذلــك بتحويلــه إلــى حســاب 
أخــي ...وبعدهــا قــام ...بتحريــر شــيك للبائــع ومت إفــراغ الفلــة باســم أخــي 
...وبعــد فتــرة بــاع ... البيــت لشــخص ال أعــرف اســمه اطلــب إعــادة بيتــي 
لــي هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا 
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ذكــره املدعــي يف دعــواه غيــر صحيــح والصحيــح أن موكلــي اشــترى 
البيــت مــن مالــه اخلــاص وكتــب باســم موكلــي وقــد باعــه موكلــي 
ــاء  ــب رد دعــواه هكــذا أجــاب فبن ــده اآلن اطل ــرة وهــو ليــس بي ــل فت قب
ــى  ــة ومبــا أن الطرفــن تصادقــا عل ــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجاب عل
العقــار ليــس بيــد املدعــى عليــه والدعــوى تقــام علــى مــن بيــده العــن فقــد 
أفهمــت املدعــي بــأن دعــواه تقــام علــى مــن بيــده العــن وصرفــت النظــر 
ــى املدعــي قــرر  ــه حكمــت وبعــرض احلكــم عل عــن دعــوى املدعــي وب
عــدم قناعتــه بــه وأفهمتــه بــأن يتقــدم بائحتــه االعتراضيــة عليــه خــال 
ثاثــن يومــًا فــإن انتهــت املــدة ولــم يتقــدم خالهــا بائحتــه اكتســب 
ــى  ــق وصل ــاهلل التوفي ــة وســقط حقــه يف االســتئناف وب احلكــم  القطعي
ــه وســلم . حــرر يف 1434/7/17هـــ ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين اهلل عل
املوافــق 1434/11/19هـــ  األربعــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
رئيــس محكمــة  مــن فضيلــة  املعاملــة  وردتنــا  وقــد  اجللســة  افتتحــت 
وبرفقــه  1434/10/8هـــ  34557013 يف  برقــم  بالريــاض  االســتئناف 
قــرار الدائــرة احلقوقيــة اخلامســة رقــم 34324633 يف 1434/09/23هـــ 
اخللــف  القاضــي  فضيلــة  بــه  أجــاب  مــا  علــى  )وباإلطــاع   املتضمــن 
الشــيخ/ ... وأحلقــه بذيــل الصــك وصــورة ضبطــه بنــاء علــى قرارنــا رقــم 
33474135 وتاريــخ 1433/12/20هـــ لــم يظهــر مــا يوجــب االعتــراض 
علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 
محمــد وآلــه وصحبــه وســلم ( انتهــى. وحتــى ال يخفــى جــرى إثباتــه وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 

. 1434/11/18هـــ 
اخلامســة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
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علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  احلقوقيــة  القضايــا  لتمييــز 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض برقــم 
الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/7/22هـــ  وتاريــخ   33945742
برقــم  الشيخ/...واملســجل  باحملكمــة  القضائــي  املــازم  فضيلــة  مــن 
34270928 وتاريــخ 1434/7/17هـــ اخلــاص بدعوى/...ضد/...وكالــة 
بشــأن ملكيــة عقــار علــى الصفــة املوضحــة بالصــك واملتضمــن حكــم 
فضيلتــه كمــا هــو موضــح يف الصــك وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة لــم يظهــر مــا يوجــب االعتــراض 
علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم .
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:34279834 تاريُخه: 25/ 7/ 1434هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34133081 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34234688 تاريخه: 1434/9/23هـ

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

- إفهــام الكفيــل بالرجــوع علــى مكفولــه مبــا يدفعــه عنــه إن رغــب .

ولوائحــه  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن  و)3/147(   )2/166( املــواد 
. التنفيذيــة 

ادعــى املدعــي بأنــه بــاع علــى طــرف ثالــث )ذكــر اســمه( ســيارة بثمــن 
أ علــى أقســاط شــهرية فكفلــه املدعــى عليــه لديــه كفالــة غــرم  مجــزَّ
وأداء يف ثمــن تلــك الســيارة، وقــد ســدد لــه ذلــك املشــتري جــزء من الثمن 
ثــم انقطــع عــن الســداد ، لــذا فقــد طلــب إلــزام املدعــى عليــه بســداد مــا 
بذمــة مكفولــه مــن احلــال واإللتــزام بدفــع الباقي يف أوقــات حلوله ، أقر 
املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى ودفــع بأنــه ســلم جــزء مــن املبلــغ احلــال 
عــن طريــق حوالــة مصرفيــة فصــادق املدعــي علــى ذلــك وعــدل عــن طلبــه 
بتســليم هــذا القــدر مــن املبلــغ ، املدعــى عليــه أقــر مبــا جــاء يف الدعــوى 
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فللمدعــي احلــق يف مطالبتــه بتســليم املبلــغ احلــال وااللتــزام بدفــع املؤجــل 
يف حينــه لثبوتــه يف الذمــة بالعقــد، قضــت احملكمــة بإلــزام املدعــى 
ــغ احلــال مــن قيمــة الســيارة املوصوفــة يف  عليــه بــأن يدفــع للمدعــي املبل
الدعــوى وألزمتــه بدفــع الباقــي أوقــات حلولــه وأفهمتــه بــأن لــه الرجــوع 
علــى مكفولــه مبــا يدفعــه عنــه متــى رغــب ذلــك، قنــع املدعــي باحلكــم 
وعــارض عليــه املدعــى عليــه ، قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة 

علــى احلكــم .

العامــة  احملكمــة  رئيــس   )....( أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
لدينــا  املقيــدة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  املنتــدب  اجلــواء  عيــون  مبحافظــة 
الســبت  يــوم  ففــي  هـــ   1434/03/21 34704621وتاريــخ  برقــم 
املوافــق1434/04/06 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 11:00 وفيهــا حضــر 
)....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم )....( أمــا املدعــى 
عليــه )....( فلــم يحضــر وقــد انتهــى وقــت اجللســة وزيــادة دون حضــوره وال 
مــن ميثلــه بوكالــة شــرعية ولــم يقــدم عــذرًا مقبــواًل أو غيــر مقبــول لــذا 
فقــد قــررت رفــع اجللســة إلحضــاره مــرًة أخــرى ويف يــوم األحــد املوافــق 
ــة الســاعة التاســعة والنصــف  1434/05/26 هـــ افتتحــت اجللســة الثاني
ــه  ــي رقــم )....( امــا املدعــى علي وفيهــا حضــر )....( يحمــل الســجل املدن
)....( فلــم يحضــر وقــد انتهــى وقــت اجللســة وزيــادة دون حضــوره وال 
مــن ميثلــه بوكالــة شــرعية ولــم يقــدم عــذرًا مقبــواًل أو غيــر مقبــول لــذا 
واحلــال مــا ذكــر فقــد قــررت رفــع اجللســة ثــم لــدي أنــا رئيــس احملكمــة 
العامــة يف عيــون اجلــواء وبنــاء علــى قــرار معالــي وزيــر العــدل رقــم 10641 
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وتاريــخ 1434/4/21هـــ املبنــي علــى قــرار املجلــس األعلــى للقضــاء رقــم 
91 / 1 / 34 وتاريــخ 1434/4/17هـــ املتضمــن نقلــي لقضــاء احملكمــة 
1434/7/12هـــ  املوافــق  األربعــًاء  يــوم  ويف  اجلــواء  عيــون  يف  العامــة 
افتتحــت اجللســة الثالثــة الســاعة التاســعة صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي 
واملدعــى عليــه ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ثــم جــرى تطبيــق املــادة 
ــة بتــاوة مــا  166 / 2 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذي
ســبق ضبطــه علــى املترافعــن فلمــا ســمعاه قــررا بقولهمــا نصــادق علــى 
مــا ضبــط يف اجللســة الســابقة ثــم ســألت املدعــي عــن دعــواه فادعــى 
ــى املشــتري ......... ســيارة  ــه بتاريــخ 1432/12/28هـــ بعــت عل ــًا: إن قائ
داتســون نيســان غمــارة صنــع ســنة 2007 م مببلــغ إجمالــي قــدره ســتة 
وخمســون ألفــًا وخمســمائة ريــال تدفــع علــى أقســاط شــهرية بواقــع 
ألــف وخمســمائة ريــال وتبــدأ هــذه األقســاط بتاريــخ 1433/1/25ه وقــد 
ــال  ــغ تســعة عشــر ألفــًا وخمســمائة ري ــي املشــتري مــن هــذا املبل ســدد ل
ثــم انقطــع عــن الســداد وبقــي بذمتــه مــن إجمالــي املبلــغ ســبعة وثاثــون 
ألــف ريــال احلــال منهــا حتــى هــذا التاريــخ ســبعة آالف وخمســمائة ريــال 
والباقــي وقــدره تســعة وعشــرون ألفــًا وخمســمائة ريــال حتــل يف أوقاتهــا 
بواقــع ألــف وخمســمائة ريــال يف اخلامــس والعشــرين مــن كل شــهر تبــدأ 
مــن 1434/7/25هـــ وقــد كفلــه هــذا املدعــى عليــه كفالــة غــرم وأداء 
وذلــك مبوجــب ورقــة اإلقــرار املؤرخــة يف 1432/12/28هـــ أطلــب إلزامه 
بســداد مــا بذمــة مكفولــه مــن احلــال وقــدره ســبعة آالف وخمســمائة 
ــزام بدفــع الباقــي وقــدره تســعة وعشــرون ألفــًا وخمســمائة  ــال وااللت ري
ريــال يف أوقــات حلولهــا بواقــع ألــف وخمســمائة ريــال يف تاريــخ اخلامــس 
والعشــرين مــن كل شــهر هــذه دعــواي ، وبعــرض الدعــوى ومــا جــاء 
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فيهــا علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن 
البيــع والثمــن وصفــة املبيــع وكونــي كفيــًا للمشــتري علــى صفــة مــا 
جــاء يف الدعــوى فكلــه صحيــح جملــًة وتفصيــا ولكــن مــا ذكــره مــن 
أنــه حــل مــن أقســاط الســيارة املدعــى بهــا مبلــغ ســبعة آالف وخمســمائة 
ــم ســداده  ــم يت ــذي ل ــا ال ــح أن احلــال منه ــل الصحي ــح ب ــر صحي ــال فغي ري
هــو فقــط ثاثــة آالف ريــال حيــث أننــي قمــت قبــل حوالــي عشــرون يومــًا 
بالتحويــل إلــى حســاب هــذا املدعــي مــن قيمــة الســيارة املدعــى بهــا مبلــغ 
أربعــة آالف وخمســمائة ريــال هكــذا أجــاب وبعــرض مــا أجــاب بــه علــى 
املدعــي وســؤاله عنــه أجــاب بقولــه مــا ذكــره هــذا املدعــى عليــه مــن أنــه 
قــام بتحويــل مبلــغ أربعــة آالف وخمســمائة ريــال حلســابي فغيــر صحيــح 
وإذا كان لديــه إثبــات فأطلــب إحضــاره هكــذا أجــاب فســألت املدعــى 
عليــه هــل لديــه بينــة علــى صحــة مــا ذكــره مــن أنــه قــام بتحويــل مبلــغ 
أربعــة آالف وخمســمائة ريــال حلســاب املدعــي فأجــاب بقولــه نعــم لــدي 
البينــة علــى ذلــك وأطلــب إمهالــي يف إحضارهــا هكــذا أجــاب فبنــاًء 
عليــه ولاطــاع علــى بينــة املدعــى عليــه علــى ســداد املبلــغ الــذي ذكــره 
املوعــد  ويف  1434/7/23هـــ  املوافــق  االحــد  يــوم  ويف  اجللســة  رفعــت 
احملــدد افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر الطرفــان املدعــي واملدعــى عليــه 
ــدى مصــرف الراجحــي فأجــاب  ــم ســألت املدعــي عــن رقــم حســابه ل ث
قائــا الرقــم هــو7/1362 هكــذا أجــاب ثــم ســألت املدعــى عليــه عمــا 
وعــد بإحضــاره يف اجللســة املاضيــة فأبــرز كشــفا حلســابه لــدى مصــرف 
الراجحــي موضحــا فيــه أنــه مت بتاريخ1434/6/21هـــ حتويــل مبلــغ ثاثة 
آالف ريــال مــن حســاب املدعــى عليــه ذي الرقــم ........... إلــى احلســاب رقم 
384001362 وحتويــل ألــف وخمســمائة ريــال بتاريــخ 1434/6/25هـــ 
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هــذا مــا أبــرزه املدعــى عليــه وبعرضــه علــى املدعــي صــادق عليــه ثــم 
قــرر قائــا إننــي اطلــب احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بســداد احلــال ممــا 
بذمــة مكفولــه وقــدره ثاثــة آلــف ريــال وااللتــزام بدفــع الباقــي وقــدره 
تســعة وعشــرون ألفــا وخمســمائة ريــال مقســطا حســب مــا ذكرتــه يف 
دعــواي ســابقا هكــذا قــرر، فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة 
املتضمنــة مصادقــة املدعــى عليــه علــى مــا جــاء يف دعــوى املدعــي مــن 
البيــع والثمــن ومقــدار االقســاط والكفالــة وحيــث دفــع بانــه قــد ســدد 
للمدعــي مــن املبلــغ احلــال املدعــى بــه أربعــة آالف وخمســمائة ريــال وأبــرز 
بينــة علــى ذلــك ولكونــه يحــق للمدعــي املطالبــة بتســليم املبلــغ احلــال 
وااللتــزام بدفــع املؤجــل يف حينــه لثبوتــه يف الذمــة بالعقــد اســتنادا ملــا 
ولوائحــه  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن   3/147 املــادة  عليــه  نصــت 
التنفيذيــة فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعــي املبلــغ 
احلــال مــن قيمــة الســيارة املوصوفــة يف الدعــوى وقــدره ثاثــة آالف ريــال 
حــاال والزمتــه بدفــع الباقــي وقــدره تســعة وعشــرون ألفــا وخمســمائة 
ريــال يف أوقــات حلولهــا بواقــع ألــف وخمســمائة ريــال شــهريا حتــل يف 
اليــوم اخلامــس والعشــرين مــن كل شــهر وتبــدأ مــن 1434/7/25هـــ 
وأفهمتــه بــأن لــه الرجــوع علــى مكفولــه مبــا يدفعــه عنــه متــى رغــب 
ذلــك هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبإعــان احلكــم علــى الطرفــن 
قنــع بــه املدعــي أمــا املدعــى عليــه فقــد قــرر عــدم القناعــة وقــرر قائــا 
إننــي ال أســتطيع دفــع املبلــغ احملكــوم بــه لوجــود عــدة التزامــات علــي 
هكــذا قــرر وطلــب االســتئناف بائحــة اعتراضيــة فأفهمتــه مبراجعــة 
احملكمــة يــوم غــد بــإذن اهلل الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرا الســتام 
نســخة احلكــم وتقــدمي اعتراضــه عليــه خــال املــدة املقــررة لاعتــراض 



255

وهــي ثاثــون يومــا مــن تاريــخ االســتام احملــدد فــإن لــم يقــدم اعتراضــه 
خالهــا ســقط حقــه يف التمييــز واكتســب احلكــم الصفــة القطعيــة 
ففهــم ذلــك وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه حــرر يف 1434/7/23هـــ .

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف برقــم 34234688 وتاريــخ 	 
1434/9/23هـ.
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: 34330743 تاريُخه: 1434/10/14هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34291219

رقم قرار التصديق من محكمة 
االستئناف:34361461  تاريخه: 1434/11/18هـ

بيــع أرض زراعيــة - مطالبــة بإثبــات البيــع واإلفــراغ - صكــوك ملكيــة 
العقــار يستفســر عــن ســريان مفعولهــا مــن مصدرهــا - شــهادة الشــهود 
 - للمدعــي  عليهــم  املدعــى  مــورث  بيــع  بثبــوت  احلكــم   - املعدلــن 
التهميــش علــى الصــك بذلــك بعــد اكتســاب احلكــم للقطعيــة - 

رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف لوجــود قاصــر .

1. املادة 179 من نظام املرافعات الشرعية .
2. تعميم وزير العدل رقم 134/8/ت وتاريخ 1420/8/21هـ .

ادعــى املدعــي وكالــة ضــد املدعــى عليــه وكالــة بأنــه اشــترى موكلــه 
مــن مــورث املدعــى عليهــم  األرض الزراعيــة الواقعــة يف حــي ... مبحافظة 
اخلــرج ومجمــوع مســاحتها اإلجماليــة قدرهــا خمســون ألفــا وأربعمائــة 
دومن واململوكــة ملورثهــم مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة عــدل 
اخلــرج بقيمــة قدرهــا مائة وخمســة وأربعون ألف ريالـــ145000 واملمنوحة 
ملورثهــم مــن قبــل الدولــة ،وكان قــد اســتلم مــن مــوكل املدعــي كامــل 
القيمــة واســتلم موكلــه األرض محــل الدعــوى ، وقــد تــويف مورثهــم قبــل 
إفــراغ األرض ملوكلــه ويطلــب إثبــات هــذا البيــع وإلــزام املدعــى عليهــم 
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أصالــة ووكالــة وواليــة بإفــراغ الصــك ملوكلــه هكــذا ادعــى ، أجــاب 
املدعــى عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى واســتعداد موكليــه بإثبــات هــذا 
البيــع وإفــراغ األرض ملــوكل املدعــي هكــذا أجــاب ، ونظــرا لكــون 
األرض زراعيــة جــرى الكتابــة للبنــك الزراعــي مــن أجــل االستفســار 
عــن مــدى وجــود إلتزامــات ماليــة مــن عدمهــا علــى الصــك املذكــور 
فــورد اجلــواب بعــدم وجــود قــروض عليــه ، كمــا جــرى االستفســار عــن 
ســريان مفعــول الصــك مــن مصــدره كتابــة العــدل فــورد اجلواب بســريان 
مفعولــه ، أبــرز  املدعــي وكالــة عقــد البيــع الــذي بــن موكلــه وبــن 
مــورث املدعــى عليهــم ، ونظــرًا ملصادقــة املدعــى عليــه علــى مــا ورد يف 
دعــوى املدعــي وكالــة مــن بيــع مورثهــم األرض املذكــورة يف الدعــوى 
علــى املدعــي أصالــة بالقيمــة املذكــورة ، وبنــاء علــى العقــد املبــرم بــن 
الطرفــن واملشــار إليــه ســابقًا ، وبنــاًء علــى إفــادة البنــك الزراعــي بعــدم 
وجــود إلتزامــات ماليــة علــى مــورث املدعــى عليهــم ، ونظــرا لكــون 
الصــك ســاري املفعــول وصالــح لإلعتمــاد عليــه عنــد اإلفــراغ ، وبنــاًء 
ــى  ــى املــادة 179 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ، وبعــد االطــاع عل عل
تعميــم وزيــر العــدل رقــم 134/8/ت وتاريــخ 1420/8/21هـــ ، ملــا تقــدم 
ــع مــورث املدعــى عليهــم لــألرض اململوكــة بالصــك  ــوت بي احلكــم بثب
ــة بقيمــة اســتلمها  ــى املدعــي أصال ــة عــدل اخلــرج عل الصــادر مــن كتاب
مــورث املدعــى عليهــم ، والتهميــش علــى الصــك بذلــك بعــد اكتســاب 
الثانيــة  احلقوقيــة  الدائــرة  مــن  احلكــم  صــدق   ، للقطعيــة  احلكــم 

مبحكمــة االســتئناف بالريــاض .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ....... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
مبحافظــة اخلــرج وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة  رئيــس 
وتاريــخ   34291219 برقــم  املكلــف   ..... باخلــرج  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   341531045 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1434/06/25
1434/06/25 هـــ  ففــي يــوم األحــد املوافــق1434/06/25 هـــ فتحــت 
اجللســة الســاعة 15 : 10  وفيهــا وفيهــا حضــر .......ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .......الوكيــل عــن .......ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .......وذلــك مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن 
وتاريــخ   34264513 برقــم  الريــاض  بجنــوب  الثانيــة  العــدل  كتابــة 
1434/3/3هـــ واملجعــول فيهــا للوكيــل حــق شــراء األرض الصــادرة مــن 
كتابــة عــدل اخلــرج بحــي الشــديدة مــن البائــع .......وقبــول االفــراغ ودفــع 
الثمــن واالســتام والتســليم ومراجعــة جميــع اجلهــات احلكوميــة ذات 
العاقــة وإنهــاء جميــع االجــراءات الازمــة لذلــك وادعــى علــى احلاضــر 
معــه يف املجلــس الشــرعي .......ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم .......باألصالــة عــن نفســه وبالواليــة علــى أخيــه .......وذلــك مبوجــب 
برقــم  بالريــاض  العامــة  احملكمــة  مــن  الصــادر  الواليــة  صــك 
عــن كل  وبالوكالــة  وتاريــخ 1431/12/18هـــ   17451486117731
.......وذلــك  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  .......ســعودية  مــن 
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بشــرق الريــاض 
برقــم 3369972 وتاريــخ 1433/5/11هـــ واملجعــول فيهــا للوكيــل حــق 
واالفــراغ  والبيــع  واالبــراء  والصلــح  واالقــرار  واملدافعــة  املرافعــة 
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وبالوكالــة عــن .......ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .......
وذلــك مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بشــرق 
فيهــا  واملجعــول  1431/12/25هـــ  وتاريــخ   228575 برقــم  الريــاض 
للوكيــل حــق ســماع الدعــاوى والــرد عليهــا والبيــع واالفــراغ وقبولــه 
واســتام الثمــن وتســليم املثمــن وعــن كل مــن .......ســعودي اجلنســية 
مبوجــب  اجلنســية  ســعودية   .......  ....... رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم .......و....... ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدني 
رقــم .......و....... ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي .......وذلــك 
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بشــرق الريــاض 
برقــم 226619 وتاريــخ 1431/12/21هـــ واملجعــول فيهــا للوكيــل حــق 
املداعــاة واملخاصمــة وســماع الدعــاوى والــرد عليهــا والبيــع والشــراء 
واالفــراغ وقبولــه واســتام الثمــن وتســليم املثمــن قائــا يف حتريــر دعــواه 
.......األرض  عليهــم  املدعــى  مــورث  مــن  موكلــي  اشــترى  لقــد  عليــه 
الزراعيــة الواقعــة يف حــي .......مبحافظــة اخلــرج 15كــم شــمال شــرق 
اخلــرج مــن تقاطــع ...  وحدودهــا وأطوالهــا كالتالــي مــن الشــمال حــرم 
أبــراج الكهربــاء بعــرض 100م وبطــول 182م ومــن اجلنوب شــارع بعرض 
50م وبطــول 182م ومــن الشــرق القطعــة رقــم 45 بطــول 277م ومــن 
االجماليــة  مســاحتها  ومجمــوع  277م  بطــول   7 رقــم  القطعــة  الغــرب 
مبوجــب  ملورثهــم  واململوكــة  دومن  وأربعمائــة  ألفــا  خمســون  قدرهــا 
وتاريــخ   5/68/50 برقــم  اخلــرج  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادر  الصــك 
1434/2/20هـــ بقيمــة قدرهــا مائة وخمســة وأربعون ألــف ريالـ145000 
وكان ذلــك بتاريــخ 1428/11/25هـــ واملمنوحــة ملورثهــم مــن قبــل الدولة 
موكلــي  واســتلم  القيمــة  كامــل  موكلــي  مــن  اســتلم  قــد  ،وكان 
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األرض محــل الدعــوى ، وقــد تــويف مورثهــم رحمــه اهلل قبل إفراغ األرض 
ملوكلــي لــذا أطلــب إثبــات هــذا البيــع وإلــزام املدعــى عليهــم أصالــة 
ــي هــذه دعــواي وأســأل املدعــى  ــة بإفــراغ الصــك ملوكل ــة ووالي ووكال
عليــه أصالــة وواليــة ووكالــة اجلــواب وبســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى 
املدعــي وكالــة أجــاب قائــا إن ماذكــره املدعــي وكالــة يف دعــواه 
كلــه صحيــح جملــة وتفصيــا فقــد اشــترى املدعــي أصالــة مــن مورثنــا 
والدنــا رحمــه اهلل األرض املذكــورة يف الدعــوى بالقيمــة املذكــورة 
وقــد اســتلم والــدي رحمــه اهلل القيمــة كاملــة وأنــا وموكلــي مســتعدون 
بإثبــات هــذا البيــع وإفــراغ األرض ملوكلــه هــذا مالــدي ونظــرا لكــون 
أجــل  مــن  الزراعــي  للبنــك  الكتابــة  قــررت  فقــد  زراعيــة  األرض 
االستفســار عــن مــدى وجــود التزامــات ماليــة مــن عدمهــا علــى الصــك 
املذكــور ، كمــا قــررت االستفســار عــن ســجله وســريان مفعولــه مــن 
كتابــة العــدل ، ثــم قــال املدعــي وكالــة لقــد أحضــرت معــي البينــة 
ــي وبــن مــورث املدعــى عليهــم  التــي تشــهد بالبيــع الــذي مت بــن موكل
أطلــب ســماع مالديهــم مــن شــهادة لكونــه يصعــب علــي إحضارهــم مــرة 
أخــرى ألنهــم مــن مناطــق بعيــدة فأجبتــه لطلبــه  فأحضــر كا مــن ....... 
.......و.......ســعودي  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .......ولــدى ســؤالهما عمــا لديهمــا 
مــن شــهادة شــهد كل واحــد منهمــا مبفــرده قائــا أشــهد هلل تعالــى أن 
ــة .......قــد اشــترى مــن مــورث املدعــى عليهــم .......بتاريــخ  املدعــي أصال
1428/11/25هـــ األرض الزراعيــة الواقعــة بحــي ... مبحافظــة اخلــرج 
واململوكــة ملــورث املدعــى عليهــم مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة 
وحدودهــا  1434/2/20هـــ  وتاريــخ   5/68/50 برقــم  اخلــرج  عــدل 
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وأطوالهــا كالتالــي مــن الشــمال حــرم أبــراج الكهربــاء بعــرض 100م 
ومــن  182م  وبطــول  50م  بعــرض  شــارع  اجلنــوب  ومــن  182م  وبطــول 
الشــرق القطعــة رقــم 45 بطــول 277م ومــن الغــرب القطعــة رقــم 7 بطــول 
277م ومجمــوع مســاحتها االجماليــة قدرهــا خمســون ألفــا وأربعمائــة 
دومن بقيمــة قدرهــا مائــة وخمســة أربعــون ألــف ريالـــ145000 وقــد أقــر 
أمامنــا البائــع رحمــه اهلل باســتامه لكامــل القيمــة وقــد ســلم األرض 
وبعــرض   ، أوقــع  وعليــه  شــهادة  مــن  مالــدي  هــذا  أصالــة  للمدعــي 
الشــاهدين وشــهادتهما علــى املدعــي عليــه أصالــة ووكالــة وواليــة قــال 
ال أقــول يف الشــاهدين إال خيــرا وشــهادتهما صحيحــة هــذا مالــدي ثــم 
جــرى تعديــل الشــهود مــن قبــل كا مــن .......ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم .......و .......ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم .......كمــا أبــرز  املدعــي وكالــة العقد الصــادر مكتب ... العقاري 
برقــم 266 وتاريــخ 1428/11/25هـــ وباالطــاع عليــه وجــد يتضمــن بيــع 
الزراعيــة  .......األرض  أصالــة  .......للمدعــي  عليهــم  املدعــى  مــورث 
املذكــورة يف دعــوى املدعــي وكالــة علــى املدعــي أصالــة بقيمــة قدرهــا 
مائــة وخمســة وأربعــون ألــف ريالـــ145000 ويوجــد توقيــع منســوب ملــورث 
ــى العقــد كا مــن ....... و.......وبعرضــه علــى  املدعــى عليهــم وشــهد عل
التوقيــع  وقــال  عليــه  صــادق  وواليــة  ووكالــة  أصالــة  عليــه  املدعــى 
ــى  ــح ، كمــا صــادق الشــاهدان عل ــدي رحمــه اهلل صحي املنســوب لوال
العقــد ، ثــم جــرى رفــع اجللســة مــن أجــل الكتابــة لكتابة العــدل والبنك 
الزراعــي ومــن أجــل إحضــار املدعــى عليــه لصــك حصــر ورثــة والــده 
وذلــك إلــى يــوم األحــد وتاريخ 1434/07/16هـ الســاعة 15 : 10 صباحًا 
ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان  ثــم أبــرز املدعــي وكالــة الوكالــة 
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الصــادرة مــن كتابــة عــدل محافظــة الدرعيــة برقــم 34822707 وتاريــخ 
 ....... توكيــل  تتضمــن  أنهــا  وجــد  عليهــا  وباالطــاع  1434/6/26هـــ 
واملدافعــة  املرافعــة  حــق  للوكيــل  فيهــا  وقــد جعــل  للمدعــي وكالــة 
واإلقــرار واإلنــكار واالســتام والتســليم ، كمــا جــرى االطــاع علــى 
صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن احملكمــة العامــة بالريــاض برقــم 4/8 
.......بتاريــخ  وفــاة  ثبــوت  يتضمــن  فوجــد  1431/12/18هـــ  وتاريــخ 
.......ويف   ....... زوجتــه  مــن  إرثــه يف كل  وانحصــار  1431/11/29هـــ 
أوالده البالغــن وهــم كا مــن ....... ....... ....... ....... والقاصريــن .......
 ،....... أوالد  1420/6/8هـــ  يف  .......املولــود  1418/1/23هـــ  املولــودة 
كمــا جــرى االطــاع علــى صــك الواليــة الصــادر مــن احملكمــة العامــة 
وتاريــخ 1431/12/18هـــ  برقــم 174514861177310476  بالريــاض 
فوجــد يتضمــن أن احلاكــم الشــرعي قــد أقــام .......وليــا علــى كل مــن 
..... املولــودة يف 1/23/ 1418هـــ  ... املولــود يف 1420/6/8هـــ أوالد .......
.......، وكان قــد جــرى منــا االطــاع علــى  ببلــوغ  وقــد همــش عليــه 
وتاريــخ   5/68/50 برقــم  اخلــرج  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادر  الصــك 
1434/2/20هـــ فوجــد يتضمــن ملكيــة .......لــألرض الواقعــة علــى بعــد 
15كــم شــمال شــرق اخلــرج مــن تقاطــع ... برقــم ... مــن املخطــط 201 يف 
1417/4/21هـــ وحدودهــا وأطوالهــا مــن الشــمال حرم أبــراج الكهرباء 
بعــرض 100م وبطــول 182م ومــن اجلنــوب شــارع بعــرض 50م وبطــول 
182م ومــن الشــرق القطعــة رقــم 45 بطــول 277م ومــن الغــرب القطعــة 
ألفــا  خمســن  االجماليــة  مســاحتها  ومجمــوع  277م  بطــول   47 رقــم 
وأربعمائــة متــر مربــع )دومن( 50400م2 فجــرى االستفســار عــن ســجله 
وســريان مفعولــه وذلــك مبوجــب خطابنــا رقــم 34/1141976 وتاريــخ 
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1434/5/8هـــ املوجــه لرئيــس كتابــة عــدل اخلــرج فوردنــا شــرحه رقــم 
ســاري  الصــك  أن  املتضمــن  1434/8/22هـــ  وتاريــخ   342026307
املفعــول ومطابــق لســجله حتــى تاريــخ االفــادة ، كمــا جــرت الكتابــة 
ملديــر فــرع صنــدوق التنميــة الزراعيــة مبحافظــة اخلــرج بالنيابــة مبوجــب 
خطابنــا رقــم 34/2298075 وتاريــخ 1434/10/12هـــ  مــن أجــل االفــادة 
عــن الصــك رقــم 5/68/50 وتاريــخ 1434/2/20هـــ وهــل توجــد عليــه 
وتاريــخ  5/2950/أ  رقــم  خطابــه  فوردنــا  ال  أم  ماليــة  التزمــات  أي 
1434/10/13هـــ املتضمــن أن األرض الزراعيــة املشــار إليهــا التوجــد 
عليهــا قــروض أو التزامــات أخــرى مســتحقة علــى البائــع جتــاه الصنــدوق 
حتــى تاريخــه ، ثــم جــرى ســؤال الطرفــن هــل لديهمــا مايضيفانــه فقــاال 
الدعــوى واإلجابــة  مــن  لدينــا مانضيفــه ، فبنــاء علــى ماتقــدم  ليــس 
ــى مــاورد يف  ــة عل ــة ووالي ــة ووكال ــه أصال ونظــرا ملصادقــة املدعــى علي
دعــوى املدعــي وكالــة مــن بيــع مورثهــم األرض املذكــورة يف الدعــوى 
علــى املدعــي أصالــة بالقيمــة املذكــورة ، وبنــاء علــى البينــة املعدلــة 
شــرعا التــي أحضرهــا املدعــي وكالــة ، وبنــاء علــى العقــد املبــرم بــن 
الطرفــن واملشــار إليــه ســابقا ، وبنــاء علــى إفــادة البنــك الزراعــي بعــدم 
وجــود التزامــات ماليــة علــى مــورث املدعــى عليهــم ، ونظــرا لكــون 
الصــك رقــم 5/68/50 وتاريــخ 1434/2/20هـــ ســار املفعــول وصالــح 
لاعتمــاد عليــه عنــد االفــراغ ، وبنــاء على املادة 179 من نظام املرافعات 
الشــرعية ، وبعــد االطــاع علــى تعميــم وزيــر العــدل رقــم 134/8/ت 
وتاريــخ 1420/8/21هـــ لــكل ماتقــدم فقــد ثبــت لدي بيــع مورث املدعى 
عليهــم لــألرض اململوكــة بالصــك الصــادر مــن كتابــة عــدل اخلــرج 
برقــم 5/68/50 وتاريــخ 1434/2/20هـــ بتاريــخ 1428/11/25هـــ علــى 
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ألــف  وأربعــون  وخمســة  مائــة  قدرهــا  .......بقيمــة  أصالــة  املدعــي 
ريالـــ145000 اســتلمها مــورث املدعــى عليهــم ، ومباتقــدم حكمــت ، 
وقــررت التهميــش علــى الصــك الصــادر مــن كتابــة عــدل اخلــرج برقــم 
احلكــم  اكتســاب  بعــد  بذلــك  1434/2/20هـــ  وتاريــخ   5/68/50
رفــع  وقــررت  بــه  القناعــة  قــررا  الطرفــن  للقطعيــة ، وبعرضــه علــى 
احلكــم حملكمــة االســتئناف حســب املتبــع وكان ختــام اجللســة يف 
الســاعة 30 : 10 صباحــًا . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر يف  1434/10/14 هـ .
الثانيــة  الدائــرة  نحــن قضــاة  اطلعنــا  فقــد   ... وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
لتمييــز القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة اخلــرج برقــم 
الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/10/26هـــ  وتاريــخ   341531045
مــن فضيلــة القاضــي الشــيخ  ........  املســجل برقــم 34330743 وتاريــخ 
الصــك  وبدارســة   ....... ضــد   ....... بدعــوى  اخلــاص  1434/10/14هـــ 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة تقــرر الدائــرة أنــه لــم يظهــر مــا يوجــب 
املاحظــة . واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

وســلم .
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: 34284029 تاريُخه: 1434/7/30هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34297925

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34349102 تاريخه: 1434/11/4هـ

بيــع - طلــب إبطــال عقــد بيــع - حقيقــة املنازعــة تعــرض يف حيــازة - 
املدعــى عليــه ليــس ذو صفــة يف الدعــوى - ســلطة القاضــي يف تكييــف 
الدعــوى - طلــب وقــف دعــوى عــن ذات املوضــوع منظــورة يف محكمــة 
ــى  أخــرى - احلكــم بصــرف النظــر وإفهــام املدعــي بإقامــة الدعــوى عل

مــن تعــرض لــه باحليــازة .

الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الرابعــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ونصهــا 
)يســتظهر القاضــي الطلــب إن لــم يحــرره طالبــه ويــرد مــا ال مصلحــة 

فيــه ســواء أكان الطلــب أصليــًا أو عارضــًا( .

أقــام املدعــي دعــواه ضــد املدعــى عليــه مطالبــًا احلكــم بإبطــال عقــد بيع 
مزعــوم وجــوده بــن املدعــى عليــه وشــخص ثالــث غيــر ممثــل يف الدعــوى 
، مبوجبــة بــاع املدعــى عليــه للشــخص الثالــث أرضــًا هــي ملــك للمدعــي 
، ومبواجهــة املدعــى عليــه وكالــة بذلــك طلــب التأجيــل للــرد وتخلــف 
عــن ذلــك ، وبســؤال املدعــى هــل تعــرض لــك املدعــى عليــه يف حيازتــك 
أجــاب بـــ )ال( ولكنــه باعهــا وهــو غيــر مالــك إلــى شــخص ثالــث ينازعني 
يف حيازتــي و أقــام دعــوى ضــدي طلبــت إيقافهــا لكونــي أقمــت الدعــوى 
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ــه وال  ــم يتعــرض للمدعــي يف حيازت ــه ل ــة ، ونظــرًا ألن املدعــى علي املاثل
وضــع يــده وأن التعــرض مــن شــخص ثالــث هــو مــن تكــون مصلحــة 
املدعــي يف اختصامــه بحســبان أنــه املتعــرض لــه يف حيازتــه ، لذلــك 
قــررت احملكمــة صــرف النظــر عــن الدعــوى ، وقــد اعتــرض املدعــي 

علــى احلكــم وجــرى التصديــق مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده، أمــا بعــد 
فلــدي أنــا ......... القاضــي باحملكمــة العامــة بجــازان وبنــاًء علــى املعاملــة 
ــة القائــم بعمــل رئيــس احملكمــة العامــة بجــازان  احملالــة لنــا مــن فضيل
برقــم 34297925 وتاريــخ 1434/06/27 هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 
341563704 وتاريخ 1434/06/27 هـ  ففي يوم السبت 1434/07/22 
هـــ افتتحــت اجللســة  وفيهــا حضــر .........ســعودي اجلنســية يحمــل الســجل 
املدنــي  رقــم .........بصفتــه وكيــًا عــن .........ســعودي  اجلنســية يحمــل 
الســجل املدنــي رقــم  .........مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل 
محافظــة خميــس مشــيط برقــم 34824623 وتاريــخ 1434/06/27هـــ  
لــه فيهــا حــق املطالبــة وإقامــة الدعــاوى واملرافعــة واملدافعــة  املخــول 
وطلــب  والصلــح  واإلنــكار  واإلقــرار  عليهــا  والــرد  الدعــاوى  وســماع 
ــا  ــات والطعــن فيه ــه وإحضــار الشــهود والبين ــاع عن اليمــن ورده واالمتن
األحــكام  وقبــول  األحــكام  بتنفيــذ  واملطالبــة  التحكيــم  وطلــب 
ونفيهــا واالعتــراض علــى األحــكام وطلــب االســتئناف وإنهــا ء مــا يلــزم 
حضــور اجللســات يف جميــع الدعــاوى لــدى جميــع احملاكــم اإلداريــة 
واســتخراج  العــام  واالدعــاء  التحقيــق  هيئــة  ولــدى   ) املظالــم  )ديــوان 
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حجــة اســتحكام علــى امللــك الواقــع يف .........بخميــس مشــيط واســتام 
وإنهــاء  العاقــة  ذات  اجلهــات  ومراجعــة  والتســليم  واالســتام  الصــك 
وحضــر  ذلــك،  يتطلــب  فيمــا  والتوقيــع  الازمــة  اإلجــراءات  جميــع 
حلضوره.........ســعودي اجلنســية يحمــل الســجل املدنــي رقــم .........بصفتــه 
وكيــا عــن املدعــى عليــه .........ســعودي اجلنســية يحمــل الســجل املدنــي 
رقم.........مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجــازان 
املطالبــة  حــق  فيهــا  لــه  املخــول  1429/11/12هـــ  .........وتاريــخ  برقــم 
واملرافعــة واملدافعــة واملخاصمــة وإقامــة الدعــاوى ضــد الغيــر وإنهــاء مــا 
يلــزم احلضــور يف كل دعــوى تقــام منــه أو ضــده أمــام أي محكمــة ويف 
أي جهــة وإنهــاء كافــة اإلجــراءات املتعلقــة بذلــك ولــه احلــق يف ســماع 
الدعــوى والــرد عليهــا ومنــع التعــدي واإلقــرار واإلنــكار وطلــب وقبــول 
احلكــم ونفيــه واالعتــراض عليــه وطلــب متييــزه واإلحــداث علــى جميــع 
عقاراتــه مبنطقــة جــازان وعســير ومراجعــة اجلهــات احلكوميــة ذات 
العاقــة بــكل مــا يلــزم والتوقيــع عنــه وكالــة خاصــة فيمــا ذكــر، 
وادعــى األول قائــا يف دعــواه: إنــه مــن اجلــاري يف ملــك موكلــي وحتــت 
تصرفــه كامــل األرض الواقعــة يف حــي ......... مبحافظة خميس مشــيط 
والتــي حدودهــا وأطوالهــا  كالتالــي: يحدهــا شــمااًل مســيل .........وطــول 
الضلــع مائــة واثنــان وعشــرون متــرًا وســبعة وخمســون ســنتيمترًا وجنوبــًا 
شــارع عرضــه عشــرون متــرًا يليــه مخطــط  .........وطــول الضلــع مائــة 
ًا وثمانيــة وأربعــون ســنتيمترًا وشــرقًا ملــك ......... وســتة وعشــرون متــًرً
وشــركاه وطــول الضلــع أربعــة وثمانــون متــرًا وتســعة وتســعون ســنتيمترًا 
ــة وثمانــون  ــع ثاث ــًا مســيلة وادي ويليهــا مزرعــة .........وطــول الضل وغرب
ثمانيــة آالف  وتســعون ســنتيمترًا ومســاحتها اإلجماليــة  وثاثــة  متــرًا 
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وأربعمائــة وواحــد وثاثــون متــرًا مربعــًا وقــد آلــت األرض املوصوفــة 
بعاليــه إلــى ملــك موكلــي بالشــراء مــن ......... حامــل احلفيظــة رقــم .........
مبايعــة مت يف 1421/9/15هـــ   عقــد  ســجل خميــس مشــيط مبوجــب 
قبــل  أحياهــا  الــذي  والــده  مــن  .........بــاإلرث  البائــع  إلــى  آلــت  كمــا 
ــي وبيــده إال أن  عــام 1387هـــ واألرض محــل الدعــوى هــي ملــك موكل
املدعــى عليــه قــد قــام ببيــع األرض ل.........قبــل أربــع ســنوات دون إذن 
ــي  ــة واألخــرى يأت ــن الفين ــي مبوجــب عقــد مبايعــة مت بينهمــا وب موكل
.........ملوكلــي ويدعــي بــأن األرض املوصوفــة أعــاه أرضــه قــد اشــتراها 
مــن املدعــى عليــه .........فقــام موكلــي باالتصــال باملدعــى عليــه فذكــر 
ملوكلــي أنــه قــد بــاع األرض املوصوفــة بعاليــه مــن ......... مببلــغ وقــدره 
أربعــون ألــف ريــال وأنــه قــد مت عقــد املبايعــة يف جــازان بــدون الوقــوف 
علــى األرض وال رؤيتهــا وقــال ملوكلــي: إذا كانــت هنــاك مشــاكل 
علــى األرض فأبلــغ .........بــأن يرجــع إلــيَّ ألعطيــه املــال الــذي دفعــه وهــو 
أربعــون ألــف ريــال هكــذا ذكــر ملوكلــي وألن املدعــى عليــه قــد قــام 
ببيــع األرض املوصوفــة بعاليــه دون أن يكــون مالــكا لهــا ولــم يــأذن لــه 
موكلــي بذلــك ولكــون موكلــي قــد تضــرر مــن تعــرض .........لــألرض 
فإنــه يطلــب احلكــم بإبطــال عقــد بيــع األرض املوصوفــة أعــاه الــذي مت 
بــن املدعــى عليــه أصالــة و.........هــذه دعــواي وبعــرض مــا جــاء يف دعــوى 
املدعــي وكالــة علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب املدعــى عليــه وكالــة 
ــي وأتعهــد بإحضــار اجلــواب  ــى موكل ــي للرجــوع إل ــب إمهال ــا: أطل قائ
املدعــى  إجابــة  ولســماع  أجــاب  هكــذا  القادمــة  اجللســة  يف  محــررًا 
عليــه علــى دعــوى املدعــي جــرى رفــع اجللســة وتأجيلهــا إلــى يــوم الســبت 
 10.00 الســاعة  اجللســة  واختتمــت   10.00 الســاعة  1434/7/29هـــ  
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وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم . حــرر يف  1434/07/22هـــ

حضــر  وفيهــا  اجللســة  افتتحــت  هـــ   1434/07/29 الســبت  يــوم   ويف 
املدعــي وكالــة املدونــة هويتــه ووكالتــه ســابقا وقــد انتهــى الوقــت 
احملــدد للجلســة ولــم يحضــر املدعــي عليــه وال مــن ينــوب عنــه بوكالــة 
وكالــة  املدعــي  وبســؤال  اجللســة  هــذه  مبوعــد  تبلغــه  رغــم  شــرعية 
هــل نــازع املدعــى عليــه موكلــك يف األرض محــل الدعــوى أو تعــرض 
ــازع املدعــى عليــه موكلــي يف األرض  ــم ين ــًا: ال ل حليازتهــا فأجــاب قائ
محــل الدعــوى ولــم يتعــرض حليازتهــا وإمنــا باعهــا للمدعــو .........بــدون إذن 
مــن موكلــي هكــذا أجــاب وبســؤال املدعــي وكالــة عــن مقــر إقامــة 
ــه املوصوفــة بعاليــه  .........الــذي يدعــي عليــه أنــه يتعــرض ألرض موكل
وأنــه قــد اشــتراها مــن املدعــى عليــه يف هــذه الدعــوى فأجــاب قائــًا: إن 
املدعــو .........يقيــم يف خميــس مشــيط وســبق أن تقــدم بنفــس موضــوع 
الدعــوى ضــد موكلــي يف احملكمــة العامــة بخميــس مشــيط وطلــب 
ــه قــد تقــدم بالدعــوى أمامكــم هكــذا قــرر  ــي إيقافهــا لكون موكل
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى ونظــرًا إلــى أن املدعــي لــم يقــم دعــواه 
ــده  ــه يف األرض محــل الدعــوى وال بوضــع ي ــه مبنازعت ضــد املدعــى علي
عليهــا وال بالتعــرض حليازتهــا وملــا قــرره املدعــي وكالــة مــن أن املدعــى 
عليــه لــم ينــازع املدعــي يف األرض محــل الدعــوى ولــم يتعــرض حليازتهــا 
ولكــون وكالتــه تخولــه حــق اإلقــرار ومبــا أن املدعــي أصالــة واضــع 
يــده علــى األرض قــادر علــى التصــرف فيهــا فــكان حائــزًا لهــا، كمــا 
قــرره أهــل العلــم )ينظــر: الطــرق احلكميــة البــن القيــم ص 149(، وملــا 
قــرره املدعــي وكالــة مــن أن الضــرر بالتعــرض لــألرض محــل الدعــوى 
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إمنــا حصــل مــن املدعــو .........، وأنــه يقيــم يف محافظــة خميــس مشــيط، 
ض  ولكــون مصلحــة املدعــي إمنــا تتحقــق يف إقامــة دعــواه ضــد مــن تعــرَّ
حليــازة األرض محــل الدعــوى، وملــا نصــت عليــه املــادة )2/4( مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية مــن أنــه: )يســتظهر القاضــي الطلــب إن لــم يحــرره 
أم  أصلّيــًا  الطلــب  أكان  ســواء  فيــه،  مصلحــة  ال  مــا  ويــرد  طالبــه، 
عارضــًا(، ولكــون الدعــوى إمنــا تتوّجــه ضــد املنــازع يف األرض مدعــي 
الشــراء، وملــا قــرره املدعــي وكالــة مــن أن املدعــو .........قــد تقــدم بنفــس 
موضــوع الدعــوى ضــد موكلــه يف احملكمــة العامــة بخميــس مشــيط ، 
ــه فقــد صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي ......... ــى ذلــك كل ــاًء عل فبن
ضــد املدعــى عليــه .........وبذلــك حكمــت وأفهمــت املدعــي وكالــة بــأن 
ــه حــق إقامــة دعــواه ضــد مــن تعــرض لــألرض محــل الدعــوى أو  ملوكل
ــة قــرر عــدم  ــى املدعــي وكال نازعــه يف حيازتهــا، وبعــرض احلكــم عل
القناعــة واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأفهمتــه أن عليــه مراجعــة 
احملكمــة يــوم الثاثــاء 1434/8/2هـــ الســتام نســخة احلكــم وأن لــه 
حــق االعتــراض عليــه خــال ثاثــن يومــًا مــن التاريــخ املذكــور يســقط 
بعدهــا حــق موكلــه يف االعتــراض وطلــب التمييــز ويكتســب احلكــم 
القطعيــة واختتمــت اجللســة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/29هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى مــن ال نبــي بعــده .. أمــا بعــد ، 
فلدينــا نحــن .........القاضــي باحملكمــة العامــة بجــازان ففــي يــوم االثنــن 
1435/1/1هـــ  افتتحــت اجللســة  الســاعة 02:00وكانــت قــد عــادت 
بخطــاب فضيلــة  االســتئناف مبنطقــة عســير  مــن محكمــة  املعاملــة 
رئيــس محكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير ذي الرقــم 342330495 
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 342330495 برقــم  باحملكمــة  املقيــد  1434/11/25هـــ  والتاريــخ 
 34284029 برقــم  منــا  الصــادر  الصــك  بهــا  مرفقــًا  1434/12/3هـــ 
احلقوقيــة  الدائــرة  مــن  الصــادر  بالقــرار  مظهــرًا  1434/7/30هـــ  يف 
األولــى مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير برقــم 34349102  يف 
1434/11/4هـــ املتضمــن مــا نصــه : )احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنا 
نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة 
عســير علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيس احملكمــة العامة بجازان 
برقــم 34156370 وتاريــخ 1434/9/16هـــ ، املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ  ......... برقــم 34284029 وتاريــخ 1434/7/30هـــ 
اخلــاص بدعــوى  ......... ضــد .........يف أرض املتضمــن احلكــم مبــا هــو 
مــدون بالصــك ومفصــل فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحة 
االعتراضيــة وأوراق املعاملــة تقــرر الدائــرة املوافقــة علــى احلكــم . واهلل 
املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد و آلــه وصحبــه وســلم. قاضــي 
اســتئناف .........ختمــه وتوقيعــه قاضــي اســتئناف .........ختمــه وتوقيعــه 
بإحلاقــه  أمــرت  لــذا فقــد  اهـــ.   .........ختمــه وتوقيعــه(  الدائــرة  رئيــس 
بســجله كاملتبــع ،وللبيــان جــرى حتريــره، واختتمــت اجللســة الســاعة 
آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  علــى  اهلل  وصلــى  التوفيــق،  وبــاهلل   02:30

وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/12/26هـــ
احلقوقيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
األولــى مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بجــازان  برقم341563704وتاريــخ 
1434/9/16هـــ، املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ  .........
......... بدعــوى  اخلــاص  1434/7/30هـــ  وتاريــخ   34284029 برقــم 
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ضــد........ يف أرض املتضمــن احلكــم مبــا هــو مــدون بالصــك ومفصــل 
فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
املعاملــة تقــرر الدائــرة املوافقــة علــى احلكــم . واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل 

ــه وســلم . ــه وصحب ــا محمــد وآل ــى نبين عل
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رقم الصك:34309361  تاريخه : 1434/298هـ 
رقم الدعوى :32535658

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34356476  تاريخه :1434/11/10هـ 

بيــع - عقــار- شــراء قطعــة أرض باآلجــل- قيــام البائــع ببيــع العقــار 
مــرة ثانيــة لشــخص آخــر- طلــب املشــتري األول إبطــال البيــع الثانــي 
وإدخــال مــن انتقلــت األرض إليــه طرفــًا يف الدعــوى وإفــراغ األرض 
لــه- الدفــع بعــدم الصفــة- صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي ألن دعــوى 

ــازة يف العقــار تقــام علــى مــن بيــده العــن . اســترداد احلي

مــا أســتند إليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة الــواردة 
يف تســبيب احلكــم .

ذكــر   ( أرض  قطعــة  اشــتري  موكلــه  بــأن  وكالــة  املدعــي  ادعــى 
وصفهــا( مــن بائعهــا  ) ذكــر قيمتهــا ( تســدد خــال ثاثــة أشــهر، ســدد 
موكلــه قرابــة نصــف القيمــة، قــام البائــع ببيــع األرض للمدعــى عليــه، 
بعــد رفــع الدعــوى علــى املدعــى عليــه ظهــر أن ملكيتهــا انتقلــت الــى 
امــرأة )ذكراســمها( ، لكــون املدعــى عليــه اشــترى مــاال ميلكــه البائــع 
األول فقــد طلــب املدعــي وكالــة إبطــال هــذا البيــع وإدخــال املــرأة طرفــًا 
يف الدعــوى واحلكــم ملوكلــه بإفــراغ العقــار لــه وموكلــه علــى اســتعداد 
بإكمــال املتبقــي مــن املبلــغ، دفــع املدعــى عليــه بــأن موكلــه ليــس لــه 
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صفــه يف الدعــوى ولــم يقــم بإفــراغ العقــار باســمه مطلقًا،جــرى االطــاع 
علــى صــك األرض وذكــر وصفها،حيــث إن املتقــرر أن الدعــوى يف 
العقــار ترفــع علــى مــن بيــده العــن فقــد صــدر احلكــم بصــرف النظــر 
عــن دعــوى املدعــي ضــد املدعــى عليــه وإفهــام املدعــي وكالــة بــأن 
ملوكلــه إقامــة الدعــوى علــى مــن بيــده العــن، اعتــرض املدعــي وكالــة 

علــى احلكــم، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
مبحافظــة جــدة بنــاء علــى االســتدعاء احملــال لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
ــخ  احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 32535658 وتاري
وتاريــخ   321465792 برقــم  باحملكمــة  املقيــد  1432/11/18هـــ 
1432/11/18هـــ ففــي يــوم االثنــن املوافق1433/02/01هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30 : 08  وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ...، ســعودي 
 ... عــن  الشــرعي  ...الوكيــل  رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية 
مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة 
جــدة برقــم 94624 وتاريــخ 1432/11/05هـــ واملخــول لــه فيهــا باملرافعــة 
واملدافعــة وقبــول األحــكام واالعتــراض عليهــا ولــم يحضــر املدعى عليه 
...وال مــن ميثلــه بوكالــة شــرعية ولــم يردنــا مــا يفيــد تبلغــه ، لــذا تقــرر 
رفــع اجللســة وتأجيلهــا إلــى يــوم الســبت األحــد املوافــق 1433/05/09هـــ 
الســاعة التاســعة وبــاهلل التوفيــق ثــم بتاريــخ 1433/05/09هـــ افتتحــت 
اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ...ولــم يحضــر املدعــى عليــه ...وال 
مــن ميثلــه بوكالــة شــرعية وقــد قــرر املدعــي وكالــة قائــا بأننــا لــم 
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نتمكــن مــن إبــاغ املدعــى عليــه ونطلــب اإلمهــال لتبليــغ املدعــى عليــه 
فأجيــب لطلبــه وتقــرر رفــع اجللســة لذلــك ثــم بتاريــخ 1434/08/25هـــ 
افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعي وكالــه ... وحضر حلضوره املدعى 
عليــه وكالــه ...ســعودي اجلنســية ســجله املدنــي رقــم ...بصفتــه وكيــا 
شــرعيا عــن ... بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الثانيــة بجنــوب 
جــدة برقــم 37724 وتاريــخ 1431/11/26هـــ والتــي تخــول لــه الســير يف 
القضيــة وبســؤال املدعــي وكالــه عــن دعــواه اجــاب قائــا ان موكلــي 
قــد اشــترى القطعــة رقــم ... الواقعــة يف مخطــط ... الواقــع جنوب مشــروع 
االميــر فــواز يف جــدة مــن ...بقيمــة اجماليــه قدرهــا ثاثمائــة وخمســة 
عشــر الــف ريــال وقــد كان االتفــاق علــى ان يقــوم موكلــي بســداد 
املبلــغ للبائــع ...خــال ثاثــة اشــهر وقــد قــام موكلــي بتســليم ...مبلغــا 
قــدره مائــة وخمســة وســتون الــف ريــال وقــد علــم موكلــي ان البائــع 
...قــد قــام ببيــع االرض لصالــح املدعــى عليــه ...وبعــد ان قــام موكلــي 
الــى  انتقلــت  ملكيتهــا  ان  ظهــر  عليــه  املدعــى  ضــد  الدعــوى  برفــع 
...ولكــون املدعــى عليــه قــد اشــترى مــاال ميلكــه البائــع ...فانــي اطلــب 
ابطــال بيــع ......لقطعــة العقــار وادخــال ...طرفــا يف الدعــوى واحلكــم 
ــى اســتعداد بــان يكمــل املتبقــي  ــي بإفــراغ العقــار وموكلــي عل ملوكل
مــن املبلــغ هــذه دعــواي وبعــد االطــاع علــى اوراق املعاملــة ظهــر صــورة 
الصــك الصــادر مــن كتابــة عــدل جــدة برقــم 420215010031 وتاريــخ 
1434/02/11هـــ واملتعلقــة بالقطعــة رقــم 359 وقــد ظهــر ان حدودهــا 
واطوالهــا كمــا يلــي ) شــماال قطعــة رقــم 357 بطــول 36 ســتة وثاثــون 
متــر وجنوبــا قطعــة رقــم 361 بطــول 36 ســتة وثاثــون مترا وشــرقا شــارع 
عــرض 15 م بطــول 25 خمســة وعشــرون متــرا وغربــا قطعــة رقــم 358 
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بطــول خمســة وعشــرون متــرا( وبســؤال املدعــى عليــه وكالــه عمــا جــاء 
يف دعــوى املدعــي وكالــه فاجــاب قائــا ان موكلــي ليــس لــه صفــة يف 
هــذه الدعــوى ولــم يقــم بإفــراغ العقــار باســمه مطلقــا وال عاقــة ملوكلــي 
بهــذا العقــار مطلقــا هكــذا اجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــه 
قــال ان موكلــي مصــر علــى ان املدعــى عليــه قــد اشــترى هــذا العقــار 
وافــرغ باســمه عليــه وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واالجابــة وحيــث 
ان املدعــي قــد قــرر يف دعــواه علــى ان العقــار بيــد غيــر يــد املدعــى عليــه 
وحيــث إنــه ظهــر مــن صــورة الصــك املرفــق ان العقــار بيــد ...وحيــث إنــه 
مــن املتقــرر ان الدعــوى يف عقــار ترفــع علــى مــن بيــده العــن جلميــع مــا 
تقــدم فقــد حكمــت بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي ...ضــد املدعــى 
عليــه ...وافهمــت املدعــي وكالــه بــان ملوكلــه اقامــة الدعــوى علــى مــن 
بيــده العــن ان اراد ذلــك وبعــرض احلكــم علــى الطرفــن قــرر املدعــي 
وكالــه عــدم القناعــة وقــرر املدعــى عليــه وكالــه القناعــة  وافهمــت 
1434/09/01هـــ  املوافــق  الثاثــاء  يــوم  باملراجعــة  وكالــه  املدعــى 
الســتام صــورة مــن صــك احلكــم لتقــدمي الئحتــه االعتراضيــة عليــه 
خــال املــدة النظاميــة ففهــم ذلــك وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/08/25هـــ .
ــة مــن  ــا املعامل احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد افتتحــت اجللســة وقــد وردتن
وتاريــخ   321465792 برقــم  املكرمــة  االســتئناف مبكــة  محكمــة 
1434/11/19هـــ واملقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 3214465792 وتاريخ 
ــة الرابعــة مبحكمــة  ــرة احلقوقي 1434/11/26هـــ واملصدقــة مــن الدائ
االســتئناف مبكــة املكرمــة بالقــرار الصــادر مــن أصحــاب الفضيلــة 
قضــاة محكمــة االســتئناف رقــم 34356476 وتاريــخ 1434/11/10هـــ 
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املتضمــن مــا نصــه : وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة 
علــى احلكــم وعلــى فضيلتــه مراعــاة التنبيــه املرفــق باملعاملــة وبــاهلل 
التوفيــق أهـــ. قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع ...وقاضــي اســتئناف ختــم 
احلكــم  علــى  وموافــق  األصــل  يف  موقــع  الدائــرة  ورئيــس   ... وتوقيــع 
ومجــاز ... ، عليــه فقــد أمــرت بإحلــاق ذلــك بالضبــط وســجله وبــاهلل 
التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر 

. يف 1434/12/01هـــ 
احلمــد هلل ، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد: فقــد جــرى 
اطاعنــا نحــن رئيــس وعضــوي الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة 
مــن  الصــادر  الصــك  علــى  املكرمــة  مكــة  مبنطقــة  االســتئناف 
فضيلــة الشــيخ ... القاضــي باحملكمــة العامــة بجــدة واملســجل بعــدد 
34309361وتاريــخ 1434/8/29هــــ املتضمــن دعــوى )وكالــة( ... ضــد 
ــة وبدراســة الصــك وصــورة  ــه مبــا دون باطن ــة( واحملكــوم في ...)وكال
ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم وعلــى فضيلتــه مراعــاة التنبيــه 
املرفــق باملعاملــة . وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم.
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: 34328427  تاريُخه: 1434/10/12هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 348605

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34361552  تاريخه: 1434/11/18هـ

بيع بالتقســيط - بطاقات ســوا - حترير شــيكات بكامل املبلغ - الزيادة 
يف الســعر مــن أجــل األجــل - اشــتراط حلــول جميــع األقســاط املتبقيــة 
عنــد التأخــر يف ســداد قســطن - املســلمون علــى شــروطهم - صــرف 

النظــر عــن دعــوى املدعــي إلتزامــًا بالعقــد .

:) املســلمون علــى شــروطهم إال  النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم  قــول 
شــرطًا حــرم حــااًل أو أحــل حرامــًا ( .

املدعــى عليــه بطاقــات ســوا مببلــغ  مــن  اشــترى  بأنــه  املدعــي  ادعــى 
خمســة عشــر ألــف ريــال مقســطه علــى عشــرة أشــهر مياديــة ، وقــد 
حــرر لــه شــيكات بكامــل املبلــغ ، بعــد ســداد قســطن قــدم املدعــى 
ــدى  ــن( ل ــة )املدي ــى املدعــي يف هــذه القضي ــه )الدائــن( شــكوى عل علي
الشــرطة إللزامــه بســداد قيمــة الشــيكات احملــررة بكامــل املبلــغ مــع 
أنهــا لــم حتــل ، ســدد املدعــى قيمــة هــذه الشــيكات ، لكــون املدعــى 
عليــه زاد يف ســعر البطاقــات مــن أجــل األجــل ثــم أخــذ املبلــغ حــااًل فقــد 
طلــب املدعــي إلــزام املدعــى عليــه بإعــادة مــا زاد مــن القيمــة مــن أجــل 
األجــل مبلغــًا قــدره خمســة آالف ريــال ، صــادق املدعــى عليــه على دعوى 
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املدعــي ودفــع بــأن مــن شــروط العقــد أنــه إذا تأخــر املديــن عــن ســداد 
قســطن فــإن املبلــغ يحــل بالكامــل ، وقــد تأخــر املشــتري )املدعــي( عــن 
ســداد قســطن ، صــادق املدعــي علــى مــا ذكــره املدعــى عليــه ، جــرى 
االطــاع علــى العقــد و الـــتأكد مــن صحــة الشــرط املذكــور ، بنــاء 
علــى قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: ) املســلمون علــى شــروطهم( لــذا 
جــرى صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي ، اعتــرض املدعــي علــى احلكــم 

، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامــة بعنيــزة 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بعنيــزة برقــم 348605 وتاريــخ 1434/01/06 هـــ  املقيــدة باحملكمــة 
 ... برقــم 3439791 وتاريــخ 1434/01/06 هـــ  فقــد حضــر  املدعــي 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وحضــر املدعــى عليــه ... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...وقــد طلبــت مــن املدعــي 
ــي قــد قمــت بشــراء عــدد ألــف بطاقــة  ــر دعــواه فادعــى قائــا إنن حتري
ــال  مقســطة علــى  ســوا مــن املدعــى عليــه بقيمــة خمســة عشــر ألــف ري
عشــرة أشــهر مياديــة كل شــهر قســط وقــدره ألــف وخمســمائة ريــال 
ابتــداء مــن 2012/9/3م وقــد حــررت لــه شــيكات بكامــل املبلغ وقدره 
خمســة عشــر ألــف ريــال وبعــد ســدادي لقســطن بقيمــة ثاثــة آالف ريــال 
قــدم املدعــى عليــه شــكوى علــي لــدى الشــرطة إللزامــي بســداد قيمــة 
الشــيكات احملــررة بكامــل املبلــغ مــع أنهــا لــم حتــل  فتــم اســتدعائي 
مــن قبــل الشــرطة وإلزامــي بســداد كامــل الشــيكات املتبقيــة وقيمتهــا 



280

اثنــا عشــر ألــف ريــال فقمــت بتســديدها كاملــة ولكــون املدعــى عليــه 
زاد خمســة آالف ريــال يف ســعر البطاقــات مــن أجــل األجــل ثــم أخــذ املبلغ 
حــاال فإنــي أطلــب الــزام املدعــى عليــه بإعــادة مــا زاده مــن أجــل األجــل 
وقــدره خمســة آالف ريــال هكــذا ادعــى املدعــي وبســؤال املدعــى عليــه 
عــن دعــوى املدعــي أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه صحيــح 
جملــة ولكننــي اتفقــت أنــا واملدعــي يف العقــد املبــرم بيننــا علــى أنــه إذا 
تأخــر يف ســداد قســطن  فــإن مبلــغ البيــع يحــل كامــا ويكــون واجــب 
الدفــع وقــد تأخــر املدعــي يف قســطن فقمــت بتنفيــذ العقــد املبــرم بيننــا 
وتصرفــت مبوجبــه وشــكوته علــى الشــرطة فســدد املبلــغ الباقــي الــذي 
يف الشــيكات كامــا هكــذا أجــاب وقــد أبــرز املدعــى عليــه العقــد 
املوقــع بــن الطرفــن وقــد جــاء يف البنــد الرابــع منــه يلتــزم الطــرف 
ــي بدفــع األقســاط يف موعدهــا وأن أي قســط يتأخــر فهــو واجــب  الثان
الدفــع مــع القســط الــذي حــل أجلــه ويدفعــان معــا اســتيفاء بأثــر رجعــي 
ويف حــال تأخــر قســطن فــإن مبلــغ عقــد البيــع يحــل كامــا ويكــون 
واجــب الدفــع ثــم ســألت املدعــي عــن جــواب املدعــى عليــه فقــرر بقولــه 
مــا ذكــره املدعــي يف جوابــه صحيــح هكــذا قــرر ثــم ســألته عــن العقــد 
فقــال العقــد صحيــح وقــد وقعــت عليــه مبحــض إرادتــي ولــم يتــم إجبــاري 
أو التغريــر بــي وكنــت عاملــا بالبنــد الرابــع وموافقــا عليــه هكــذا قــرر 
ويف جلســة أخــرى لــدي أنــا املــازم القضائــي ...القائــم بعمــل فضيلــة 
الشــيخ ...القاضــي يف احملكمــة العامــة بعنيــزة أثنــاء إجازتــه حضــر 
املدعــي أصالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه  وبعــد التأمــل 
واالطــاع علــى ملــف القضيــة وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي 
وجــواب املدعــى عليــه  وبنــاء علــى قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
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)املســلمون علــى شــروطهم ، إال شــرطا حــرم حــاال ، أو أحــل حرامــا(  
وبنــاء علــى أن العقــد قــد وقــع عليــه مــن قبــل املدعــي مبحــض إرادتــه 
وبعــد إطاعــه علــى جميــع مــا فيــه مــن بنــود ومــن ضمنهــا البنــد الرابــع 
يلتــزم الطــرف الثانــي بدفــع األقســاط يف موعدهــا وأن أي قســط يتأخــر 
فهــو واجــب الدفــع مــع القســط الــذي حــل أجلــه ويدفعــان معــا اســتيفاء 
بأثــر رجعــي ويف حــال تأخــر قســطن فــإن مبلــغ عقــد البيــع يحــل كامــا 
ويكــون واجــب الدفــع وملصادقــة املدعــي  علــى جــواب املدعــى عليــه مــن 
أنــه قــد تأخــر بســداد قســطن متتالــن فقــد صرفــت النظــر عــن دعــوى 
املدعــي  ضــد املدعــى عليــه وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــي 
قــرر عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة فأجبتــه 
لطلبــه وأمــرت برفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف حســب التعليمــات 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف  1434/10/12 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...املــازم القضائــي القائــم بعمل فضيلة 
... القاضــي يف احملكمــة العامــة بعنيــزة وبنــاء علــى املعاملــة  الشــيخ 
احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بعنيــزة برقــم 348605 
وتاريــخ 1434/01/06 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 3439791 وتاريــخ 
1434/01/06 هـــ  ففــي يــوم  الثاثــاء املوافــق1434/12/03 هـ افتتحت 
برقــم  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  إلينــا  عــادت  وقــد  اجللســة 
 34361552 رقــم  القــرار  وبرفقهــا  1434/12/2هـــ  يف   342458487
يف 1434/11/18هـــ املتضمــن مــا نصــه بعــد املقدمــة« وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم« وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
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وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/12/03 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلى آلــه وصحبه 
ــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة  وبعــد ... فقــد اطلعن
ــة رئيــس  ــواردة مــن فضيل ــة ال ــى املعامل االســتئناف مبنطقــة القصيــم عل
احملكمــة العامــة مبحافظــة عنيــزة بـرقـــم 3439791 وتاريــخ 26/ 10 
/1434هــ؛ احملالـة إلـيـنـا  برقم 34484840 ؛ املرفق بها  الصك املسجل 
بـــرقم  34328427 وتاريــخ 12/ 10 / 1434هــــ الصــادر مــن فضيلــة 
الشــيخ/ ... املــازم القضائــي باحملكمــة؛ اخلــاص بدعـــوى/ ...ضــد/ ...، 
ــأن شــراء عــدد مــن بطاقــات ســواء بقيمــة خمســة عشــر ألــف ريــال  بشـ
مقســطة علــى عشــرة أشــهر مياديــة؛ وطلــب إلــزام املدعــى عليــه بإعــادة 
مــا زاد مــن أجــل اآلجــل وقــدره خمســة آالف ريــال، وقــد تضمــن الصــك 
حكــم فضيلتــه بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي؛ علــى النحــو املفصــل 
فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والائحــة االعتراضيــة وأوراق 
املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34220791 تاريُخه: 1434/5/25هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 46220130

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34277771   تاريخه: 1434/7/24هـ

عقــد - بيــع - إعــادة ثمــن املبيــع لعــدم التســليم واإلفــراغ - اإلقــرار 
حجــة علــى املقــر - احلكــم بــرد ثمــن املبيــع حضوريــًا.

1- اإلقرار حجة على املقر .
2- املرء مؤاخذ بإقراره إذا صدر منه على الصفة املشروعة .

الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن  و)178(  و)4/176(   )1/55( املــواد   -3
التنفيذيــة. والئحتــه 

ادعــت املدعيــة بأنهــا اتفقــت مــع املدعــى عليــه علــى شــراء شــقة متليــك 
ــم يســلمها  ــه ل ــه إال أن املدعــى علي ــغ املتفــق علي ــه كامــل املبل ودفعــت ل
الشــقة املذكــورة وقــام ببيعهــا علــى شــخص آخــر، ولــذا طلبــت احلكــم 
عليــه بإعــادة كامــل املبلــغ الــذي اســتلمه منهــا، أنكــر وكيــل املدعــى 
عليــه مــا جــاء يف الدعــوى ودفــع بــأن املدعيــة طلبــت مــن موكلــه شــراء 
شــقتن وســلمته قيمــة إحداهمــا ولــم تســلمه قيمــة األخــرى فســلمها 
شــقة واحــدة فقــط، طلبــت احملكمــة مــن املدعيــة بينتهــا علــى دعواهــا 
فقدمــت ثــاث ســندات قبــض تتضمــن تســليم املدعيــة مبالــغ نقديــة 
مقابــل شــراء شــقة متليــك تعــادل يف مجموعهــا إجمالــي قيمتهــا، كمــا 
ــه تســليمها لهــا مت  قدمــت مــا يثبــت أن الشــقة التــي يدعــي املدعــى علي
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ســداد قيمتهــا لــه عــن طريــق متويــل عقــاري لصالــح زوج ابنتهــا، املدعــى 
عليــه أقــر أمــام جهــة التحقيــق بأنــه اســتلم مــن املدعيــة مبلــغ يعــادل قيمــة 
شــقة التمليــك محــل الدعــوى واملــرء مؤاخــذ بإقــراره إذا صــدر منــه علــى 
الصفــة املشــروعة، قضــت احملكمــة حضوريــًا بإلــزام املدعــى عليــه أن 
ــه حــااًل ، قــررت محكمــة االســتئناف  ــغ املدعــى ب ــة املبل يدفــع للمدعي

املوافقــة علــى احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا )........( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة املســاعد برقــم 46220130 وتاريــخ 
وتاريــخ   3215547 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1432/02/26هـــ 
1432/02/21هـــ ففــي يــوم االربعــاء املوافــق 1432/05/09هـــ افتتحــت 
اجللســة وفيهــا حضــرت )........( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
يف  قائلــه  الشــرعي  املجلــس  عــن  الغائــب  علــى  وادعــت   )........( رقــم 
دعواهــا عليــه لقــد اتفقــت مــع املدعــى عليــه علــى شــراء شــقة متليــك 
مببلــغ 500.000 ريــال خمســمائة الــف ريــال وقــد دفعــت املبلــغ كامــا 
إال أن املذكــور مياطــل ولــم يعطينــي الشــقة ومت بيعهــا علــى شــخص آخــر 
اطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــه بإعــادة كامــل املبلغ وقدره خمســمائة 
الــف ريــال هــذه دعــواي هــذا وحلضــور املدعــى عليــه تأجلــت اجللســة ثــم يف 
)........( الوكيــل  )........( بالســجل املدنــي رقــم  جلســة أخــرى حضــر 
والتــي  عــن   10842 جلــد  1432/7/13هـــ  وتاريــخ   65068 الشــرعي 
تخولــه املرافعــة واملدافعــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال وكيــل عنــه 
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وإلحضــار املدعــى عليــه تأجلــت اجللســة ثــم يف جلســة أخــرى حضــر 
بالســجل املدنــي رقــم الوكيــل الشــرعي 65068 وتاريــخ 1432/7/13هـ 
 )........( وحضــر  واملدافعــة  املرافعــة  تخولــه  والتــي  عــن   10842 جلــد 
بالســجل املدنــي رقــم )........( الوكيــل الشــرعي بالوكالــة رقــم 27469 
وتاريــخ 1430/08/17هـــ كتابــة عــدل جــدة عــن وبعــرض الدعــوى علــى 
ــت  ــه تأجل ــى الدعــوى وعلي ــرد عل ــي لل ــب امهال ــه أجــاب اطل املدعــى علي
اجللســة ثــم يف جلســة أخــرى حضــر وكيــل املدعيــة ولــم يحضــر املدعــى 
عليــه وبســؤال املدعــي وكالــة عــن ســندات دفــع قيمــه الشــقة واحضــار 
املدعــى عليــه تأجلــت اجللســة ثــم يف جلســة أخــرى لــدي أنــا )00........00( 
القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة خلــف فضيلــة الشــيخ 
)........( عليــه ففــي يــوم األحــد املوافــق 1433/10/22هـــ افتتحت اجللســة 
الســاعة 00 : 10 وفيهــا حضــر )........( املدونــة هويتــه ووكالتــه ســابقا 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه بالرغــم مــن تبلغــه عــن طريــق وكيلــه يف يــوم 
األحــد املوافــق 1433/6/22هـــ وبتــاوة مــا مت ضبطــه ســابقًا صــادق 
عليــه وبســؤاله عــن موقــع الشــقة التــي مت االتفــاق علــى بيعهــا أجــاب 
قائــا هــي شــقة يف عمــارة بحــي )........( وبســؤاله عــن البينــة التــي وعــد 
بإحضارهــا أبــرز ســند قبــض مــن الصفقــة االولــى لاســتثمار والتطويــر 
العقــاري واملتضمــن مــا نصــه اســتلمنا مــن الســيدة )........( مبلــغ وقــدره 
عشــرة أالف ريــال ال غيــر نقــدًا بتاريــخ 11-3-1431هـــ بالرقــم ســند 
5134 وذلــك عــن مقابــل تكملــة عربــون شــقتن مقابــل بعــض يف دور 
واحــد الــدور الثانــي أو الرابــع يف عمــارة وســند قبــض مــن الصفقــة 
الســيدة  مــن  اســتلمنا  ونصــه  العقــاري  والتطويــر  لاســتثمار  االولــى 
بتاريــخ  غيــر  ال  ريــال  الــف  وخمســون  أربعمائــة  وقــدره  مبلــغ   )........(
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1431/3/13هـــ بالرقــم ســند 5141 عــن طريــق حوالــة نقديــة مســحوبة 
يف   533822 برقــم  مصــدق  شــيك  طريــق  عــن   )........( بنــك  علــى 
1431/3/13هـــ وذلــك مقابــل شــراء شــقة متليــك بحــي النســيم اجلديــد 
ــغ بعــد شــهرين وســند  ــال ويتــم دفــع باقــي املبل والباقــي 40000 الــف ري
وقــدره  مبلــغ  الســيدة)........(  مــن  اســتلمنا  ونصــه   )........( مــن  قبــض 
أربعــون الــف ريــال ألغيــر نقــدا بتاريــخ 1431/4/18هـــ بالرقــم ســند 
5264 وذلــك عــن )........( تكملــة مــا تبقــى مــن إجمالــي املبلــغ لشــقة 
متليــك يف حــي )........( يف عمــارة وعليــه جــرى تأجيــل اجللســة لتبليــغ 
املدعــى عليــه مــرة أخــرى ثــم يف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة أصالــة 
)........( ســعودية بالســجل رقــم )........( بهــا مــن قبــل زوج ابنتهــا )........( 
ســعودي بالســجل رقــم )........( ولــم يحضــر املدعــى عليــه وحيــث وردنــا 
خطــاب قســم محضــري اخلصــوم باحملكمــة برقــم 186410017 /33 
واملتضمــن أنــه مت التوجــه إلــى املوقــع وتبــن أن املؤسســة انتقلــت إلــى 
مــكان آخــر وبنــاء علــى ذلــك تعــذر التبليــغ لهــذا اليــوم الســبت املوافــق 
1434/1/3هـــ ولتبليــغ املدعــى عليــه عــن طريــق البحــث والتحــري جــرى 
تأجيــل اجللســة ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة واملدونــة 
هويتــه ووكالتــه ســابقًا ولــم يحضــر املدعــى عليــه ولــم يردنــا مــا يفيــد 
ــم يف جلســة أخــرى  ــل اجللســة ث ــه جــرى تأجي ــغ املدعــى علي ــه ولتبلي تبلغ
حضــر املدعــي وكالــة املدونــة هويتــه ووكالتــه ســابقًا وحضــر حلضــوره 
املدعــى عليــه وكالــة )........( ســعودي بالســجل رقــم )........( بصفتــه 
وكيــًا عــن بالوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل شــمال جــدة الثانيــة 
برقــم 33377433 يف 1433/11/14هـــ وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة 
ــة للــرد يف اجللســة القادمــة  عــن دعــوى املدعــي أجــاب قائــا أطلــب املهل
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كمــا جــرى تســليمه نســخة مــن املســتندات للجــواب عليهــا وعليــه جــرى 
تأجيــل اجللســة ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة املدونــة هويتــه 
ووكالتــه ســابقًا وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وكالــة املدونــة هويتــه 
ووكالتــه ســابقًا وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عمــا اســتمهل مــن أجلــه 
قــدم مذكــرة جوابيــة ونصهــا مــا يلــي : أواًل: تقدمــت املدعيــة ملؤسســة 
ــي بطلــب شــراء شــقتن متليــك لهــا وألحــد أقاربهــا ، قيمــة كل  موكل
شــقة خمســمائة ألــف ريــال، وقــد قامــت بدفــع قيمــة شــقة واحــدة فقــط 
أمــا الشــقة الثانيــة فإنهــا لــم تقــم بدفــع قيمتهــا، وهو ما أثبتته مســتندات 
املدعيــة نفســها، وعليــه فــإن املدعيــة لــم تقــل احلقيقــة كاملــة فقــد 
اشــترت شــقتن مــن مؤسســة موكلــي، ودفعــت قيمــة شــقة واحــدة 
فقــط. ثانيــًا: املدعيــة اســتلمت الشــقة ومفاتيحهــا، وســكنت هــي أو 
ــة بحــي )........( ــا املشــارك يف الشــراء يف الشــقتن، وهــي الواقع قريبه
بالــدور الثانــي مقابــل جامــع )........(. ثالثــًا: لقــد قامــت املدعيــة يف أصــل 
هــذه الدعــوى برفــع الدعــوى يف قســم شــرطة اجلامعــة علــى كل املدعــى 
عليــه هنــا ، ؛ وهــو الــذي بيــده العقــار يف ذلــك الوقــت ، إال أن لــم ُيطلــب 
يف هــذه القضيــة هنــا يف احملكمــة ، فلعــل اســقاطه مــن املطالبــة لصلــة 
القرابــة بينهمــا أو ألمــر يضمرانــه بينهمــا ، وقــد ســمعت املدعيــة إقــراره 
بحــق موكلــي يف الشــقة التــي اشــترتها الســيدة الكرميــة لــدى قســم 
شــرطة اجلامعــة ، كمــا أن هنالــك قضيــة مرفوعــة مــن موكلــي ضــد 
ــة القاضــي )........( ومرفــق لفضيلتكــم صــورة مــن  )........( لــدى فضيل
الائحــة التــي أجــاب بهــا لــدى فضيلــة القاضــي )........( والتــي يقــر فيهــا 
بحــق موكلــي يف الشــقق محــل الدعــوى، وعليــه فــإن ذلــك يــدل مبــا ال 
نحــو  بالتزامــه  أوفــى  قــد  موكلــي  أن  يف  الشــك  مجــااًل  ألحــٍد  يــدع 
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الســيدة، وإن كان لهــا مــن مطالبــة فهــي ضــد )........( وليــس ضــد 
موكلــي، إلقــراره بحــق موكلــي، وإخالــه مبــا التــزم بــه نحــو موكلــي 
ــأن يفــرغ الشــقق املذكــورة لــكل مــن يرســله  ــزم ب وحقوقــه، فقــد الت
موكلــي إليــه. رابعــًا: الســتجاء األمــر فإنــا نطلــب مــن فضيلتكــم 
إحضــار )........( وســؤاله عــن الشــقة ، ومــا هــو موقــف موكلــي مــن ذلــك 
عمــارة  يف  الشــقة  أن  لفضيلتكــم  أثبتــت  قــد  املدعيــة  أن  العلــم  مــع 
باســم)........(. خامســًا: إذا ثبــت لفضيلتكــم وهــو مــا أثبتنــاه لكــم ومــا 
)........( وثابــت بشــهادة  الشــيخ  لــدى فضيلــة  ثابــت باملضبوطــات  هــو 
الشــهود وبإقــرار يف حــق موكلــي يف الشــقة املباعــة فإنــه إن كان قــد 
اتفــق فيــه مــع املدعيــة علــى أمــر بينهمــا وأخــا بــه فيمــا بينهمــا ونحــن ال 
نعلــم عنــه فــإن العقــار موجــود، وإذا ثبــت حــق املدعيــة فــإن القاعــدة 
الشــرعية أن الدعــوى علــى مــن بيده العقار. وعليــــه نأمــل من فضيلتكم 
كل  عــن  وســؤاله   )........( حضــور  أطلــب   : أواًل   : يلــي  مبــا  احلكــم 
ــه قــد  ــًا: صــرف النظــر عــن الدعــوى، حيــث أن ــة. ثاني ــات القضي مجري
أدى مــا عليــه واســتلمت املدعيــة الشــقة، بــل قــد تبقــى علــى املدعيــة دفــع 
ــي إلــى  قيمــة الشــقة التــي اشــترتها مــن موكلــي ، لــم يســتلمها موكل
حينــه وبعرضــه علــى املدعــي وكالــة قــال أطلــب املهلــة للــرد يف اجللســة 
أخــرى حضــرت  ثــم يف جلســة  اجللســة  تأجيــل  جــرى  وعليــه  القادمــة 
يحضــر  ولــم   )........( رقــم  بالســجل  ســعودية   )........( أصالــة  املدعيــة 
املدعــى عليــه يحــي بالرغــم مــن تبلــغ وكيلــه باملوعــد يف اجللســة املاضيــة 
وبســؤال املدعيــة عمــا اســتمهل وكيلهــا مــن أجلــه قدمــت مذكــرة 
جوابيــة هــذا نصهــا : أواًل هــذا الــكام غيــر صحيــح حســب العقــد 
واإليصــاالت الدفــع امــا بالنســبة للشــقة االولــى وحتمــل الرقــم )4( وهــي 



289

باســم الســيد)........( وقــد مت شــرائها عــن طريــق التمويــل العقــاري مــن 
بنــك )........( وذللــك حســب العقــد املرفــق أمــا بالنســبة للشــقة الثانيــة 
وحتمــل الرقــم )3( وهــي باســم )........( وقــد مت دفــع املبلــغ بالكامــل 
للمدعــى عليــه حســب االيصــاالت املرفقــة. ثانيــًا: هــذا الــكام غيــر 
صحيــح لــم يتــم اســتام الشــقة اخلاصــة باســم  شــقة رقــم )3( بــل مت بيعهــا 
لشــخص اخــر وأظــن ان وكيــل املدعــي عليــه ال يعلــم أن الســيد )........( 
اقــر واعتــرف يف شــرطة اجلامعــة انــه اســتلم املبلــغ كامــا ولــم يســلم 
الشــقة رقــم )3( لوجــود خافــات مــع الســيد صاحــب االرض وخــروج 
املدعــي عليــه بكفالــة ويوجــد لدينــا صــورة مــن هــذه الكفالــة املرفقــة 
ثالثــًا: هــذا الــكام غيــر صحيــح ومرفــق يف ملــف القضيــة اعتــراف 
الســيد انــه اســتلم املبلــغ كامــل مــن الســيدة )........( ولــم يســلمها الشــقة 
وهــي شــقه رقــم )3( أمــا أنــه بســبب تشــابه األســماء أصبــح الســيد قريــب 
لــي وأن هنــاك مؤامــرة بينــي وبــن )........( ضــد فهــذه تهمــة انــا ال اســمح 
بهــا واريــد مــن فضيلتكــم تســجيلها واذا ثبــت غيــر ذلــك فلــن اتنــازل عــن 
إلــى القضــاء رابعــًا: فضيلــة الشــيخ  حقــي يف هــذه التهمــة وحتويلهــا 
تطويــل  يريــد  الشــرعي  ووكيلــه  الســيد)........(  أن  اعتقــد   )........(
القضيــة بــإدراج اســم ويوجــد يف ملــف القضيــة لديكــم اعتــراف امــام 
)........( يف شــرطة اجلامعــة انــه اســتلم املبلــغ بالكامــل ولــم يســلم الشــقة 
اكــرر  خامســا:  الوقــت.  ذلــك  يف  بكفالــة  منهــا  وخــرج   )3( رقــم 
لفضيلتكــم انــه يوجــد يف ملــف القضيــة اعتــراف انــه اســتلم املبلــغ ولــم 
يســلم الشــقة رقــم )3( وجميــع الســندات مرفقــه يف هــذا اخلطــاب. نطلــب 
مــن فضيلتكــم انصافنــا وقــد ُاخــذ منــي املبلــغ مــن غيــر وجــه حــق 
والضــرر الــذي اصابنــي مــن بيــع مــا منلــك حتــى نشــتري هــذه الشــقة ولــم 
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نســكن فيهــا غيــر املبالــغ التــي ألكثــر مــن ســنتن وانــا أدفعهــا لإليجــار 
وهــذه الشــقة قــد أفرغــت لرجــل آخــر لــذا أطلــب إلــزام املدعــى عليــه 
بدفــع املبلــغ الــذي أخــذه منــي وقــدره خمســمائة ألــف ريــال كمــا جــرى 
إجــراءات  ملــف  ضمنهــا  مــن  ووجــد  املعاملــة  أوراق  علــى  االطــاع 
االســتدالل الصــادر مــن مركــز شــرطة اجلامعــة وباالطــاع علــى اللفــة 
رقــم 12 واملتضمنــة مــا نصــه : الســؤال . هــل أنــت تعتــرف باســتام املبلــغ 
وقــدره خمســمائة ألــف ريــال مــن املــرأة املذكورة ؟ اجلواب . نعم اســتلمنا 
منهــا املبلــغ املشــار لــه أ . هـــ فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
بنــاًء علــى مــا ورد يف الفقــرة األولــى مــن املــادة اخلامســة واخلمســن مــن 
نظــام املرافعــات الشــرعية والئحتــه التنفيذيــة ونصهــا: ) إذا تبلــغ املدعــى 
عليــه لشــخصه أو وكيلــه الشــرعي يف القضيــة نفســها مبوعــد اجللســة 
أو أودع هــو أو وكيلــه مذكــرة بدفاعــه للمحكمــة قبــل اجللســة فيعــد 
احلكــم يف حقــه حضوريــًا ســواء أكان غيابــه قبــل قفــل بــاب املرافعــة أم 
بعــده( ومبــا أن املدعيــة ذكــرت يف دعواهــا أنهــا دفعــت للمدعــى عليــه 
مبلــغ وقــدره خمســمائة ألــف ريــال لكــي يفــرغ لهــا الشــقة رقــم )3( يف 
حــي )........( وأن املدعــى عليــه لــم يــف بهــذا االتفــاق وأنهــا تطلــب إلــزام 
املدعــى عليــه بإعــادة املبلــغ الــذي اســتلمه وقــدره خمســمائة ألــف ريــال 
ومبــا أن املدعــى عليــه أقــر باســتامه مــن املدعية مبلغًا وقدره خمســمائة 
ــال حســب مــا جــاء يف ملــف إجــراءات االســتدالل وألن االقــرار  ألــف ري
حجــة علــى املقــر وألن املــرء مؤاخــذ بإقــراره إذا صــدر منــه علــى الصفــة 
املشــروعة ومبــا أن املدعــى عليــه لــم يلتــزم بإفــراغ الشــقة للمدعيــة ومــا 
ذكــره وكيــل املدعــى عليــه مــن أن املبلــغ الــذي اســتلمه مت إفراغ الشــقة 
للمدعيــة وبقيــت شــقة أخــرى لــم تدفــع قيمتهــا فغيــر صحيــح حيــث 
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اشــترى الشــقة األخــرى زوج بنــت املدعيــة وعــن طريــق بنــك )........( ومت 
االفــراغ لــه وأمــا مــا دفعتــه املدعيــة فلــم يقــم املدعــى عليــه باإلفــراغ لهــا 
مــا اتفقــا عليــه وحيــث ذكــرت املدعيــة أن الشــقة املذكــورة قــد بيعــت 
علــى رجــل آخــر وأنهــا تطلــب إلــزام املدعــى عليــه بدفــع مــا أخــذه وجلميــع 
مــا تقــدم فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه حكمــًا حضوريــًا بــأن يدفــع 
للمدعيــة مبلغــا وقــدره خمســمائة ألــف ريــال حالــة بــدون مماطلــة وال 
تأخيــر وبعرضــه علــى املدعيــة قــررت القناعــة وأمــرت بإكمــال مــا يلــزم 
املــادة )4/176(  باحلكــم حســب  الغائــب  املدعــى عليــه  إبــاغ  حيــال 
واملــادة )178( مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الشــرعية وذلــك 
عــن طريــق محضــري اخلصــوم باحملكمــة ومــن حــن اســتام املدعــى 
عليــه صــورة مــن صــك احلكــم يحســب له ثاثــون يوما إلبــداء االعتراض 
علــى احلكــم فــإن مضــت هــذه املــدة ولــم يقــدم اعتراضــه فإنــه يســقط 
حقــه يف طلــب االســتئناف ويكتســب احلكــم القطعيــة وأغلقــت اجللســة 
الســاعة )11:30( وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آله وصحبه وسلم . حرر يف 1434/5/20هـ.
احلمــد هلل ، والصــاة والســام علــى رســول اهلل ، وبعــد : فقــد جــرى 
اطاعنــا نحــن رئيــس وعضــوي الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
بعــدد  واملســجل  بجــدة  العامــة  باحملكمــة  القاضــي   )........( الشــيخ 
ضــد   )........( دعــوى  املتضمــن  1434/5/25ه  وتاريــخ   )34220791(
)........( واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــة وبدراســة الصــك وصــورة ضبطه 
والائحــة االعتراضيــة تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم. وصلــى 

ــه وصحبــه وســلم . ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين اهلل عل
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