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: 34295094 تاريُخه: 1433/4/28هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3346027

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
33308896 تاريخه: 1434/7/11هـ

 - املرافعــة  أثنــاء  التوكيــل   - لألجنبــي  األجنبــي  وكالــة   - قــرض 
القضــاء بالشــاهد واليمــن - الترجيــح بــن البينــات- رفــض شــهادة 
األجيــر اخلــاص- تعديــل الشــاهد- احلكــم بصــرف النظر عــن الدعوى. 

1- القضاء بالشاهد واليمن يف األموال هو مذهب املالكية والشافعية 
واحلنابلــة والظاهريــة وبــه قــال الصحابــة أبوبكــر وعمــر وعثمــان وعلــى 
وغيرهــم ومــن التابعــن عمــر بــن عبدالعزيــز وشــريح واحلســن وفقهــاء 

املدينــة الســبعة وغيرهــم .
2- عــن ابــن عبــاس رضــى اهلل عنهمــا أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
)قضــي بيمــن وشــاهد( أخرجــه مســلم واحمــد وأبــو داود وابــن ماجــه.
3- عــن جابــر بــن عبــداهلل رضــي اهلل عنــه أن النبــي صلــى اهلل عليــه ســلم 

)قضــى بيمــن وشــاهد( أخرجــه احمــد والترمــذي وابــن ماجــه .
4- أخــرج اإلمــام احمــد والدارقطنــى والبيهقــي ومالــك والشــافعي عــن 
جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه عــن أميــر املؤمنــن علــى بــن أبــى طالــب 
رضــي اهلل عنــه )أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى بشــهادة 
شــاهد واحــد وميــن صاحــب احلــق( وذكــره الترمــذي عــن جعفــر بــن 
محمــد عــن أبيــه عــن أميــر املؤمنــن علــي رضــي اهلل عنــه وأنــه قضــى بــه 

يف العــراق .
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5- أخــرج ابــن ماجــه أن رســول اهلل صلــي اهلل عليــه وســلم أجــاز شــهادة 
الرجــل وميــن الطالــب .

6- قــال املــاوردي : ) ويــدل عليــه انعقــاد اإلجمــاع فقــد قضــى علــي 
بــن أبــي طالــب بالكوفــة باليمــن مــع الشــاهد علــى املنبــر معنــاه : أنــه 
احلــف املدعــى قائمــا علــى املنبــر وروى أبــو الزنــاد عــن عبــداهلل بــن عامــر 
قــال شــهدت رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم وأبــا بكــر وعمــر يقضــون 
باليمــن مــع الشــاهد وأخبــر يحيــى أنــه قــال بــه : كعــب وزيــد بــن 
ثابــت وقضــى بهــا عمــر بــن عبدالعزيــز وكتــب إلــى خلفائــه يف جميــع 
األمصــار ومثــل هــذا العمــل املشــهور إذا لــم يعــارض باخلــاف كان 

إجماعــًا وحجابــًا قاطعــًا( .
7- جــاء يف كشــاف القنــاع )324/15( : ) ويقبــل يف مــال ومــا يقصــد بــه 
املــال كالبيــع وأجلــه .. رجــان أو رجــل وامرأتــان أو رجــل وميــن املدعــي 
ملــا روى ابــن عبــاس أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى باليمــن 
مــع الشــاهد .. وألن املدعــي هنــا قــوي جانبــه بالشــاهد وظهــر صدقــه 

أشــبه صاحــب اليــد واملنكــر لقــوة جانبــه(.
8- جــاء يف الشــرح املمتــع البــن عثيمــن )450/15( : ) قولــه : رجــان أو 
رجــل وامرأتــان أو رجــل وميــن املدعــي . ثاثــة أنــواع مــن البينــات رجان 
ــان أو رجــل وميــن املدعــي ، أمــا رجــل وميــن املدعــي ..  أو رجــل وامرأت
فحديــث ابــن عبــاس الــذي أخرجــه مســلم ، وحكــم الرســول صلــى اهلل 

عليــه وســلم دليــل ألنــه مشــرع عليــه الصــاة والســام( .
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ادعــى وكيــل املدعــي علــى املدعــى عليــه وكالــة بــأن موكلــه أقــرض 
املدعــى عليــه أصالــة ثالثمائــة وخمســة وتســعني ألــف ريــال مبوجــب 
ــغ ، أجــاب  ــه بســداد هــذا املبل ــزام املدعــى علي ــب إل شــيك مصــريف ، طل
املدعــى عليــه وكالــة بصحــة اســتالم موكلــه للشــيك املذكــور ، دفــع 
املدعــى عليــه وكالــة بــأن هــذا الشــيك ســداد لقــرض ســابق أقرضــه 
موكلــه للمدعــي أصالــة ، أنكــر املدعــي وكالــة هــذا الدفــع ، أحضــر 
 ، الشــهادة  تدويــن  جــرى   ، الدفــع  علــى صحــة  شــاهدا  عليــه  املدعــى 
بعــرض الشــاهد وشــهادته علــى املدعــي وكالــة قــال الشــاهد ال أعرفــه 
وشــهادته غيــر صحيحــة ، جــرى تعديــل الشــاهد ، قــرر املدعــي وكالــة 
أن لديــه شــهودًا علــى صحــة دعــواه ، أحضــر شــهوده وشــهدوا مبــا لديهــم 
، لــم يظهــر للمحكمــة أن الشــهادة موصلــة ، طلــب مــن املدعــى عليــه 
أصالــة اليمــني تكملــة لبينتــه ، حلــف املدعــى عليــه أصالــة اليمــني ، 
صــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي وإخــالء ســبيل املدعــى 
عليــه مــن هــذه الدعــوى ، اعتــرض املدعــي وكالــة ، لوحــظ علــى احلكــم 
مــن محكمــة االســتئناف ، حضــر املدعــي أصالــة وقــرر أن أســاس املبلــغ 
املدعــى بــه ليــس قرضــة وإمنــا مــن أجــل أن يقــوم املدعــى عليــه أصالــة 
بجلــب بضاعــة مــن اخلــارج وللمدعــي أصالــة 60% مــن األربــاح ، جــرى 
ســؤال املدعــي اصالــة البينــة علــى مــا ذكــره مؤخــرًا ، قــرر أنــه ال بينــة 
ــه ســوى الشــيك املذكــور ،  ــه وأن االتفــاق كان شــفهيا وليــس لدي لدي
مبــا أن املدعــي ال بينــة لديــه علــى أن التعامــل عبــارة عــن اتفــاق شــراكة 
ومبــا أن املدعــى عليــه حلــف اليمــني ســابقا لــم يظهــر للقاضــي خــالف مــا 
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العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض برقــم 3346027 وتاريــخ 1433/01/17هـــ  املقيــدة 
يــوم   ففــي  1433/01/17هـــ   وتاريــخ   33118373 برقــم  باحملكمــة 
ــى الســاعة 06  االثنــني املوافــق 1433/03/21هـــ افتتحــت اجللســة األول
مــن  الصــادرة   ... ... ميانــي اجلنســية رقــم اإلقامــة  : 09  وفيهــا حضــر 
رأس تنــورة بالوكالــة عــن ...  ميانــي اجلنســية رقــم اإلقامــة ... مبوجــب 
الوكالــة رقــم 1938 يف 1433/1/3هـــ الصــادرة مــن كتابــة عــدل وزارة 
الداخليــة وفيهــا حــق املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة واملخاصمــة وحضــور 
ــول  ــح وقب ــرد واإلقــرار واإلنــكار والصل اجللســات وإقامــة الدعــاوى وال
األحــكام وردهــا ونفيهــا وطلــب االســتئناف وادعــى علــى احلاضــر معــه 
...  ســعودي اجلنســية رقــم الســجل املدنــي ... بصفتــه وكيــال عــن ... 
ســعودي اجلنســية رقــم الســجل املدنــي ... مبوجــب الوكالــة رقــم 11634 
الريــاض  الثانيــة يف  العــدل  مــن كتابــة  الصــادرة  يف 1333/2/13هـــ 
ــة واملخاصمــة وإقامــة الدعــاوى  ــة واملدافع ــة واملرافع ــا حــق املطالب وفيه
وقبــول  وطلــب  والصلــح  واإلنــكار  واإلقــرار  عليهــا  والــرد  وســماعها 
احلكــم ونفيــه واالعتــراض عليــه وطلــب التمييــز قائــال يف حتريــر دعــواه 
إن املدعــي أخــي وهــو ســجني يف مبالــغ ماليــة واالختــالف يف االســم عائد 
عنــد إصــدار اإلقامــة وقــد أقــرض موكلــي املدعــى عليــه أصالــة مبلغــا 

حكــم بــه - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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قــدره ثالثمائــة وخمســة وتســعون ألــف ريــال قرضة حســنة مبوجب شــيك 
مصــريف مســحوب علــى البنــك األهلــي أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بســداد 
هــذا املبلــغ ملوكلــي علمــا أنــه اآلن يف الســجن مســجون يف مبلــغ قــدره 
مليونــا ريــال تقريبــا هــذه دعــواي وبعــرض مــا جــاء يف دعــوى املدعــي 
علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال مــا ذكــره املدعــي وكالــة مــن اســتالم 
قــد  موكلــي  كان  املبلــغ  هــذا  ولكــن  فصحيــح  للشــيك  موكلــي 
أقرضــه للمدعــي وهــذا الشــيك ســداد للقــرض هكــذا ذكــر وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال الصحيــح مــا جــاء يف دعــواي وموكلــي 
لــم يقتــرض مــن املدعــى عليــه أي مبلــغ هكــذا ذكــر وبعــد ذلــك جــرى 
ســؤال املدعــى عليــه ألديــك بينــة علــى دعــواك فأجــاب قائــال لــدي بينــة 
وهــي شــاهد حاضــر اآلن أطلــب ســماع شــهادته هكــذا أجــاب وأحضــر 
للشــهادة ... اجلنســية رقــم الســجل املدنــي ... صــادر الدمــام وبســؤاله عمــا 
لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد بأنــه قبــل ســنتني تقريبــا كنــت أنــا واملدعــى 
عليــه واملدعــي يف بيــت املدعــى عليــه حيــث أن املدعــي يطلــب مــن املدعى 
عليــه مبلغــا قــدره اربعمائــة وخمســة آالف ريــال ســلفة فقــام بتســليمه 
مبلــغ قــدره مائتــان وخمســون آلــف ريــال بعــد أســبوع ثــم يف األســبوع 
الثانــي تقريبــا ســلمه مائــة وخمســة وخمســني آلــف ريــال وســلم املدعــي 
للمدعــى عليــه شــيك مببلــغ قــدره أربعمائــة وخمســة أالف ريــال ضمانــا 
حلقــه وقــد قــام املدعــي بتســليم املدعــى عليــه شــيك مصــريف مســحوب 
ثالثمائــة  قــدره  الشــيك  مبلــغ  للقــرض وكان  ســداد   ... البنــك  علــى 
وخمســة وتســعون ألــف ريــال بتاريــخ 7/7/ 2010م تقريبــا هكــذا شــهد 
وبعــرض الشــاهد ومــا جــاء يف شــهادته علــى املدعي وكالة قال الشــاهد 
ــح وبعــد ذلــك جــرى ســؤال  ــر صحي ال أعرفــه ومــا جــاء يف شــهادته فغي
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املدعــى عليــه وكالــة عــن الشــيك املســلم ملوكلــه مــن املدعــي وهــل لديــه 
زيــادة بينــة فأجــاب قائــال: الشــيك موكلــي لــم يعثــر عليــه ورقــم الشــيك 
واحــد وســتون مســحوب مــن مصــرف ... بتاريــخ 1430/4/22هـــ وميكــن 
طلبــه مــن املدعــي وليــس لــدى موكلــي ســوى الشــاهد احلاضــر هكــذا 
أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال ســأراجع موكلــي ودفتــر 
الشــيكات اخلــاص بــه هكــذا ذكــر بعــد ذلــك والنتهــاء وقــت اجللســة 
جــرى رفعهــا وأفهمــت املدعــى عليــه وكالــة  بإحضــار مزكيني للشــاهد 
وحضــور موكلــه يف اجللســة القادمــة وحــدد املوعــد القــادم يــوم الثالثــاء 
املوافق 1433/4/6هـ  الســاعة احلادية عشــر والنصف ويف يوم  الثالثاء 
املوافــق 1433/04/06 هـــ  حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليه وكالة 
كمــا حضــر املدعــى عليــه أصالــة ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ... وبعــرض مــا مت ضبطــه ســابقًا علــى املدعــى عليــه أصالــة 
قــال مــا ذكــره موكلــي كلــه صحيــح بعــد ذلــك قــال املدعــى عليــه 
وكالــة املزكــني موجوديــن اآلن و أطلــب ســماع شــهادتهما وأحضــر 
للشــهادة ... مينــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ... صــادر الريــاض و ... 
مصــري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ... صــادر الريــاض وبســؤالهما 
و  للطرفــني  قرابتهمــا  و  ســكنهما  مقــر  و  عملهمــا  و  عمرهمــا  عــن 
الشــاهد و مــا لديهمــا مــن شــهادة فقــال األول عمــري 34 ســنة و أعمــل 
يف شــركة ... للشــحن وصاحــب املؤسســة هــو املدعــى عليــه أصالــة و 
قــال الثانــي عمــري 40 ســنة وأعمــل يف شــركة ...  للشــحن وصاحــب 
املؤسســة هــو املدعــى عليــه وقــاال جميعــًا نحــن نعمــل لــدى الشــركة وال 
ــا آخــر غيــر ذلــك هكــذا ذكــرا و نظــرًا لعملهمــا يف شــركة  عمــل لن
املدعــى عليــه أفهمــت املدعــى عليــه بإحضــار مزكيــني آخريــن بعــد 
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ذلــك جــرى ســؤال املدعــى  وكالــة عــن دفتــر الشــيكات فقــال لقــد 
راجعــت موكلــي و أفــاد مبــا ذكرتــه يف الدعــوى ودفتــر الشــيكات 
موجــود يف منــزل املدعــي ولــم أطلــع عليــه هكــذا ذكــر والنتهــاء وقــت 
اجللســة جــرى رفعهــا وحــدد املوعــد القــادم يــوم 1433/04/27هـــ الثالثاء 
ــاء املوافــق 1433/04/27 هـــ  حضــر  ــوم  الثالث الســاعة العاشــرة ويف ي
املدعــي وكالــة... واملدعــى عليــه أصالــة ووكيلــه وبســؤال املدعــى عليــه 
عــن املزكيــني أحضــر للشــهادة ... ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم 
... و... ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ... وبســؤالهما عــن عمرهمــا 
ومقــر ســكنهما وعملهمــا وعالقتهمــا للطرفــني والشــاهد ومــا لديهمــا 
مــن شــهادة أجــاب األول قائــال عمــري 22 ســنة وأعمــل لــدى شــركة 
... للذهــب واملجوهــرات وأســكن يف حــي ... واملدعــى عليــه والشــاهد 
مــن القرابــة البعيــدة وال قرابــة مــع املدعــي وأجــاب الثانــي قائــال عمــري 
23 ســنة وأعمــل يف ســوبر ماركــت ....... وأســكن يف حــي ... واملدعــى 
عليــه والشــاهد مــن القبيلــة وال قرابــة لــي مــع املدعــي وشــهد كل واحــد 
منهمــا مبفــرده قائــال أشــهد مبــا أن الشــاهد ... عــدل ثقــة هكــذا شــهدا 
بعــد ذلــك جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن املبلــغ املتبقــي وهــو عشــرة آالف 
ريــال فقــال مت حتويلهــا عــن طريــق البنــك وســأحضر مــا يثبــت التحويــل 
يف اجللســة القــادة بعــد ذلــك جــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن تاريــخ شــيك 
الضمــان ورقمــه فقــال الشــيك مســحوب علــى مصــرف ... برقــم 15 فيمــا 
أظــن وتاريــخ 1430/4/22 هـــ هكــذا ذكــر بعــد ذلــك أفهمــت املدعــي 
وكالــة بإحضــار كعــب الشــيكات الصــادرة مــن موكلــه مــن مصــرف 
... بالتاريــخ املذكــور لــذا جــرى رفــع اجللســة وحــدد املوعــد القــادم يــوم 
الســبت املوافــق 1433/5/22 هـــ الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف ويف 
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يــوم  الســبت املوافــق1433/05/22 هـــ  حضــر املدعــي وكالــة ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه وبســؤال املدعــي وكالــة عــن دفتــر الشــيكات 
فأجــاب قائــال الدفتــر وجدتــه ولكــن الكعــوب لــم يكتــب فيهــا شــيء 
ومســتعد بإحضــار الدفتــر يف اجللســة القادمــة هكــذا ذكــر وأثنــاء ذلك 
حضــر املدعــى عليــه وبســؤاله عــن ســبب االختالف يف رقم الشــيك الذي 
ذكــره حيــث ذكــر يف اجللســة األولــى رقمــا يختلف عــن الرقم املذكور 
يف اجللســة الســابقة وإثبــات التحويــل فأجــاب قائــال الشــيك رقمــه 15 
وأنــا لــم احضــر اجللســة األولــى وإمنــا وكيلــي وأمــا إثبــات التحويــل فــإن 
املدعــي مقــر بذلــك فيمــا أعلــم ومرفــق صــورة مــن احلــواالت هكــذا 
ذكــر وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال صحيــح أن موكلــي 
حــول مبلــغ قــدره عشــرة آالف للمدعــى عليــه بنــاء علــى طلــب منــه وهــي 
تابعــة للقــرض هكــذا ذكــر والنتهــاء وقــت اجللســة  جــرى رفعهــا وحــدد 
املوعــد القــادم يــوم الثالثــاء 1433/06/17هـــ الســاعة التاســعة ويف يــوم  
الثالثاء املوافق 1433/06/17 هـ افتتحت اجللســة اخلامســة الســاعة 00 
: 09  وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه وكالــة كمــا حضــر 
... ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ... وقــرر املدعــي وكالــة املخــول 
لــه يف وكالتــه حــق توكيــل الغيــر بــأن احلاضــر .... وكيــل عنــه بصفتــه 
وكيــال عــن املدعــي يف كل مــا هــو مخــول بــه يف الوكالــة وبســؤال 
ــه  ــر أحضرت ــال الدفت ــر الشــيكات أجــاب قائ ــة عــن دفت املدعــي وكال
ولــم أجــد غيــر دفتــر واحــد هكــذا أجــاب وأبــرز دفتــر شــيكات علــى 
مطبوعــات مصــرف ..... يبــدأ برقــم 26 وينتهــي برقــم 75 ولــم يــدون 
ــك جــرى ســؤال الطرفــني  ــى كعــوب الشــيكات أي كالم بعــد ذل عل
ألديكمــا زيــادة أقــوال أو بينــات فقــاال جميعــا ليــس لدينــا مــا نذكــره 
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هكــذا ذكــرا ولــذا جــرى رفــع اجللســة وأفهمــت املدعــى عليــه وكالــة 
بحضــور موكلــه يف اجللســة القادمــة ألداء اليمــني وحــدد املوعــد القــادم 

يــوم اإلثنــني 1433/7/7هـــ الســاعة احلاديــة عشــر والنصــف
ويف يــوم  اإلثنــني املوافــق 1433/07/07 هـــ افتتحــت اجللســة السادســة 
الســاعة 30 : 11   وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ... واملدعــي وكالــة ... 
واملدعــى عليــه أصالــة ... ووكيلــه ... وقــال املدعــى عليــه أصالــة اتضــح 
لــي أن الشــيك رقمــه 61 هكــذا ذكــر بعــد ذلــك قــال املدعــي وكالــة 
... هنــاك شــهود علــى أن املبلــغ قــرض وليــس ســداد للديــن وهــم ...  و... 
و... و... و... و... ومســتعد بإحضارهــم يف اجللســة القادمــة هكــذا ذكــر 
لــذا قــررت رفــع اجللســة دون أخــذ ميــني املدعــى عليــه حتــى ســماع الشــهود 
وحــدد املوعــد القــادم يــوم اإلثنــني 1433/7/21هـــ الســاعة الثانيــة عشــر 
املدعــي  حضــر  املوافق1433/07/21هـــ   اإلثنــني  يــوم  ويف  والنصــف 
وكالــة .... واملدعــي وكالــة ... واملدعــى عليــه أصالــة ... ووكيلــه ... 
وبســؤال املدعــي وكالــة عــن شــهوده فأجــاب قائــال لدي شــاهدين أطلب 
ســماع شــهادتهما هكــذا أجــاب وأحضــر للشــهادة  ...... مينــي اجلنســية 
مبوجب إقامة رقم ... و... ميني اجلنســية مبوجب إقامة رقم ... وبســؤالهما 
عمــا لديهمــا مــن شــهادة شــهد األول قائــال إنــه قبــل ســتة أشــهر تقريبــا 
... بعــد  ... الواقــع يف  أنــا و... و... و... و... وغيرهــم يف منــزل  اجتمعنــا 
ــي اســتلمت مــن ...  صــالة املغــرب وحصــل نقــاش بــني ... و... وقــال ... إن
مبلغــا وقــدره مائــة وخمســون ألــف ريــال وال أعلــم مــا أســاس املبلــغ أو ملــن 
هكــذا شــهد وشــهد الثانــي قائــال إنــه قبــل أربعــة أشــهر تقريبــا اجتمعنــا 
أنــا و...  ومعــه شــخص آخــر و... و ... و... وغيرهــم يف منــزل ... الواقــع يف 
حــي ..... بعــد صــالة املغــرب وحصــل نقــاش حــول املبالــغ املختلــف فيهــا 
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بــني ... و... ومت االتفــاق علــى االجتمــاع لــدى ...  ومت االجتمــاع عنــده بعــد 
أســبوع وحصــل نقــاش حــول املبالــغ وقــد أقــر ... باســتالم مبالــغ مــن ... 
دون حتديــد مبالــغ معينــة وأنــه يوجــد حســابات بينهــم وطلــب املســتضيف 
اختيــار ضمــني مــن كال الطرفــني فخرجنــا وال أعلم مــا حصل بعد ذلك 
هكــذا شــهد بعــد ذلــك قــال املدعــي وكالــة لــدي شــاهد ثالــث وأحضــر 
للشــهادة ... مينــي اجلنســية مبوجــب إقامــة رقــم ... وبســؤاله  عمــا لديــه مــن 
شــهادة قــال أشــهد بأنــه قبــل ســتة أشــهر تقريبــا اجتمعــت أنــا  و... ومعــه 
شــخص آخــر و... و ... و... و... يف منــزل ... مــن أجــل إنهــاء النــزاع احلاصــل 
بــني عمــي املدعــي واملدعــى عليــه ... وقــد أقــر املدعــى عليــه باســتالم 
مبالــغ منهــا 150ألــف ريــال ســلمتها لــه أنــا نقــدا ومبلــغ 395 ألــف ريــال 
مبوجــب شــيك ومائــة ألــف ريــال ولكنــه ذكــر وجــود حســابات بينهمــا 
وأنــا ال أعلــم مــا أســاس هــذه املبالــغ وهــل هــي جتــارة أو قــرض وطلــب 
املســتضيف اختيــار ضمينــني ونظــرا لعــدم اســتعدادنا إلحضــار ضمــني 
رفضنــا ذلــك هــذا مــا لــدي مــن شــهادة وبــه أشــهد هكــذا شــهد وبعــد 
ذلــك جــرى ســؤال املدعــي وكالــة... هــل الشــهود اآلخريــن سيشــهدون 
مبثــل شــهادة مــن حضــر فأجــاب قائــال نعــم هكــذا أجــاب وبعــرض 
الشــهود ومــا جــاء يف شــهادتهم علــى املدعــى عليــه فقــال الشــهود ال 
أعرفهــم ومــا جــاء يف شــهادتهم مــن ذكــر ملبالــغ محــددة غيــر صحيــح 
بــل أنــا ذكــرت أن بيننــا حســابات فقــط هكــذا أجــاب والنتهــاء وقــت 
اجللســة جــرى رفعهــا وحــدد املوعــد القــادم يــوم الثالثــاء 1433/7/29هـــ 
الســاعة 1 ظهــرا ويف يــوم  الثالثــاء املوافــق1433/07/29 هـــ حضــر 
املدعيــان بالوكالــة ... و... وحضــر حلضورهمــا املدعــى عليــه أصالــة  
وقــال املدعــي وكالــة ... الشــاهد ...  حاضــر ولديــه أقــوال أطلــب ســماع 
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شــهادته هكــذا ذكــر وحضــر الشــاهد وبســؤاله عمــا لديــه فأجــاب 
قائــال إن املدعــي وكالــة ذكــر يف االجتمــاع مبالــغ منهــا مائــة ألــف 
ومائــة وخمســني ألــف وشــيك مببلــغ وقــدره ثالثمائــة وخمســة وتســعون 
ألــف ريــال وصــادق املدعــى عليــه علــى اســتالمه لهــذه املبالــغ ولكنــه 
ذكــر وجــود حســابات بينهمــا وهــذا مــا لــدي هكــذا أجــاب بعــد ذلــك 
طلبــت مــن املدعــى عليــه اليمــني واســتعد بأدائهــا فأذنــت لــه فحلف قائال 
)واهلل بــأن املبلــغ املدعــى بــه البالــغ قــدره ثالثمائــة وخمســة وتســعون ألفــا 
املســلم لــي مــن املدعــي مبوجــب شــيك مصــريف مســحوب علــى مصــرف 

األهلــي هــو ســداد لدينــي الثابــت بذمتــه ( هكــذا حلــف
 فبنــاًء علــى مــا تقــدم وملــا جــاء يف شــهادة الشــاهد املعــدل حســب األصول 
الشــرعية ومبــا أن املدعــى عليــه أدى اليمــني بالصفــة املذكــورة بعاليــه 
وهــو  األمــوال  واليمــني  جائــز شــرعًا يف  بالشــاهد  القضــاء  أن  ومبــا 
مذهــب املالكيــة والشــافعية واحلنابلــة والظاهريــة وقــال بــه الصحابــة 
رضــوان اهلل عليهــم أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي وزيــد وجابــر وأبــو 
العزيــز وشــريح  بــن عبــد  التابعــني عمــر  وابــن عبــاس و مــن  هريــرة  
واحلســن وفقهــاء املدينــة الســبعة وعبــد اهلل بــن عتبــة وأبــو ســلمه ابــن 
عبــد الرحمــن وإيــاس وغيرهــم وجــاء عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا 
يف احلديــث الــذي أخرجــه مســلم وأحمــد  وأبــو داود وابــن ماجــه أن 
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم )قضــى بيمــني وشــاهد( وهــذا احلديــث 
نــص يف جــواز القضــاء بالشــاهد واليمــني فلــو كان القضــاء بالشــاهد 
مــع اليمــني غيــر جائــز ملــا جــاز للنبــي صلــى اهلل وعليــه وســلم أن يقضــي 
بــه ثــم يســكت دون بيــان لعــدم جــواز القضــاء بذلــك كمــا أخــرج أحمــد 
و الترمــذي وابــن ماجــه مــن حديــث جابــر بــن عبــد اهلل رضــي اهلل عنــه 
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أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى باليمــني مــع الشــاهد كمــا 
أخــرج أحمــد والــدار قطنــي والبيهقــي ومالــك والشــافعي عــن جعفــر ابــن 
محمــد عــن أبيــه عــن أميــر املؤمنــني علــي رضــي اهلل عنــه )أن رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى بشــهادة شــاهد واحــد وميــني صاحــب احلــق( 
وذكــره الترمــذي عــن جعفــر ابــن محمــد عــن أبيــه عــن أميــر املؤمنــني 
علــي رضــي اهلل عنــه وأنــه قضــى بــه يف العــراق كمــا أخــرج ابــن ماجــه 
عــن ســّرق أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم أجــاز شــهادة الرجــل 
ــه فقــد  وميــني الطالــب كمــا أن القضــاء بالشــاهد واليمــني مجمــع علي
قضــى بــه اخللفــاء األربعــة وعــدد كثيــر مــن الصحابــة ولــم يخالفهــم 
يف ذلــك أحــد فيكــون إجماعــًا وهــو إجمــاع ســكوتي قــال املــاوردي 
)ويــدل عليــه انعقــاد اإلجمــاع فقــد قضــى علــي بــن أبــي طالــب بالكوفــة 
باليمــني مــع الشــاهد علــى املنبــر معنــاه أنــه أحلــف املدعــي قائمــًا علــى 
املنبــر و روى أبــو الزنــاد عــن عبــداهلل بــن عامــر قــال شــهدت رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم وأبــا بكــر وعمــر يقضــون باليمــني مــع الشــاهد 
وأخبــر يحيــى أنــه قــال بهــا كعــب وزيــد بــن ثابــت وقضــى بهــا عمــر 
بــن عبــد العزيــز وكتــب إلــى خلفائــه يف جميــع األمصــار ومثــل هــذا 
العمــل املشــهور إذا لــم يعــارض باخلــالف كان إجماعــًا وحجابــًا قاطعــًا( 
وجــاء يف كشــاف القنــاع 324/15 )ويقبــل يف مــال ومــا يقصــد بــه املــال 
كالبيــع وأجلــه ..رجــالن أو رجــل وامرأتــان أو رجــل وميــني املدعــي ملــا 
روى ابــن عبــاس أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى باليمــني مــع 
الشــاهد ..وألن املدعــي هنــا قــوي جانبــه بالشــاهد وظهــر صدقــه أشــبه 
صاحــب اليــد واملنكــر لقــوة جانبــه( وجــاء يف الشــرح املمتــع للشــيخ 
محمــد بــن صالــح العثيمــني 450/15) قولــه رجــالن أو رجــل وامرأتــان 
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أو رجــل وميــني املدعــي ثالثــة أنــواع مــن البينــات رجــالن أو رجــل وامرأتــان 
أو رجــل وميــني املدعــي أمــا رجــل وميــني املدعــي فلحديــث ابــن عبــاس 
الــذي أخرجــه مســلم وحكــم الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم حكــم 
ــد صحــة  ــه الصــالة والســالم( ومبــا أن ممــا يؤي ــه مشــرع علي ــل ألن ودلي
ــغ قــدره عشــرة آالف ريــال مــن  ــة مبل مــا ذكــره املدعــى عليــه هــو حوال
املدعــي للمدعــى عليــه ولــم يذكرهــا املدعــي وكالــة يف طلبــه رغــم 
إقــرار ه بكونهــا مــن القــرض ومبــا أن بينــة املدعــى عليــه موصلــة وال 
ــه يدعــي أمــرا  ــى فــرض ثبوتهــا ألن املدعــى علي ــة املدعــي عل ــرة ببين عب
ناقــال للحــق ولــم ينــف اســتالمه للمبلــغ املدعــى بــه  مــن املدعــي وشــهود 
املدعــي وكالــة لــم يثبتــوا أمــرا جديــدا بــل ولــم يعلمــوا ما أســاس التعامل 
ــة مــن  بــني املدعــي واملدعــى عليــه ومت ســماع مــا ذكــره املدعــي وكال
بينــة الحتمــال وجــود وقائــع مؤثــرة وخصوصــا مــع وجــود شــاهد واحــد 
للمدعــى عيلــه فقــط  وجلميــع مــا تقــدم فقــد أخليــت ســبيل املدعــى عليــه 
مــن هــذه الدعــوى وبعــرض احلكــم علــى املدعيــني بالوكالــة قــررا عــدم 
قناعتهمــا بــه وطالبــا بتدقيــق احلكــم واســتعدا بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة 
وأفهمــا بأنــه لهمــا مــدة قدرهــا ثالثــون يــوم لتقــدمي اعتراضهمــا اعتبــارا 
مــن تاريــخ اســتالم صــورة مــن نســخة احلكــم وإذا مضــت املــدة احملــددة 
لالعتــراض ولــم يقدمــا الئحتهمــا فيهــا ســقط حقهمــا يف االســتئناف 
واكتســب احلكــم القطعيــة وحــدد موعــد تســليم صــورة نســخة احلكــم 
ــة ظهــرا ومت إقفــال اجللســة الســاعة الواحــدة  ــوم الســاعة الثاني هــذا الي
والنصــف ظهــرا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/07/29 هـــ
العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
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بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالرياض/املســاعد برقــم 3346027 وتاريــخ 1433/01/17هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 33118373 وتاريــخ 1433/01/17هـــ ففــي 
مــن  املعاملــة  عــادت  حيــث  1433/11/15هـــ  املوافــق  االثنــني  يــوم  
محكمــة االســتئناف مبوجــب خطــاب رئيــس محكمــة االســتئناف رقــم 
331753042 يف 1433/10/29هـــ  وبرفقهــا قــرار املالحظــة الصــادر 
مــن الدائــرة اخلامســة لتمييــز القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف 
بالريــاض برقــم  33428380  يف 1433/10/16هـــ ونــص احلاجــة منــه ) 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
لوحــظ مــا يلــي: 1ـ لــم جنــد أن فضيلتــه حكــم مبــا قــرره مــن إخــالء 
ســبيل وال بــد مــن ذلــك 2ـ تصحيــح بعــض األخطــاء الكتابيــة يف الضبــط 
والصــك(  وعليــه فقــد حكمــت بإخــالء ســبيل املدعــى عليــه مــن هــذه 
الدعــوى علمــا أن لفظــة  احلكــم ســقطت ســهوا مــن الكاتــب وأمــا 
ــا يف  ــة فقــد مت تعديله ــة مــن أخطــاء كتابي مــا جــاء يف املالحظــة الثاني
الصــك وأمــا الضبــط فيتعــذر ذلــك لصعوبــة إحضــار أطــراف الدعــوى 
ومــن قــام بالتوقيــع علــى الضبــوط  وبذلــك مت إكمــال الــالزم حيــال 
مالحظــة أصحــاب الفضيلــة وأمــرت بإحلــاق ذلــك علــى صــك احلكــم 
وســجله  وبــاهلل التوفيــق. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــه وســلم . حــرر يف  1433/11/15 هـــ. ــه وصحب ــى آل وعل
العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالرياض/املســاعد برقــم 3346027 وتاريــخ 1433/01/17هـــ  
ــخ 1433/01/17هـــ  ففــي  ــدة باحملكمــة برقــم 33118373 وتاري املقي
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مــن  املعاملــة  عــادت  حيــث  هـــ  املوافــق1434/01/10  الســبت  يــوم 
محكمــة االســتئناف مبوجــب خطــاب رئيــس محكمــة االســتئناف رقــم 
331753042 يف 1433/10/29هـــ  وبرفقهــا قــرار املالحظــة الصــادر 
مــن الدائــرة اخلامســة لتمييــز القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف 
بالريــاض برقــم  33471201  يف 1433/12/01هـــ ونــص احلاجــة منــه ) 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
ــة  ــة املقدمــة مــن املدعــي وكال ــه ورد يف الالئحــة االعتراضي لوحــظ  أن
أن  1433/8/28هـــ  يف   331625845 رقــم  احملكمــة  بقيــد  واملقيــدة 
املعاملــة بــني املدعــي واملدعــى عليــه عبــارة عــن جتــارة علــى أن يقــوم 
املدعــى عليــه بجلــب بضائــع مــن اإلمــارات ولكــن لــم يجلــب مــا اتفقــا 
عليــه .ويطلــب املقابلــة مــع الســجني إلظهــار احلــق ويطعــن يف الشــهود فــال 
بــد مــن عــرض ذلــك علــى الطرفــني ومناقشــة ذلــك وتقريــر مــا يظهــر  ( 
وعليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بــأن مــا يدعيــه املدعــي وكالــة مــن أن 
املبلــغ عبــارة عــن جتــارة مخالــف ملــا ورد يف دعــواه وهــذا تناقــض ظاهــر 
ال يقبــل ويــدل علــى عــدم صــدق املدعــي يف دعــواه  كمــا أن الدعــوى 
لــو كانــت ابتــداء عالقــة جتاريــة لصــرف النظــر لعــدم االختصــاص 
لكونهــا دعــوى تتعلــق بعمــل جتــاري والدعــاوى يف األعمــال التجاريــة 
ــم وأمــا  مــا ورد  ــع لديــوان املظال مــن اختصــاص القضــاء التجــاري التاب
يف القــرار مبــا نصــه )ويطلــب املقابلــة مــع الســجني إلظهــار احلــق ( فهــذه 
اجلملــة غيــر واضحــة  فاملدعــى عليــه ليــس ســجينا  ويظهــر أنــه مت نقلهــا 
مــن الئحــة املدعــي وكالــة بنصهــا ولذلك إن  كان املــراد مقابلة املدعي 
الســجني للمدعــى عليــه  فــال أثــر لهــا لعــدم وجــود املبــرر لذلــك كمــا أنــه 
طيلــة جلســات الدعــوى التــي حضــر فيهــا املدعــى عليــه لــم مينــع املدعــي 
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مــن احلضــور  وأمــا الطعــن يف الشــاهد فقــد مت متكــني املدعــي وكالــة 
مــن ذلــك كمــا هــو موضــح يف الصفحــة األولــى مــن  الصــك   وبذلــك 
متــت اإلجابــة علــى مالحظــة أصحــاب الفضيلــة ولــم يظهــر لــي ســوى مــا 
حكمــت بــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/01/10هـــ
العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالريــاض   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالرياض/املســاعد برقــم 3346027 وتاريــخ 1433/01/17هـــ  
هـــ    1433/01/17 وتاريــخ   33118373 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
ففــي يــوم األربعــاء املوافــق1434/03/18 هـــ حيــث عــادت املعاملــة مــن 
محكمــة االســتئناف مبوجــب خطــاب رئيــس محكمــة االســتئناف رقــم 
34171616 يف 1434/2/11هـــ وبرفقهــا قــرار املالحظــة الصــادر مــن 
الدائــرة احلقوقيــة اخلامســة برقــم 3426962 يف 1434/2/2هـــ ونــص 
احلاجــة منــه ) لوحــظ أن مــا أجــاب بــه فضيلتــه غيــر مقنــع وال بــد مــن 
( وحضــر يف  ذلــك  فعلــى فضيلتــه مالحظــة  ملــا ذكــر  وافيــة  إجابــة 
اجللســة املدعــي وجــرى عــرض مالحظــة أصحــاب الفضيلــة عليــه فقــال 
ال مانــع لــدي مــن مناقشــة املدعــى عليــه هكــذا ذكــر ويف يــوم  األحــد 
املوافــق1434/04/14 هـــ حضــر املدعــي وكالــة ... ولم يحضر الســجني 
... رغــم طلبــه مبوجــب خطابنــا رقــم 34731280 يف 1434/3/23هـــ 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه ولذلــك جــرى رفــع اجللســة ويف يــوم  األربعــاء 
املوافــق1434/04/24 هـــ حضــر املدعــي وكالــة ... ولم يحضر الســجني 
... رغــم طلبــه ولــم يحضــر املدعــى عليــه ولذلــك جــرى رفــع اجللســة ويف 
ــم  ــة ...  ول ــوم  اإلثنــني املوافــق1434/05/27 هـــ حضــر املدعــي وكال ي
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يحضــر الســجني ... رغــم طلبــه وحضــر املدعــى عليــه وكالــة ... ولذلــك 
ــاء 1434/6/13هـــ  ــوم الثالث جــرى رفــع اجللســة وحــدد املوعــد القــادم ي
يــوم  الثالثــاء املوافــق1434/06/13 هـــ  الســاعة 00 : 01 ظهــرا ويف 
حضــر املدعــي وكالــة... و الســجني ... مينــي اجلنســية مبوجــب بطاقــة 
نزيــل محكــوم رقــم 2/32/249س  ولــم يحضــر املدعــى عليــه وكالــة 
...  وبســؤال املدعــي عمــا ورد يف الئحتــه االعتراضيــة من أســاس التعامل 
فأجــاب قائــال الصحيــح أننــي ســلمت املدعــى عليــه مبلغــا قــدره ثالثمائــة 
وخمســة وتســعون ألــف ريــال مــن أجــل جلــب بضاعــة مــن دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة عبــارة عــن ألعــاب أطفــال مقابــل ربــح لــي قــدره %60 
و الباقــي للمدعــى عليــه هكــذا ذكــر وبســؤاله هــل لديــه بينــة علــى 
ذلــك فقــال االتفــاق كان شــفهيا وليــس لــدي أوراق بذلــك ســوى الشــيك 
هكــذا ذكــر ولذلــك ومبــا أن املدعــي ال بينــة لديــه علــى مــا ذكــره مــن 
أن التعامــل عبــارة عــن اتفــاق شــراكة ومبــا أن املدعى عليه حلف اليمني 
ســابقا علــى أن املبلــغ ســداد للديــن فلــم يظهــر لــي ســوى مــا حكمــت بــه 
وأمــرت برفــع املعاملــة حملكمــة االســتئناف وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/13 هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... املــالزم القضائــي لــدى فضيلة الشــيخ 
... القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة 
لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض برقــم 3346027 
وتاريــخ 1433/01/17 هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 33118373 وتاريــخ 
هـــ حيــث  املوافــق1434/08/07  األحــد  يــوم  ففــي  هـــ   1433/01/17
عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا القــرار املــدون علــى 
ظهــر الصــك واملتضمــن مــا نصــه ) تظهيــرات الدائــرة احلقوقيــة اخلامســة 
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مبحكمــة االســتئناف بالريــاض احلمــد هلل وحــده وبعــد: فقــد اطلعنــا 
علــى هــذا الصــك رقــم 34295094 وتاريــخ 1433/4/28هـــ الصــادر 
مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة العامــة بالريــاض الشــيخ ... وأصدرنــا 
القــرار رقــم 33308896 وتاريــخ 1434/7/11هـــ املتضمــن أنــه لــم يظهــر 
مــا يوجــب االعتــراض واهلل املوفــق قاضــي اســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه 
قاضــي اســتئناف ... ختمــه وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ... ختمــه وتوقيعــه( 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/08/07 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة اخلامســة لتمييــز 
القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض على املعاملــة الواردة 
 34369251 برقــم  بالريــاض  العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن 
وتاريــخ 1434/7/1هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ/... املســجل برقــم ... وتاريــخ 1433/7/29هـــ اخلــاص 
بدعــوى/... )مينــي اجلنســية( ضــد/... يف مبلــغ مالــي على الصفــة املوضحة 
بالصــك واملتضمــن حكــم فضيلتــه كما هو موضح بالصك. وباالطالع 
علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بذيــل الصــك وصــورة ضبطــه و بنــاًء 
علــى قرارنــا رقــم 3426962 وتاريخ1434/2/2هـــ لــم يظهــر مــا يوجــب 
االعتــراض علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر. واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 3427303 تاريُخه: 1434/2/2هـ     كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 2390

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34207628 تاريخه: 1434/5/6هـ

قــرض - احلكــم علــى املدعــى عليهــا مبوجــب إقرارهــا - تخلــف املدعــى 
عليهــا عــن احلضــور بعــد جوابهــا عــن الدعــوى - إلــزام املدعــى عليهــا 

بســداد مــا تبقــى مــن قيمــة القــرض .

قوله تعالى: ) يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود ( .

ادعــى املدعــي أصالــة ووكالــة عــن بقيــة ورثــه والــده جتــاه املدعــى عليهــا 
بــأن مورثهــم أقرضهــا قرضــة حســنة قدرهــا ثالثــة و ثمانــون ألــف ريــال، 
وأن املدعــى عليهــا ســددت اثنــني وثالثــني ألــف ريــال و املتبقــي واحــد 
وخمســون ألــف ريــال ، طلــب إلــزام املدعــى عليهــا بســداد املبلــغ املتبقــي، 
أقــرت املدعــى عليهــا بالدعــوى ، رفعــت اجللســة إلحضــار وكاالت عــن 
بقيــة الورثــة ، يف اجللســة احملــددة حضــر وكيــل آخــر وادعــى مبثــل مــا 
ادعــى بــه األول ولــم حتضــر املدعــى عليهــا ، صــدر احلكم بإلــزام املدعى 
عليهــا بدفــع املبلــغ املدعــى بــه و يعــد احلكــم يف حقهــا حضوريــًا، صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...املــالزم القضائــي لــدى فضيلــة الشــيخ 
...   القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض واملكلــف مــن قبلــه  وبنــاء 
علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض 
برقــم 2390 واملقيــدة باحملكمــة برقــم 329757   ففــي يــوم األحــد  
املوافق 1432/12/24هـ افتتحت اجللسة الساعة 17 : 11  وفيها حضر 
املدعــي ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...باألصالة عن 
نفســه وبصفتــه وكيــال مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
الثانيــة بجنــوب الريــاض برقــم 56902 يف 1432/7/2هـــ اجللــد 5020 
عــن ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...واملخــول لــه فيهــا  
باملطالبــة واملرافعــة واملخاصمــة واإلقــرار واإلنــكار والصلــح هــذا ولــم 
حتضــر املدعــى عليهــا ...أو مــن ينــوب عنهــا وقــد جــرى الكتابــة إلبــالغ 
املدعــى عليهــا يف مقــر عملهــا فوردنــا ورقــة تبليــغ احلضــور واملتضمنــة 
بــأن محضــر اخلصــوم ... أفــاد بأنــه  مت اخلــروج يف يــوم  األحــد7/10 
أفــاد  الســاعة احلاديــة عشــرة صباحــا ومقابلــة مديــر املركــز حيــث 
بــأن املدعــى عليهــا منتدبــة ملــدة شــهر وســوف تعــود بعــد أســبوعني مــن 
اآلن مديــر املركــز الصحــي ...... وتوقيعــه لــذا فقــد جــرى رفــع اجللســة 
لطلــب املدعــى عليهــا حتــى يــوم األربعــاء املوافق1433/4/28هـــ  الســاعة 
العاشــرة صباحــا وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1432/12/24هـــ احلمــد هلل وحــده وبعــد 
فلــدي أنــا  ...القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة 
احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالرياض/املســاعد 
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برقــم 2390  املقيــدة باحملكمــة برقــم 329757  ففــي يــوم  الثالثــاء 
املوافــق1433/08/20 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 11  وفيهــا حضــر 
ــي رقــم ...وحضــرت  ــة ... ســعودي بالســجل املدن ــة ووكال املدعــي أصال
حلضــوره املدعــى عليهــا ... ســعودية بالســجل املدنــي رقــم ...برفقــة ابنهــا 
...ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...وبســؤال املدعــي عــن دعــواه أجــاب 
قائــال لقــد اقترضــت املدعــى عليهــا مــن والــدي عــام 1423هـــ مبلغــا 
وقــدره ثالثــة وثمانــون ألــف ريــال ثــم تــويف والدنــا رحمــه اهلل بتاريــخ 
1431/08/28هـ وانحصر إرثه يف أوالده ... و... و... و... و... ويف زوجتيه 
...و...وذلــك مبوجــب صــك حصــر الورثــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة 
وقــد  ســددت  برقــم 315613671125310303 يف 1431/09/14هـــ 
منــه املدعــى عليهــا مبلغــا وقــدره اثنــان وثالثــون ألفــا وبقــي  يف ذمتهــا مــن 
كامــل ذلــك القــرض مبلغــا وقــدره واحــد وخمســون ألــف ريــال ونظــرا 
إلــى حلــول كامــل املبلــغ املتبقــي مــن ذلــك القــرض فإنــي أطلــب احلكــم 
علــى املدعــى عليهــا احلاضــرة بــأن تدفــع لــي مبلغا وقدره واحد وخمســون 
ألــف ريــال هــذه دعــواي هــذا وقــد جــرى منــا اإلطــالع علــى أصــل صــك 
حصــر ورثــة والــده فوجدتــه كمــا ذكــر وبســؤاله عــن بقيــة ورثــة والــده 
أجــاب قائــال ســوف أحضــر يف اجللســة القادمــة وكاالت عنهــم وبعــرض 
دعــوى املدعــي علــى املدعــى عليهــا احلاضــرة أجابــت قائلــة مــا ذكــره 
املدعــي أصالــة ووكالــة يف دعــواه كلــه صحيــح فقــد اقترضــت مــن 
والدهــم ذلــك املبلــغ وســددت جــزء منــه واملتبقــي يف ذمتــي مــن كامــل 
ذلــك القــرض هــو واحــد وخمســون ألــف ريــال جميعها حالة وأنا مســتعدة 
بالســداد هكــذا أجابــت ورفعــت اجللســة بعــد إفهــام املدعــي بإحضــار 
والــده تخولــه املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة  وكالــة عــن جميــع ورثــة 
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واإلقــرار واإلنــكار وقبــول احلكــم واإلعتــراض عليــه واإلســتالم وبعــد 
1434/01/25هـــ  املوافــق  األحــد  يــوم  يف  باحلضــور  الطرفــني  إفهــام 
الســاعة التاســعة والنصــف  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/08/20 هـــ
احلمد هلل وحده وبعد فلدي أنا ...القاضي يف احملكمة العامة بالرياض  
ففــي يــوم األحــد املوافــق1434/01/25 هـــ افتتحت اجللســة الســاعة 40 : 
9   وفيهــا حضــر ... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ...باألصالــة عــن نفســه 
وبالوكالــة عــن ... وذلــك مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل 
الثانيــة بجنــوب الريــاض برقــم 4949 يف 1433/01/17هـــ واملجعــول 
للوكيــل فيهــا حــق املطالبــة وإقامة الدعــاوى ودفعها واملرافعــة واملدافعة 
والصلــح وقبــول احلكــم واإلعتــراض عليــه واإلســتالم وبالوكالــة أيضــا 
عــن ... و...و...... و...و...وذلــك مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
1432/05/07هـــ  يف   38912 برقــم  الريــاض  بجنــوب  الثانيــة  العــدل 
واملجعــول للوكيــل فيــه حــق املطالبــة واملخاصمة وســماع الدعاوى والرد 
عليهــا وإقامــة البينــة وقبــول احلكــم واإلعتــراض عليــه واإلســتالم هــذا 
ولــم حتضــر املدعــى عليهــا ...رغــم تبلغهــا يف اجللســة املاضيــة وتوقيعهــا 
علــى ذلــك وبســؤال املدعــي أصالــة ووكالــة عمــا لديــه أجــاب قائــال 
أصالــة عــن نفســي وبصفتــي وكيــال عــن بقيــة ورثــة والــدي فإنــي ادعــي 
مبــا ادعــى بــه أخــي وموكلــي ... يف اجللســة املاضيــة هكــذا أجــاب فبنــاء 
علــى مــا تقــدم مــن املدعــوى واإلجابــة وملصادقــة املدعــى عليهــا علــى مــا 
جــاء يف الدعــوى واســتعدادها بالســداد وحللــول املبلــغ املدعــى بــه وبعــد 
اإلطــالع علــى أصــل صــك حصــر الورثــة وأصــل الوكالتــني ولكــون 
املدعــي أصالــة ووكالــة مخــوال يف وكالتــه باإلســتالم ولقولــه تعالــى ) 
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ياأيهــا الذيــن أمنــوا أوفــوا بالعقــود( وجلميــع مــا ســبق فقــد حكمــت علــى 
املدعــى عليهــا ... بــأن تدفــع للمدعــي أصالــة ووكالــة ...املبلــغ املدعــى بــه 
وقــدره واحــد وخمســون ألــف ريــال ويعــد هــذا احلكــم حضوريــا يف حــق 
املدعــى عليهــا وبعرضــه علــى املدعــي أصالــة ووكالــة قنــع بــه وســيجري 
تبليــغ املدعــى عليهــا باحلكــم كاملتبــع وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/01/25 هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة لتمييــز 
القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض على املعاملــة الواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامة بالرياض املســاعد برقــم 32/9757 
وتاريــخ 1434/04/27هـــ املرفــق بهــا الصك الصادر من فضيلة القاضي 
باحملكمــة الشــيخ / ...املســجل برقــم 3427303 وتاريــخ 1434/2/2هـــ 
اخلــاص بدعــوى / ورثــة ... ضــد/ ...وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة لــم يظهــر لألكثريــة مــا يوجــب املالحظــة واهلل املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 3435223 تاريُخه: 1434/2/11هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32399423

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3465189 تاريخه: 1434/3/17هـ

قــرض - البينــة الكتابيــة - اعتــراف املقــر بالتوقيع دون مضمون اإلقرار 
- احلكــم باإلقــرار واليمــن - إلــزام املدعــى عليــه بدفــع مبلغ القرض.

مــا قــرره يف مطالــب أولــي النهــى )684/6(طبعــة املكتــب اإلســامي : 
)ومــن أقــر أنــه وهــب زيــدًا كــذا وأقبضــه إيــاه أو أقــر أنــه رهــن زيــدًا 
كــذا و أقبضــه أو أقــر بقبــض ثمــن أو غيــره كأجــرة ومبيــع ثــم قــال مــا 
أقبضنــي الهبــة وال الرهــن وال قبضــت الثمــن ونحــوه وهــو غيــر جاحــد 
إلقــراره باإلقبــاض أو القبــض وال بينــة وســأل إحــاف خصمــه لزمــه 

جلريــان العــادة باإلقــرار بذلــك قبلــه (.

ادعــت املدعيــة علــى املدعــى عليــه بأنــه اقتــرض منهــا مبالــغ ماليــة علــى 
ثــالث دفعــات وطلبــت إلزامــه بدفعهــا ، أنكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف 
دعــوى املدعيــة ، بطلــب البينــة مــن املدعيــة أبــرزت إقــرارًا خطيــًا منســوبًا 
للمدعــى عليــه ، جــرى االطــالع علــى هــذا اإلقــرار ورصــده ، وبعرضــه 
ــأن التوقيــع توقيعــه و أنكــر اســتالم مبلغــني  ــه أقــر ب ــى املدعــى علي عل
وذكــر بــأن املبلــغ الثالــث جمعيــة اســتلمها مــن أختــه وهــي للمدعيــة 
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وقــد وهبتهــا لــه ، أنكــرت املدعيــة هــذه الهبــة وحلفــت اليمــني بعــد أن 
طلــب املدعــى عليــه ذلــك ، لــم يطلــب املدعــى عليــه ميــني املدعيــة علــى 
نفيــه الســتالم املبلغــني اآلخريــن ، صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه 
بدفــع املبلــغ املدعــى بــه للمدعيــة ، اعتــرض املدعــى عليــه علــى احلكــم ، 

صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه أمــا 
ــي العاشــر باحملكمــة  ــب القضائ ــا ... القاضــي يف املكت ــدي أن بعــد فل
العاّمــة مبحافظــة القطيــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العاَمــة مبحافظــة القطيــف برقــم 32399423 وتاريــخ 
وتاريــخ   321164647 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1432/09/08هـــ 
...حتمــل الســجل املدنــي ذا الرقــم  1432/09/08 هـــ  فقــد حضــرت 
...مبوجــب  رقــم  املدنــي  الســجل  وكيلها...يحمــل  مــن  بهــا  ...املعــرف 
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بالدمــام رقــم 41758 
يف 1432/08/17هـــ اجللــد 9566 وادعــى الوكيــل علــى احلاضــر معــه 
باملجلــس ... يحمــل الســجل املدنــي ذا الرقــم ...قائــال :  إن ملوكلتــي 
بذمــة املدعــى عليــه مبالــغ ماليــة قدرهــا جملــة وهــو مائــة واثنــان وأربعــون 
ــة  ــى النحــو اآلتــي 1/ مائ ــل ذلــك عل ــال( وتفصي ــال )142000ري ألــف ري
ألــف ريــال )100000 ريــال( أقرضتــه إيــاه 2/ ســتة عشــر ألــف ريــال 
)16000ريــال( أقرضتــه إيــاه أيضــا يف عقــد مســتقل عــن األول 3/ ســتة 
وعشــرون ألــف ريــال )26000 ريــال( أقرضتــه إيــاه يف عقــد مســتقل عــن 
ــم  ــه إعادتهــا فل ــه نقــدا وقــد طلبــت من ــن األولــني وقــد ســلمتها ل العقدي
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يفعــل أطلــب إلزامــه بإعادتهــا ملوكلــي هكــذا قــرر  وبعــرض الدعــوى 
عليــه أجــاب عنهــا قائــال مــا ذكــره وكيــل املدعيــة غيــر صحيــح فليــس 
ــغ ملــا ذكــر وكيلهــا هكــذا قــرر وبالســؤال عــن  لهــا يف ذمتــي أي مبل
البينــة أبــرزت املدعيــة اإلقــرار املــؤرخ يف 1432/6/16هـــ وممــا تضمنــه: 
) أقــر وأعتــرف أنــا...... ( وفيــه ) أن يف ذمتــي للســيدة ... برقــم بطاقــة/...
ولهــا أيضــا يف ذمتــي  دينــا  ريــال  ألــف  كاآلتــي: مبلــغ مقــداره مائــة 
15000ألــف ريــال مهــرا و 16000 ريــال قرضــا يحــق لهــا قبــل إبــرام 
عقــد الطــالق األول كمــا لهــا يف ذمتــي مبلــغ ســتة وعشــرون ألــف ريــال 
كجمعيــة تســتلمها يف شــهر شــوال مــن هــذا العــام 1432هـــ ( وبعرضــه 
علــى املدعــى عليــه قــال إن التوقيــع توقيعي واملائة ألــف ريال لم أقترضها 
واملهــر اخلمســة عشــر ألــف ريــال ســلمته لهــا يف 1432/8/30هـــ والســتة 
عشــر ألــف ريــال لــم أقترضهــا والســتة وعشــرون ألــف يف ذمتــي وهــي 
جمعيــة اســتلمتها مــن أختــي ...وهــي حــق للمدعيــة وقــد وهبتنــي إياهــا 
ــة هــل اســتلمت املهــر اخلمســة عشــر ألــف  هكــذا قــرر وبســؤال املدعي
ريــال فقالــت نعــم هكــذا قــررت وبســؤالها عــن الهبــة التي ذكــر املدعي 
قالــت إن ذلــك غيــر صحيــح وبســؤال املدعــى عليــه عــن بينتــه علــى الهبــة 
قــال ال بينــة لــي فأفهمتــه بــأن لــه ميينهــا فقــال أطلــب ميينهــا وبعرضــه علــى 
املدعيــة اســتعدت ببــذل اليمــني وحلفــت بعــد تخويفهــا مــن عاقبــة اليمــني 
الكاذبــة واإلذن لهــا قائلــة : واهلل العظيــم إننــي لــم أهــب املدعــى عليــه 
هــذا احلاضــر الســتة وعشــرين ألــف ريــال التــي ذكــر هكــذا حلفــت 
ــا حضــر ...يحمــل  ــم افتتحــت وفيه ــاء وقــت اجللســة فقــد رفعــت ث والنته
الســجل املدنــي ذا الرقــم ...بصفتــه وكيــال عــن ...مبوجــب الوكالــة 
الصــادرة مــن كتابــة عــدل محافظــة القطيــف ذات الرقــم 33450348 
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يف 1433/12/19هـــ كمــا حضــر املدعــى عليــه وبســؤال املدعــى عليــه 
عــن معنــى لــم أقترضهــا الــواردة يف جوابــه فقــال : لــم أســتلمها هكــذا 
قــرر فســألته ألــك بينــة فقــال : ال . فأفهمتــه بــأن لــه ميــني املدعيــة علــى 
وفــق مــا ادعتــه فقــال  ال أريــد ميينهــا هكــذا قــرر وقــررت املدعيــة قائلــة: 
ال مانــع لــدي مــن بــذل اليمــني هكــذا قــررت فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى واجلــواب وإلقــرار املدعــى عليــه بإمضائــه املشــار إليــه ولدفعــه 
بعــدم االســتالم ملائــة ألــف ريــال ولســتة عشــر ألــف ريــال املشــار لهمــا 
يف الدعــوى وال بينــة لــه علــى ذلــك ولــم يرغــب يف ميــني املدعــى عليهــا 
ــال فأنكــرت  ــة وهبــت الســتة وعشــرين ألــف ري ــأن املدعي ــه دفــع ب وألن
وال بينــة لــه وطلــب ميينهــا فحلفــت علــى النفــي وملــا قــرره يف مطالــب 
أولــي النهــى 684/6 طبعــة املكتــب اإلســالمي : ) ومــن أقــر أنــه وهــب 
زيــدا كــذا وأقبضــه إيــاه أو أقــر أنــه رهــن زيــدا كــذا وأقبضــه أو أقــر 
بقبــض ثمــن أو غيــره كأجــرة ومبيــع ثــم قــال مــا أقبضــت الهبــة وال 
الرهــن وال قبضــت الثمــن ونحــوه وهــو غيــر جاحــد إلقــراره باإلقبــاض أو 
ــان العــادة باإلقــرار  ــة وســأل إحــالف خصمــه لزمــه جلري القبــض وال بين
بذلــك قبلــه ( لذلــك كلــه فقــد ألزمــت املدعــى عليــه أن يســلم للمدعيــة 
مائــة واثنــني وأربعــني ألــف ريــال ) 142000 ريــال ( املدعــى بهــا وبذلــك 
حكمــت وبعــرض احلكــم علــى احملكــوم عليــه قــرر عــدم القناعــة 
والرغبــة يف رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة لــذا أجبــت 
طلبــه وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 

1434/02/11هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 
أمــا بعــد فلــدي أنــا ...القاضــي يف احملكمــة العاّمــة مبحافظــة القطيــف 
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وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العاَمــة 
مبحافظــة القطيــف برقــم 32399423 وتاريــخ 1432/09/08هـــ املقيــدة 
باحملكمــة برقــم 321164647 وتاريــخ 1432/09/08 هـــ  فقــد عــادت 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية وبهــا القــرار ذو 
الرقــم 3465189 يف 1434/3/17هـــ  املتضمــن مــا نصــه بعــد املقدمــة :  
) وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وكذلــك االســتدعاء 
املقيــد لــدى احملكمــة برقــم 34623807 وتاريــخ 1434/3/11هـــ املقدم 
مــن وكيــل املدعــى عليــه قررنــا املصادقــة علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق، 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1434/03/25 هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم 34512697 وتاريــخ  2/30 /1434هـــ الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظة القطيف برقــم 321164647 
وتاريــخ 1434/2/25هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضي 
باحملكمــة الشــيخ/... املســجل برقــم 3435223 وتاريــخ 1434/2/11هـ 
بشــأن دعوى/...ضــد/...يف قضيــة حقوقيــة وقــد تضمــن الصــك حكــم 
فضيلــة القاضــي مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة وكذلــك االســتدعاء املقيــد لــدى احملكمــة 
املدعــى  وكيــل  مــن  املقــدم  34623807وتاريخ1434/3/11هـــ  برقــم 
عليــه قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف1434/3/17هـــ .
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: 3436038 تاريُخه: 1434/2/12هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33412046

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34256805 تاريخه:1434/7/2هـ

بســداد  االلتــزام  شــرط  لتخلــف  مؤجــل  بقســط  مطالبــة   - قــرض 
األقســاط احلالــة يف حينهــا- وجــوب الوفــاء بالعقــود- إخطــار املدعــى 
عليــه الغائــب باحلكــم- احلكــم بالشــاهد العــدل وميــن املدعــي- حكــم 

علــى غائــب - حكــم بتســليم مبلــغ مؤجــل .

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

داود. وأبــو  الترمــذي 
3- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم » علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه« 

رواه األربعــة .
4- قولــه صلــى اهلل عليــة وســلم » البينــة علــى املدعــى واليمــن علــى 

املدعــى عليــه » رواه الترمــذي .
5- املادة )55( و )176( من نظام املرافعات الشرعية .
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دعــوى املدعــى ضــد املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم الــذي بلــغ 
مبوعــد اجللســة لشــخصه ومضمــون الدعــوى أن املدعــي اقــرض املدعــى 
عليــه مبلغــا قــدرة مائــة وخمســون ألــف ريــال تســلم علــى ثالثــة أقســاط 
كل قســط خمســون ألــف ريــال ولــم يلتــزم بســداد األقســاط يف حينهــا 
وطلــب املدعــي إلــزام املدعــى عليــه بســداد املبلــغ الــذي يف ذمــة املدعــى 
عليــه كامــاًل ، طلــب ناظــر القضيــة البينــة  علــى الدعــوى ، أبــرز املدعــي 
إقــرارًا منســوبا للمدعــى عليــه يتضمــن صحــة الدعــوى ، احضــر املدعــي 
شــاهدًا شــهد بصحــة الدعــوى ومت تعديلــه شــرعًا ، جــرى عــرض اليمــني 
علــى املدعــى وحلــف علــى صحــة دعــواه ، بنــاء علــى األســباب املرصــودة 
يف احلكــم  ولقولــه تعالــى ))يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود(( صــدر 
احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه باملبلــغ املدعــى بــه ، مت تزويــد املدعــى عليــه 
بصــورة مــن احلكــم ، قــدم املدعــى عليــه الئحــة اعتراضيــة  اطلــع عليهــا 
حاكــم القضيــة ولــم يظهــر لــه خــالف مــا حكــم بــه ، صــدر قــرار 

محكمــة االســتئناف باملوافقــة علــى احلكــم .

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 33412046 وتاري
وتاريــخ   331151579 برقــــــم  باحملكمــة  املـــــــقيدة  1433/06/18هـــ 
1433/06/18هـــ ففــي يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/02/12هـــ افتتحــت 
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اجلنســية  ســعودي   / املدعــي  وفيهــا حضــر   09  :  00 الســاعة  اجللســة 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه، 
وقــد وردنــا التبليــغ مــن قســم احملضريــن مفــاده تبليــغ املدعــى عليــه 
لشــخصه ، فبنــاء علــى املــادة 55 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد 
قــررت النظــر يف الدعــوى غيابيــا يف حــق املدعــى عليــه ، وادعــى املدعــي 
قائــال : لقــد أقرضــت املدعــى عليــه مبلغــا ماليــا قــدره مائــة وخمســون 
ألــف ريــال يف عــام 1432هـــ  ، ثــم اتفقنــا علــى أن يتــم ســدادها علــى 
أقســاط كالتالــي : الدفعــة األولــى وقدرهــا خمســون ألــف ريــال يف 
ريــال يف  ألــف  وقدرهــا خمســون  الثانيــة  والدفعــة   ، 1433/7/26هـــ 
ريــال يف  ألــف  وقدرهــا خمســون  الثالثــة  والدفعــة   ، 1434/1/26هـــ 
1434/7/24هـــ ، علــى أنــه يف حــال تأخــره عــن ســداد أي دفعــة يف 
املوعــد احملــدد لهــا فإنــه يكــون ملتــزم بدفــع كامــل املبلــغ وقــدره مائــة 
ــر إقــرار بذلــك مــن  ــال دفعــة واحــدة ، وقــد مت حتري وخمســون ألــف ري
املدعــى عليــه ومذيــل بتوقيعــه يف 1433/1/24هـــ وبشــهادة كال مــن /  
و / ، ولــم يســدد املدعــى عليــه مــن ذلــك املبلــغ شــيئا حتــى اليــوم ، أطلــب 
إلــزام املدعــى عليــه بدفــع كامــل املبلــغ وقــدره مائــة وخمســون ألــف ريال 
. هــذه دعــواي . ثــم أبــرز املدعــي أصــل اإلقــرار املشــار إليــه ، ومت تزويــد 
أوراق املعاملــة بنســخة منــه ، وبطلــب زيــادة بينــة مــن املدعــي علــى صحــة 
دعــواه أحضــر للشــهادة وأدائهــا / ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم  وهــو مــن مواليــد 1400هـــ ويعمــل يف مجــال احملامــاة ، 
وليــس بينــه وبــني أطــراف الدعــوى قرابــة ، وهــو صديــق لطــريف الدعــوى 
، وشــهد قائــال : أشــهد بــاهلل العظيــم بــأن املدعــى عليــه أقــر أمامــي ويف 
مكتبــي بــأن يف ذمتــه للمدعــي مبلغــا قــدره مائــة وخمســون ألــف ريــال 
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قرضــة حســنة ، وقــد وقــع علــى اإلقــرار املشــار إليــه يف الدعــوى أمامــي 
وكنــت أحــد الشــهود عليــه . هكــذا شــهد . وعــدل مــن قبــل / ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  ، وبعــرض اليمــني علــى املدعــي 
علــى صحــة دعــواه وعــدم اســتالمه مــن مبلــغ القرضــة محــل الدعــوى 
شــيئا اســتعد لذلــك ، ثــم حلــف قائــال : واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال 
هــو أننــي أقرضــت املدعــى عليــه مبلغــا ماليــا قــدره مائــة وخمســون ألــف 
ريــال يف عــام 1432هـــ  ، ثــم اتفقنــا يف 1433/1/24هـــ علــى أن يتــم 
ســدادها علــى أقســاط كالتالــي : الدفعــة األولــى وقدرهــا خمســون 
ألــف ريــال يف 1433/7/26هـــ، والدفعــة الثانيــة وقدرهــا خمســون ألــف 
ريــال يف 1434/1/26هـــ ، والدفعــة الثالثــة وقدرهــا خمســون ألــف ريــال 
يف 1434/7/24هـــ ، علــى أنــه يف حــال تأخــره عــن ســداد أي دفعــة يف 
املوعــد احملــدد لهــا فإنــه يكــون ملتــزم بدفــع كامــل املبلــغ وقــدره مائــة 
وخمســون ألــف ريــال دفعــة واحــدة ، ولــم يســددني مــن ذلــك املبلــغ شــيئا 
حتــى اليــوم . هكــذا حلــف . فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى والبينــة 
املتمثلــة يف ســند اإلقــرار املــؤرخ يف 1433/1/24هـــ ، وشــهادة الشــاهد 
واملعدلــة مــن قبــل ، وبنــاء علــى ميــني املدعــي علــى صحــة دعــواه وعــدم 
اســتالمه مــن مبلــغ القرضــة محــل الدعــوى شــيئا حتــى اليــوم ، 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 واليمــني علــى 
املدعــى عليــه( رواه الترمــذي ، قــال أبــو عيســى : العمــل عنــد أهــل 
العلــم مــن أصحــاب النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم وغيرهــم أن البينــة 
علــى املدعــي واليمــني علــى املدعــى عليــه ، وبنــاء علــى املــادة 55 و 176 
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مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ، لذلــك كلــه ، فقــد حكمــت علــى 
املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ وقــدره مائــة وخمســون ألــف ريــال للمدعــي. وبــه 
حكمــت . وبــه قنــع املدعــي ، وقــررت بعــث نســخة مــن احلكــم للغائــب 
عــن مجلــس القضــاء لتبليغــه باحلكــم ، وإفهامــه بــأن لــه حــق االعتــراض 
علــى احلكــم خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ اســتالمه نســخة احلكــم ، 
وإال ســقط حقــه يف االعتــراض ، واكتســب احلكــم القطعيــة . وأقفلــت 
. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا  اجللســة الســاعة 30 : 09 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/02/12هـــ
العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
ــاء املوافــق 1434/05/29هـــ افتتحــت  ــوم األربع مبحافظــة جــدة ففــي ي
اجللســة الســاعة 00 : 12 وفيهــا وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بخطــاب رئيســها رقــم 331151579 وتاريــخ 1434/4/30هـــ ومرفــق 
أنــه  املتضمــن  1434/4/27هـــ  وتاريــخ   34198378 رقــم  القــرار  بــه 
)تقــرر باألكثريــة إعادتهــا لفضيلــة حاكمهــا ملالحظــة مــا يلــي : 1- 
عــدم اســتكمال تعديــل الشــاهد 2- ذكــر املدعــى عليــه يف الئحتــه 
االعتراضيــة مــا يوجــب حتديــد موعــد لــه ومناقشــة مــا ذكــر فيهــا 
وأخــذ  يلــزم  مــا  اســتكمال  فضيلتــه  فعلــى  الطرفــني  حضــور  حــال 
توقيــع املعتــرض واســمه علــى الالئحــة حســب التعليمــات( وعليــه أجيــب 
أصحــاب الفضيلــة فيمــا يخــص املالحظــة األولــى فــإن تعديــل الشــهود لــم 
يــرد يف كتــاب اهلل وال ســنة رســوله ولــم يكــن ســلف األمــة يعملــون بــه ، 
بــل ورد يف كتــاب اهلل احلــث علــى استشــهاد ذوو العــدل فقــط ، فمتــى 
لــم يقــع يف قلــب القاضــي ريبــة يف الشــاهد وشــهادته فــال يلــزم تعديلــه ، 
واألصــل أمانــة املســلم وعدالتــه ، واملقصــود مــن تعديــل الشــهادة شــهادة 
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مــن يعرفــه القاضــي ويعلــم حالــه بــأن الشــاهد -الــذي ال يعلــم القاضــي 
حالــه وعدالتــه- بأنــه ثقــة وعــدل ، ومــا يجــري عليــه العمــل يف احملاكــم 
اليــوم إمنــا هــو زيــادة حتــر فقــط ، وفيمــا يخــص املالحظــة الثانيــة فقــد 
ســبق أن جــرى االطــالع علــى الالئحــة وقــد قــررت أنــه لــم يظهــر لــي 
خــالف مــا أجريتــه ، وأنــا مــا زلــت علــى ذلــك ، ومــن بــاب التحــري فقــد 
حضــر املدعــي ، وأحضــر معــه / ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
ــم يظهــر خــالف  ــه فل ــة الشــاهد ، وعلي ــي رقــم وشــهد بثقــة وعدال املدن
مــا أجريتــه ، وقــررت إحلــاق ذلــك علــى صــك احلكــم وســجله ، وإعــادة 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر . 
وأقفلــت اجللســة الســاعة 30 : 12 . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى 

ــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/05/29هـــ ــا محمــد وعل نبين
العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي  أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مبحافظــة جــدة ففــي يــوم الثالثــاء املوافــق1434/07/11 هـــ افتتحــت 
ــة مــن محكمــة االســتئناف  اجللســة الســاعة 45 : 8 وقــد عــادت املعامل
بخطــاب رئيســها رقــم 331151579 وتاريــخ 1434/7/8هـــ وبالقــرار 
رقــم 34256805 وتاريــخ 1434/7/2هـــ ومضمونــه مــا يلــي : وبدراســة 
احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر جوابــًا علــى قــرار الدائــرة رقــم 34198378 
يف 1434/4/27هـــ  وأقفلــت اجللســة الســاعة 55: 8 وبــاهلل التوفيــق ، 
. حــرر يف   آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

هـــ  1434/07/11
احلمــد هلل ، والصــالة والســالم علــى رســول اهلل ، وبعــد : ـ فقـــد جـــرى 
مّنــا نحـــن رئيــس وأعضــاء الدائـــرة احلقوقيـــة السادســة يف محكمــة 
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االستئناف مبنطقة مكـــة املكرمـــة االطالُع علـــى هذا احلكم الصادر 
واملســجل  بجــدة  العامــة  باحملكمــة   القاضــي  الشــيخ/  فضيلــة  مــن 
بعـــدد3436038 وتاريخ 1434/2/12هــ املتضمن دعوى ضد احملكوم 
فيـــه مبا دون باطن الصك، وبدراســـة احلكم وصـــورة ضبطـــه و الئحته 
االعتراضيــة تقـــررت املوافقـــة علـــى احلكــم بعــد األجــراء األخيــر جوابــًا 
علــى قــرار الدائــرة رقــم 34198378 يف 1434/4/27هــــ،واهلل املوفــق. 

وصلـــى اهلل علـــى نبينا محمد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم .
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: 3444104 تاريُخه: 1434/2/23هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3454409

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34194875  تاريخه: 1434/4/22هـ

القضــاء   - مالــه  مــن  يبذلــه  فيمــا  املــال  رب  قــول  األصــل   - قــرض 
القــرض    مبلــغ  بدفــع  عليــه  املدعــى  إلــزام  باليمــن- 

1- األصل قول رب املال فيما يبذله من ماله .
2- القضاء باليمن .

ادعــى املدعــي علــى املدعــى عليــه بأنــه أقرضــه مبلغــًا مــن املــال يحــل 
وقــت الطلــب ، طلــب املدعــي إلــزام املدعــى عليــه بدفــع هــذا املبلــغ ، أقــر 
املدعــى عليــه باســتالم هــذا املبلــغ مــن املدعــي ودفــع بــأن هــذا املبلــغ 
مــن أجــل املتاجــرة وليــس قرضــًا وأنــه أدخــل هــذا املبلــغ يف البورصــة 
ــه محافــظ  ــأن لدي ــه ، أنكــر املدعــي هــذا الدفــع وذكــر ب وذهــب كل
اســتثماريه يف البنــوك وليــس بحاجــة للمدعــى عليــه ، طلــب القاضــي مــن 
املدعــى عليــه البينــة علــى دفعــه ، قــرر املدعــى عليــه أنــه ليــس لديــه بينــه، 
جــرى إفهامــه بــأن لــه ميــني املدعــي علــى نفــي دفعــه ، قــرر املدعــى عليــه 
طلــب ميــني املدعــي ، حلــف املدعــي اليمــني ، صــدر احلكــم بإلــزام املدعــى 
عليــه بدفــع املبلــغ املدعــى بــه للمدعــي ، اعتــرض املدعــي عليــه  علــى 
احلكــم ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف ، مت تنفيــذ احلكــم .
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ؛ وبعــد : 
فلــدي أنــا ... املــالزم القضائــي لــدى فضيلــة الشــيخ ... مســاعد رئيــس 
احملكمــة العامــة بخميــس مشــيط وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن 
 3454409 برقــم  مشــيط  بخميــس  العامــة  رئيــس احملكمــة  فضيلــة 
وتاريــخ 1434/02/03 هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 34270911 وتاريخ 
1434/02/03 هـــ  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1434/02/23 هـ  افتتحت 
اجللســة  وفيهــا حضــر  ...  ســعودي  اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم    ... وأدعــى علــى احلاضــر معــه ... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم  
... قائــاًل يف حتريــر دعــواه : بــأن املدعــى عليــه هــذا احلاضــر أقتــرض 
منــي قبــل شــهر رمضــان لعــام 1433هـــ  مبلغــًا وقــدره ثمانيــة وعشــرون 
ألفــا وثمامنائــة ريــال ) 28800 ريــال (  قرضــًا حســنًا لوجــه اهلل ووعدنــي 
بدفــع هــذا القــرض متــى مــا طلبتــه ولكنــه لــم يقــم بإعــادة هــذا املبلــغ 
وال جــزًءا منــه لــي حتــى اآلن أطلــب إلزامــه بدفــع هــذا املبلــغ هــذه دعــواي 
، وبســؤال املدعــى عليــه عمــا جــاء يف دعــوى املدعــي أجــاب قائــاًل : 
مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن أننــي اقترضــت منــه هــذا املبلــغ فغيــر 
صحيــح والصحيــح أنــه ســلم لــي كامــل هــذا املبلــغ مــن أجــل التجــارة بــه 
يف البورصــة وبعــد أن قمــت بإدخالــه يف هــذه التجــارة لــم أجنــي أي أربــاح 
بــل خســرنا كامــل املبلــغ ولــم أعيــد لــه هــذا املبلــغ أو جــزًءا منــه ألن هــذه 
ــغ الــذي  جتــارة وهــي عرضــة للربــح واخلســارة وبذلــك فــال يســتحق املبل
يدعــي بــه هكــذا أجــاب ، وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أجــاب قائــاًل : 
مــا ذكــره املدعــى عليــه فغيــر صحيــح ويوجــد لــي محافــظ لــدى البنــوك 
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وأنــا لســت بحاجــة إلــى املتاجــرة مــع املدعــى عليــه ، عندئــذ جــرى ســؤال 
املدعــى عليــه هــل لديــه بينــة علــى مــا دفــع بــه ؟ فأجــاب قائــاًل : بأنــه ال 
بينــة لــي علــى ذلــك ولكننــي أطلــب ميــني املدعــي بــأن هــذا املبلــغ الــذي 
ســلمه لــي كان علــى وجــه القرضــة احلســنة وليــس علــى وجــه التجــارة 
، وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أســتعد باحللــف علــى مــا أدعــى بــه فأذنــت 
لــه بــأداء اليمــني فحلــف بــاهلل قائــاًل : » واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال 
هــو عالــم الغيــب والشــهادة أن املبلــغ الــذي أعطيتــه هــذا احلاضــر ... 
ــاب القرضــة  ــال  كان مــن ب ــة ري ــة وعشــرون ألــف وثمامنائ وقــدره ثماني
احلســنة وليــس مــن بــاب التجــارة واهلل العظيــم » فبنــاء علــى مــا تقــدم 
مــن الدعــوى واإلجابــة وحيــث صــادق املدعــى عليــه علــى إســتالمه املبلــغ 
املدعــى بــه وقــدره ثمانيــة وعشــرون ألــف وثمامنائــة ريــال إال أنــه ال بينــة 
لــه علــى مــا دفــع بــه مــن أخــذه املــال للتجــارة واألصــل قــول رب املــال فيمــا 
يبذلــه مــن مالــه وقــد عضــد هــذا األصــل ميــني املدعــي وجلميــع مــا ذكــر 
فقــد حكمــت علــى املدعــى عليــه ... بــأن يدفــع للمدعــي ... مبلغــا وقــدره 
ثمانيــة وعشــرون ألفــا وثمامنائــة ريــال)28800 ريــال( ؛ وبعــرض احلكــم 
علــى املدعــى عليــه ؛ قــرر عــدم القناعــة وطلــب يف متكينه مــن اإلعتراض 
عليــه فأجيــب لطلبــه  ؛ وأمــرت بتزويــده بصــورة مــن صــك احلكــم يف 
هــذا اليــوم الســبت 1434/02/23هـــ وأفهمتــه بــأن عليــه تقــدمي االئحــة 
اإلعتراضيــة  يف املــدة النظاميــة وهــي ثالثــون يومــا  تبــدأ مــن تاريــخ 
هــذا اليــوم وإذا لــم يقــدم اعتراضــه خــالل هــذه املــدة ســقط حقــه يف 
طلــب اإلســتئناف واكتســب احلكــم القطعيــة ففهــم ذلــك وعليــه جــرى 
التوقيــع  ثــم جــرى رفــع اجللســة ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/23هـــ .
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احلمــد هلل وحــده وبعــد ..  ففــي يــوم االثنــني املوافــق 1434/05/06هـــ 
مــن  املعاملــة  وقــد وردتنــا   01 : الســاعة 45  متــام  اجللســة يف  افتتحــت 
1434/04/28هـــ  وتاريــخ   34780073 برقــم  االســتئناف  محكمــة 
1434/04/22هـــ  وتاريــخ   34194875 الرقــم  ذي  القــرار  وبرفقهــا 
الصــادرة مــن الدائــرة احلقوقيــة الثالثــة واملــدون علــى ظهــر الصــك رقــم 
3444104 وتاريــخ 1434/02/23هـــ املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم 
وقاضــي  وختمــه   توقيعــه   ... اســتئناف  قاضــي  مــن   عليــه  واملوقــع 
اســتئناف ... توقيعــه وختمــه ورئيــس الدائــرة ... توقيعــه وختمــه وللبيــان 
ــى  ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل جــرى إحلاقــه ، وبــاهلل التوفيــق ، وصل

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/06هـــ .
احملكمــة  رئيــس  مســاعد     ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
العامــة بخميــس مشــيط   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
وتاريــخ   3454409 برقــم  مشــيط  بخميــس  العامــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   34270911 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/02/03
1434/02/03 هـــ  ففــي يــوم  الســبت املوافــق1434/07/01 هـــ افتتحت 
وفيهــا حضــر املدعــي ... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ... وقــرر بقولــه : 
بأننــي إســتلمت كامــل املبلــغ احملكــوم بــه لــي وقــدره ثمانيــة وعشــرون 
ألــف وثمامنائــة ريــال ، ولــم يعــد لــي أي مطالبــة علــى املدعــى عليــه  بهــذا 
الشــأن هكــذا قــرر ، لــذا جــرى إحلاقــه بضبطــه وأمــرت بالتهميــش 
علــى صكــه وســجله بذلــك ، ثــم رفعــت اجللســة وعليــه جــرى التوقيــع 
ــه  ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل ــاهلل التوفيــق ، وصل ، وب

وســلم . حــرر يف  1434/07/01هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثالثــة 
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مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة عســير علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة 
رئيــس احملكمــة العامــة بخميــس مشــيط برقــم 34730322 وتاريــخ 
1434/3/23هـــ اخلاصــة بدعــوى / ... ضــد/ ... بشــأن مبلــغ مالــي املرفــق 
بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة املــالزم القضائــي الشــيخ/ ...  برقــم 
مبــا  فضيلتــه  حكــم  املتضمــن  1434/2/23هـــ  وتاريــخ   3444104
هــو مــدون ومفصــل فيــه وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة 
االعتراضيــة وأوراق املعاملــة  لــم يظهــر مــا يوجــب االعتــراض لــذا قررنــا 
املوافقــة علــى احلكــم. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم .
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: 3455626  تاريُخه: 1434/3/4هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
  َرْقُم الدعوى: 3426635

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34228119  تاريخه: 1434/6/3هـ

قــرض - تخلــف املدعــى عليــه عن احلضور -اإلعان عن موعد اجللســة 
يف اجلريــدة - طلــب املدعــى عليــه عــن طريــق اإلمــارة - اليمــن تشــرع 
يف جانــب أقــوى املتداعيــن - احلكــم الغيابــي- احلكــم علــى املدعــى 

عليــه - الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر  .

1- قوله تعالى : )إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها (.
2- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم : )علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه (. 

رواه أحمــد و أصحــاب السـنـــن.

ادعــى املدعــي وكالــة علــى املدعــى عليــه الغائــب بــأن موكلــه أقرضــه 
قرضــه حســنه و أن املدعــى عليــه لــم يســدد مــن هــذه القرضــة شــيئًا 
- جــرى طلــب املدعــى عليــه عــن طريــق األمــارة و االعــالن يف اجلريــدة - 
اســتمر املدعــى عليــه علــى تخلفــه - أبــرز املدعــى وكالــة ســند القــرض 
وجــرى رصــده - حيــث إن اليمــني تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعيــني لــذا 
جــرى طلــب املدعــي أصالــة - حلــف املدعــي أصالــة علــى صحــه دعــواه - 
صــدر احلكــم غيابيــًا علــى املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املدعــى بــه - جــرى 
التنويــه يف منطــوق احلكــم بــأن املدعــى عليــه الغائــب علــى حجتــه متــى 
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حضــر - صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

...  القاضــي يف احملكمــة العامــة  أنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
املقيــدة  1432/9/13هـــ   وتاريــخ   3246635 برقــم  بالريــاض  العامــة 
باحملكمــة برقــم 32142579 وتاريــخ 1432/9/13هـ  ففي يوم األربعاء 
املوافــق 1433/1/12هـــ حضــر ...  ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم 
ــه وكيــال عــن ... ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم )... (  )... ( بصفت
ينــوب عــن موكلــه يف املطالبــة واملرافعــة واملدافعــة واملخاصمــة وإقامــة 
الدعــاوى ضــد الغيــر ولــه احلــق يف ســماع الدعــوى والــرد عليهــا واإلقــرار 
واإلنــكار والصلــح مبوجــب صــك وكالــة صــادر مــن كتابــة العــدل 
الثانيــة بالريــاض برقــم 2428 يف 1433/1/9هـــ  بصفتــه وكيــال عــن ... 
ســعودي مبوجب ســجل مدني رقم )... ( مبوجب صك وكالة صادر من 
كتابــة العــدل الثانيــة بشــرق الريــاض برقــم 15511 يف 1432/2/14هـــ 
ــه ... ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم )... (  ــم يحضــر املدعــى علي ول
ــر مركــز شــرطة الســليمانية رقــم 15/6/373/2  ــا خطــاب مدي ووردن
يف 1433/1/10هـــ املتضمــن: نفيــد فضيلتكــم أنــه تبلــغ املذكــور عــدة 
مــرات ملراجعتنــا ولــم يتجــاوب باحلضــور ا.هـــ  لــذا رفعــت اجللســة لطلــب 
حضــور املدعــى عليــه . ويف يــوم الســبت املوافــق 1433/05/15هـــ حضــر 
...  ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم )... ( بصفتــه وكيــال عــن ...  
ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم )... ( ينــوب عنــه يف املطالبة واملرافعة 
واملدافعــة واملخاصمــة وإقامــة الدعاوى ضد الغير وســماع الدعوى والرد 
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ــة صــادر مــن  ــح مبوجــب صــك وكال عليهــا واإلقــرار واإلنــكار والصل
كتابــة العــدل الثانيــة بالريــاض برقــم 15511 يف 1432/02/14هـــ ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه ... املــدون هويتــه ســابقا ومبــا أن املدعــي ال يعــرف 
عنوانــه جــرت الكتابــة إلــى وكيــل إمــارة منطقــة الريــاض بخطابنــا 
رقــم 33103113 وتاريــخ 1433/1/23هـــ للبحــث والتحــري عــن املدعــى 
عليــه وإبالغــه باحلضــور لهــذه اجللســة ولــم تــرد إفــادة. ويف يــوم األربعــاء 
املوافق1433/10/25هـــ حضــر املدعــي وكالــة ... ولــم يحضــر املدعــى 
عليــه ... املــدون هويتــه ســابقا وأبــرز املدعــي أصــل اإلعــالن عــن موعــد 
هــذه الدعــوى يف جريــدة ...  عــدد رقــم 14551 صفحــة 32 وبســؤال 
املدعــي عــن دعــواه أجــاب قائــال : ســبق أن أقــرض موكلــي املدعــى 
عليــه مبلغــا و قــدره ســتة و ثالثــون ألــف ريــال يف 1431/02/29هـ والزال 
ــي هــذه دعــواي وبســؤاله عــن  ــب إلزامــه بســداده ملوكل ــه و أطل يف ذمت
بينتــه أبــرز ورقــة هــذا نصهــا : نعــم أنــا ... رقــم البطاقــة )... ( مصدرهــا 
الريــاض تاريخــه 1399/08/02هـــ نعــم يف ذمتــي مبلــغ و قــدره تســعة 
و ثالثــون ألــف ريــال ســعودي ال غيــر + خمســمائة ريــال يتــم تســديد 
املبلــغ إلــى األخ ... يف نهايــة شــهر ذي القعــدة  ولــه احلــق املطلــوب قبــل 
املوعــد املذكــور املقــر مبــا فيــه ... توقيعــه بتاريــخ 1431/02/29هـــ . 
أ.هـــ و بســؤاله هــل لديــه زيــادة بينــة أجــاب قائــال : ليــس لــدي زيــادة بينــة 
هكــذا أجــاب لــذا أفهمــت املدعــي وكالــة بإحضــار موكلــه فاســتعد 

بذلــك يف اجللســة القادمــة.
ويف يــوم األربعــاء املوافــق1434/03/04 هـــ حضــر املدعــي أصالــة ... 
ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم )... ( واملدعــي وكالــة ... ولــم يحضر 
املدعــى عليــه ... وبطلــب اليمــني علــى املدعــي أصالــة حلــف قائــال: واهلل 



48

العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو أننــي ســبق أن أقرضــت املدعــى عليــه مبلغــا 
و قدره ستة و ثالثون ألف وخمسمائة ريال يف 1431/02/29هـ  

وال زال يف ذمتــه هكــذا حلــف. فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن ســماع الدعــوى 
غيابيــا وخطــاب مديــر مركــز شــرطة الســليمانية رقــم 15/6/373/2 
يف 1433/1/10هـــ املتضمــن أنــه تبلــغ املذكــور عــدة مــرات باملراجعــة 
ولــم يتجــاوب باحلضــور واإلعــالن عــن هــذه الدعــوى ومــا أبــرزه املدعــي 
يقــوي جانــب  ذلــك  للمدعــى عليــه كل  إقــرار منســوب  مــن  وكالــة 
املدعــي ومبــا أن اليمــني تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعيــني وقــد حلــف 
املدعــي أصالــة اليمــني علــى دعــواه ولقولــه تعالــى: )إن اهلل يأمركــم 
أن تــؤدوا األمانــات إلــى أهلهــا( والقــرض أمانــة عنــد املقتــرض يجــب 
عليــه ردهــا إلــى صاحبهــا ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )علــى اليــد 
مــا أخــذت حتــى تؤديــه( رواه أحمــد وأصحــاب الســن األربعــة ومبــا أن 
الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر لــذا فقــد ألزمــت املدعــى عليــه الغائــب 
ــون ألــف  ــه وقــدره ســتة وثالث ــغ املدعــى ب ــة املبل أن يدفــع للمدعــي أصال
وخمســمائة ريــال والغائــب علــى حجتــه متــى حضــر ومبــا تقــدم حكمــت 
وهــذا احلكــم غيابــي وأمــرت بإخــراج صــك مبوجبــه وإبــالغ احملكــوم 
عليــه بصورتــه لتقريــر قناعتــه أو معارضتــه وتقدميهــا خــالل ثالثــني يومــا 
فــإن مضــت املــدة ولــم يقــدم الئحــة اعتراضــه بعــد تبلغــه ســقط حقــه يف 
االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة . وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/04 

هـ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة السادســة 
لتمييــز القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض علــى املعاملــة 



49

ــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض املســاعد برقــم  الــواردة مــن فضيل
321183852 وتاريــخ 1434/5/25هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
...  املســجل برقــم 3455626  فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ / 
وتاريــخ 1434/3/4هـــ اخلــاص بدعــوى / ... وكالــة عــن ... ضــد / ... يف 
مبلــغ مالــي علــى الصفــة املوضحــة بالصــك واملتضمــن أن فضيلتــه ألــزم 
املدعــى عليــه الغائــب أن يدفــع للمدعــي أصالــة املبلــغ املدعــى بــه وقــدره 
ســتة وثالثــون ألفــًا وخمســمائة ريــال والغائــب علــى حجتــه متــى حضــر 
ومبــا تقــدم حكــم حكمــًا غيابيــًا ،وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
وأوراق املعاملــة قررنــا باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم .واللـــه املوفــق 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــــد وآلـــه وصحبـــه وســلم .
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: 34168512 تاريُخه: 1434/3/22هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32382274

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34209665 تاريخه: 1434/5/8هـ

إقــراض - مــال مقبــوض - قيــام املدعــي بتســليم مبلــغ مالــي للمدعــي 
عليــه - طلــب املدعــي إلــزام املدعــى عليــه بإعــادة هــذا املبلــغ - حجيــة 
الســندات الرســمية - األوراق الصــادرة مــن كتــاب العــدل تكــون لهــا 
قــوة اإلثبــات وال يجــوز الطعــن فيهــا - إلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ 

املدعــى بــه للمدعــي.

1- قــال يف شــرح منتهــى اإلرادات )295/4( وكشــاف القنــاع )218/4(:  
)يعمــل بســجات احملكمــة املصونــة حتــت أيــدي القضــاة إذا كانــت 

ــة( . ســاملة مــن شــبهتي التزويــر واحليل
2- املــادة )80( مــن نظــام القضــاء والتــي نصت على )أن األوراق الصادرة 
مــن كتــاب العــدل تكــون لهــا قــوة اإلثبــات ، ويجــب العمــل مبضمونهــا 
أمــام احملاكــم بــا بينــة إضافيــة ، وال يجــوز الطعــن فيهــا إال تأسيســًا 
علــى مخالفتهــا ملقتضــى األصــول الشــرعية أو النظاميــة أو تزويرهــا( .

أقــام املدعــي دعــواه ضــد املدعــى عليــه »شــقيقه« طالبــًا إلزامــه بــرد مبلــغ 
وقــدرة مائــة وخمســة آالف ريــال قــام باعطائهــا لــه بنــاء علــى طلبــه ولــم 
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احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم الثالثــاء املوافــق 1433/1/25هـــ لــدي 
العامــة بعنيــزة افتتحــت اجللســة يف  ....... القاضــي يف احملكمــة  أنــا  
وقتهــا احملــدد لســماعها يف الســاعة احلاديــة عشــر صباحــا للنظــر يف 
واملقيــدة يف هــذه احملكمــة   ....... ....... ضــد   مــن   املقدمــة  الدعــوى 
فضيلــة  بشــرح  لنــا  واحملالــة  1432/8/29هـــ  يف   321120998 برقــم 
الرئيــس وقــد افتتحــت هــذه اجللســة بنــاء علــى املــادة اخلامســة واخلمســني 
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة وفيهــا حضــر  ....... 
ســعودي مبوجــب الســجل رقــم  ....... الوكيــل عــن أخيــه  ....... ســعودي 
بالســجل رقــم  ....... الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب عــدل عنيــزة برقــم 
مجلــس  عــن  الغائــب  علــى  وادعــى  1432/6/26هـــ  يف   32144631
القضــاء  ....... الــذي تبلــغ بهــذا املوعــد لشــخصه حســبما يظهــر مــن 
ورقــة التبليــغ املرفقــة باملعاملــة قائــال يف حتريــر دعــواه لقــد قــام املدعــى 

يرجــع لــه هــذا املبلــغ حتــى اآلن ومبواجهــة املدعــى عليــه بذلــك قــال إن 
ــه القائمــة  ــى عمارت ــه قطعــة أرض وإشــرايف عل ــغ لقــاء بيعــي ل هــذا املبل
علــى تلــك األرض ورد املدعــى علــى ذلــك بــأن األرض املذكــورة قــد 
جــرى ســداد ثمنهــا نقــدًا وقــدم صــكًا مــن كاتــب عــدل مذكــور بــه 
أن املدعــى عليــه أســتلم مبلــغ أربعــني ألــف ريــال قيمــة األرض ولكــون 
مــا يوثــق لــدى كاتــب العــدل حجــة يف اإلثبــات قــررت احملكمــة إلــزام 
املدعــى عليــه بــرد مبلــغ وقــدره مائــة وخمســة آالف ريــال إلــى املدعــى 
وقــد أعتــرض املدعــى عليــه علــى احلكــم وجــرى تصديقــه مــن محكمــة 

االســتئناف . 
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عليــه باحلضــور إلــى موكلــي يف منزلــه ... ثــم ذهــب بــه إلــى صنــدوق 
التنميــة العقاريــة ... ثــم اســتلم موكلــي الدفعــة الثالثــة مــن القــرض الــذي 
نــزل باســمه وقــدره مائــة وخمســة آالف ريــال ثــم قــام بتســليم هــذا املبلــغ 
كامــال للمدعــى عليــه بطلــب منــه ولكــن لــم يعــد لــه هــذا املبلــغ حتــى 
اآلن أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بــأن يســلم ملوكلــي املبلــغ الــذي اســتلمه 
منــه وقــدره مائــة وخمســة آالف ريــال هــذه دعــواي ثــم ســألت املدعــي 
وكالــة هــل قــام موكلــك باســتالم هــذا املبلــغ املدعــى بــه مــن الصنــدوق 
نقــدا أو مبوجــب شــيك فقــال إننــي ال أعلــم وأطلــب إمهالــي للرجــوع إلــى 
موكلــي وســؤاله عــن ذلــك فأمهــل لذلــك ثــم رفعــت اجللســة ثــم يف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي وكالــة  ....... ولــم يحضــر املدعــى عليــه ثــم ســألت 
املدعــي وكالــة عمــا جــرى ســؤاله عنــه يف اجللســة الســابقة فقــال إن 
موكلــي اســتلم هــذا املبلــغ املدعــى بــه مــن صنــدوق التنميــة العقاريــة 
نقــدا ثــم رفعــت اجللســة ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة  ....... 
كمــا حضــر املدعــى عليــه  ....... ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  
....... ثــم جــرى تــالوة الدعــوى عليــه وســؤاله اجلــواب فأجــاب قائــال مــا 
ذكــره املدعــي وكالــة مــن إســتالمي مبلغــا وقــدره مائــة وخمســة األف 
ريــال وهــي الدفعــة الثالثــة مــن القــرض الــذي اســتلمه املدعــي أصالــة  
أطلــب  إننــي  قائــال  قــرر  ثــم  نقــدا  اســتلمته  وقــد  ....... فهــذا صحيــح 
إمهالــي إلحضــار جوابــي محــررا كــي أبــني فيــه التعامــالت املاليــة التــي 
حصلــت بينــي وبــني أخــي املدعــي أصالــة  ....... ومقــدار مســتحقاتي 
لديــه لقــاء شــرائه منــي أرض وقيامــي باإلشــراف علــى عمارتــه القائمــة 
علــى تلــك األرض فأجيــب لذلــك ثــم رفعــت اجللســة ثــم يف جلســة أخــرى 
....... ثــم قــرر املدعــى  .......  واملدعــى عليــه   حضــر املدعــي وكالــة  
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ــي  ــم أســتطيع إحضــار جوابــي محــررا ولكــن جواب ــه قائــال إننــي ل علي
هــو أننــي اســتلمت املبلــغ املدعــى بــه لقــاء تنازلــي عــن األرض اململوكــة 
لــي مبوجــب الصــك الصــادر مــن كتابــة عــدل عنيــزة برقــم  ....... يف 
....... ولــذا فإننــي أطلــب رد  1417/08/29هـــ ألخــي املدعــي أصالــة  
هــذه الدعــوى هــذا هــو جوابــي وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة قــال 
ــازل عــن هــذه  ــم يتن ــه ل مــا ذكــره املدعــى عليــه غيــر صحيــح نظــرا ألن
األرض تنــازال بــال مقابــل بــل باعهــا علــى موكلــي بثمــن مقبــوض قــدره 
أربعــون ألــف ريــال بتاريــخ 1429/10/22هـــ وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه قــال صحيــح أنــه أثبــت لــدى كاتــب العــدل أننــي بعــت هــذه األرض 
اململوكــة بذلــك الصــك بثمــن مقبــوض قــدره أربعــون ألــف ريــال لكــن 
احلقيقــة أننــي لــم أســتلم شــيئا مــن قيمتهــا هكــذا أجــاب ثــم جــرى إفهــام 
املدعــي وكالــة بــأن عليــه إحضــار أصــل الصــك املشــار إليــه يف الدعــوى 
مــع اجلــواب ففهــم ذلــك واســتعد بــه وطلــب إمهالــه إلــى جلســة أخــرى 

فأجيــب لذلــك ثــم رفعــت اجللســة.
ــة  ....... ولــم يحضــر املدعــى  ثــم يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكال
عليــه  ....... ولــم يقــدم عــذرا لتخلفــه عــن احلضــور بهــذا املعــد يف ضبــط 
القضيــة ثــم أبــرز املدعــي وكالــة أصــل الصــك الصــادر مــن كتابــة 
عــدل عنيــزة برقــم ) ....... ( يف )1417/8/29هـــ ( واملثبــت فيــه متلــك  
....... ســعودي بالســجل املدنــي رقــم  ....... لقطعــة األرض رقــم  ....... مــن 
املخطــط رقــم  ....... يف 1392/6/13هـــ بحــي  ....... بعنيــزة احملــدودة 
شــماال مواقــف ســيارات بطــول )22.50( م وجنوبــا قطعــة رقــم )352( 
بطــول )23( م وشــرقا شــارع عرضــه )18( م بطــول )30( وغربــا قطعــة 
رقــم )338( بطــول )30( م ومجمــوع مســاحتها ســتمائة واثنــان وثمانــون 
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متــرا مربعــا وخمســون ســنتمترا مربــع وقــد انتقلــت إليــه بالشــراء مــن 
مالكهــا مببلــغ قــدره خمســة وأربعــون ألــف ريــال وقــد همــش علــى هــذا 
ــة....... ســعودي بالســجل رقــم   الصــك بإنتقــال هــذه القطعــة إلــى ملكي
....... بالشــراء مــن  .......  بثمــن قــدره أربعــون ألــف ريــال نقــدا كمــا 
همــش عليــه بأنــه مت رهنــه لصالــح صنــدوق التنميــة العقاريــة مقابــل 
مبلــغ قــدرة ثالثمائــة ألــف ريــال أ. هـــ ثــم رفعــت اجللســة ثــم يف جلســة 
أخــرى حضــر املدعــي وكالــة  ....... واملدعــى عليــه  ....... وقــد جــرى منــا 
تأمــل هــذه القضيــة ودراســتها وبنــاء علــى مــا ســبق مــن الدعــوى واإلجابــة 
ــغ املدعــى بــه وقــدره مائــة  ونظــرا إلقــرار املدعــى عليــه بإســتالمه للمبل
وخمســة آالف ريــال مــن املدعــي أصالــة ودفعــه بــأن ذلــك لقــاء تنازلــه عــن 
األرض اململوكــة لــه مبوجــب الصــك رقــم ) ....... ( يف )1417/8/29هـ ( 
ألخيــه املدعــي أصالــة  ....... ونظــرا إلرتــكاز املدعــي وكالــة ملــا جــاء يف 
دفــع املدعــى عليــه مدعيــا أن املدعــى عليــه لــم يتنــازل عــن هــذه األرض 
ــغ قــدره أربعــون ألــف ريــال ثــم  بــال مقابــل بــل باعهــا علــى موكلــه مببل
مصادقــة املدعــى عليــه علــى ذلــك ودفعــه بأنــه لــم يســتلم مــن قيمتهــا 
شــيئا وألنــه جــرى اإلطــالع علــى أصــل الصــك املذكــور وقــد جــاء فيــه 
إنتقــال ملكيــة األرض املوصوفــة فيــه إلــى املدعــي أصالــة  ....... بالشــراء 
مــن املدعــى عليــه  ....... بثمــن قــدره أربعــون ألــف ريــال نقــدا كمــا هــو 
مــدون بالتفصيــل يف اجللســة املنعقــدة يف 1433/10/28هـــ ونظرا ملا جاء 
يف املــادة )80( مــن نظــام القضــاء التــي نصــت علــى أن األوراق الصــادرة 
مــن كتــاب العــدل تكــون لهــا قــوة اإلثبــات ويجــب العمــل مبضمونهــا 
أمــا احملاكــم بــال بينــة إضافيــه وال يجــوز الطعــن فيهــا إال تأسيســا علــى 
مخالفتهــا ملقتضــى األصــول الشــرعية أو النظاميــة أو تزويرهــا أ. هـــ . 
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وممــا يؤكــد هــذا املعنــى مــا نــص عليــه صاحــب شــرح منتهــى اإلرادات 
)295/4( وصاحــب كشــاف القنــاع )218/4( حيــث قــاال مــا نصــه 
))يعمــل بســجالت احملكمــة املصونــة حتــت أيــدي القضــاة إذا كانــت 
ــى أن دفــع  ــدل عل ــة (( أ . هـــ . وهــذا ي ــر واحليل ســامله مــن شــبهتي التزوي
املدعــى عليــه ليــس لــه وجــه ال ســيما إذا كان ثمــن األرض املوصوفــه يف 
هــذا الصــك أربعــون ألــف ريــال واملبلــغ املدعى به أكثر مــن ذلك بكثير 
كمــا أن ثمــن األرض همــش بكــون إســتالمه نقــدا وألنــه ليــس هنــاك 
حاجــة لإلستفســار عــن ســريان مفعول ســجل الصك املذكــور يف جواب 
املدعــى عليــه نظــرا ألن اخلــالف بــني املتداعــني ليــس يف متلــك األرض 
لذلــك كلــه فقــد ألزمــت املدعــى عليــه  .......  بــأن يدفــع للمدعــي أصالــة  
....... املبلــغ املدعــى بــه وقــدره مائــة وخمســة آالف ريــال وبذلــك حكمــت 
وبعرضــه عليهمــا قنــع بــه املدعــي وكالــة ولــم يقنــع بــه املدعــى عليــه 
وطالــب بتمييــزه فأجيــب لطلبــه ثــم جــرى تســليمه نســخة مــن احلكم ومت 
إفهامــه بــأن عليــه تســليم الئحتــه اإلعتراضيــه يف مــدة أقصاهــا ثالثــون 
يومــا مــن تاريــخ هــذا اليــوم وأنــه إذا مضــت هــذه املــدة احملــددة آنفــا 
ولــم يقــدم فيهــا إعتراضــه فــإن حقــه يف طلــب التمييــز يســقط ويصبــح 
احلكــم مكتســبا القطعيــة فقــرر إســتالمه لنســخة احلكــم وفهمــه ملــا 
أفهــم بــه آنفــا وإســتعداده بتقــدمي الئحتــه اإلعتراضيــه يف املــدة احملــددة 
نظامــا وعليــه جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/03/22 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/5/21هـــ افتتحــت 
بنــاء علــى ورود  والنصــف صباحــا  احلاديــة عشــر  الســاعة  اجللســة يف 
 )341026524( برقــم  بالقصيــم  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة 
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ــة قضــاة االســتئناف  يف 1434/5/14هـــ مــزود بقــرار أصحــاب الفضيل
رقــم  بالقصيــم  االســتئناف  مبحكمــة  األولــى  احلقوقيــة  بالدائــرة 
)34209665( يف 1434/5/8هـــ املقــرر فيــه املصادقــة علــى احلكم أ.هـ. 
ــع .  ــه جــرى التوقي وقــد جــرى التهميــش بذلــك حســب التعليمــات و علي

حــرر يف  1434/05/21 هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى نبينــا محمــد وعلى آلــه وصحبه 
وبعــد... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة 
ــة رئيــس  ــواردة مــن فضيل ــة ال ــى املعامل االســتئناف مبنطقــة القصيــم عل
الــمــــحكمة الـــعـــامـــــة مبحافظــة عنيــزة برقــم )321120998( وتــاريـــــخ 
1434/4/23هـــ ؛ احملالــة إلينــا برقــم )34193038( ؛ املرفــق بهــا الصــك 
مــن  الصــادر  1434/3/22هـــ؛   وتاريــخ  برقــم)34168512(  املســجل 
فضيلــة الشــيخ/  ....... القاضــي باحملكمــة ؛ اخلــاص بدعــوى/  ....... 
الوكيــل عــن أخيــه  ....... ضــد/ ....... ،  بشــأن املطالبــة مببلــغ مالــي 
قــدره مائــة وخمســة آالف ريــال وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه 
بإلــزام املدعــى عليــه بــأن يدفــع للمدعــي أصالــة املبلــغ املدعــى بــه وقــدره 
مائــة وخمســة اآلف ريــال ؛ علــى النحــو املفصــل فيــه. وبدراســة الصــك 
نقــرر  فإننــا  املعاملــة  وأوراق  االعتراضيــة  والالئحــة  ضبطــه  وصــورة 
املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــه وصحبــه وســلم . وآل



57

: 34309759 تاريُخه: 1434/9/1هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33129123

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34354850 تاريخه: 1434/11/9هـ

قــرض - ضمــان - كفالــة غراميــة - شــهادة علــى الكفالــة - اعتبــار 
صــرف الشــيك بينــة يف التســليم- احلكــم بتســليم املبلــغ.

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

دعــوى املدعــي ضــد املدعــى عليــه وكالــة بــأن لــه يف ذمــة شــخص مبلغــًا 
ــزم  ــال قرضــه حســنة وقــد الت ــان وخمســون ألــف ري مــن املــال قــدره مئت
بســداد املبلــغ علــى دفعــات شــهرية وقــد وصــل مــن املبلــغ بعــض الدفعــات 
إال أنــه اختفــى ولــم يقــم بتســديد مــا بقــى يف ذمتــه وقــد ضمــن املدعــى 
عليــه اصالــة املديــن املقتــرض يف مبلــغ وقــدرة مئــة وتســعة آالف ريــال 
وطلــب املدعــى احلكــم علــى املدعــى عليــه اصالــة بتســليمه املبلــغ الــذي 
قــام بضمانــه بعــد خصــم املبالــغ املســددة وقدرهــا تســعون ألفــا وثمامنائــة 
ــة باإلنــكار ، يف  ــااًل ، أجــاب املدعــى عليــه وكال ــون ري ــة وثالث وثماني
جلســة أخــرى حضــر املدعــى عليــة اصالــة وصــادق علــى ضمانــه للمديــن 
املقتــرض وقــرر أن ضمانــه كان قبــل اســتالم املديــن للمبلــغ وأنــه متــى 
ثبــت تســليم الدائــن املبلــغ للمديــن فهــو ضامــن للمبلــغ - صــادق املدعــي 
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علــى مــا قــرره املدعــى عليــة اصالــة ، ثبــت لــدى ناظــر القضيــة اســتالم 
بأنــه مت  للمبلــغ مبوجــب شــيكات ، أجابــت اجلهــة املختصــة  املديــن 
صرفهــا مــن قبــل املديــن ، صــدر احلكــم علــى املدعــى عليــه بتســليم 
املدعــي املبلــغ املدعــى بــه ، قــرر املدعــى عليــه وكالــة عــدم القناعــة ، 

صــدر قــرار محكمــة االســتئناف باملوافقــة علــى احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة مبكــة 
املكرمــة وبنــاًء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 33129123 وتاريــخ 1433/02/20هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 33337776 وتاريــخ 1433/02/20هـــ ففــي 
يــوم اإلثنــني املوافــق 1433/09/18هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 
11 وفيهــا حضــر املدعــي..... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ..... وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه وكالــة ..... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ..... بالوكالــة عــن ..... مبوجــب الوكالــة 
 5852 برقــم  املكرمــة  مبكــة  الثانيــة  عــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة 
وتاريــخ 1424/02/07هـــ جلــد 807 فادعــى قائــاًل بــأن لــي يف ذمــة ..... 
مبلغــًا قــدره مئتــان وخمســون ألــف ريــال قرضــة حســنة إقترضهــا منــي 
علــى دفعــات وقــد التــزم يف تاريــخ 1432/07/25هـــ بســداد املبلــغ علــى 
دفعــات شــهرية قــدر كل شــهر ثالثــة آالف وســبعة وعشــرين ريــااًل وقــد 
وصلــت منهــا ســتة أقســاط بلــغ إجماليهــا ثمانيــة عشــر ألفــًا ومئــة واثنــني 
وســتني ريــااًل اختفــى بعــد ذلــك وقــد ضمنــه مــوكل املدعــى عليــه هــذا 
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احلاضــر مببلــغ مئــة وتســعة آالف ريــال مــن هــذه القرضــة الــذي وصــل 
منهــا هــذا املبلــغ أطلــب احلكــم عليــه شــرعًا بتســليمي املبلــغ املتبقــي مــن 
قيمــة هــذه القرضــة التــي ضمنهــا وقــدره تســعون ألفــًا وثمامنئــة وثمانيــة 
أجــاب  وكالــة  عليــه  املدعــى  وبســؤال  دعــواي  هــذه  ريــااًل  وثالثــون 
قائــاًل مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن ناحيــة إقراضــه  املبلــغ املدعــى 
بــه فهــذا ال أعلــم عنــه شــيئًا وكذلــك ضمــان موكلــي لــه مببلــغ مئــة 
وتســعة آالف ريــال ال صحــة لــه هــذه إجابتــي فطلبــت مــن املدعــي البّينــة 
ــع إســمي  ــا املوّق ــزم أن ــرز ورقــة هــذا نصهــا بعــد املقدمــة أتعهــد وألت فأب
املدنــي  الســجل  أدنــاه ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة أحــوال رقــم 
تنتهــي بتاريــخ 1440/11/05هـــ علــى أن أكفــل املدعــو ..... يف ســداد 
ــال  ــة وتســعة آالف ري ــور...... علمــًا أن قيمــة القــرض مئ القــرض للدكت
وأنــه يف حالــة عــدم ســداد القــرض املذكــور مــن قبــل املدعــو ..... ســوف 
..... دون  اخلــاص بدفعــه للدكتــور  أنــا شــخصيًا ومــن حســابي  أقــوم 
شــرط أو قيــد وهــذا تعهــد منــي بذلــك الكفيــل الغــارم توقيعــه بتاريــخ 
1433/02/01هـــ وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه وكالــة أنكــر مــا جــاء 
فيهــا فطلبــت مــن املدعــي البّينــة علــى صحتهــا فأحضــر..... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم الــذي شــهد بصحــة مــا جــاء يف 
هــذه الورقــة التــي نصهــا احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى أشــرف 
األنبيــاء أجمعــني فإنــه يف يــوم األحــد املوافــق 1432/07/03هـــ قمــت أنــا 
املدعــو/ باســتدانة مبلــغ مــن املــال وقــدره 109000 )مئــة وتســعة آالف 
ريــال ســعودي( وذلــك مــن الدكتــور/ .........قرضــة حســنة علــى أن ألتــزم 
بســداده كامــاًل ورده ردًا جميــاًل علــى أقســاط شــهرية وملــدة 36 شــهرًا 
)ســت وثالثــني شــهرًا هجريــًا( دون تأخيــر أو مماطلــة حيــث تكــون 
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قيمــة القســط الشــهري مبلغــًا وقــدره ثالثــة آالف وســبعة وعشــرون ريــااًل 
)3027( اعتبــارًا مــن تاريــخ 1432/07/25هـــ ويف حــال عــدم التزامــي 
بالســداد فللدكتــور احلــق يف رفــع شــكوى ضــدي للجهــات املختصــة 
ومقاضاتــي أو كفيلــي حســب النظــام املقــر مبــا فيــه/ إبهامــه وتوقيعــه 
، شــاهد د/ توقيعــه ، شــاهد د/ توقيعــه أمــا مــا جــاء يف جانبهــا فقــد 
كتــب خــارج املكتــب ولــم أحضــره وقــد حضــر لدينــا يف املكتــب 
وزميلنــا املدعــي وشــخص ثالــث وقــد قــام الشــخص الثالــث بكفالــة يف 
ــب إحضــار  ــه وال الشــخص وأطل ــا ال أعــرف املدعــى علي ــغ وأن هــذا املبل
علــم  علــى  شــهادتي  وتكــون  منــه  ألتأكــد  عندكــم  عليــه  املدعــى 
ويقــني وحيــث األمــر مــا ذكــر طلبــت مــن املدعــى عليــه وكالــة إحضــار 
موكلــه وحضــر ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم وبتــالوة دعــوى 
ــة أجــاب قائــال مــا ذكــره املدعــي يف  املدعــي علــى املدعــى عليــه أصال
دعــواه مــن ناحيــة ضمانــي مببلــغ مائــة وتســعة آالف ريــال فهــذا صحيــح 
إال أن ضمانــي كان قبــل تســليم هــذا املبلــغ ومتــى مــا أثبــت املدعــي 
تســليمه لهــذا املبلــغ املائــة والتســعة آالف ريــال فأنــا ضامــن لــه بهــذا 
املبلــغ هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي صــادق علــى ذلــك 
فطلبــت مــن املدعــي البينــة علــى تســليمه املبلــغ املدعــى بــه فابــرز صــورة 
الشــيك رقــم ........... وتاريــخ 1432/07/04هـــ واملســحوب ألمــر والبالــغ 
قيمتــه ثمانــون ألــف ريــال مــن حســاب لــدى البنــك ...... وصــورة الشــيك 
رقــم ........... وتاريــخ 1432/11/11هـــ واملســحوب ألمــر.... والبالــغ قيمته 
أربعــني ألــف ريــال مــن حســاب .... لــدى البنــك ...... وصــورة الشــيك رقــم 
..... وتاريــخ 1432/09/01هـــ واملســحوب ألمــر ..... والبالــغ قيمتــه ســبعة 
آالف ريــال مــن حســاب لــدى البنــك ...... وصــورة الشــيك رقــم ........... 
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وتاريــخ 1433/02/01هـــ واملســحوب ألمــر والبالــغ قيمتــه مئــة ألــف ريــال 
مــن حســاب لــدى البنــك ...... وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال 
أطلــب الكتابــة للبنــك ...... لإلفــادة عــن مســتلم قيمــة هــذه الشــيكات 
لذا قررت الكتابة ملؤسسة النقد العربي السعودي ملخاطبة البنك ...... 
لإلفــادة عــن مســتلم هــذه الشــيكات وجــرى اإلطــالع على خطــاب مدير 
مؤسســة النقــد العربــي فــرع مكــة املكرمــة رقــم 340040004012 يف 
1434/06/20هـــ املتضمــن أنــه مت صــرف الشــيكات املرفقــة بخطــاب 
فضيلتكــم للمدعــو ....... كمــا أرفــق البنــك صــور مــن الشــيكات بعــد 
صرفهــا )مرفقــه( وجــرى تأمــل القضيــة فبنــاًء علــى مــا تقدم مــن الدعوى 
واعتــراف  املدعــي  لدعــوى  عليــه وكالــة  املدعــى  وإنــكار  واإلجابــة 
املدعــى عليــه أصالــة بدعــوى املدعــي واســتعداده بتســليم املبلــغ املدعــى 
بــه للمدعــي بعــد ثبــوت هــذا املبلــغ بذمــة ...... وبعــد اإلطــالع علــى خطــاب 
ــر مؤسســة النقــد رقــم 34/19025 يف 1434/06/19هـــ املتضمــن  مدي
اســتالم ..... لقيمــة الشــيكات املشــار إليهــا واســتنادًا لقولــه تعالــى )وملــن 
جــاء بــه حمــل بعيــر وأنــا بــه زعيــم ( الدالــة علــى ضمــان حمــل البعيــر مــع 
أنــه لــم يجــب وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم »الزعيــم غــارم«  ولــكل مــا 
ســبق أفهمــت املدعــى عليــه وكالــة أنــه يلــزم موكلــه تســليم املدعــي 
ــااًل  ــون ري ــة وثالث ــة وثماني ــه وقــدره تســعون ألفــًا وثمامنائ ــغ املدعــى ب املبل
وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه وكالــة قــرر عــدم 
القناعــة وأفهــم بتعليمــات اإلســتئناف وبذلــك انتهــت هــذه الدعــوى وباهلل 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر 

يف 1434/08/21هـــ.
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احلمــد هلل وحــده وبعــد جــرى اإلطــالع علــى املعاملــة الــواردة إلينــا مــن 
رئيــس محكمــة اإلســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة املكلــف برقــم 
341496452 يف 1434/11/13هـــ املرفــق بهــا قــرار تصديــق الدائــرة 
املتضمــن  1434/11/09هـــ  يف   34354850 رقــم  السادســة  احلقوقيــة 
دعــوى ..... ضــد ..... احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه ، وبدراســة احلكــم 
وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 
. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/11/24هـــ
احلمــد هلل ، والصــالة والســالم علــى رســول اهلل ، وبعــد: فقـــد جـــرى 
مّنــا نحـــن رئيــس وأعضــاء الدائـــرة احلقوقيـــة السادســة يف محكمــة 
االستئناف مبنطقة مكـــة املكرمـــة االطالُع علـــى هذا احلكم الصادر 
ــة الشــيخ ...... القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة  مــن فضيل
واملســجل بعـــدد 34309759 وتاريــخ 1434/9/1هـــ  املتضمــن دعــوى 
......... ضــد ........ احملكــوم فيـــه مبــا دون باطنــه ، وبدراســـة احلكــم 
وصـــورة ضبطـــه و الئحته االعتراضية تقـــررت املوافقـــة علـــى احلكم ، 
واهلل املوفــق وصلـــى اهلل علـــى نبينــا محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم .
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: 33347755 تاريُخه: 1433/7/20هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 8020

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3416304/ش/2 تاريخه: 1434/1/19هـ

قــرض - تخلــف املدعــى عليــه عــن احلضــور رغــم تبلغــه - يعــد احلكــم 
حضوريــا يف مواجهتــه- اليمــن تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعيــن -مــن 
أدلــة اإلثبــات اإلقــرار اخلطــي و الشــيك - إلــزام املدعــى عليــه بســداد 

املبلــغ املدعــى بــه.

مــا قــرره الفقهــاء كشــيخ اإلســام ابــن تيميــة مــن أن اليمــن تشــرع يف 
جانــب أقــوى املتداعيــن.

حضــر املدعــي ولــم يحضــر املدعــى عليــه مــع تبلغــه ،  قــرر القاضــي 
الســير يف نظــر الدعــوى وطلــب مــن املدعــي حتريــر دعــواه ، ادعــى 
املدعــي علــى املدعــى عليــه بأنــه أقرضــه مبلغــًا مــن املــال مبوجــب شــيك 
علــى أن يســدد القــرض خــالل عــام وانتهــى األجــل ولــم يســدد القــرض، 
طلــب القاضــي مــن املدعــي البينــة علــى دعــواه ، أبــرز املدعــي صــورة 
الشــيك وإقــرارًا خطيــًا منســوبًا للمدعــى عليــه ، جــرى االطــالع عليهمــا 
ورصــد مضمونهمــا، جــرى مخاطبــه مؤسســه النقــد لإلفــادة عــن صرف 
املدعــى عليــه للشــيك، وردت اإلجابــة بصــرف املدعــى عليــه لشــيك آخــر 
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بنفــس التاريــخ واملبلــغ ، لتقــوي جانــب املدعــى بجــواب مؤسســه النقــد 
واإلقــرار اخلطــي املنســوب للمدعــى عليــه لــذا طلــب القاضــي مــن املدعــى 
اليمــني ، حلــف املدعــى اليمــني علــى صحــه دعــواه و أنــه لــم يتســلم مــن 
ــغ  ــه بدفــع املبل ــزام املدعــى علي ــه شــيئًا ، صــدر احلكــم بإل املدعــى علي
مــن  احلكــم  صــدق   ، حضوريــًا  احلكــم  وعــد  للمدعــى  بــه  املدعــى 

محكمــة االســتئناف . 

العاّمــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
باالحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
1431/11/29هـــ   وتاريــخ   8020 برقــم  االحســاء  مبحافظــة  العامــة 
ــخ 1431/11/29هـــ  حضــر  ــدة باحملكمــة برقــم 3140479 وتاري املقي
... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... ولــم حتضــر املدعــى 
عليهــا وبتصفــح املعاملــة وجدنــا أن املدعــى عليــه ... قــد وقــع علــى ورقــة 
ــه وبســؤال  التبليــغ للجلســة املؤرخــة يف 1432/5/2هـــ واملوقعــة مــن قبل
وقــدره  مبلغــًا  عليــه  املدعــى  أقرضــت  إننــي  قــال  دعــواه  عــن  املدعــي 
الشــيك  مبوجــب  1430/10/20هـــ  يف  ريـ50000ـــال  ألــف  خمســون 
رقــم 000111 يف 1430/10/20هـــ علــى البنــك الســعودي األمريكــي 
علــى أن يســدد القــرض خــالل عــام وحتــى تاريخــه لــم يســلمني مبلــغ 
القــرض وال جــزء منــه أطلــب إلزامــه بتســليمي مبلغــًا وقــدره خمســون 
ألــف ريـ50000ـــال هــذه دعــواي فطلبــت مــن املدعــي البينــة فقــال البينــة 
هــي ورقــة إقــرار مكتوبــة بخــط يــده وأبــرز أصــل الورقــة فوجدتهــا 
طبــق مــا جــاء يف الدعــوى وعليــه فقــد قــررت الكتابــة ملؤسســة النقــد 
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العربــي الســعودي لإلفــادة عــن رقــم الشــيك املذكــور وبيــان مصــدر 
الشــيك واملســتفيد منــه ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه وقــد وردنــا جــواب شــرطة .... برقــم 9/21 ق /3103 يف 
1433/04/06هـــ املتضمــن تعــذر تســليم املدعــى عليــه ... صــورة التبليــغ 
وباإلطــالع علــى البينــة التــي أبرزهــا املدعــي يف اجللســة املاضيــة لــم جنــد 
أنــه مت رصدهــا ونصهــا نعــم أنــا املدعــو ... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
رقــم البطاقــة رقــم ... وتاريــخ 1404/07/08هـــ الصــادرة مــن .... قــد 
ــارة عــن  ــك عب ــال 50000 وذل ــف ري ــًا وقــدره خمســون أل اقترضــت مبلغ
قرضــة حســنة ويف ذمتــي للمدعــو ...الــذي اســتلمت منــه املبلــغ بشــيك 
رقــم 000111 يف 1430/10/20هـــ مــن البنــك األمريكــي وأن أســددها 
فيــه  املقــر مبــا  أقــول شــهيد  مــا  علــى  تاريخــه واهلل  مــن  عــام  خــالل 
...توقيعــه انتهــى نصــه كمــا جــرى مخاطبــة مؤسســة النقــد العربــي 
الســعودي بخطابنــا رقــم 33561077 يف 1433/03/23هـــ لإلفــادة عــن 
الشــيك املذكــور يف ورقــة اإلقــرار املرصــودة بعاليــه فــورد اجلــواب برقــم 
خلطابكــم  إشــارة  ونصــه  1433/05/18هـــ  22/3355س/1779يف 
عــن  اإلفــادة  بخصــوص  1433/03/27هـــ  بتاريــخ   33561077 رقــم 
الشــيك رقــم 000111 بتاريــخ 1430/10/20هـــ مببلــغ خمســني ألــف 
ريــال 50000 الصــادر مــن حســاب املدعــي ... ســجل مدنــي رقــم ...لــدى 
مجموعــة ســامبا املاليــة ألمــر املدعــى عليــه ... ســجل مدنــي رقــم ...وهــل 
صــرف الشــيك أم ال وكيــف مت صرفــه ومــن املســتفيد مــن مبلغــه نــود 
اإلفــادة بأنــه ال يوجــد ســوى حســاب واحــد جــاري لــدى مجموعــة ســامبا 
املاليــة باســم املدعــي وقــد جــرى البحــث يف جميــع العمليــات املنفــذة 
تاريخــه  حتــى  2005/05/14م  يف  فتحــه  تاريــخ  منــذ  احلســاب  علــى 
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ولــم تتوصــل املجموعــة للشــيك املشــار لــه علمــًا بــأن مت التوصــل إلــى 
الشــيك رقــم 000112 بــذات التاريــخ واملبلــغ واملســتفيد املدعــى عليــه 
حيــث مت صرفــه نقــدًا للمدعــى عليــه بتاريــخ 2009/10/10م مرفــق 
ــه انتهــى  ــد لكــم خطابكــم ومرفقات نســخة الشــيك بعــد صرفــه ونعي
نصــه وعليــه فقــد أفهمــت املدعــي بــأن مــا أبــرزه مــن إثبــات يعتبــر قرينــة 
يتقــوى بــه جانبــه وال بــد مــن ميينــه علــى أنــه أقــرض املدعــى عليــه املبلــغ 
املدعــى بــه وأنــه لــم يســتلم منــه شــيئًا وال يــزال يف ذمــة املدعــى عليــه حتــى 
اليــوم بعــد تذكيــره بخطــر اليمــني الكاذبــة فاســتعد بــأداء اليمــني 
فتلفــظ قائــاًل واهلل العظيــم إننــي أقرضــت املدعــى عليــه ... مبلغــًا وقــدره 
خمســون ألــف ريــال مبوجــب شــيك ولــم يقــم بتســليمي هــذا القــرض 
حتــى هــذا اليــوم وال يــزال يف ذمتــه واهلل علــى مــا أقــول شــهيد هكــذا 
حلــف فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى وحيــث طالــب املدعــي املدعــى 
عليــه باملبلــغ املدعــى بــه وقــدره خمســون ألــف ريــال ولــم يحضــر املدعــي 
عليــه جلســات الدعــوى وأبــرز املدعــي بينتــه وهــي الورقــة التــي مت رصــد 
مضمونهــا وكذلــك إفــادة مؤسســة النقــد بــأن املدعــى عليــه املذكــور 
اســتلم الشــيك املرفــق صورتــه وصرفــه نقــدا وأن مصــدر الشــيك هــو 
املدعــي وحيــث تقــوي جانــب املدعــي وقــد قــرر بعــض الفقهــاء كشــيخ 
اإلســالم ابــن تيميــة أن اليمــني تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعيــني وحلــف 
املدعــي اليمــني املطلوبــة منــه لــذا فقــد حكمــت بإلــزام املدعــى عليــه ... 
بتســليم املدعــي مبلــغ وقــدره خمســون ألــف ريــال وأن احلكــم يف حــق 
ــًا لتبلغــه مبوعــد إحــدى اجللســات  املدعــى عليــه يعتبــر حكمــًا حضوري
وســيتم تزويــده بنســخة مــن احلكــم لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــالل املــدة 
النظاميــة وهــي ثالثــون يومــًا مــن تاريــخ تســلمه وأنها إذا مضــت املدة دون 
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تقــدمي اإلعتــراض فســوف يســقط حقــه يف طلــب اإلســتئناف ويكتســب 
احلكــم الصفــة القطعيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/06/17 هـــ يف متــام الســاعة 

ــق . الواحــدة وعشــر دقائ
فقــد  1434/2/9هـــ  تاريــخ  الســبت  يــوم  يف  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
برقــم  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  وردت 
برقــم  احملكمــة  هــذه  يف  املقيــدة  1434/2/3هـــ  332007805يف 
34/31669يف 1434/2/6هـــ وبرفقهــا القــرار الصــادر مــن أصحــاب 
محكمــة  يف  الثانيــة  الشــخصية  األحــوال  دائــرة  قضــاة  الفضيلــة 
االســتئناف باملنطقة الشــرقية رقم 3416304/ش/2يف 1434/1/19هـ 
نــص املقصــود منــه بدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة 
قررنــا املصادقــة علــى حكــم فضيلتــه واهلل املوفــق قضــاة محكمــة 
االســتئناف وهــم ... و...ورئيــس الدائــرة د...وعليــه توقيــع وختــم لــكل 
نبينــا  وللبيــان حــرر يف 1434/2/9هـــ وصلــى اهلل علــى  واحــد منهــم 

محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم .
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: 3418117 تاريُخه: 1434/1/20هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33367047

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34178176 تاريخه: 1434/4/3هـ

إقــراض - ادعــاء مضاربــة - بينــة املدعــي غيــر موصلــة - شــهود املدعــى 
عليــه بنفــي ادعــاء املدعــي - تعديــل الشــهود - رد دعــوى - إخــاء ســبيل.  

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

ــة وخمســة وخمســني  ــه أعطــاه مائ ــه أن ــى املدعــى علي ادعــى املدعــى عل
ألــف ريــال ليضــارب بهــا ولــم يرجــع إليــه شــيء منهــا وقــد رد املدعــى 
عليــه هــذه الدعــوى وقــال أن هــذه األمــوال كانــت قرضــًا حســنًا منــي 
إليــه وهــو ردهــا إلــي وأحضــر الشــهود علــى ذلــك وعليــه قــرر القاضــي 
عــدم ثبــوت الدعــوى وإخــالء ســبيل املدعــى عليــه وقــد اعتــرض املدعــي 

ــى احلكــم وصــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف  . عل
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ..... القاضــي يف احملكمــة العاّمــة 
باالحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة مبحافظــة االحســاء برقــم 33367047 وتاريــخ 1433/05/29هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331008742 وتاريــخ 1433/05/29 هـــ  ففــي 
يــوم  الســبت املوافــق1433/07/19 هـــ وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة 
ــه  ــى احلاضــر مع ــي رقــم ...  وادعــى عل ...ســعودي مبوجــب الســجل املدن
...ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...قائــال املدعــي  يف حتريــر 
دعــواه إن هــذا احلاضــر معــي قــد اســتلم منــي مبلــغ خمســة وخمســني 
ألــف ريـ55000ـــال مبوجــب الشــيك الصــادر مــن البنــك ...برقــم ...يف 
2001/3/3م واســتلم أيضــا مبلــغ مائــة ألــف ريـ100000ـــال مبوجــب 
فــكان  1421/11/15هـــ  ...يف  ...برقــم  البنــك  مــن  الصــادر  الشــيك 
املجمــوع مائــة وخمســة وخمســني ألــف ريـ155000ـــال علــى أن أضــارب 
لــه يف األســهم بنســبة 25%  و75% للمدعــى عليــه ولــم يــرد املدعــى عليــه 
املبلــغ وال األربــاح أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بإرجــاع املبلــغ املذكــور هذه 
دعواي وبعرض ذلك على املدعى عليه أجاب بقوله إن ماذكره املدعي 
غيــر صحيــح جملــة وتفصيــال والصحيــح أنــي اســتلمت هــذا املبلغ ســدادا 
للمبلــغ الــذي كان يف ذمتــه لــي حيــث أنــه اقتــرض منــي هــذا املبلــغ ومت 
ســداده مبوجــب هــذه الشــيكات هكــذا أجــاب وبســؤالهما عــن بينتهما 
أحضــر املدعــى عليــه شــاهدا يدعــى ...ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي 
ــة  رقــم ...مــن مواليــد 1395/5/27هـــ وبســؤال الشــاهد عــن وجــود صل
قرابــه بينــه وبــني املدعــني فأجــاب بقولــه ليــس بينــي وبينهمــا صلــة قرابــه 
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ســوى الصداقــة وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة أجــاب بقولــه أشــهد هلل 
تعالــى بأنــه منــذ أكثــر مــن عشــر ســنوات تقريبــا طلــب منــي ...مبلغــا مــن 
املــال فأحضــرت لــه املدعــى عليــه وقــام املدعــى عليــه بإقــراض املدعــي 
مبلغــا مقــداره مائــه وخمســه وخمســون ألــف ريــال وقــد أخبرنــي املدعــى 
عليــه بأنــه اســتلم املبلــغ مــن املدعــي مبوجــب شــيكات هــذا مــا لــدي وبــه 
أشــهد هلل تعالــى وبعــرض الشــاهد وشــهادته علــى املدعــي أجــاب بقولــه 
إن شــهادة الشــاهد غيــر صحيحــه وأنــا ال أطعــن يف دينــه وأمانتــه هكــذا 
أجــاب ثــم أحضــر املدعــى عليــه شــاهدا آخــر يدعــى ... ســعودي مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ...وهــو مــن مواليــد 1390/2/4هـــ  وبســؤال الشــاهد 
عــن وجــود صلــة قرابــه بينــه وبــني املدعــني فأجــاب بقولــه ليــس بينــي 
وبينهمــا صلــة قرابــه ســوى الصداقــة بينــي وبــني املدعــى عليــه وبســؤاله 
عمــا لديــه مــن شــهادة أجــاب بقولــه أشــهد هلل تعالــى أنــه منــذ أكثــر 
مــن عشــر ســنوات أقــرض املدعــى عليــه ... مبلغــا مقــداره مائــه وخمســه 
وخمســون ألــف ريــال قــرض حســن وقــد كنــت حاضــرا معهمــا وقــد 
كتــب بهــا ورقــة ثــم أبلغنــا بعــد فتــرة عــواد أنــه اســتلم املبلــغ مــن املدعــي 
هــذا مــا حصــل وبــه أشــهد هلل تعالــى وبعــرض الشــاهد وشــهادته علــى 
املدعــي أجــاب بقولــه بــأن شــهادته غيــر صحيحــه وأنــا ال أطعــن يف دينــه 
وأمانتــه هــذا وقــد جــرى تعديــل الشــاهدين مــن قبــل  ...ســعودي مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ...و...ســعودي مبوجــب الســجل املدنــي رقم ...وشــهدا 
بقولهمــا نشــهد هلل تعالــى بعدالــة الشــاهدين املذكوريــن وأنهــا عــدالن 
وثقــة وإن شــهدا علينــا هكــذا أجابــا  فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وحيــث أنكــر املدعــى عليــه دعــوى املدعي وادعى أن اســتالمه 
هــذا املبلــغ لكونــه قــرض أقرضــه املدعــي وأحضــر البينــة علــى صحــة 
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مــا ذكــر املدعــى  عليــه وحيــث أنــه ال يحــل مــال امــرىء مســلم إال بطيــب 
نفــس  منــه لــذا وجلميــع مــا تقــدم لــم تثبــت لــدي دعــوى املدعــي قبــل 
ــغ كان مقابــل قــرض  املدعــى عليــه وثبــت لــدي أن اســتالمه لهــذا املبل
اســتلمه املدعــى عليــه مــن املدعــي وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه وبذلــك 
حكمــت وبعرضــه عليهمــا قــرر املدعــي عــدم قناعتــه وطلــب االســتئناف 
فأفهــم باملراجعــة يــوم الســبت 1434/1/24هـــ الســتالم صــورة مــن صــك 
احلكــم ليتمكــن مــن تقــدمي الئحــة اعتــراض عليــه ففهــم ذلــك وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 
حــرر يف  1434/01/20هـــ احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى 
ــاة  ــا نحــن قـضـ رســولنا محمــد و آلــه وصحبــه أمــا بعــد  . . . فقــد اطلعنـ
ــى  يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية  ــة األول ــرة احلقوقي الدائـ
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة القائــم بعمــل رئيــس احملكمــة العامــة 
مبحافظة األحســاء برقم 331008742 وتاريخ 1434/2/19هـ واملقيدة 
لــدى احملكمــة برقــم 34455056 وتاريــخ 1434/2/24هـــ املرفــق بهــا 
الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ... املســّجل 
برقــم ...وتاريــخ 1434/1/20هـــ اخلــاص بدعــوى/ ...ضــد/ ...يف قضيــة 
حقوقيــة وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه . وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق 
املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم مــع تنبيــه فضيلتــه إلــى ضــرورة 
تعديــل لفــظ املدعــي يف الضبــط إلــى لفــظ املدعــى عليــه يف املوضعــني 
الشــاهدين  إحضــار  عنــد  الصــك  يف  الرصــاص  بقلــم  إليهمــا  املشــار 
وذلــك قبــل بعــث املعاملــة إلــى اجلهــة اإلداريــة املختصــة،  ولبيانــه حــرر يف 

1434/4/2هـــ ، واهلل ولــي التوفيــق .
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: 34293933 تاريُخه: 1434/8/10هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33581048 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34356175 تاريخه: 1434/11/10هـ

قــرض - ضمــان - مطالبــة الضامــن للمضمــون بســداد مــا ســلمه عنــه 
للمضمــون لــه - محــرر عــريف وشــهادة شــهود ســندًا للدعــوى - طلــب 
اليمــن مــن جانــب أقــوى املتداعيــن - اعتبــار عــدم حضــور املدعــى عليه 
املتبلــغ باجللســة نكــواًل عــن اجلــواب وقرينــه تضعــف جانبــه وتقــوى 
احلكــم  رفــع   - النكــول  حالــة  احلكــم حضــوري يف   - املدعــي  جانــب 

احلضــوري إلــى محكمــة اإلســتئناف دون الئحــة . 

املــادة اخلامســة واخلمســون مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحهــا 
التنفيذية . 

دعــوى املدعــى ضــد املدعــى عليهــا الغائبــة عــن مجلــس احلكــم التــي 
تبلغــت مبوعــد اجللســة وحــرر املدعــى دعــواه مضمونهــا أن املدعــى عليهــا 
اقترضــت مــن شــخص مبلغــا قــدره مئتــا ألــف ريــال وان املدعــى ضمنهــا 
يف املبلــغ لــدى املقتــرض وأن املدعــى عليهــا لــم تســدد املبلــغ وان املقــرض 
ــغ القــرض  طالــب املدعــى بالســداد وســلم املدعــى املقــرض كامــل مبل
الــذي يف ذمــة املدعــى عليهــا ،  أحضــر املدعــى بينــة موصلــه علــى صحــة 
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلدي أنا 
....... القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة وبنــاء علــى املعاملــة 
احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيس احملكمة العامة مبحافظة جدة/املســاعد 
برقــم 33581048 وتاريــخ 1433/09/19هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 
331727907 وتاريخ 1433/09/19هـ حضر ســعودي اجلنســية مبوجب 
الســجل املدنــي رقــم    ولــم حتضــر املدعــى عليهــا وال مــن ينــوب عنها وقد 
تبلغــت باملوعــد فادعــى قائــال يف دعــواه لقــد اقترضــت املدعــى عليهــا 
مــن املدعــو ..... مبلغــا وقــدره مائتــا ألــف ريــال وقــد ضمنتهــا يف املبلــغ 
ولــم تســدد املدعــي عليهــا املبلــغ وال شــيئا منــه للمدعــو ..... فطالبنــي 

الدعــوى عبــارة ســندين وشــاهدين مت تعديلهمــا التعديــل الشــرعي ، قــرر 
ناظــر القضيــة طلــب اليمــني مــن املدعى على صحة دعــواه وحلف املدعى 
علــى صحــة الدعــوى ، قــرر ناظــر القضيــة انــه بنــاء علــى الدعــوى والبينة 
املوصلــة واليمــني مــن املدعــى وألن امتنــاع املدعــى عليهــا مــن حضــور 
جلســات القضيــة يضعــف جانبهــا ويقــوى جانــب املدعــي وملشــروعية 
اليمــني يف جانــب أقــوى املتداعــني وملــا جــاء يف أســباب احلكــم فقــد 
صــدر احلكــم علــى املدعــى عليهــا بــأن تســلم للمدعــى املبلــغ املدعــى 
بــه ، قــرر ناظــر القضيــة أن احلكــم يف حــق املدعــى عليهــا حضــوري 
وبعــث نســخة مــن الصــك للمدعــى عليهــا حســب التعليمــات ، مت تســليم 
صــورة الصــك للمدعــى عليهــا ورفضــت التوقيــع ، صــدر قــرار محكمــة 

االســتئناف مبكــة املكرمــة باملصادقــة علــى احلكــم .
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ــي  ــأن تدفــع ل ــا ب ــزام املدعــى عليه ــب إل ــه كامــال اطل ــه ل ــغ فدفعت باملبل
مبلغــا وقــدره مائتــا ألــف ريــال هــذه دعــواي فجــرى ســؤاله هــل لديــه بينــة 
تثبــت صحــة دعــواه فقــال نعــم ومســتعد بإحضارهــا يف اجللســة القادمــة 
ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي ولــم حتضــر املدعــى عليهــا وال مــن 
ينــوب عنهــا وقــد تبلغــت باملوعــد وبســؤال املدعــي عــن البينــة التــي وعــد 
بإحضارهــا أبــرز ســندا وباالطــالع عليــه وجــد فيــه مــا نصــه )  أقــر أنــا 
/ ســعودية اجلنســية قــد إقترضــت مبلــغ وقــدره مائتــان ألــف ريــال نقــدا 
مــن الســيد / ســعودي اجلنســية قرضــة حســنة تــرد حــني الطلــب وســوف 
أقــوم بســداد املبلــغ املذكــور وقــدره مائتــان ألــف ريــال ســعودي بتاريــخ 
1429/09/03هـــ وذلــك ألجــل الذهــب توقيــع الشــاهد توقيــع كفيــل 
غــرم وأداء توقيــع شــاهد توقيــع الشــاهد توقيــع ( وبســؤاله هــل لديــه 
زيــادة بينــة قــال نعــم لــدي شــهود الســند ومســتعد بإحضارهــم يف اجللســة 
القادمــة ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي ولــم حتضــر املدعــى عليهــا 
وال مــن ينــوب عنهــا وقــد تبلغــت باملوعــد مبوجــب محضــر التبليــغ رقــم 
34681257 )بــدون تاريــخ( كمــا تبلغــت املدعــى عليهــا مبوعــد اجللســة 
املنعقــدة بتاريــخ 1434/05/12هـــ مبوجــب محضــر التبليــغ )بــدون رقــم 
وال تاريــخ( املرفــق يف املعاملــة كمــا تبلغــت مبوعــد اجللســة املنعقــدة 
بتاريــخ 1434/07/11هـــ مبوجــب محضــر التبليــغ رقــم 341508010 يف 
ــة وبســؤال املدعــي عــن البينــة التــي  1434/06/21هـــ املرفــق يف املعامل
وعــد بإحضارهــا أبــرز ســندا وباالطــالع عليــه وجــد فيــه مــا نصــه ) بســم 
اهلل الرحمــن الرحيــم إقــرار باســتالم مبلــغ )200.000( مئتــا ألــف ريــال 
بهــذا أقــر..... أنــا ســجل مدنــي رقــم ) ( بأننــي قــد اســتلمت مــن املكــرم / 
ســجل مدنــي رقــم ) ( ككفيــل غــارم للســيدة ...... ســجل مدنــي رقــم ) ( 
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مبلــغ وقــدره )200.000( مئتــا ألــف ريــال ســعودي بعــد أن التــزم بالســداد 
عنهــا يف حــال فشــلها يف الســداد مبوجــب الســند املوقــع وممهــور ببصمــة 
املذكــورة أعــاله وذلــك بعــد أن فشــلت يف ســداد املبلــغ املوضــح بالســند 
ــرة الســابقة  املذكــور 1429/09/03هـــ رغــم مطالبتــي لهــا طــوال الفت
بالســداد وهــي تقــوم بالتهــرب وإعطائــي الوعــود الكاذبــة فهــذا ممــا 
اطرنــي ملطالبــة كفيلهــا...... وقــام بدفــع كامــل املبلــغ عنهــا. وبتوقيعــي 
ماليــة  مطالبــة  أي  مــن   ...... املكــرم  ذمــة  ابــرأ  اإلقــرار  هــذا  علــى 
بخصــوص هــذا املبلــغ ألي طــرف آخــر، وهــذا اإلقــرار يعتبــر مخالصــة 
نهائيــة ال رجعــة عنهــا يف مواجهتــه ، وبذلــك يحــق لــه املذكــور بعاليــه 
الرجــوع عليهــا ملطالبتهــا باملبلــغ كامــاًل . وأذنــت ملــن يشــهد واهلل  علــي 
مــا أقــول شــهيد ... 1433/09/02هـــ شــهد بذلــك ســجل مدنــي رقــم ...... 
توقيــع و ســجل مدنــي رقــم ...... توقيــع و ســجل مدنــي رقــم ...... توقيــع و 
ســجل مدنــي رقــم ...... توقيــع(  ثــم أحضــر املدعــي للشــهادة مينــي اجلنســية 

مبوجــب اإلقامــة رقــم ...... وقــرر الشــاهد قائــال .
أشــهد هلل تعالــى أن املدعــى عليهــا قــد اســتلمت مــن املدعــو مبلغــا وقــدره 
مائتــا ألــف ريــال كقــرض حســن وضمنهــا املدعــي يف الثمــن ومت توقيــع 
ســند بحضــوري وهــو الــذي أبــرزه املدعــي يف جلســة ســابقة كمــا قــام 
املدعــي بســداد املبلــغ وقــدره مائتــا ألــف ريــال للمدعــو ومت توقيــع ســند 
أعــاله هكــذا شــهد كمــا أحضــر  املرصــود نصــه  وهــو  بحضــوري 
املدعــي للشــهادة ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم وقــرر 
الشــاهد ..... قائــال أشــهد هلل تعالــى أن املدعيــة قــد اســتلمت مــن املدعــو 
..... مبلغــا وقــدره مائتــا ألــف ريــال كقــرض حســن وضمنهــا املدعــي يف 
ــرزه املدعــي يف جلســة  ــذي أب ــع ســند بحضــوري وهــو ال الثمــن ومت توقي
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ســابقة كمــا قــام املدعــي بســداد املبلــغ وقــدره مائتــا ألــف ريــال للمدعــو 
..... ومت توقيــع ســند بحضــوري وهــو املرصــود نصــه أعــاله هكــذا شــهد 
فجــرى ســؤال املدعــي هــل لديــه زيــادة بينــة فقــال أكتفــي مبــا قدمتــه 
ويف  فاســتعد  لشــاهديه  معدلــني  إحضــار  منــه  فطلبــت  قــرر  هكــذا 
جلســة أخــرى حضــر املدعــي ولــم حتضــر املدعــى عليهــا وال مــن ينــوب 
عنهــا وبســؤال املدعــي عمــا اســتمهل ألجلــه أحضر ..... ســعودي بالســجل 
املدنــي رقــم ...... وقــرر علــي قائــال أشــهد هلل تعالــى أن الشــاهدين عدالن 
ثقتــان هكــذا شــهد كمــا أحضــر ســعودي بالســجل املدنــي رقــم وقــرر 
ــم  ــان هكــذا شــهد ث ــى أن الشــاهدين عــدالن ثقت قائــال أشــهد هلل تعال
عرضــت علــى املدعــي أن يحلــف اليمــني التــي هــذا نصهــا واهلل الــذي ال 
ــه إال هــو وال رب ســواه لقــد اقترضــت املدعــى عليهــا مــن املدعــو......  إل
ــغ وقمــت بتســديد  ــال وقــد ضمنتهــا يف املبل ــا ألــف ري مبلغــا وقــدره مائت
املبلــغ كامــال للمدعــو بعــد أن طالبنــي بــه ولــم تســدد لــي املدعــى عليهــا 
هــذا املبلــغ وال شــيئا منــه واهلل العظيــم وجــرى وعظــه وتخويفــه مــن 
عاقبــة اليمــني الكاذبــة فاســتعد ببذلهــا ثــم حلــف قائــال واهلل الــذي ال 
إلــه إال هــو وال رب ســواه لقــد اقترضــت املدعــى عليهــا ...... مــن املدعــو 
..... مبلغــا وقــدره مائتــا ألــف ريــال وقــد ضمنتهــا يف املبلــغ وقمــت بتســديد 
ــم تســدد لــي املدعــى  ــه ول ــغ كامــال للمدعــو ..... بعــد أن طالبنــي ب املبل
عليهــا هــذا املبلــغ وال شــيئا منــه واهلل العظيــم هكــذا حلــف فبنــاء علــى 
مــا تقــدم مــن الدعــوى وشــهادة الشــاهدين املعدلــني شــرعا ومــا تضمنتــه 
الســندات التــي أبرزهــا املدعــي واليمــني التــي بذلهــا وألن امتنــاع املدعــى 
عليهــا عــن حضــور ثــالث جلســات رغــم تبلغهــا بهــا وعــدم تقدميهــا عــذرا 
عــن عــدم احلضــور رغــم تباعــد مواعيد هذه اجللســات يعد نكوال وقرينة 
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تضعــف جانبهــا وتقــوي جانــب املدعــي وألن اليمــني تشــرع يف جنبــة أقــوى 
املتداعيــني وجانــب املدعــي واحلــال مــا ذكــر أقــوى واســتنادا للمــادة 
اخلامســة واخلمســني مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحهــا التنفيذيــة 
لذلــك كلــه فقــد حكمــت علــى املدعى عليها ســعودية اجلنســية مبوجب 
الســجل املدنــي رقــم بــأن تدفــع للمدعــي مبلغــا وقــدره مائتــا ألــف ريــال 
بعــث  وقــررت  املدعــى عليهــا حضوريــا  ويعــد حكمــي هــذا يف حــق 
نســخة مــن احلكــم للمدعــى عليهــا عــن طريــق اجلهــة املختصــة لتســليمها 
وذلــك لتقــدمي الالئحــة اإلعتراضيــة خــالل ثالثــني يومــًا مــن إســتالمها لــه 
ــم تتقــدم  ــه إن مضــت املــدة احملــددة لإلعتــراض ول إن أرادت وتفهــم بأن
بالالئحــة اإلعتراضيــة فــإن حقهــا يســقط يف طلــب االســتئناف ويصبــح 
احلكــم مكتســبًا القطعيــة ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/08/10هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ويف 
يــوم األحــد املوافــق 1434/10/25 هـــ افتتحــت اجللســة بعــد أن وردنــا 
خطــاب مديــر شــرطة الشــمالية مبحافظــة جــدة برقــم 6/12532 يف 
1434/09/17هـــ املتضمــن)مت تســليم صــورة صــك احلكــم عــن طريــق 
منــدوب العمــدة ورفضــت التوقيــع( بنــاء علــى ذلــك ومبــا أن املــادة 5/176 
ــه إذا  ــى أن ــة لنظــام املرافعــات الشــرعية تنــص عل مــن الالئحــة التنفيذي
تعــذر تســليم نســخة احلكــم الغيابــي للمحكــوم عليــه أو وكيلــه فإنــه 
يرفــع حملكمــة التمييــز بــدون الئحــة إعتراضيــه لــذا فقــد قــررت إرســال 
 ، التعليمــات  احلكــم حســب  لتدقيــق  االســتئناف  املعاملــة حملكمــة 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/10/25هـــ
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن النبــي بعــده وبعــد ففــي 
يــوم الثالثــاء املوافــق 1434/12/17 هـــ افتتحــت اجللســة وقــد عــادت 
املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا القــرار رقــم 34356175 يف 
1434/11/10هـــ ونــص احلاجــة منــه )وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم ، قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع قاضــي 
اســتئناف ختــم وتوقيــع رئيــس الدائــرة ختــم وتوقيــع (عليــه فقــد أمــرت 
بإثباتــه علــى ضبطــه وســجله حتــى ال يخفــى ، وبــاهلل التوفيــق وصلى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/12/17هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد : فقــد 
جــرى منــا نحــن قضــاة االســتئناف بالدائــرة احلقوقيــة األولــى مبحكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة برقــم 331727907 
املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ القاضــي باحملكمــة 
1434/8/10هــــ  وتاريــخ   34293933 بعــدد  واملســجل  بجــدة  العامــة 
 . باطنــه  دون  مبــا  فيــه  واحملكــوم  ضــد......  دعــوى......  واملتضمــن 
ــى احلكــم واهلل  وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة عل

ــه وســلم. ــه وصحب ــى آل ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل املوفــق. وصل
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: 34275262 تاريُخه: 1434/7/22هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33705143

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34308669 تاريخه: 1434/8/29هـ

قــرض - عقــد بيــع - مطالبــة بديــن مــورث - دعــوى مــن بعــض الورثــة 
دون بعــض - ادعــاء الســداد - بينــة غيــر موصلــة - توجيه مين للمدعى 
البالــغ بنفــي العلــم عــن ســداد ديــن ملورثــه - رد املدعــى اليمــن علــى 
املدعــى عليــه  - أداء املدعــى عليــه اليمــن يف حــق احــد املدعــن دون 
غيــره - دعــوى علــى قاصــر بالســداد - عــدم النيابــة يف اليمــن - شــبهة 
تقتضــى تأجيــل احلكــم - تأجيــل ميــن علــى قاصــر حتــى تكليفه - قرار 
بالتوقــف عــن حكــم يف نصيــب قاصــر حتــى تكليفــه لعــرض اليمــن 
عليــه - رد دعــوى - إلــزام بدفــع مبلــغ الديــن للورثــة - ســداد مبلــغ 
محكــوم بــه - حكــم واجــب االســتئناف لعــدم احلكــم للقاصــر بجميــع 

طلباتــه .

قــال يف كشــاف القنــاع )451/6( »وال تدخــل النيابــة يف اليمــن فــا 
يحلــف احــد عــن غيــره فلــوكان املدعــى عليــه صغيــرا أو مجنونــا لــم 

يحلــف ألنــه ال يعــول علــى قولــه ووقــف األمــر إلــى أن يكلفــا«
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دعــوى املدعــي بالوكالــة واملوكلــة أصالــة عــن نفســها وبصفتهــا وليــة 
علــى ابنهــا القاصــر ضــد املدعــى عليــه ومضمــون الدعــوى أنــه توفــى 
مــورث املوكلــة وابنهــا وانحصــر ورثتــه يف والــده ويف زوجته املدعية وفى 
ابنهــا القاصــر الــذي هــو حتــت واليــة والدتــه وأنــه يوجــد بذمــة املدعــى 
عليــه ملــورث املدعيــة وابنهــا مبلغــا قــدره ســتة وســتون ألفــًا وخمســمائة 
ريــال قرضــا وكذلــك مبلغــا قــدره واحــد وســتون ألــف ريــال ثمــن ســيارة 
اشــتراها املدعــى عليــه مــن مــورث املدعيــة وابنهــا وأن املدعــى عليــه لــم 
يســددها ويطالــب املدعــي وكالــة إلــزام املدعــى عليــه بتســليم نصيــب 
املدعيــة مبلغــا وقــدره خمســة عشــر ألفــا وتســعمائة وســبعة وثالثــون 
قــدره تســعون  القاصــر مبلغــا  ابنهــا  ريــااًل وخمســون هللــة، ونصيــب 
ألفــا وثالثمائــة واثنــا عشــر ريــااًل وخمســون هللــة. ومبواجهــة املدعــى 
عليــه صــادق علــى الدعــوى وقــرر أنــه ســدد مــن القــرض للمتوفــى حــال 
ــى ذلــك وطلــب ميــني  ــة عل ــة موصل ــم يقــدم بين ــغ ول ــه جــزءًا مــن املبل حيات
املدعيــة ورفضــت املدعيــة أداء اليمــني وطلبــت ميينــه وقــام بــأداء اليمــني 
وعليــه قــررت احملكمــة االعتــداد بيمينــه فيمــا يخــص حــق الزوجــة دون 
القاصــر وتأجيــل اليمــني يف حــق القاصــر حلــني تكليفــه وإلــزام املدعــى 
عليــه بســداد باقــي نصيــب األم وقــرر الطرفــان القناعــة وجــرى إرســال 
ــق احلكــم. األوراق حملكمــة االســتئناف لوجــود قاصــر وجــرى تصدي
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ...... القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ــا مــن الرئيــس برقــم 33705143  ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بعنيــزة وبن
يف   332245175 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1433/12/26 يف 
1433/12/26 هـــ حضــر ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ...... بصفتــه وكيــاًل عــن ...... أصالــة عــن نفســها وبصفتهــا وليــة 
رقــم  الواليــة  املولــود يف 1432/5/27هـــ  مبوجــب صــك  ابنهــا   علــى 
وذلــك  عنيــزة  محكمــة  مــن  الصــادر  1432/7/3هـــ  يف   32153272
مبوجــب الوكالــة رقــم 33343716 يف 1433/7/15هـــ الصــادرة مــن 
كتابــة عــدل عنيــزة وادعــى علــى احلاضــر معــه ...... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم قائــاًل يف دعــواه إنــه بتاريــخ 1432/6/17هـ 
توفــى ...... وهــو مــورث موكلــي املذكوريــن وانحصــر ورثتــه يف والــده 
ــة رقــم 32152337  ــه القاصــر مبوجــب صــك حصــر الورث ــه وابن وزوجت
ــزة ويوجــد بذمــة املدعــى  يف 1432/7/3هـــ الصــادر مــن محكمــة عني
وســتون  ســتة   66500 وقــدره  مبلــغ  املذكــور  موكّلــي  ملــورث  عليــه 
وقــدره 61000 واحــد  ريــال قرضــا وكذلــك مبلــغ  ألفــا وخمســمائة 
ــل 2002 م اشــتراها املدعــى  ــال قيمــة ســيارة ...... مودي ــف ري وســتون أل
ــغ الــذي بذمــة املدعــى عليــه  عليــه مــن املتوفــى املذكــور وإجمالــي املبل
ملــورث موكّلــي 127500 مائــة وســبعة وعشــرون ألــف وخمســمائة ريــال 
لــم يســدد املدعــى عليــه منهــا شــيئا للمتوفــى حــال حياتــه ولــم يســلم 
ملوكّلــي شــيئا مــن نصيبهــم منهــا بعــد وفــاة مورثهــم أطلــب احلكــم علــى 
املدعــى عليــه بدفــع نصيــب موكلتــي زوجــة املتوفــى مــن املبلــغ املذكــور 
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ــاال وخمســون  ــون ري ــا وتســعمائة وســبعة وثالث وقــدره خمســة عشــر ألف
هللــة ونصيــب ابنهــا املذكــور الــذي حتــت واليتهــا وقــدره تســعون ألفــا 
وثالثمائــة واثنــا عشــر ريــاال وخمســون هللــة هذه دعواي وبســؤال املدعى 
عليــه عــن دعــوى املدعــي وكالــة أجــاب بقولــه مــا ذكــره املدعــي مــن أن 
مــورث موكليــه املذكوريــن قــد تــويف وانحصــر ورثتــه يف املذكوريــن 
وأننــي اقترضــت مــن مورثهــم حــال حياتــه ســتة وســتني ألفــا وخمســمائة 
ريــال وأننــي اشــتريت الســيارة املذكــورة مــن املتوفــى املذكــور بواحــد 
وســتني ألــف ريــال فهــذا صحيــح ولكننــي ســددت مــن القــرض للمتوفــى 
حــال حياتــه ألفــني وثمامنائــة وخمســني ريــاال وســددت قيمــة الســيارة 
للمتوفــى كاملــة حــال حياتــه حيــث كانــت علــى أقســاط ولــم يبــق علــي 
مــن قيمتهــا شــيء وكان شــرائي للســيارة قبــل ثمــان ســنوات هكــذا 
أجــاب املدعــى عليــه وبعــرض جــواب املدعــى عليــه علــى املدعــي وكالــة 
قــال ال صحــة ملــا جــاء يف  جــواب املدعــى عليــه مــن ســداده لقيمة الســيارة 
وجــزء مــن قيمــة القــرض هكــذا أجــاب املدعــي وكالة وبســؤال املدعى 
ــة ويف جلســة أخــرى  ــم لــي بين ــى الســداد قــال ال أعل ــه عل ــه عــن بينت علي
حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه وقــرر املدعــى عليــه بقولــه إننــي 
وجــدت بينــة وأطلــب املهلــة إلحضارهــا ولذلــك فقــد أمهلــت املدعــى 
عليــه إلحضارهــا ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى 
عليــه وبســؤال املدعــى عليــه عــن البينــة التــي وعــد بإحضارهــا يف اجللســة 
....  ســعودية اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم  الســابقة أحضــر 
املعــرف بهــا مــن قبــل .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
ــأن أخــي قــد أخبرنــي  وبســؤالها عمــا لديهــا مــن شــهادة قالــت أشــهد ب
قبــل وفاتــه بأنــه قــد اســتلم قيمــة الســيارة .... كاملــة مــن أخــي املدعــى 
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عليــه وقــال لــي أخــي املتوفــى إننــا خلصنــا مــن قيمــة الســيارة ونفــس هــذا 
الــكالم ســمعته مــن زوجتــه الســابقة ...... ســورية اجلنســية هــذا مــا لــدي 
مــن شــهادة هكــذا شــهدت الشــاهدة  وبعــرض الشــاهدة والشــهادة علــى 
املدعــي وكالــة قــال ال أعــرف املدعيــة وال أطعــن فيهــا والشــهادة ال أعلــم 
عنهــا هكــذا قــرر فســألت املدعــى عليــه هــل لديــه زيــادة بينــة فقــال 
نعــم وأطلــب املهلــة إلحضارهــا فأمهلتــه ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي 
وكالــة واملدعــى عليــه وأحضــر املدعــى عليــه معــه الشــاهد .... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...... وبســؤال الشــاهد عن شــهادته 
ــه وقــد قــال  ــدي واملدعــى علي ــت جالســا مــع وال ــي كن قــال أشــهد بأنن
املدعــى عليــه لوالــدي إن الديــن الــذي بينــي أنــا وأخــي يف الســيارة......... 
ولــم  عليــه  املدعــى  قــال  هكــذا  املبلــغ  كامــل  وســددته  انتهــى  قــد 
يكــن معنــا حــني قــال املدعــى عليــه هــذا الــكالم كمــا أننــي كنــت 
أشــاهد أوراقــا علــى طاولــة املدعــى عليــه تتضمــن اإلشــارة إلــى ديــن ال 
ــع مــورث املدعــني هــذا مــا اذكــره هــذا  ــه وعليهــا توقي أذكــر تفاصيل
مــا لــدي مــن شــهادة وبعــرض الشــاهد والشــهادة علــى املدعــي وكالــة 
قــال ال أعــرف الشــاهد وال أطعــن فيــه وأمــا مــا جــاء يف شــهادته فهــو 
غيــر موصــل كمــا أنــه لــم يشــهد بالســماع مــن مــورث موكلــي هكــذا 
أجــاب املدعــي وكالــة وقــد ســألت املدعــى عليــه هــل لديــك زيــادة بينــة 
فقــال أطلــب املهلــة لذلــك  فأمهلتــه ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي 
وكالــة واملدعــى عليــه وقــد ســألت املدعــى عليــه هــل لديــه زيــادة بينــة 
فقــال ال أعلــم لــي زيــادة بينــة هكــذا قــرر وقــد اطلعــت علــى صــك حصــر 
الورثــة ووكالــة املدعــي فوجدتهــا كمــا ذكــر فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
دعــوى املدعــي وكالــة املتضمنــة أن بذمــة املدعــى عليــه ملــورث موكليــه 
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127500مائــة وســبعة وعشــرون ألــف وخمســمائة ريــال لــم يســدد منهــا 
شــيئا وطلبــه احلكــم علــى املدعــى عليــه بدفــع نصيــب موكلتــه ونصيــب 
ابنهــا املذكــور الــذي حتــت واليتهــا مــن هــذا املبلــغ وإلقــرار املدعــى 
عليــه بأصــل اســتحقاق املبلــغ املدعــى بــه يف ذمتــه ودفعــه بأنــه ســدد 
جــزءا مــن القــرض وأنــه ســدد قيمــة الســيارة للمتوفــى كاملــة حــال 
حياتــه وإلنــكار املدعــي وكالــة ملــا دفــع بــه املدعــى عليــه ونظــرا إلــى 
أن املدعــى عليــه لــم يحضــر بينــة موصلــة ملــا دفــع بــه فشــهادة الشــاهدة ال 
تكفــي لوحدهــا وشــهادة الشــاهد الــذي أحضــره غيــر موصلــة ولذلــك 
فقــد أفهمــت املدعــى عليــه بــأن اليمــني تتوجــه علــى املدعــني علــى نفــي 
ــغ ألفــني وثمامنائــة وخمســني ريــاال  علمهــم بســداده لقيمــة الســيارة ومبل
مــن القــرض فقــال أطلــب ميينهــم علــى ذلــك وبســؤال املدعــي وكالــة هــل 
موكلتــه مســتعدة باليمــني فيمــا يخصهــا دون مــا يخــص ابنهــا القاصــر 
قــال إن موكلتــي لــن حتلــف وتطلــب ميــني املدعــى عليــه فيمــا يخصهــا 
ــة وخمســني  ــغ ألفــني وثمامنائ ــه ســلم مــن القــرض مبل ــى أن ــغ عل مــن املبل
ريــال 2850 وأنــه ســدد قيمــة الســيارة كاملــة فــإذا حلــف فإنهــا ترضــى 
بيمينــه فيمــا يخصهــا وتطلــب احلكــم عليــه بدفــع مــا يخصهــا بعد خصم 
ــى ســداده وإجــراء املقتضــى الشــرعي نحــو حــق القاصــر  مــا يحلــف عل
ــب  ــة مخــول بطل ــة  ولكــون املدعــي وكال هكــذا قــرر املدعــي وكال
اليمــني وردهــا فقــد عرضــت ذلــك علــى املدعــى عليــه فقرر بقولــه ال مانع 
لــدي مــن اليمــني حلــق املدعيــة هكــذا قــرر املدعــى عليــه وبطلــب اليمــني 
مــن املدعــى عليــه حلــف قائــال واهلل العظيــم إننــي ســددت قيمــة الســيارة 
املذكــورة وقدرهــا واحــد وســتون ألــف ريــال كاملــة ألخــي املتــويف حــال 
ــال  ــة وخمســني ري ــه مــن قيمــة القــرض ألفــني وثمامنائ ــه وســددت ل حيات
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هكــذا حلــف املدعــى عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم ولتوجــه اليمــني علــى 
املدعــني ورد املدعــي وكالــة اليمــني علــى املدعــى عليــه فيمــا يخصهــا 
ــة ونظــرا إلــى  ــه اليمــني للمدعي ــه وأداء املدعــى علي ــغ املدعــى ب مــن املبل
أن القاصــر هنــا مدعــى عليــه يف الســداد وقــد قــال يف كشــاف القنــاع 
)451/6(: )وال تدخــل النيابــة يف اليمــني فــال يحلــف أحــد عــن غيــره 
فلــو كان املدعــى عليــه صغيــرا أو مجنونــا لــم يحلــف ألنــه ال يعــول علــى 
قولــه ووقــف األمــر إلــى أن يكلفــا( انتهــى وملــا تقــدم كلــه ولوجــود 
شــبهة تقتضــي تأجيــل احلكــم يف حــق القاصــر الــذي ادعــى املدعــى 
عليــه ســداده ألن علــى القاصــر ميينــا مؤجلــة إلــى تكليفــه وقــد ينــكل 
عنهــا أو يردهــا  ولشــهادة املــرأة ورد والدتــه اليمــني علــى املدعــى عليــه 
فقــد قــررت التوقــف عــن احلكــم يف نصيــب القاصــر مــن قيمــة الســيارة 
ــغ ألفــني وثمامنائــة  املذكــورة وعــن احلكــم يف نصيــب القاصــر مــن مبل
ــى  ــه ســدادها مــن القــرض حت ــي ادعــى املدعــى علي ــاال الت وخمســني ري
يكلــف القاصــر لعــرض اليمــني عليــه ورددت دعــوى املدعيــة يف نصيبهــا 
التــي  مــن قيمــة الســيارة ومــن مبلــغ ألفــني وثمامنائــة وخمســني ريــاال 
ادعــى املدعــى عليــه ســدادها مــن القــرض وألزمــت املدعــى عليــه بدفــع 
ــة  ــة وابنهــا القاصــر مــن الباقــي مــن القــرض وقــدره ثالث نصيــب املدعي
وســتون ألفــا وســتمائة وخمســون ريــاال للمدعيــة ســبعة آالف وتســعمائة 
وســتة وخمســون ريــاال وخمــس وعشــرون هللــة والبنهــا القاصــر خمســة 
وأربعــون ألفــا وخمســة وثمانــون ريــاال وإحــدى وأربعــون هللــة وبجميــع مــا 
تقــدم حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــني قــررا القناعــة بــه وقــد 
أفهمــت الطرفــني أن احلكــم واجــب االســتئناف ألنــه لــم يحكم للقاصر 
بجميــع طلباتــه وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
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. حــرر يف  1434/07/22 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بعنيــزة 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بعنيــزة برقــم 33705143 وتاريــخ 1433/12/26هـــ املقيــدة باحملكمــة 
األحــد  يــوم  ففــي  1433/12/26هـــ  وتاريــخ   332245175 برقــم 
املوافق1434/09/13هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الثانيــة والربــع ظهــرا 
وقــد عــادت إلينــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف بالقصيــم برقــم 
342027960  يف 6 /9 /1434هـــ وبرفقهــا قــرار محكمــة االســتئناف 
بالقصيــم رقــم 34308669 يف 29 / 8 /1434هـــ املتضمــن املصادقــة 
علــى احلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/09/13 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي املــالزم القضائــي لــدى فضيلــة الشــيخ 
احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء  بعنيــزة  العامــة  احملكمــة  يف  القاضــي 
برقــم 33705143  بعنيــزة  العامــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  لنــا 
 332245175 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/12/26هـــ   وتاريــخ 
وتاريــخ 1433/12/26 هـــ  ففــي يــوم  اإلثنــني املوافــق 1434/10/12 
هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ســعودي بالســجل رقــم 
بصفتــه وكيــال عــن / أصالــة عــن نفســها وبصفتهــا وليــة علــى ابنهــا 
ــة رقــم 32153272 يف  ــود يف 1432/5/27هـــ مبوجــب صــك الوالي املول
ــة  1432/7/3هـــ الصــادر مــن محكمــة عنيــزة وذلــك مبوجــب الوكال
عــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  1433/7/15هـــ  يف   333433716 رقــم 
ــي اســتلمت كامــل  ــه إنن ــا باالســتالم وقــرر بقول ــه فيه ــزة املخــول ل عني
الصــادر  الصــك  القاصــر يف  وموليهــا  بــه ملوكلتــي  املبلــغ احملكــوم 
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يف   94 رقــم  الشــيك  مبوجــب  1434/7/22هـــ  يف   34275262 برقــم 
2013/8/19م املســحوب علــى مصــرف الراجحــي مببلــغ قــدره ســبعة 
آالف وتســعمائة وســتة وخمســون ريــاال وخمــس وعشــرون هللــة ومبوجــب 
الشــيك رقــم 93 يف 2013/8/19م املســحوب علــى مصــرف الراجحــي 
وقــدره خمســة وأربعــون ألــف وخمــس وثمانــون ريــاال وواحــد وأربعــون 
ــة قــد اســتلم كامــل  ــة هكــذا قــرر وبذلــك يكــون املدعــي وكال هلل
املبلــغ احملكــوم بــه يف هــذا الصــك وجــرى إحلاقــه حتــى ال يخفــى وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/10/12 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ... فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة 
الثانيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة القصيــم على املعاملــة الواردة من 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة عنيــزة برقــم )332245175( 
وتاريــخ 1434/8/16 هـــ؛ اخلاصــة بدعــوى ع بالوكالــة عــن أصالــة عــن 
نفســها وواليــة علــى ابنهــا ؛ ضــد بشــأن املطالبــة مببلــغ مالــي ؛ املرفــق بهــا 
الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ املســجل برقــم 
)34275262( وتاريــخ 1434/7/22هـــ؛ املتضمــن أنــه قــرر التوقــف عــن 
احلكــم يف نصيــب القاصــر مــن قيمــة الســيارة املذكــورة وعــن احلكــم 
يف نصيــب القاصــر مــن مبلــغ ألفــني وثمامنائــة وخمســني ريــااًل التــي ادعــى 
لعــرض  القاصــر  القــرض حتــى يكلــف  مــن  عليــه ســدادها  املدعــى 
اليمــني عليــه وردَّ دعــوى املدعيــة يف نصيبهــا مــن قيمــة الســيارة ومــن 
مبلــغ األلفــني وخمســمائة ريــال وألــزم املدعــى عليــه بدفع نصيــب املدعية 
وابنهــا القاصــر مــن باقــي القــرض وقــدره ثالثــة وســتون ألفــًا وســتمائة 
وخمســون ريــااًل للمدعيــة ســبعة آالف وتســعمائة وســتة وخمســون ريــااًل 
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وخمــس وعشــرون هللــة والبنهــا القاصــر خمســة وأربعــون ألفــًا وخمســة 
وثمانــون ريــااًل وإحــدى وأربعــون هللــة وبذلــك حكــم؛ كمــا هــو مــدون 
ومفصــل فيــه؛ وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة 
وأوراق املعاملــة؛ قررنــا: التصديــق علــى احلكــم. واهلل املوفــق؛ وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34240537 تاريُخه: 1434/6/13هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34146443

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34340355 تاريخه: 1434/10/26هـ

قــرض - إقــراض مبوجــب حوالــة بنكيــة - حكــم علــى املدعــى عليــه 
بإعــادة قــرض مــع دفعــه انــه مؤجــل .

1- قــال يف الــروض املربــع 40/5 ) بــل يثبــت بدلــه يف ذمتــه أي ذمــة 
املقتــرض حــااًل ولــو أجلــه املقتــرض ألنــه عقــد منــع فيــه التفاضــل 
فمنــع األجــل فيــه كالصــرف قــال اإلمــام القــرض حــال وينبغــي أن 

يفــي بوعــده ( . 
2- قال يف احلاشية 40/5 ) ألن الوفاء بالوعد مستحب ( .

دعــوى املدعــى وكالــة ضــد املدعــى عليــه بــأن موكلــه قــد أقــرض 
املدعــى عليــه مبلغــا قــدره عشــرون ألــف جنيــه بريطانــي قرضــا حســنًا 
عــن طريــق حوالــة بنكيــة وطلــب احلكــم علــى املدعــى عليــة بــأن يســلم 
ــغ القــرض، أجــاب املدعــى عليــه باملصادقــة علــى الدعــوى  ــه مبل ملوكل
ودفــع بــأن املدعــي أصالــة أعطــاه مهلــة يف الســداد وأن املهلــة لــم حتــل، 
عليــه  املدعــى  إقــرار  علــى  بنــاء  بأنــه  حكمــه  القضيــة  ناظــر  أنهــى 
ــه أي ذمــه  ــه يف ذمت ــل يثبــت بدل ــع » ب ــروض املرب ــه يف ال بالدعــوى ولقول
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املقتــرض حــاال ولــو اجلــه املقتــرض ... الــخ، فقــد صــدر احلكــم بإلــزام 
املدعــى عليــه بــأن يســلم للمدعــى املبلــغ املدعــى بــه ، قــرر املدعــى عليــه 
عــدم القناعــة ، صــدر قــرار محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة 

باملصادقــة علــى احلكــم .

العامــة  .... يف احملكمــة  القاضــي  أنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
باملدينــة املنــورة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
 34146443 برقــم  املســاعد  املنــورة  باملدينــة  العامــة  احملكمــة 
 34779483 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1434/03/29هـــ  وتاريــخ 
وتاريــخ 1434/03/29 هـــ  ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق1434/06/13 
هـــ  حضــر.... ســعودي اجلنســية مبوجــب ســجل مدنــي رقــم .... بصفتــه 
الوكيــل الشــرعي عــن .... بريطانــي اجلنســية مبوجــب جــواز الســفر رقــم  
ــة رقــم 34371580  يف 2009/3/17 صــادر مــن لنــدن مبوجــب الوكال
يف 1434/3/25هـــ صــادر مــن كتابــة العــدل باملدينــة املنــورة وادعــى 
علــى احلاضــر معــه مصــري اجلنســية باإلقامــة رقــم .... قائــاًل يف دعــواه: 
جنيــه  ألــف  عشــرون  مقــداره  مبلغــًا  عليــه  املدعــى  موكلــي  أقــرض 
وذلــك  2012م  ديســمبر  شــهر  يف  حســنًا  قرضــًا   )20000( بريطانــي 
عــن طريــق حوالــة بنكيــة مــن لنــدن إلــى املدينــة املنــورة لذلــك يطالــب 
موكلــي باحلكــم علــى املدعــى عليــه بتســليمه جميــع مبلــغ القــرض 
ومقــداره عشــرون ألــف جنيــه بريطانــي حــااًل هــذه دعــواي . وبســؤال 
املدعــى عليــه أجــاب قائــاًل: مــا ذكــره املدعــي بالوكالــة يف دعــواه 
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كلــه صحيــح حيــث إنــه يف شــهر ديســمبر 2012م أقرضنــي موكلــه 
مبلغــًا مقــداره عشــرون ألــف جنيــه بريطانــي )20000( وأعطانــي فيهــا 
مهلــة ســنة تنتهــي يف شــهر ديســمبر 2013م حيــث أرســلت لــه تعهــد 
باســترجاع هــذا القــرض يف شــهر ديســمبر 2013 م عــن طريــق البريــد 
اإللكترونــي واســتلم البريــد وســكت ولــم يــرد ممــا يــدل علــى موافقتــه 
علــى املهلــة ومســتعد بإرجــاع كامــل مبلــغ القــرض ومقــداره عشــرون 
ألــف جنيــه بريطانــي )20000( يف شــهر ديســمبر 2013م  هــذا جوابــي 
. ثــم إنــه وبعــد التأمــل يف القضيــة وبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى 
واإلجابــة وإقــرار املدعــى عليــه بكامــل مبلــغ الدعــوى ومقــداره عشــرون 
ألــف جنيــه بريطانــي واســتعداده بإرجاعــه للمدعــي باألصالــة يف شــهر 
ديســمبر 2013م ولقولــه يف الــروض املربــع 40/5 )بــل يثبــت بدلــه يف 
ــه املقتــرض ألنــه عقــد منــع  فيــه  ذمتــه أي ذمــة املقتــرض حــااًل ولــو أجل
حــاٌل  القــرض  اإلمــام  قــال  كالصــرف  فيــه  األجــل  فمنــع  التفاضــل 
وينبغــي أن يفــي بوعــده انتهــى قــال يف احلاشــية 40/5 ألن الوفــاء بالوعــد 
ــه  ــدي أن بذمــة املدعــى علي ــت ل ــه فقــد ثب ــك كل مســتحب ( انتهــى لذل
للمدعــي باألصالــة مبلغــًا مقــداره عشــرون ألــف جنيــه بريطانــي يلزمــه 
تســليمها إليــه حــااًل وبذلــك حكمــت وقنــع املدعــي بالوكالــة باحلكــم 
وأمــا املدعــى عليــه فلــم يقتنــع وطلــب محكمــة االســتئناف مبوجــب 
الئحــة اعتراضيــة فأجيــب لطلبــه وأفهــم بــأن لــه مهلــة ثالثــني يومــًا لتقدمي 
الالئحــة االعتراضيــة اعتبــارًا مــن 1434/6/14هـــ وهــو موعــد اســتالم 
الصــك وإذا تأخــر اكتســب احلكــم القطعيــة ففهــم ذلــك  وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/6/13هـــ .
محكمــة  مــن  املعاملــة  إلينــا  أعيــدت  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
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الدائــرة  مــن  الصــادر  القــرار  وبرفقهــا  املكرمــة  االســتئناف مبكــة 
احلقوقيــة الرابعــة برقــم 34340355 وتاريــخ 1434/10/26هـــ املرفــق 
باملعاملــة واملظهــر علــى الصــك املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم . قاضــي 
اســتئناف ختمــه وتوقيعــه ، قاضــي اســتئناف ختمــه وتوقيعــه ، رئيــس 
الدائــرة ختمــه وتوقيعــه ، لــذا جــرى إحلاقــه وبــاهلل التوفيــق . حــرر يف 

1434/12/23هـــ
احلمد هلل وحده، والصالة والســالم على رســول اهلل ، وبعد: فقد جرى 
اطالعنــا نحــن رئيــس وعضــوي الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
بعــدد  املســجل  املنــورة  باملدينــة  العامــة  باحملكمــة  القاضــي  الشــيخ 
)34240537( وتاريــخ 1434/6/13هـــ املتضمــن دعــوى وكالــة ضــد 
ــه وبدراســة الصــك  ــه مبــا دون بباطن )مصــري اجلنســية( واحملكــوم في
وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34185871 تاريُخه: 1434/4/13هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 296271102

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34258791 تاريخه: 1434/7/3هـ

ــه  ــأن ل ــة - إفهــام املدعــي ب ــكار البين ــة - إن ــة قوي ــة لقرين قــرض- رد بين
ميــن املدعــى عليــه مغلظــة يف الصيغــة - حكــم بــرد دعــوى - حكــم 

بإخــاء ســبيل املدعــى عليــه . 

1- مــا أخرجــه البخــاري ومســلم مــن حديــث أبــى هريــرة رضــى اهلل عنــه 
قــال: قــال: رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم » بينمــا امرأتــان معهمــا 
ابناهمــا جــاء الذئــب  فذهــب بابــن إحداهمــا فقالــت هــذه لصاحبتهــا 
أنــت  بابنــك  ذهــب  إمنــا  األخــرى  وقالــت  انــت  بابنــك  ذهــب  إمنــا 
فتحاكمــا إلــى داود فقضــى بــه للكبــرى فخرجتــا إلــى ســليمان بــن 
داود عليهمــا الســام  فأخبرتــاه فقــال ائتونــي بالســكن اشــقه بينكمــا 
فقالــت الصغــرى ال تفعــل يرحمــك اهلل هــو ابنهــا فقضى بــه للصغرى.
قــال ابــن القيــم يف الطــرق احلكيمــة بعــد أن ســاق اخلبــر ) إن اإلقــرار إذا 
كان لعلــه اطلــع عليهــا احلاكــم لــم يلتفــت إليــه ولذلــك الغينا إقرار 
املريــض مــرض املــوت مبــال لوارثــه النعقــاد ســبب التهمــة واعتمــادًا على 
قرينــه احلــال يف قصــد تخصيصــه وممــن خــرج احلديــث الســابق اإلمــام 
النســائي وقــد ترجــم عليــه تراجــم عــدة منهــا قولــه »احلكــم بخــاف مــا 
يعتــرف بــه احملكــوم لــه إذا تبــن للحاكــم أن احلــق يف غيــر مــا اعتــرف 

به« 
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ــة ومضمــون الدعــوى  ــة ضــد املدعــى عليــه وكال دعــوى املدعــى وكال
قــدره مليونــان  للمدعــى عليــه اصالــة مبلغــا  أن املدعــي اصالــة ســلم 
وخمســمائة وثمانيــة عشــر ألفــا ومئتــان وتســعون ريــااًل ســلفه ولــم يردهــا 
املدعــى عليــه وطالــب املدعــى وكالــة إلــزام املدعــى عليــه اصالــة بتســليم 
ــة باإلنــكار ،  ــه وكال ــه ، أجــاب املدعــى علي ــه ملوكل ــغ املدعــى ب املبل
ســأل ناظــر القضيــة املدعــى وكالــة عــن بينتــه فأبــرز كمبيالــة تتضمــن 
اقــرارًا  منســوبا للمدعــى عليــه اصالــة يتضمــن صحــة الدعــوى ، جــري 
عــرض الكمبيالــة علــى املدعــى عليــه وكالــة فانكرها وقــرر أنها غير 
صحيحــة ، وجــه ناظــر القضيــة ســؤاال للمدعــى وكالــة عــن كيفيــة 
اســتالم املدعــى عليــه اصالــة املبلــغ مــن موكلــه فأجــاب املدعــى وكالــة 
انــه اســتلم املبلــغ مــن موكلــه نقــدًا ، قــرر ناظــر القضيــة بأنــه نظــرا إلــى 
ــغ نقــدًا  ــه املبل ــه ســلم للمدعــى علي ــة ذكــر أن موكل أن املدعــى وكال
وهــذا أمــر تبعــده العــادة إذ يبعــد عــادة أن يســلم شــخص آلخــر مبلغــا 

قــال ابــن القيــم معلقــا علــى هــذه الترجمــة يف إعــام املوقعــن 371/4 
)هــذا هــو العلــم اســتنباطا ودليــا ( .

2- قــال العــز بــن عبدالســام يف قواعــده 125/2 )القاعــدة يف األخبــار 
والدعــاوى والشــهادات واالقاريــر وغيرهــا أن مــا كذبــه العقــل أو جــوزه 
وإحالتــه العــادة فهــو مــردود ومــا أبعدتــه العــادة مــن غيــر إحالــة فلــه 
رتــب يف البعــد والقــرب قــد يختلــف فيهــا فمــا كان أبعــد وقوعــا فهــو 
أولــى بالــرد ومــا كان اقــرب وقوعــا فهــو أولــى بالقبــول وبينهمــا رتــب 

متفاوتــة.
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كبيــرًا جــدا عــدًا ونقــدًا وملــا جــاء يف حيثيــات القضيــة مــن نصــوص 
شــرعية فقــد صــدر احلكــم بــرد الدعــوى وإخــالء ســبيل املدعــى عليــه 
ــه  ــه ميــني املدعــى علي ــأن ملوكل ــة ب ــة املدعــى وكال وافهــم ناظــر القضي
مغلظــة يف الصيغــة متــى طلبهــا فأبــى طلبهــا وقــرر املدعــى عليــه وكالــة 
أن موكلــه مســتعد ببــذل اليمــني عنــد طلبهــا منــه ، 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 
 296271102 برقــم  املســاعد  جــدة  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة 
ــخ  ــدة باحملكمــة برقــم 3198454 وتاري ــخ 1431/11/25هـــ املقي وتاري
املوافــق:  الســبت  يــوم  ويف  جلســات  عــدة  وبعــد  1431/11/25هـــ 
1434/04/13هـــ حضــر .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة 
الوكالــة  .... مبوجــب  عــن:  بصفتــه وكيــال   .... عــن  الوكيــل  رقــم: 
الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب جــدة برقــم: 43329 يف: 
وتعيــني  واملدافعــة  املرافعــة  حــق  فيهــا  لــه  واملخــول  1432/12/19هـــ 
اخلبــراء واإلنــكار وحضــر حلضــوره .... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة 
الوطنيــة رقــم .... الوكيــل عــن  ....  مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن 
كتابــة العــدل الثانيــة بشــمال جــدة رقــم 80049 وتاريــخ 1429/8/11هـ 
ثــم ادعــى املدعــي وكالــة قائــال: إن موكلــي قــد ســلم للمدعــى عليــه: 
فلســطيني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم: مبلغــا قــدره: اثنــان 
مليــون وخمــس مئــة وثمانيــة عشــر ألــف ومئتــان وتســعون ريــاال وهــي 
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عبــارة عــن ســلفة، ولــم يردهــا حتــى اآلن، أطلــب إلــزام املدعــى عليــه 
بتســليم املبلــغ املدعــى بــه وقــدره: اثنــان مليــون وخمــس مئــة وثمانيــة 
عشــر ألــف ومئتــان وتســعون ريــاال، هكــذا ادعــى. أجــاب املدعــى عليــه 
وكالــة بقولــه مــا ذكــره املدعــي وكالــة كلــه غير صحيــح، وأطلب رد 
دعــوى املدعــي وإخــالء ســبيل موكلــي منهــا، هكــذا أجــاب. وبســؤاله 
عــن بينتــه أجــاب قائــال: بينتــي هــذه الورقــة وجــرى اطالعنــا عليهــا وهــذا 
نصهــا: )كمبيالــة، اســتحقاق الدفــع 1430/2/1هـ مبلغهــا: 2518290 
ريــال املديــن: إقامــة: . . . أتعهــد أنــا املديــن املوقــع أعــاله بــأن أدفــع ألمــر 
الســيد املبلــغ املرقــوم أعــاله وقــدره: اثنــان مليــون وخمــس مئــة وثمانيــة 
عشــر ألــف ومئتنــا وتســعون ريــاال بــدون تأخيــر وقــت الطلــب . . . حــررت 
ــه(. ا. هـــ  ــدون اســم( توقيع ــن )ب ــه املدي يف: 2008/3/12م شــاهد توقيع
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب قائــال: مــا جــاء يف هــذه 
الكمبيالــة غيــر صحيحــة والتوقيــع الــذي عليهــا ليــس توقيــع موكلــي، 
هكــذا أجــاب. وبســؤال املدعــي وكالــة عــن زيــادة بينــة أجــاب قائــال: 
ليــس لــدي ســوى مــا قدمــت، هكــذا أجــاب. وبســؤاله كيــف ســلم 
موكلــه املبلــغ املدعــى بــه للمدعــى عليــه أصالــة أجــاب قائــال: ســلمه 
املدعــي  أن  ومبــا  وتأملهــا،  القضيــة  وبدراســة  أجــاب.  نقــدا هكــذا 
وكالــة قــد ذكــر أن موكلــه أقــرض املدعــى عليــه مبلغــا قــدره: اثنــان 
مليــون وخمــس مئــة وثمانيــة عشــر ألــف ومئتنــا وتســعون ريــال، ومبــا أن 
املدعــى عليــه قــد دفــع بعــدم صّحــة دعــواه جملــة وتفصيــاًل، ومبــا أن 
املدعــي وكالــة  ذكــر أن موكلــه ســّلم املبلــغ املدعــى بــه للمدعــى عليــه 
عــّدًا ونقــدًا، وهــذا أمــر ُتبعــده العــادة؛ إذ يبعــد عــادة أن ُيســّلم شــخص 
آلخــر مبلــغ كثيــر جــدًا عــّدًا ونقــّدًا، ومــا أحالتــه العــادة أو أبعدتــه فهــو 
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مــردود بقــول ابــن عبــد الســالم يف قواعــده 125/2: )القاعدة يف األخبار 
والدعــاوى والشــهادات واألقاريــر وغيرهــا أن مــا كذبــه العقــل أو جــوزه 
وأحالتــه العــادة فهــو مــردود، وأمــا مــا أبعدتــه العــادة مــن غيــر إحالــة 
فلــه رتــب يف البعــد والقــرب قــد يختلــف فيهــا، فمــا كان أبعــد وقوعــًا 
ــول وبينهمــا  ــى بالقب ــرد ومــا كان أقــرب وقوعــًا فهــو أول ــى بال فهــو أول
رتــب متفاوتــة(،  وألن اإلقــرار )الكمبيالــة(  ـ علــى فــرض ثبوتــه ـ إذا 
شــهدت قرينــة قويــة بــرّده لــم يعمــل به،برهــان ذلــك مــا أخرجــه البخــاري 
ــه قــال: قــال رســول اهلل  ــرة رضــي اهلل عن ومســلم مــن حديــث أبــي هري
صلــى اهلل عليــه وســلم: )بينمــا امرأتــان معهمــا ابناهمــا جــاء الذئــب 
فذهــب بابــن أحدهمــا فقــال هــذه لصاحبتهــا إمنــا ذهــب بابنــك أنــت 
وقالــت األخــرى إمنــا ذهــب بابنــك أنــت فتحاكمــا إلــى داود فقضــى بــه 
للكبــرى فخرجتــا إلــى ســليمان بــن داود ـ عليهمــا الســالم ـ فأخبرتــاه ، 
فقــال ائتونــي بالســكني أشــقه بينكمــا ، فقالــت الصغــرى : ال تفعــل 
يرحمــك اهلل هــو ابنهــا فقضــى بــه للصغــرى(، قــال ابــن القيــم يف الطــرق 
احلكميــة ص 6 بعــد أن ســاق اخلبــر: )إن اإلقــرار إذا كان لعلــة اطلــع 
عليهــا احلاكــم لــم يلتفــت إليــه، ولذلــك ألغينــا إقــرار املريــض مــرض 
املــوت مبــال لوارثــه النعقــاد ســبب التهمــة واعتمــادًا علــى قرينــة احلــال يف 
قصــد تخصيصــه(، وممــن خــّرج احلديــث الســابق اإلمــام النســائي وقــد 
ترجــم عليــه عــدة تراجــم منهــا قولــه : )احلكــم بخــالف مــا يعتــرف بــه 
احملكــوم لــه إذا تبــني للحاكــم أن احلــق يف غيــر مــا اعتــرف بــه(، قــال 
ابــن القيــم معلقــًا علــى هــذه الترجمــة يف إعــالم املوقعــني 371/4: )هــذا 
هــو العلــم اســتنباطًا ودليــاًل(، لذلــك كّلــه فقــد أعلمــُت املدعــي وكالــة 
بــأن موكلــه ال يســتحق مــا ادعــاه جتــاه املدعــى عليــه مــن ثمــن القــرض، 
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ورددت دعــواه وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه منهــا، وبذلــك قضيــت. 
وبإعــالن احلكــم قــرر املدعــى عليــه وكالــة قناعتــه باحلكــم، وقــرر 
املدعــي وكالــة اعتراضــه فجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم وأفهــم 
بــأن لــه احلــق يف تقــدمي اعتراضــه ملــدة ثالثــني يومــا اعتبــارا مــن هــذا 
اليــوم وإذا انتهــت املــدة ولــم يقــدم اعتراضــه ســقط حقــه يف االعتــراض 
واكتســب احلكــم القطعيــة. وأفهمــت املدعــي وكالــة بــأن ملوكلــه ميــني 
املدعــى عليــه املغلظــة بهــذه الصيغــة: )واهلل الــذي ال إلــه إال هــو عالــم 
الغيــب والشــهادة الرحمــن الرحيــم الطالــب الغالــب الضــار النافــع الــذي 
يعلــم خائنــة األعــني ومــا تخفــي الصــدور أننــي لــم اســتلم مــن املدعــي 
أصالــة: مبلغــا قــدره: اثنــان مليــون وخمــس مئــة وثمانيــة عشــر ألــف 
ومئتــان وتســعون ريــاال( متــى طلبهــا، فأبــى طلبهــا وليــس لـــه إال ذلــك 
متــى طلبهــا، وقــد قــرر املدعــى عليــه وكالــة أن موكلــه مســتعد ببــذل 
اليمــني عنــد طلبهــا منــه. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/04/13 هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األحــد املوافــق1434/07/23 هـــ وقــد 
عــادت املعاملــة مــن محكمة االســتئناف مبكة املكرمــة وبرفقها قرار 
الدائــرة احلقوقيــة السادســة رقــم 34258691 يف 1434/7/3هـــ ونــص 
احلاجــة منــه: )وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة 
تقــررت املوافقــة علــى احلكــم( ا.هـــ وللبيــان جــرى إثباتــه وأمــرت بإحلاقــه 
بالصــك والســجل. وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/23 هـــ
احلمــد هلل ، والصــالة والســالم علــى رســول اهلل ، وبعــد: فقـــد جـــرى 
مّنــا نحـــن رئيــس وأعضــاء الدائـــرة احلقوقيـــة السادســة يف محكمــة 
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احلكــم  هــذا  علـــى  االطــالُع  املكرمـــة  مكـــة  مبنطقــة  االســتئناف 
بجــدة  العامــة  القاضــي باحملكمــة    .... الشــيخ  مــن فضيلــة  الصــادر 
واملســجل بعـــدد34185871 وتاريــخ 1434/4/13هــــ املتضمــن دعــوى 
ضــد احملكــوم فيـــه مبــا دون باطــن الصــك، وبدراســـة احلكــم وصـــورة 
ضبطـــه و الئحتــه االعتراضيــة تقـــررت املوافقـــة علـــى احلكــم، واهلل 

ــه وســلم  . ــه وصحبـ ــى آلـ ــا محمــد وعلـ ــى نبين ــى اهلل علـ املوفــق. وصلـ
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: 34207930  تاريُخه: 1434/5/7هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 25654

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34279288 تاريخه: 1434/7/25هـ

قــرض - االســتدالل بالقرائــن علــى صحــة دفــع املدعى عليه - الترجيح 
بــن البينــات - األصــل يف املعامــات بــن النــاس يف األحــوال الطبيعيــة 
هــي املعاوضــات ال التبرعــات- اليمــن تشــرع يف جانــب أقــوى املتداعيــن 

- صــرف النظــر عــن الدعــوى . 

1- مــا قالــه القاضــي املــاوردي يف األحــكام الســلطانية: )إذا كان مــع 
املدعــى خــط املدعــى عليــه مبــا يتضمنــه الدعــوى فنظــر املظالــم فيــه 
يقتضــي ســؤال املدعــى عليــه عــن اخلــط وأن يقــال لــه: أهــذا خطــك؟ 
فــإن اعتــرف بــه يســأل بعــد اعترافــه عــن صحــة مــا تضمنــه فــإن اعتــرف 
بصحتــه صــار مقــرًا وألــزم حكــم إقــراره وإن لــم يعتــرف بصحتــه... 
فقــد ذهــب جماعــة وهــم األكثــر وقــال املــاوردي إليــه ذهــب احملققــون 
والفقهــاء مــن والة املظالــم: إلــى أنــه ال يجــوز للناظــر منهــم أن يحكــم 
مبجــرد اخلــط حتــى يعتــرف بصحــة مــا فيــه ألن نظــر املظالــم ال 
يبيــح مــن األحــكام مــا حظــره الشــرع ونظــر املظالــم فيــه أن يرجــع 
إلــى مــا يقــرره مــن خطــة، فــإن قــال: كتبتــه ليقرضنــي ومــا أقرضنــي، 
أو ليدفــع إلــِيَِِّ ثمــن مــا بعتــه ومــا دفــع إلــي، فهــذا ممــا يفعلــه النــاس 
أحيانــًا، ونظــر املظالــم يف مثلــه أن يســتعمل فيــه بحســب مــا يشــهد بــه 

احلــال وتقــوى بــه األمــارة(. 
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ادعــى املدعــي علــى املدعــى عليــه بأنــه أقرضــه مبلغــًا مــن املــال وقــد 
كتــب لــه املدعــى عليــه ســندًا بذلــك ، وقــد طالبــه بالســداد فلم يســدد، 
وقــد صــدر قــرار مــن مكتــب الفصــل بــاألوراق التجاريــة يتضمــن صرف 
النظــر عــن دعــوى املدعــى باملطالبــة بقيمــة الشــيك لعــدم االختصــاص 
ملضــي املــدة النظاميــة لتقــادم الشــيك ، طلــب املدعــي إلــزام املدعــى 
عليــه بدفــع القرضــة، أقــر املدعــى عليــه باســتالم املبلــغ ودفــع بأنــه مــن 
أجــل املضاربــة باألســهم ، أحضــر املدعــى عليــه شــهوده ، جــرى ســماع 
الشــهادة ورصدهــا ، جــرى تزكيــة الشــهود ، جــرى االطــالع علــى قــرار 
مكتــب الفصــل بــاألوراق التجاريــة ورصــد مضمونــه ، جــرى االطــالع 
علــى صــورة الشــيك ورصــد مضمونــه، حيــث إن اليمــني تشــرع يف جانــب 
أقــوى املتداعيــني جــرى طلــب اليمــني مــن املدعــى عليــه ، حلــف املدعــى 
عليــه اليمــني ، صــدر احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي يف 
مطالبتــه باملبلــغ املذكــور باعتبــاره قرضــًا لعــدم ثبــوت اســتحقاق مــا 
يدعيــه، وأفهــم املدعــي بأنــه لــه املطالبــة مبــا يدعيــه باعتبــاره شــراكة 
وليــس قرضــًا ، اعتــرض املدعــي علــى احلكــم ، صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .  

2- مــا نــص عليــه أهــل العلــم مــن أن اليمــن تشــرع يف جانــب أقــوى 
املتداعيــن. 
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العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض برقــم 25654 وتاريــخ  هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 
3197613 وتاريــخ  هـــ  ففــي يــوم  املوافــق هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
09: 2  وفيهــا حضــر ... بالبطاقــة رقــم ... بصفتــه وكيــال عــن ... مبوجــب 
الوكالــة رقــم 14715 يف 1431/2/24هـــ والصــادرة مــن كتابــة عــدل 
الثانيــة بالريــاض وحضــر حلضــوره ...بالبطاقــة رقــم ...وادعــى األول قائــال 
إن موكلــي قــد أقــرض املدعــى عليــه مبلــغ خمســمائة ألــف ريــال وقــد 
كتــب لــه املدعــى عليــه شــيكا مســحوبا علــى البنــك األهلــي باملبلــغ 
ــي بالســداد  املذكــور برقــم 92 يف 1426/9/25هـــ وقــد طالبــه موكل
غيــر أنــه لــم يســدد وقــد صــدر قــرار مكتــب الفصــل بــاألوراق التجاريــة 
موكلــي  دعــوى  عــن  النظــر  بصــرف  1431/4/7هـــ  يف   1280 رقــم 
املطالبــة بقيمــة الشــيك لعــدم االختصــاص ملضــي املــدة النظاميــة لتقــادم 
الشــيك أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املذكــور واحلكــم عليــه 
ــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال مــا  بذلــك هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك عل
ذكــره املدعــي ال صحــة لــه جملــة وتفصيــال والصحيــح أنــه أعطانــي 
مبلــغ أربعمائــة وواحــد وثمانــني ألــف للمســاهمة معــي يف األســهم وكان 
ذلــك علــى دفعــات ثــم قابلنــي بعــد ذلــك وطلــب منــي أن أكتــب له الشــيك 
املذكــور ملــدة أربعــة وعشــرين ســاعة  وكتبــت لــه الشــيك املذكــور ملدة 
أربــع وعشــرين ســاعة علــى أنــا ســنلتقي  ونكتــب عقــدا غيــر أن ذلــك 
لــم يتــم واال فهــو لــم يقرضنــي وقــد أقــر بذلــك بحضــور شــهود حيــث أقــر 
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أنــه وبعــد اســتالمه للشــيك املذكــور أن املبلــغ املذكــور الــذي ســلمه لــي 
هــو شــراكة معــي يف األســهم وليــس قرضــا  وكان ذلــك قبــل ســنتني 
تقريبــا ودليــل عــدم صحــة كالمــه أنــه لــم يقــدم الشــيك إال بعــد فــوات 
مدتــه وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال الصحيــح مــا ذكرتــه وهــذا املبلــغ 
أعطــاه موكلــي للمدعــى عليــه قرضــا هكــذا أجــاب ويف يــوم الســبت  
املوافق 1432/5/26 هـ افتتحت اجللســة الســاعة 30 : 10  وفيها حضر 
الطرفــان وقــال املدعــى عليــه إن ا ملدعــي قــد ادعــى أنــه فقــد الشــيك ملــا 
طالبتــه بــه  كمــا أنــه أقــر بحضــور أشــخاص أن مــا تضمنــه الشــيك 
ليــس قرضــا وإمنــا مســاهمة منــه معــي يف األســهم وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــي قــال ال صحــة لذلــك وبطلــب البينــة مــن املدعــى عليــه علــى مــا 
ذكــر  قــال إن لــدي شــهودا ومســتعد بإحضارهــم ورفعــت اجللســة لذلــك 
ويف يــوم األربعــاء املوافــق 1432/10/23هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
50 : 12  وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه 
وبســؤاله عــن بينتــه قــدم شــاهده  ...بالبطاقــة رقــم ...واملشــار فيهــا إلــى 
ــني املدعــي  ــه وب ــة بين ــه ال قراب ــخ امليــالد 1386/7/1هـــ ـ وذكــر أن تاري
وإمنــا كان رئيســه يف العمــل أمــا املدعــى عليــه فذكــر أنــه مــن نفــس 
قبيلتــه ولــه معرفــة بــه وبســؤاله عمــا لديــه مــن شــهادة قــال أشــهد بــاهلل 
العلــي العظيــم أننــي حضــرت أنــا و...و...ملوضــوع خــاص بنــا عنــد املدعــي 
بــني املدعــي أصالــة واملدعــى عليــه يف مجلــس  ...وقــد جــرى حديــث 
املدعــي فقــال املدعــى عليــه للمدعــي إنــك أعطيتنــي مبلــغ خمســمائة 
ألــف ريــال إليداعهــا يف األســهم فقــال املدعــي بــل قــرض حســن كتبــت 
لــي فيــه شــيكا فطلــب املدعــى عليــه مــن املدعــي أن يحلــف أنــه قــرض 
فقــال املدعــي ال لــن أحلــف ولكــن يف احملكمــة ثــم قــال املدعــى عليــه 
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انــك أعطيتنــي إياهــا ألضعهــا يف األســهم وآخــر مــا شــريت يف الســيارات 
فقــال املدعــي أنــا أعطيتــك إياهــا تشــغلها يف جــن يف ســيارات أنــا أبــي 
أربــح مــا أبــي أخســر ثــم قــال إننــي أبــي حقــي بــس هــذا مــا لــدي مــن 
شــهادة كمــا قــدم شــاهده ... بالبطاقــة رقــم ...ذكــر يف بطاقتــه انــه 
مولــود يف 1397/7/1هـــ وذكــر أنــه ال قرابــة لــه باملدعــي وال باملدعــى 
عليــه وإمنــا زمــالء عمــل وبســؤاله عمــا لديــه قــال أشــهد بــاهلل العلــي 
ــا ومعــي ...و...إلــى منــزل ...وجــرى نقــاش بــني  العظيــم أننــي حضــرت أن
املدعــي أصالــة واملدعــى عليــه فقــال املدعــى عليــه إنــك يــا... أعطيتنــي 
مبلــغ أربعمائــة وثمانــني ألــف ريــال علــى دفعتــني وإنــه جــرى مقابلتــك لــي 
عنــد ســوبرماركت يخــص ...علــى أســاس أن أكتــب لــك ورقــة وكنــت 
مســتعجل فكتبــت شــيك بقيمــة خمســمائة ألــف ريــال علــى أســاس أنــك 
يــا... تضمــن حقــك وإال فهــي مشــاركة منــك معــي يف األســهم فأنكــر 
...أنــه أعطــى املدعــى عليــه املبلــغ املذكــور لتشــغيله يف األســهم وذكــر 
أنــه أعطــاه قرضــة فقــال علــي: احلــف أنــه قرضــة فرفــض ...وبعــد ذلــك 
جــرى حديــث بينهمــا وكــرر املدعــى عليــه للمدعــي أنــك دخلــت معــي 
باألســهم فقــال ...أنــا مالــي شــغل تشــتري يف الســيارات أو غيرهــا أنــا 
لــي الربــح مالــي يف اخلســارة هــذا مــا لــدي مــن شــهادة وبســؤال املدعــي 
هــل لديــه مزيــد بينــه قــال إننــي ســأبحث عــن ذلــك وأطلــب مهلــة لذلــك 

ورفعــت اجللســة لذلــك
ــوم الســبت املوافــق 1433/3/5هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 05 :  ويف ي
10  وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه وبســؤال  
املدعــي وكالــة عــن أصــل الشــيك والقــرار الصــادر مــن وزارة التجــارة 
قــال إننــي مســتعد بإحضــار ذلــك يف اجللســة القادمــة ويف يــوم  األحــد 
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وفيهــا    10 : الســاعة 30  اجللســة  افتتحــت  هـــ  املوافــق1433/06/22 
حضــر املدعــي وكالــة ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــدم املدعــي صــورة 
طبــق األصــل مــن القــرار رقــم 1280 / 1430 يف 07 / 04 / 1431هـــ 
والصــادر مــن مكتــب الفصــل يف منازعــات األوراق التجاريــة واســم 
املدعــي ...وممثــل االدعــاء العــام واســم املدعــى عليــه ...والدعــوى يف قيمــة 
الشــيك رقــم 92 يف 25 / 09 / 1426هـــ واملتضمــن مبلــغ خمســمائة 
ألــف ريــال وقــد تضمــن القــرار أوال عــدم ســماع الدعــوى مــن ... ضــد 
املدعــى عليــه وذلــك ملضــي املــدة النظاميــة لتقــادم الشــيك ثانيــا يف احلــق 
العــام إيقــاع غرامــة ثالثــة آالف ريــال علــى املدعــى عليــه ونشــر اســمه 
التجاريــة  الغــرف  بجميــع  الغــرض  بهــذا  املعــدة  اللوحــات  تشــهيرا يف 
ــى  ــة كمــا جــرى االطــالع عل ــه باملعامل ملــدة شــهر وقــد أرفــق صــورة من
الشــيك فوجدتــه برقــم 92 يف 25 / 09 / 1426هـــ مســحوب علــى البنــك 
األهلــي التجــاري فــرع العليــا مبلغــه خمســمائة ألــف ريــال ألمــر ... أشــير 
يف خانــة املبلــغ إلــى أنــه خمســمائة ألــف ريــال فقــط ال غيــر ســداد قرضــة 
ــة فطلبــت  ــه باملعامل ــه وأرفقــت صــورة من حســنة وأعيــد األصــل لصاحب
مــن املدعــي وكالــة إحضــار موكلــه للحلــف فاســتعد بإحضــاره ورفعــت 
ــا ...املــالزم القضائــي يف  اجللســة لذلــك احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أن
املكتــب الســابع والثالثــني وبتكليــف مــن فضيلــة القائــم بعمل املكتب 
الشــيخ ...القاضــي يف احملكمــة العامــة بالريــاض ففــي يــوم  األحــد 
املوافــق1434/02/03 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة احلاديــة عشــرة  وفيها 
حضــر ...... ســعودي بالبطاقــة رقــم ...وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ... 
وقــال األخيــر إننــي أطلــب مهلــة إلحضــار مزيــد بينــة فأجيــب لطلبــه ويف 
يوم  األربعاء املوافق1434/03/04 هـ افتتحت اجللســة الســاعة التاســعة 
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والنصــف وفيهــا حضــر الطرفــان وقــدم املدعى عليه ...ســعودي بالبطاقة 
رقــم ...وقــد أشــير يف بطاقتــه إلــى أن ميــالده يف 1397/10/13 وبســؤاله 
عــن عالقتــه بالطرفــني قــال ليــس لــي قرابــة بأحدهمــا وبســؤاله عــن 
شــهادته أشــهد بــاهلل العلــي العظيــم أن املدعــي أرســلني للمدعــى عليــه 
وقــال لــي خلصنــي مــن الرجــال الــذي هــو املدعــى عليــه مــن املبلــغ الــذي 
أطلبــه بــه وقــدره خمســمائة ألــف ريــال فذهبــت للمدعــى عليــه فقــال 
لــي املــال الــذي عنــدي يف األســهم واألســهم يف احملفظــة ولــدي مــا يثبــت 
ــا ... أنــت تقــول  ــه ي ــت ل ــم بهــذا فذهبــت للمدعــي فقل ذلــك واملدعــي يعل
إنهــا قرضــة حســنة ولكــن املدعــى عليــه يقــول إن مالــك يف األســهم 
واألســهم يف محفظتــه واألســهم ال زالــت موجــودة وأنــك يــا ... تعلــم بذلــك 
كلــه وأنــه يشــغلها لــك يف األســهم وعلــى هــذا فســآتي مبحاســب وندقــق 
يف الربــح واخلســارة فقــال لــي املدعــي  تصــرف وخلصنــي منــه والصلــح 
الــذي تأتــي بــه لــن أعارضــك فيــه ثــم قــال لــي املدعــى عليــه لــن أعارضــك 
فأوراقــي موجــودة ومحفظتــي موجــودة فلمــا ذهبــت للمدعــي لتحديــد 
املوعــد لالجتمــاع بــني الطرفــني قــال لــي أنــا ال أعــرف أســهم وال محفظــة 
بــل هــي قرضــة حســنة فاتصلــت باملدعــى عليــه فقلــت لــه ذلــك فقــال إذا 
ــا مــن االجتمــاع وإحضــار  ــى الطريقــة األولــى التــي حددتهــا لن ــا عل كن
محاســب ونحــو ذلــك فأنــا معــك وإذا كان يدعــي أنهــا قــرض حســن 
فليذهــب للمحكمــة وال أدري عــن ســبب إعطــاء املبلــغ أول مــرة بــني 
ــه  ــا أقرضت ــى املدعــي قــال أن الطرفــني هكــذا شــهد وبعــرض ذلــك عل
قرضــة حســنة وال عالقــة لــي بعملــه باملبلــغ الــذي أقرضتــه إيــاه وقــال 
املدعــى عليــه لــدي مزيــد بينــة لديهــا مزيــد اطــالع علــى مــا حــدث بيننــا 

فأجيــب لطلبــه ورفعــت اجللســة لذلــك
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ويف يــوم  الســبت املوافــق1434/04/20 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
احلاديــة عشــرة والنصــف وفيهــا حضــر الطرفــان وقــدم املدعــى عليــه 
...ســعودي بالبطاقــة رقــم ...وقــد أشــير يف بطاقتــه إلــى أن ميــالده يف 
ــة لــي بأحــد  ــه بالطرفــني قــال ال قراب 1393/3/30 وبســؤاله عــن قرابت
وبســؤاله عــن شــهادته قــال أشــهد بــاهلل العلــي العظيــم أننــي كنــت يف 
بيــت املدعــي بحضــور املدعــى عليــه وقال املدعي للمدعى عليه إن الناس 
عوضت اخلســارة يف شــركة ... و...و... وأنت لم تعوض قال املدعى عليه 
أنــا لــم أدخــل يف هــذه الشــركات وال أدري مــا املــراد باخلســارة وال ســبب 
ســؤال املدعــي للمدعــى عليــه عــن ذلــك وقــد ســمعت أن بــني املدعــي 
مــا طبيعتــه وال أعــرف  واملدعــى عليــه تعامــل مالــي ولكــن ال أدري 
ماهيتــه وذلــك ألننــا كنــا يف إدارة واحــدة والــكالم يــدور بيننــا هكــذا 
شــهد وبســؤال املدعــى عليــه هــل لديــه مزيــد بينــة قــال ليــس لــدي مزيــد 
بينــة وأكتفــي مبــا قدمــت ويف يــوم األربعــاء املوافــق1434/05/01 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة العاشــرة والربــع وفيهــا حضــر الطرفــان وقــال 
الطرفــان إن محــاوالت اإلصــالح بيننــا لــم جتــد وقــال املدعــى عليــه إن 
املبلــغ كان يف عــام 1426 يف وقــت اشــتغال النــاس باألســهم وبعــرض 
ذلــك علــى املدعــي قــال صحيــح أن املبلــغ كان يف عــام 1426 وال عالقــة 
ــه إننــي مســتعد باحللــف مــع شــهودي  لــي مبــا ذكــره وقــال املدعــى علي
وطلبــت مــن املدعــى عليــه مزكيــني لشــهوده فوعــد بإحضارهــم ورفعــت 
افتتحــت  هـــ  املوافــق1434/05/04  الســبت  يــوم   ويف  لذلــك  اجللســة 
الطرفــان وبســؤال  العاشــرة والنصــف وفيهــا حضــر  الســاعة  اجللســة 
املدعــي إن كان املبلــغ املذكــور قرضــا فمــا هــي آخــر مهلــة للســداد 
قــال لــم أعطــه موعــدا محــددا للســداد وإمنــا هــو وقــت مفتــوح متــى مــا 
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رغبــت فيــه طلبتــه منــه وبســؤاله ملــاذا لــم يصــرف الشــيك فــور اســتالمه 
الوقــت وقــد  لــم أكــن يف حاجتــه وكنــت مشــغوال ذلــك  إننــي  قــال 
ذهبــت للبنــك بعــد ثمانيــة أو تســعة أشــهر فقالــوا إن الشــيك ليــس لــه 
رصيــد وتركتــه لثقتــي بصاحبــي ومراعــاة لــه لعــل ظروفــه لــم تســمح لــه 
وأمــا رفعــي للدعــوى يف الغرفــة التجاريــة يف 1431/2/29 فهــذه املــدة 
ألجــل محاولــة اإلصــالح بيننــا وبســؤال املدعــى عليــه ملــاذا كتــب قرضــة 
حســنة يف الشــيك قــال إننــي كتبــت الشــيك لطلبــه حيــث كان املتفــق 
عليــه أن نكتــب عقــدا بعــد يومــني وللثقــة بيننــا والســتعجالي وعــدم 
كفايــة الشــيك لكتابــة التفصيــالت وحيــث وعدنــي املدعــي بإعــادة 
الشــيك لــي بعــد كتابــة العقــد بيننــا بعــد يومــني لتفصيــل العالقــة بيننــا 
والصحيــح أن املبالــغ التــي وصلتنــي منــه أربعمائــة وثمانيــة وثمانــون ألــف 
ريــال وســبب كتابتــي ملبلــغ خمســمائة ألــف هــو أن املدعــي كان يريــد 
بيــع أســهم لــه وكانــت قيمتهــا مائــة ألــف ولكــن نزلــت قيمتهــا إلــى 
ثمانيــة وثمانــني ألــف ريــال وقــت البيــع وقــد كتبــت الشــيك قبــل ذلــك 
للثقــة بيننــا فســلمني مبلــغ ثمانيــة وثمانــني ألــف ريــال وأمــا دعــواه أن 
حســابي ال يغطــي أثنــاء فعاليــة الشــيك فغيــر صحيــح ولــدي كشــف 
حســاب يثبــت تغطيــة حســابي للشــيك خــالل مــدة فعاليــة الشــيك وقــال 
املدعــي إن لــدي شــاهدا أريــد ســماع شــهادته وقــدم ...ســعودي بالبطاقــة 
رقــم ...وقــال ال قرابــة لــي بأحــد الطرفــني وبســؤاله عمــا لديــه قــال إننــي 
راعــي مكتــب عقــار وقــد عــرض علــي املدعــى عليــه قطعتــي أرض 
لبيــع هــذا مــا لــدي وبســؤال املدعــى عليــه عــن املزكــني قــدم كال مــن 
...ســعودي بالبطاقــة رقــم ...و...ســعودي بالبطاقــة رقــم ...وشــهدا قائلــني 
إن ...و...و... و...ثقــات عــدول مرضيــون لنــا وعلينــا ثــم اســتعد املدعــى 
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عليــه باحللــف ثــم حلــف قائــال واهلل العلــي العظيــم الــذي ال إلــه غيــره وال 
ــغ الــذي اســتلمته مــن  رب ســواه الغالــب الطالــب املهلــك املــدرك إن املبل
املدعــي وهــو أربعمائــة وثمانيــة وثمانــون ألــف ريــال هــو  شــراكة مــن 

املدعــي معــي وليــس قرضــا منــه لــي واهلل العلــي العظيــم
ــة  ــة املعدل ــه البين ــا دلــت علي ــة ومل ــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب ــه ومل وعلي
قــال  املدعــي  أن  ...مــن  والثانــي   ... األول  مــن  شــهادة كل  شــرعا يف 
للمدعــى عليــه إننــي أريــد الربــح وال أريــد اخلســارة ومعلــوم أن الربــح 
واخلســارة ال تأتــي إال مــن املعاوضــات أو املشــاركات ال مــن التبرعــات 
ــد  ــه الشــاهد الثالــث ..... عن ــى مــا قال كالقــرض، وإلقــرار املدعــي عل
إنــه ســيأتي  للمدعــي  قــال  الطرفــني عندمــا  بــني  محاولتــه اإلصــالح 
مبحاســب لتدقيــق حســاب الربــح واخلســارة يف األســهم فرضــي املدعــي 
بذلــك وصــرح بعــدم معارضتــه ملثــل هــذا الصلــح ومــن املعلــوم أن الصلــح 
فيــه محاولــة  يــرد  وال  والتقســيط  األجــل  إمنــا يكــون يف  القــرض  يف 
اإلصــالح عبــر احملاســب وملــا دلــت عليــه شــهادة الرابــع من ســؤال املدعي 
للمدعــى عليــه عــن ســبب عــدم تعويضــه للخســارة يف شــركات أســهم 
عددهــا كمــا فعــل النــاس ممــا يــدل علــى حــرص املدعــي علــى نفــي 
خســارة مالــه وتعويضهــا وهــو مــا يتطابــق مــع شــهادة األول والثانــي ويــدل 
علــى علــم املدعــي بكــون مالــه الــذي ســلمه للمدعــي ليــس قرضــا وإمنــا 
مشــاركة ويؤكــد هــذا وقوعهــا يف عــام 1426 كمــا تصــادق عليــه 
الطرفــان حيــث ازداد اشــتغال النــاس باألســهم والدخــول يف هــذا املجــال 
ولكــون الشــيك املذكــور ممــا يغلــب بــني النــاس اتخــاذه لتوثيــق احلقــوق 
وطمأنــة الشــركاء ويؤكــد ذلــك أن املدعــي لــم يقــم بصرفــه ملــدة طويلة 
ولــو كان قرضــا كمــا يدعيــه لــكان ذلــك اســتردادا حلقــه ال مينعــه أحد 
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مــن اســتيفاءه يف وقتــه ولكــون أصــل املعامــالت بــني النــاس يف األحــوال 
الطبيعيــة هــي املعاوضــات ال التبرعــات وملــا قالــه القاضــي املــاوردي ...يف 
األحــكام الســلطانية: )إذا كان مــع املدعــي خــط املدعــى عليــه مبــا 
يتضمنــه الدعــوى، فنظــر املظالــم فيــه يقتضــي ســؤال املدعــى عليــه 
عــن اخلــط، وأن يقــال لــه: أهــذا خطــك؟ فــإن اعتــرف بــه، يســأله بعــد 
اعترافــه عــن صحــة مــا تضمنــه، فــإن اعتــرف بصحتــه صــار مقــرا 
وألــزم حكــم إقــراره وإن لــم يعتــرف بصحتــه ... فقــد ذهــب جماعــة وهــم 
األكثــر وقــال املــاوردي إليــه ذهــب احملققــون والفقهــاء مــن والة املظالــم: 
إلــى أنــه ال يجــوز للناظــر منهــم، أن يحكــم مبجــرد اخلــط، حتــى يعتــرف 
بصحــة مــا فيــه، ألن نظــر املظالــم ال يبيــح مــن األحــكام مــا حظــره 
الشــرع ونظــر املظالــم فيــه: أن يرجــع إلــى مــا يذكــره مــن خطــه، فــإن 
قــال: كتبتــه ليقرضنــي ومــا أقرضنــي، أو ليدفــع إلــي ثمــن مــا بعتــه، 
ومــا دفــع إلــي، فهــذا ممــا يفعلــه النــاس أحيانــا، ونظــر املظالــم يف مثلــه: 
أن يســتعمل فيــه بحســب مــا يشــهد بــه احلــال، وتقــوى بــه األمــارة ( انتهــى 
ــه أهــل  ــا نــص علي ــه شــهادة الشــهود الســابق ذكرهــا ومل ــت علي ــا دل ومل
العلــم مــن أن اليمــني يف جانــب أقــوى املتداعيــني وحللــف املدعــى عليــه 
اليمــني الشــرعية املطلوبــة منــه وملــا تقــدم جميعــه فقــد صرفــت النظــر 
عــن دعــوى املدعــي يف مطالبتــه باملبلــغ املذكــور باعتبــاره قرضــا لعــدم 
ثبــوت اســتحقاق مــا يدعيــه وبذلــك حكمــت وأفهمــت املدعــي أن لــه 
املطالبــة مبــا يدعيــه مــن حــق باعتبــاره شــراكة وليــس قرضــا لعــدم 
ثبوتــه وبعــرض احلكــم علــى الطرفــني قــرر املدعــى عليــه القناعــة وقــرر 
املدعــي عــدم القناعــة وطلــب االســتئناف بــدون الئحــة فأجبتــه لطلبــه 
وأمــرت بتنظيــم الصــك الــالزم وتســجيله ورفعــه حملكمــة االســتئناف 
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لتدقيقــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/04 هـــ

احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق1434/07/11 هـــ 
افتتحت اجللســة الســاعة الثانية عشــرة وفيها حضر ...ســعودي بالبطاقة 
ــة  ــة الصــادرة مــن كتاب ــه وكيــال عــن ...مبوجــب الوكال رقــم ...بصفت
 1434/7/1 يف   34838881 برقــم  الريــاض  بجنــوب  الثانيــة  العــدل 
والصلــح  واإلنــكار  واإلقــرار  واملدافعــة  املرافعــة  حــق  لــه  واملخولــة 
والتنــازل واإلبــراء وطلــب اليمــني ورده واالمتنــاع عنــه وقبــول األحــكام 
ونفيهــا ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة 
االســتئناف بالقــرار رقــم 34235397 يف 1434/6/10 واملتضمــن وجــد 
أوال أن فضيلتــه لــم يــدون مضمــون وكالــة املدعــي وهــل تخولــه الســير 
يف الدعــوى واإلقــرار ثانيــا أن فضيلتــه صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي 
يف مطالبتــه باملبلــغ املذكــور كونــه قرضــا لعــدم ثبــوت اســتحقاق مــا 
يدعيــه وبــه حكــم ولــم يذكــر فضيلتــه مــا ثبــت لديــه بهــذا اخلصــوص 
مــن  بــد  التــي أحضرهــا وال  والبينــة  اليمــني  املدعــى عليــه  بــذل  بعــد 
إيضــاح مــا ثبــت لــدى فضيلتــه يف ذمــة املدعــى عليــه واحلكــم بــه ومــن 
يلــزم  ثــم عرضــه علــى األطــراف فمالحظــة مــا ذكــر وإكمــال مــا 
وعليــه فقــد جــرى االطــالع علــى وكالــة ...عــن ...الصــادرة مــن كتابــة 
العــدل الثانيــة بالريــاض برقــم 14715 يف 1431/2/24 واملخولــة لــه حــق 
املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار واإلنــكار وجــرى عرضهــا علــى املدعــي 
وكالــة ...فأجــاب قائــال إن موكلــي وكل ...مبوجــب هــذه الوكالــة 
املشــار إليهــا وهــي تخولــه حــق املرافعــة واملدافعــة واإلقــرار هكــذا أقــر 
ومــا يتعلــق بثانيــا فــإن اإلثبــات ال بــد أن يكــون مســبوقا بطلــب وليــس 
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مــن حــق الناظــر أن يثبــت مــا لــم يطلــب اخلصمــان إثباتــه كمــا أنــه ال 
يصــح إلــزام املدعــى عليــه بتصفيــة الشــراكة وتســليم املســتحق شــرعا 
للمدعــي دون طلــب فكذلــك األمــر يف إثبــات صفــة املــال وطلــب املدعــي 
محصــور يف إثبــات أن املــال قــرض وطلــب املدعــى عليــه محصــور يف نفــي 
ذلــك وإثبــات أمــر آخــر هــو دعــوى مســتقلة جــرى إفهــام املدعــي أن لــه 
إقامــة مطالبتــه بهــذا املــال مــن غيــر أن تكــون املطالبــة بــه علــى صفــة 
القــرض وعليــه فلــم يظهــر لــي ســوى مــا حكمــت وأمــرت بإعــادة املعاملة 
حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل على 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/07/11 هـــ
األولــى  الدائــرة  نحــن قضــاة  اطلعنــا  فقــد   ... وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
لتدقيــق القضايــا احلقوقيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة الريــاض 
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض 
الصــك  بهــا  املرفــق  هـــ   1434/7/19 وتاريــخ   341327775 برقــم  
الصــادر مــن فضيلــة املــالزم القضائــي باحملكمــة الشــيخ ... املســجل 
برقــم  34207930 وتاريــخ 1434/5/7هـــ اخلــاص بدعــوى ... بالوكالــة 
عــن ... ضــــــد ... بشــأن  مطالبــة ماليــة علــى النحــو املوضــح بالصــك 
واملتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه، وباالطــالع 
علــى مــا أجــاب بــه فضيلتــه بنــاًء علــى قــرار الدائــرة رقــم 34235397 
وتاريــخ 1434/6/10هـــ لــم يظهــر لألكثريــة مــا يوجــب النقــض بعــد 
وآلــه  نبينــا محمــد  املوفــق، وصلــى اهلل علــى  األخيــر. واهلل  اإلجــراء 

وصحبــه وســلم .
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: 34293616  تاريُخه: 1434/8/10هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32175321

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34353389   تاريخه: 1434/11/6هـ

قــرض - تخلــف املدعــى عليــه رغــم تبلغــه لشــخصه - القضــاء بالشــاهد 
العــدل مــع اليمــن - مــن ادعــى علــى غائــب أو مســتتر ولــه بينــه ســمعت 

وحكــم لــه مــع ميينــه - إلــزام املدعــى عليــه بدفــع مبلــغ القــرض .

1- قضــاء النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم باليمــن مــع الشــاهد كمــا يف 
حديــث ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا عنــد مســلم .

2- قــال املجــد أبــو البــركات رحمــه اهلل يف احملــرر: )ومــن ادعــى علــى 
غائــب أو مســتتر يف البلــد أو ميــت أو صبــي أو مجنــون ولــه بينــه ســمعت 

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

ــه رغــم تبلغــه لشــخصه ، قــرر  ــم يحضــر املدعــى علي حضــر املدعــى ول
نظــام  مــن   )55( املــادة  علــى  بنــاء  الدعــوى  نظــر  الســير يف  القاضــي 
املرافعــات الشــرعية ، بســؤال املدعــى عــن دعــواه قــال إن لــي بذمــة 
املدعــى عليــه مبلغــًا قــدره خمســون ألــف ريــال قرضــًا حســنًا ، طلــب 
إلــزام املدعــى عليــه بســدادها ، احضــر شــاهدا فشــهد علــى صحــه 
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دعــواه ،جــرى تعديــل الشــاهد ، حلــف املدعــى اليمــني تكملــة لبينتــه ، 
صــدر احلكــم  بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املدعــى بــه للمدعــي ، 
يعــد هــذا احلكــم حضوريــا ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ... أنــا  فلــدي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
ــخ  احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 32175321 وتاري
وتاريــخ   32549551 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ   1432/05/15
1432/05/15 هـــ حضــر املدعــي  ... ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي 
قائــد كتيبــة  وقــد وردنــا خطــاب  املدعــى عليــه  ...ولــم يحضــر  رقــم 
الشــرطة العســكرية الثانيــة برقــم 2192 يف 1434/5/7هـــ واملتضمــن 
تبليــغ املدعــى عليــه لشــخصه وتوقيعــه علــى ورقــة التبليــغ  لــذا وبنــاء علــى 
املــادة اخلامســة واخلمســني مــن نظــام املرافعــات الشــرعية تقــرر الســير 
يف هــذه القضيــة غيابيــا وبســؤال املدعــي عــن دعــواه ادعــى قائــال إن 
لــي بذمــة  املدعــى عليــه الغائــب مبلــغ وقــدره خمســون ألــف ريــال قرضــة 
حســنة أطلــب إلــزام املدعــى عليــه بســدادها هــذه دعــواي وبســؤاله البينــة 
قــال اطلــب اإلمهــال فأجبتــه لطلبــه عليــه فقــد تأجلت اجللســة ويف اجللســة 
التاليــة  حضــر املدعــي أصالــة املثبتــة هويتــه ســابقا ولــم يحضــر املدعــى 
عليــه وبســؤال املدعــي عمــا اســتمهل مــن أجلــه أحضــر للشــهادة وأدائهــا 
... ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي رقــم ...مــن مواليــد 1386/3/19هـــ 
ويعمــل يف املؤسســة العامــة لتحليــة امليــاه ويســكن حــي الصفــا يف جــدة 
وبســؤاله عــن عالقتــه بالطرفــني قــال املدعــي صديقــي وال تربطنــي 
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باملدعــى عليــه عالقــة ولــدى استشــهاده شــهد بقولــه أشــهد بــاهلل أن 
املدعــي قــام بإقــراض املدعــى عليــه مبلــغ وقــدره خمســون ألــف ريــال 
هكــذا شــهد وبســؤال املدعــي هــل لديــك مزيــد بينــة قــال ال عليــه فقــد 
طلبــت منــه مزكيــني لشــاهده فأحضــر كال مــن ... ســعودي اجلنســية 
رقــم  املدنــي  بالســجل  اجلنســية  ...و...ســعودي  رقــم  املدنــي  بالســجل 
...ولــدى استشــهادهما شــهدا بعدالــة وثقــة الشــاهد وأنــه مقبــول الشــهادة 
عليــه فقــد أفهمــت املدعــي بــأن عليــه اليمــني الشــرعية املكملــة لبينتــه 
فاســتعد بذلــك وأذنــت لــه ببذلهــا فحلــف قائــال واهلل العظيــم الــذي ال إله 
إال هــو عالــم الغيــب والشــهادة أننــي قمــت بإقــراض املدعــى عليــه الغائــب 
مبلــغ وقــدره خمســون ألــف ريــال وأن حقــي بــاق يف ذمتــه لــم أبرئــه منــه 
ــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى وملــا أحضــره املدعــي  هكــذا حلــف فبن
ــه وســلم باليمــني مــع  ــى اهلل علي مــن شــاهد معــدل  ولقضــاء النبــي صل
الشــاهد مــن حديــث ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا يف صحيــح مســلم 
وملــا ذكــره املجــد أبــو البــركات رحمــه اهلل يف محــرره بقولــه )ومــن 
ادعــى علــى غائــب أو مســتتر يف البلــد أو ميــت أو صبــي أو مجنــون ولــه 
بينــة ســمعت وحكــم لــه بهــا ويســتحلفه احلاكــم علــى بقــاء حقــه( أهـــ 
وألداء املدعــي لليمــني التــي طلبــت منــه  وبنــاء علــى الالئحــة األولــى مــن 
املــادة اخلامســة واخلمســني مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولتبلــغ املدعــى 
ــذا وجلميــع مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي يف ذمــة املدعــى  عليهــا لشــخصه ل
ألــف  ...مبلــغ خمســني  ...للمدعــي  الغائــب عــن مجلــس احلكــم  عليــه 
ريـ50000ـــال وألزمتــه بســداده حــااًل وبــه حكمــت ويعــد احلكــم يف حــق 
املدعــى عليــه حضوريــًا وســيتم بعــث صــورة مــن إعــالم احلكــم للمدعــى 
عليــه لتقــدمي اعتراضــه عليــه خــالل ثالثــني يومــًا مــن تاريــخ اســتالمه 
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لــه وإذا لــم يتــم تقــدمي اعتراضــه خــالل املــدة املذكــورة فيســقط حقــه 
يف االعتــراض ويكتســب احلكــم القطعيــة وســيعامل وفــق مــا نصــت 
عليــه املــادة السادســة والســبعني بعــد املائــة واملــادة الثامنــة والســبعني 
بعــد املائــة مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/08/10 هـ
ــي بعــده وبعــد ففــي  ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
يــوم  اإلثنــني املوافــق1434/12/02 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 15 : 11  
وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة الدائــرة 
1434/11/23هـــ  يف   32549551 برقــم  مبوجــب  الرابعــة  احلقوقيــة 
وبرفقهــا القــرار رقــم 34353389 وتاريــخ 1434/11/6 هـــ املتضمــن 
)بدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقة 
علــى احلكــم قاضيــا اســتئناف ...ختــم وتوقيــع و ...ختــم وتوقيــع و رئيــس 
ــة.  ــع ( وبذلــك يكــون احلكــم اكتســب القطعي ــم وتوقي ــرة ... خت الدائ
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/12/02 هـــ .
:.فقــد  وبعــد   ، اهلل  رســول  علــى  والســالم  والصــالة   ، هلل  احلمــد 
الرابعــة يف  احلقوقيــة  الدائــرة  وعضــوي  رئيــس  نحــن  اطالعنــا  جــرى 
محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر 
مــن فضيلــة الشــيخ/ ... القاضــي باحملكمــة العامــة بجــدة واملســجل 
ضــد   ... دعــوى  املتضمــن  1434/8/10هـــ  34293616وتاريــخ  بعــدد 
... واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــة وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والالئحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم. وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34330175 تاريُخه: 1434/10/14هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32601199

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
35111495  تاريخه: 1435/1/10هـ

قــرض - مــن أنكــر احلــق ثــم ملــا قامــت البينــة ادعــى قضــاء أو إبــراء 
ســابقا إلنــكاره لــم يســمع وإن أتــى ببينــة - االســتدالل علــى صحــة 
الدعــوى بالقرائــن - احلكــم بالقرائــن - احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه 

بدفــع مبلــغ القــرض.

1- قاعدة : نسبة احلادث ألقرب أوقاته .
2- قــال يف اإلقنــاع وشــرحه الكشــاف )341/6( : ) فأمــا إن انكــره ثــم ثبت 
فادعــى قضــاء أو إبــراء ســابقا إلنــكاره لــم يســمع منــه وإن اتــى ببينــة 
نصــًا ،  فلــو ادعــى عليــة ألفــا مــن قــرض فقــال : مــا اقترضــت منــه شــيئا 
أو مــن ثمــن مبيــع فقــال : مــا ابتعــت منــه شــيئا ثــم ثبــت انــه اقتــرض أو 
اشــتري ببينــة أو اقــرر فقــال : قضيتــه مــن قبــل هــذا الوقــت أو أبرأنــي 
مــن قبــل هــذا الوقــت لــم يقبــل منــه ولــو قــام بــه بينــة ألن القضــاء أو 
اإلبــراء ال يكــون إال عــن حــق ســابق وإنــكار احلــق يقتضــي نفــى القضــاء 

أو اإلبــراء منــه فيكــون مكذبــا لدعــواه وبينتــه فــا تســمع (.
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ــه قرضــه حســنه مبوجــب  ــه اقتــرض من ــأن املدعــى علي ادعــى املدعــى ب
شــيك ولــم يســدد مــن هــذه القرضــة شــيئا ، طلــب إلــزام املدعــى عليــة 
بســداد القرضــة ، انكــر املدعــى عليــة القرضــة وذكــر بــأن املبلــغ 
مقابــل  عــدة مشــاريع يف مجــال اإلنشــاء - أبــرز املدعــى عليــه ورقــة 
مخالصــة مت رصدهــا ، ذكــر املدعــى بــأن ورقــة املخالصــة صحيحــة 
وال تشــمل القرضــة ، حضــر احــد شــهود املخالصــة وشــهد علــى صحتهــا 
وأن املخالصــة بخصــوص إصالحــات يف فلتــني ميلكهــا املدعــى ولــم يتــم 
التعــرض للقــرض املدعــى بــه أثنــاء تدويــن املخالصــة . ، اقــر املدعــى 
املخالصــة  هــذه  بــأن  ودفــع   ، الشــاهد  عليــه وكالــة بصحــة شــهادة 
ماحيــة لــكل عالقــة بــني الطرفــني مبــا يف ذلــك موضــوع القــرض ، 
ابــرز املدعــى وكالــة ســند القــرض ومت رصــده ورصــد شــيك القــرض، 
صــادق املدعــى عليــه علــى هــذا الســند ودفــع بــأن املدعــى أصالــة لــم 
يحــول ملوكلــه املبلــغ املذكــور والشــيك املذكــور ليــس قرضــا وإمنــا 
هــو شــراكة ، قــرر املدعــى وكالــة أنــه لــم يســتطع إحضــار شــاهد 
ــه ، اكتفــى الطرفــان  ســند القرضــة لوجــود خــالف بينــة وبــني موكل
مبــا قدمــاه ، اســتدل القاضــي علــى مجموعــة قرائــن مت ذكرهــا أن 
املخالصــة املذكــورة ال تشــمل ســند القــرض املذكــور . ، حيــث أنكــر 
املدعــى عليــه القــرض ثــم ملــا قــدم املدعــى شــاهده قــرر أن مبلــغ القــرض 
داخــل يف التســوية وأن املخالصــة ماحيــة لــكل عالقــة بــني الطرفــني 
وملــا ذكــره الفقهــاء مــن أن مــن أنكــر احلــق ثــم ملــا قامــت البينــة ادعــى 
قضــاء أو إبــراء ســابقا إلنــكاره لــم يســمع منــه وان أتــى ببينــة لذلــك 
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ــغ القــرض  ــأن يدفــع للمدعــى مبل ــه ب ــزام املدعــى علي صــدر احلكــم بإل
املدعــى بــه ، اعتــرض املدعــى عليــه علــى احلكــم ، صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف .

وبعــد:  بعــده  نبــي  ال  مــن  علــى  والســالم  والصــالة  وحــده  هلل  احلمــد 
فلــدي أنــا ... القاضــي يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة وبنــاء علــى 
املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة 
جــدة / املســاعد برقــم 32601199 وتاريــخ 1432/12/24هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  1432/12/24هـــ  وتاريــخ   321618639 برقــم  باحملكمــة 
األحــد املوافــق 1433/04/04هـــ حضــر ... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ... بصفتــه وكيــاًل شــرعيًا عــن املدعــي ... مبوجــب 
الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــدة 
حضــر  كمــا   11140 اجللــد  1432/11/05هـــ  وتاريــخ   94723 رقــم 
حلضــوره ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... بصفتــه 
الصــادرة  الوكالــة  مبوجــب   ... عليــه  املدعــى  عــن  شــرعيًا  وكيــاًل 
مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــدة رقــم 96361 وتاريــخ 
1430/11/09هـــ اجللــد 9029 وادعــى قائــاًل يف دعــواه : إن املدعــى عليــه 
أصالــة اقتــرض مــن موكلــي مبلــغ وقــدره مائــة وخمســون ألــف ريــال 
قرضــة حســنة مبوجــب الشــيك املســحوب علــى البنــك ... برقــم 000001 
وتاريــخ 2011/01/25م وحــاول موكلــي عــدة مــرات مــع املدعــى عليــه 
أصالــة إلرجــاع املبلــغ إال أن املدعــى عليــه أصالــة مياطــل يف الســداد ومعي 
ــغ والشــيك  ــة باملبل ــى املدعــى عليــه أصال ــة عل صــورة مــن توثيــق املدينوي
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املــودع باســم املدعــى عليــه أصالــة املذكــور أعــاله أطلــب إلــزام املدعــى 
عليــه أصالــة بدفــع مبلــغ وقــدره مائــة وخمســون ألــف ريــال ملوكلــي 
ــة قــال أطلــب  ــى املدعــى عليــه وكال هــذه دعــواي وبعــرض الدعــوى عل
اإلمهــال للــرد وصــورة مــن املســتندات هكــذا أجــاب وعليــه جــرى تســليم 
املدعــى عليــه وكالــة صــورة مــن الشــيك وصــورة مــن توثيــق مدينويــة 
علــى املدعــى عليــه أصالــة. ويف يــوم الســبت املوافق1433/07/19هـــ 
ــه ســابقا وحضــر ...  ــه ووكالت ــة ... واملدونــه هويت حضــر املدعــي وكال
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... بصفتــه وكيــال عــن...  
مبوجــب الوكالــة رقــم 39355 وتاريــخ 1431/4/28هـــ والصــادرة مــن 
ــة عــن جوابــه  كتابــة عــدل الثانيــة بجــدة وبســؤال املدعــى عليــه وكال
قــال ان مــا ذكــره املدعــي وكالــة مــن أن موكلــه اقــرض موكلــي 
ــغ وقــدره مائــة وخمســون ألــف ريــال غيــر صحيــح وإمنــا املبلــغ كان  مبل
مقابــل عمــل لعــدة مشــاريع يف مجــال اإلنشــاء هكــذا أجــاب وبســؤال 
املدعــى عليــه وكالــة عــن بينتــه عــن أن املبلــغ كان مقابــل عمــل لعــدة 
مشــاريع يف مجــال اإلنشــاء قــال ســأحضرها يف اجللســة القادمــة هكــذا 
قــال. ويف يــوم الســبت املوافــق1434/01/03 هـــ لــدي أنــا ... القاضــي 
يف احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة وخلــف فضيلــة الشــيخ ... افتتحــت 
ــة  ــه وكال ــة... وحضــر املدعــى علي اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي وكال
... املثبــت حضورهمــا يف جلســة ســابقة وبســؤال املدعــي وكالــة عــن 
ــرز ورقــة  ــي ورقــة املخالصــة هكــذا أجــاب واب ــال بينت ــه أجــاب قائ بينت
املخالصــة وهــذا نصهــا ) بعــد عــون اهلل تعالــى وتوفيقــه مت االجتمــاع 
بحضــور كل مــن الســيد ... )املالــك( والســيد ... والســيد ... )املقاولــني 
واملشــرفني علــى التنفيــذ( وذلــك بحضــور كل مــن...  و... كمحكمــني 
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ــى  ــة بــني الطرفــني عل ارتضاهــم الطرفــان ومت االتفــاق وهلل احلمــد واملن
مــا يلــي:

1- حتــددت مســتحقات الطــرف الثانــي يف مشــروع ... مببلــغ مائتــان 
ألــف ريــال فقــط بشــكل قاطــع ونهائــي

... مببلــغ مليــون  2- حتــددت مســتحقات الطــرف الثانــي يف مشــروع 
وأربعمائــة وواحــد وســبعون ألــف ومائــة وعشــرون ريــال

ثمانيــة  اإلصالحــات  ملبالــغ  األول  الطــرف  مســتحقات  حتــددت   -3
وتكــون  ريــال  ألــف  وخمســون  وخمســة  وخمســمائة  ألــف  وعشــرون 
خالصــة احلســاب هــي مبلــغ إجمالــي وقــدره مليــون وأربعمائــة واثنــني 
وأربعــون ألــف وخمســمائة وخمســة وســتون ريــال وبعــد خصــم املبالــغ 
املســتحق  اصبــح  حــواالت  أو  نقديــة  أو  بشــيكات  ســواء  املســتلمة 
للطــرف الثانــي يف ذمــة الطــرف األول مبلــغ مائتــان وخمســون ألــف ريــال 
ال غيــر وذلــك يف جميــع جزئيــات وبنــود املوقعــني وقــد قــام الطــرف األول 
بتســديد الطــرف الثانــي املبلــغ املذكــور أعــاله مبوجب شــيك رقم0007 
صــادر مــن البنــك ... وبهــذا يبــرئ كل طــرف ذمــة اآلخــر وليــس ألي 
مــن الطرفــني حــق لــدى الطــرف اآلخــر حاليــا أو مســتقبال فيمــا يخــص 
املشــروعني أعــاله واهلل ولــي التوفيــق توقيــع الطــرف األول ) املالــك( 

توقيــع الطــرف الثانــي توقيــع احملكمــني ... و... و...( ا.هـــ
املخالصــة  هــذه  قائــال  أجــاب  وكالــة  املدعــي  علــى  ذلــك  وبعــرض 
ــغ املدعــى بــه خــارج هــذه املخالصــة واطلــب إلــزام  صحيحــة لكــن املبل
املدعــى عليــه بســداد املبلــغ هكــذا أجــاب وبســؤاله عــن بينتــه يف ذلــك 
أجــاب قائــال نعــم لــدي بينــه واحضــر للشــهادة وادائهــا ...... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ... وهــو مــن مواليــد عــام 1374هـــ 
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ــة بطــريف الدعــوى  ــه قراب ــك شــركة مقــاوالت ويعمــل بهــا وليــس ل وميل
وبســؤاله عمــا لديــه شــهد قائــال ) أشــهد هلل كان بــني املدعــي أصالــة 
املدعــي  فلتــني يف جــدة ميلكهمــا  نــزاع حــول  واملدعــى عليــه أصالــة 
فأصلحــت  بينهمــا  للصلــح  اصالــة  املدعــي  شــقيق  فدعانــي  أصالــة 
بينهمــا يف هــذه الورقــة املرصــودة أعــاله بعــد الوقــوف علــى العقاريــن 
املذكوريــن وتقييــم اإلصالحــات ولــم نتعــرض أثنــاء كتابتنــا للورقــة 
ــال  ــف ري ــة وخمســون أل ــغ قــدره مئ ــغ القــرض البال املرصــودة أعــاله ملبل
ال مــن قريــب وال مــن بعيــد( هكــذا شــهد وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
ــة لإلجابــة عنهــا هكــذا أجــاب.  ــة أجــاب قائــال أطلــب مهل عليــه وكال
املدعــي وكالــة:  املوافــق: 1434/05/04هـــ حضــر  الســبت  يــوم  ويف 
ــة: ... ، املثبــت حضورهمــا يف جلســة ســابقة،  ــه وكال ...  واملدعــى علي
وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عمــا اســتمهل مــن أجلــه أجــاب قائــال: 
وجــود  علــى  تــدل  وهــي  للواقــع،  مطابقــة  الشــاهد صحيحــة  شــهادة 
مخالصــة نهائيــة ماحيــة لــكل عالقــة بــني موكلــي واملدعــي أصالــة 
مبــا يف ذلــك موضــوع القــرض، وهــذه الشــهادة يف صاحلنــا، هكــذا 
أجــاب. ثــم أبــرز املدعــي وكالــة ورقــة وجــرى اطالعنــا عليهــا وهــذا 
نصهــا: )توثيــق مديونيــة، مت االتفــاق بــني كل مــن الطــرف األول ... 
، والطــرف الثانــي: ... ، علــى أن يقــوم الطــرف األول بتحويــل مبلــغ: 
مئــة وخمســني ألــف ريــال ســعودي إلــى الطــرف الثانــي بغــرض تســديد 
الطــرف  الثانــي، هــذا وســيقوم  بالطــرف  بعــض االلتزامــات اخلاصــة 
ذلــك  وعلــى  املديونيــة،  هــذه  بتســديد  مؤجــل  شــيك  بتحريــر  الثانــي 
 ، 2011/1/24م  بتاريــخ:  توقيعــه   ... األول:  الطــرف  التوقيــع.  جــرى 
الطــرف الثانــي: ...  توقيعــه بتاريــخ: 2001/1/24م شــاهد: ...  بــدون 
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توقيــع(. ا. هـــ وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب قائــال: 
هــذه الورقــة املرصــودة أعــاله صحيحــة قــد وقعهــا موكلــي، ولكــن 
املدعــي أصالــة لــم يحــول ملوكلــي املبلــغ املذكــور، والشــيك املدعــى بــه 
ذا الرقــم: 000001 يف: 2011/1/25م وقــدره: مئــة وخمســون ألــف ريال 
ليــس قرضــا وإمنــا هــو شــركة ملــا قدمــت مــن بينــات، هكــذا أجــاب. 
ــة أجــاب قائــال: أكتفــي  ــادة بين ــة عــن زي ــه وكال وبســؤال املدعــى علي
مبــا قدمــت، هكــذا أجــاب. ونظــرا لوصــول القضيــة لهــذا احلــد أفهمــت 
املدعــي وكالــة بإحضــار الشــاهد الــوارد اســمه يف الورقــة املرصــودة 
أعــاله فقــرر قائــال: ســوف أحضــره يف اجللســة القادمــة، هكــذا أجــاب.  
ويف يــوم األحــد املوافــق: 1434/10/11هـــ حضــر املدعــي وكالــة ... 
واملدعــى عليــه وكالــة ... املثبــت حضورهمــا يف جلســة ســابقة وبســؤال 
املدعــي وكالــة عمــا اســتمهل مــن اجلــه أجــاب قائــال: إن الشــاهد الــذي 
ــة ألجــل إحضــاره بينــه وبــني موكلــي خــالف ولــم نتمكــن  طلبــت املهل
مــن إحضــاره هكــذا أجــاب. ثــم قــرر طــريف النــزاع قائلــني: نكتفــي 
ــوم األربعــاء  ــا، هكــذا قــررا. ويف ي ــب البــت يف دعوان ــا ونطل مبــا قدمن
املوافــق: 1434/10/14هـــ حضــر: ...  ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة 
الوطنيــة رقــم: ... وحضــر حلضــوره: ...... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة 
الوطنيــة رقــم: ... وبعــرض الصلــح عليهمــا قــرر املدعــي قائــال: ال أرغــب 
يف الصلــح، إن ســند توثيــق املديونيــة املرصــود يف جلســة ســابقة هــو 
إقــرار مــن املدعــى عليــه أصالــة باقتراضــه منــي، هكــذا قــرر. وبســؤال 
طــريف النــزاع عــن الشــيك هــل كتــب عليــه قــرض أو شــراكة أجابــا 
قائلــني: الشــيك لــم يكتــب عليــه ســبب املبلــغ ال قــرض وال شــراكة 
ــة وتأملهــا، وألن املدعــى عليــه وكالــة  هكــذا قــررا. وبدراســة القضّي
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قــرر أن موكلــه اســتلم مبلغــا قــدره: مئــة وخمســون ألــف ريــال ألجــل 
شــراكة جتارّيــة، وأنكــر كونهــا قرضــا، لــم يقــّدم بّينــة تؤيــد دفعــه، 
وغايــة مــا قــدم ورقــة املخالصــة املرصودة ســابقا واملتضمنة: أن املســتحق 
للمدعــى عليــه ... يف ذمــة املدعــي ... ـ بعــد خصــم املبالــغ املســتلمة ســواء 
بشــيكات أو حــواالت أو نقــداـ  مبلغــا قــدره: مئتــان وخمســون ألــف ريــال 

فيمــا يخــص املشــروعني. ا. هـــ
وقــد دفــع املدعــي وكالــة بــأن هــذه املخالصــة لــم يْدُخــل فيهــا القــرض، 
ودفعــه هــذا مؤيــد باآلتــي: 1ـ العبــارة املثبتــة على ورقــة املخالصة ونصها: 
)وبهــذا يبــرئ كل طــرف ذمــة اآلخــر . . فيمــا يخــص املشــروعني(، 
وهــذا يــدل علــى عــدم دخــول موضــوع القــرض يف املخالصــة. 2ـ شــهادة ... 
... والتــي صــادق علــى صحتهــا املدعــى عليــه وكالــة واملتضمنــة: أنــه قــام 
ــغ القــرض البالــغ  ــح بــني الطرفــني ولــم يتعــرض أثنــاء الصلــح ملبل بالصل
قــدره: مئــة وخمســون ألــف ريــال. يضــاف ملــا ســبق الســند الــذي قّدمــه 
املدعــي وكالــة ـ وصــادق علــى صحتــه املدعــى عليــه وكالــة ـ املرصــود 
ســابقا ونــص احلاجــة منــه: )توثيــق مديونّيــة، مت االتفــاق بــني الطــرف 
األول: ... ، والطــرف الثانــي:...  أن يقــوم الطــرف األول بتحويــل مبلــغ 
قــدره: مئــة وخمســون ألــف ريــال للطــرف الثانــي بغــرض تســديد الطــرف 
ــخ: 2011/1/24م( فقــد جــاء يف  ــه . . تاري ــي االلتزامــات اخلاصــة ب الثان
هــذا الســند أن املبلــغ مديونّيــة مبعنــى أنــه قــرض وقــدره: مئــة وخمســون 
ــر الشــيك كان  ــخ الســند 2011/1/24م وحتري ــال وكان تاري ألــف ري
ألقــرب  احلــادث  نســبة  )األصــل  أن  والقاعــدة  2011/1/25م  بتاريــخ: 
أوقاتــه(، فــدل أن املبلــغ محــل الدعــوى قرضــا ال شــراكة. ويضــاف ـ 
أيضــا ـ أن املدعــى عليــه وكالــة أنكــر أن موكلــه قــد اقتــرض مــن 
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ــم ملــا قــّدم املدعــي  ــى الدعــوى ـ، ث ــه عل ــة ـ كمــا يف جواب املدعــي أصال
وكالــة شــهادة الشــاهد ... قــرر أن مبلــغ القــرض داخــل يف التســوية 
ــة لــكل عالقــة بــني طــريف الدعــوى، وقــد ذكــر  وأن املخالصــة ماحي
الفقهــاء فيمــن أنكــر احلــق ثــّم ملّــا قامــت بّينــة اّدعــى قضــاًء أو إبــراًء 
ــه واحلــال مــا ُذكــر  ــة؛ ألن ــه وإن أتــى ببين ــم يســمع من ســابقًا إلنــكاره ل
يكــون ادعائــه القضــاء واإلبــراء مكذبــًا لدعــواه وبينتــه فــال تســمع 
ــاع وشــرحه الكشــاف 341/6: )فأمــا إن أنكــره  ــه،  قــال يف اإلقن من
ــه، وإن  ــم يســمع من ــراء ســابقا إلنــكاره ل ــم ثبــت فادعــى قضــاء أو إب ث
أتــى ببّينــة نصــًا، فلــو ادعــى عليــه ألفــًا مــن قــرض، فقــال: مــا اقترضــت 
منــه شــيئا، أو مــن ثمــن مبيــع فقــال: مــا ابتعــت منــه شــيئا، ثــم ثبــت 
أنــه اقتــرض أو اشــترى ببينــة أو إقــرار فقــال: قضيتــه مــن قبــل هــذا 
الوقــت، أو أبرأنــي مــن قبــل هــذا الوقــت؛ لــم يقبــل منــه ولــو أقــام بــه 
بينــة؛ ألن القضــاء أو اإلبــراء ال يكــون إال عــن حــق ســابق، وإنــكار 
احلــق يقتضــي نفــي القضــاء أو اإلبــراء منــه، فيكــون مكذبــا لدعــواه 
وبينتــه فــال تســمع(، لذلــك كلــه فقــد أعلمــُت املدعــى عليــه أصالــة 
بــأن لــه ميــني املدعــي أصالــة بهــذه الصيغــة: )أقســم بــاهلل العظيــم الــذي 
الطالــب  الغالــب  الواحــد  الصــدور  تخفــي  ومــا  األعــني  خائنــة  يعلــم 
الضــار النافــع الــذي يعلــم خائنــة األعــني ومــا تخفــي الصــدور أن املبلــغ 
ــه املدعــى  ــال قــرض أقرضت ــف ري ــة وخمســون أل ــه وقــدره: مئ املدعــى ب
عليــه أصالــة: ... وليــس شــراكة جتاريــة، ولــم يدخــل موضــوع القــرض 
ـ محــل الدعــوى ـ يف املخالصــة املوقعــة بيننــا( فقــرر قائــال: أرغــب يف 
ــة بالصيغــة املذكــورة أعــاله، هكــذا قــرر.  ســماع ميــني املدعــي أصال
عنــد ذلــك عرضــت اليمــني علــى املدعــى بعــد تذكيــره بخطرهــا وبقولــه 
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صلــى اهلل عليــه وســلم )مــن حلــف علــى ميــني هــو فيهــا فاجــر ليقتطــع بهــا 
مــال امــرئ مســلم لقــي اهلل وهــو عليــه غضبــان( رواه مســلم فاســتعد 
لليمــني فأذنــت لــه فحلــف قائــال: )أقســم بــاهلل العظيــم الغالــب الطالــب 
الضــار النافــع الــذي يعلــم خائنــة األعــني ومــا تخفــي الصــدور أن املبلــغ 
ــه املدعــى  ــال قــرض أقرضت ــف ري ــة وخمســون أل ــه وقــدره: مئ املدعــى ب
عليــه أصالــة: ... وليــس شــراكة جتاريــة، ولــم يدخــل موضــوع القــرض 
ـ محــل الدعــوى ـ يف املخالصــة املوقعــة بيننــا(، هكــذا حلــف ورضــي 
بذلــك املدعــى عليــه.  فبنــاء علــى مــا ســلف فقــد ثبــت لــدي أن املبلــغ ـ 
ــة: ... أن  محــل النــزاع ـ قــرض ال شــراكة، وأمــرت املدعــى عليــه أصال
يســلم للمدعــي أصالــة: ... املبلــغ املدعــى بــه وقــدره: مئــة وخمســون ألــف 
ريــال، وبذلــك قضيــت. وبإعــالن احلكــم عليهمــا قــرر املدعــي قناعتــه 
باحلكــم، أمــا املدعــى عليــه فقــرر عــدم قناعتــه واســتعد بتقــدمي الئحــة 
اعتراضيــة فجــرى تســليمه نســخة مــن احلكــم وأفهمتــه بــأن لــه احلــق يف 
تقــدمي اعتراضــه خــالل مــدة أقصاهــا ثالثــني اعتبــارا مــن هــذا اليــوم 
وإذا لــم يقــدم الئحتــه خــالل املــدة املقــررة ســقط حقــه يف االعتــراض 
واكتســب احلكــم القطعّيــة. وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف: 1434/10/14هـــ محمــد وعل
املوافــق: 1435/01/28هـــ  يــوم االحــد   احلمــد هلل وحــده وبعــد، ويف 
الدائــرة  قــرار  وبرفقهــا  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت 
احلقوقيــة اخلامســة رقــم القــرار: 35111495 يف: 1435/01/10هـــ ونص 
احلاجــة منــه )وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة 
تقــرر املوافقــة علــى احلكــم( .ا.هـــ وللبيــان جــرى اثباتــه وأمــرت بإحلــاق 
ذلــك علــى الصــك والســجل. وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا 
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ــه وســلم. حــرر يف: 1435/01/28هـــ ــه وصحب ــى آل محمــد وعل
احلمــد هلل وحــده ، والصــالة والســالم علــى رســول اهلل ، وبعــد: فقــد 
يف  اخلامســة  احلقوقيــة  بالدائــرة  االســتئناف  قضــاَة  نحــن  مّنــا  جــرى 
هــذا  علــى  االطــالُع  املكرمــة  االســتئناف مبنطقــة مكــة  محكمــة 
ــة الشــيخ  ... القاضــي يف احملكمــة العامــة  احلكــم الصــادر مــن فضيل
بجــدة  املســجل بعــدد 34330175 وتاريــخ 1434/10/14هـــ املتضمــن 
دعــوى ... ضــد ... احملكــوم فيـــه مبــا دون باطــن الصــك ، وبدراســة 
احلكــم وصـــورة ضبطـــه والئحتــه االعتراضيــة  تقــرر املوافقــة علــى 
احلكــم. وبــاهلل التوفيــق ،  وصلـــى اهلل علـــى نبينــا محمــد وعلـــى آلـــه 

وصحبـــه وســلم .
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: 331239103 تاريُخه: 1434/5/22هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33439582

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34252233/ق2/أ تاريخه: 1434/6/26هـ

قــرض - رهــن ذهــب - رهــن ذهــب الزوجــة لســداد ديــن زوجهــا املدعــى 
الرهــن - اإلفهــام بحرمــة هــذا  الذهــب لفــك  عليــه - ســداد قيمــة 
الرهــن - القــرض إذا زادت قيمتــه عــن وقــت القــرض فاملعتبــر قيمتــه 
وقــت القــرض - علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه - إقــرار املدعــى عليــه 
مبــا ورد يف الدعــوى - ال يجــوز الرجــوع فيمــا أقربــه- إلــزام املدعــى عليــه 

بســداد قيمــة الذهــب وقــت القــرض.

1- قوله صلى اهلل عليه وسلم ) على اليد ما أخذت حتى تؤديه ( .
2- قــرر الفقهــاء ـ رحمهــم اهلل ـ أن القــرض إذا زادت قيمتــه عــن وقــت 
القــرض فاملعتبــر قيمتــه وقــت القــرض ، ألنــه هــو الوقــت الــذي لــزم 

املقتــرض قيمتــه يف ذمتــه . 
3- رجــوع املقــر عــن إقــراره ، ال يقبــل منــه يف قــول عامــة أهــل العلــم 

كمــا حــكاه املوفــق ـ رحمــه اهلل ـ يف املغنــي . 
ونــص  ( يف 1434/2/17هـــ   22577  ( رقــم  الدائمــة  اللجنــة  فتــوى   -4
احلاجــة منــه : ) وبعــد دراســة اللجنــة لاســتفتاء أجابــت بــأن هــذه 
املعاملــة املســؤول عنهــا غيــر جائــزة ، ألن حقيقتهــا بيــع نقــد بنقــد 
أكثــر منــه إلــى أجــل ويف ذلــك جمــع بــن ربــا الفضــل وربــا النســيئة( . 

5- املادة ) 55 ( من نظام املرافعات الشرعية .
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ادعــت املدعيــة علــى املدعــى عليــه أنهــا ســاعدته يف ســداد ديــن عليــه 
حيــث قامــت برهــن الذهــب الــذي لهــا لــدى محــل للذهــب مــن خــالل بيــع 
صــوري يشــترط فيــه عــدم بيــع الذهــب حتــى يســدد املدعــى عليــه هــذا 
الديــن وذكــرت مكونــات الذهــب وقيمتــه . ولقــد مت إمهــال املدعــى 
عليــه أربعــة أشــهر لســدادها دون جــدوى حتــى تاريخــه ولــم يتــم فــك 
الرهــن حتــى اآلن. طلبــت املدعيــة إلــزام املدعــى عليــه بســداد قيمــة 
الذهــب حتــى يتــم فــك رهــن واملســتحق عليــه هــو مبلــغ )40.000(ريــال، 

والباقــي قــدره 228500ريــال فهــي يف ذمــة املدعيــة.
قدمــت البينــة علــى دعواهــا فاتــورة الذهــب متضمنــة مــا ادعتــه، وأن 
مــدة الســداد كانــت أربعــة اشــهر ولكنهــا تعــدت إلــى ثمانيــة أشــهر 
حيــث لــم يحضــر املدعــى عليــه ولــم يــرد مبلغــه قــررت احملكمــة الســير 
يف الدعــوى أحضــرت املدعيــة بائــع الذهــب لســماع مــا لديــه وأكــد 
مــا أدعتــه املدعيــة مــن أقــوال. ، يف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة 
وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه وجــرى ســؤاله عــن الدعــوى. فــرد أنــه 
مــا ذكرتــه صحيــح وأنــه مســتعد بدفــع مــا تطلبــه املدعيــة، جــرى إفهــام 
ــز شــرعًا ، يف جلســة أخــرى حضــر  ــر جائ ــه غي الطرفــني أن مــا قامــا ب
املدعيــان واختلفــا يف قيمــة الذهــب وســعر الرهــن ، وقــام املدعــى عليــه 
بالتشــكيك يف قــول الشــاهد ومت ســؤاله عــن ســبب مصادقتــه لــكالم 
الشــاهد يف جلســة ســابقة فأجــاب مــرة أخــرى أن كالم الشــاهد غيــر 

صحيــح وأنــه لــم يســتلم منــه شــيئًا مــن املبلــغ ،
بنــاًء علــى مــا تقــدم: ومبــا أن مــا حصــل بــني الطرفــني مــع بائــع الذهــب 
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اللجنــة  قــرره أعضــاء  الذهــب هــي معاملــة محرمــة كمــا  مــن رهــن 
الدائمــة ألنــه بيــع نقــد بنقــد أكثــر منــه إلــى أجــل ويف ذلــك جمــع بــني 
ربــا الفضــل وربــا النســيئة وحيــث إن مــا حصــل مــن البيــع هــو بيــع صحيــح 
مســتكمل شــروطه ، ومبــا أن املدعــى عليــه قــد أقــر بصحــة مــا جــاء يف 
دعــوى املدعيــة ، ويف شــهادة الشــاهد ورجــوع املدعــى عليــه عــن تصديقه 
لهــا وعــن تصديقــه يف شــهادة الشــاهد وهــو مــا ال يجــوز عنــد عامــه أهــل 
العلــم وألن علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه الزمــت احملكمــة املدعــى 
عليــه بدفــع مبلــغ )31000( ريــال قيمــة الذهــب الــذي اقترضــه، وصــرف 
النظــر عمــا زاد مــن مبالــغ طلبتهــا املدعيــة . قنعــت املدعيــة ولــم يقنــع 
املدعــى عليــه ، صــدق علــى احلكــم مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة 

الشــرقية .

احلمــد هلل وحــده أمــا بعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
باخلبــر بنــاء علــى املعاملــة احملالــة إلينــا مــن فضيلــة الرئيــس املســاعد 
برقــم 33439582 يف 1433/7/1هـــ واملقيــدة بــوارد احملكمــة برقــم 
ــوم الســبت  ــه افتتحــت اجللســة يف ي 331239103 يف 1433/7/1هـــ علي
1433/8/24هـــ الســاعة العاشــرة والنصــف وفيهــا حضــرت املدعيــة ... 
ســعودية بالســجل املدنــي رقــم ... ولــم يحضــر املدعــى عليــه ... وقد أفادت 
املدعيــة أنهــا كانــت قــد اســتعدت بتبليغــه وتعــذر عليهــا ذلــك فبنــاء 
علــى املــادة )55( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد قــررت رفــع اجللســة 
لتبليغــه ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة ...  املثبتــة هويتهــا ســابقا ولــم 
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يحضــر املدعــى عليــه ... ولــم يردنــا مــا يفيــد تبلغــه مــن عدمــه فبنــاء علــى 
املــادة )55( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد قــررت ســماع الدعــوى 
غيابيــا فادعــت املدعيــة قائلــة يف دعواهــا إننــي ســبق أن ســاعدت املدعــى 
عليــه الغائــب عــن مجلــس احلكــم زوجــي ... يف ســداد ديــن عليــه حيــث 
قمــت برهــن ذهبــي لــدى محــل ذهــب عــن طريــق بيــع صــوري اشــترط 
ــه  ــى يســدد املدعــى علي ــع صاحــب الذهــب هــذا الذهــب حت ــه أال يبي في
هــذا الديــن وكان هــذا الذهــب مكونــا مــن كرســي وســت بناجــر 
واســوارتني أبيــض مــع أصفــر وسلســلة وتعليقــة وكــف وجــالدة صغيــر 
وكان قيمتهــا اثنــني وســتني ألفــا وثمامنائــة وخمســني ريــاال وقــد أمهــل 
املدعــى عليــه أربعــة أشــهر لســدادها ولكنــه لــم يســددها حتــى تاريخــه 
ولــم نقــم بفــك الرهــن حتــى اآلن فأطلــب إلزامــه بســداد قيمــة الذهــب 
ألمتكــن مــن فــك رهنــي وقــدر املســتحق عليــه أربعــون ألــف ريــال وأمــا 
الباقــي وقــدره اثنــان وعشــرون ألفــا وثمامنائــة وخمســون ريــاال فهــي يف 
ذمتــي هكــذا ادعــت فطلبــت منهــا البينــة علــى دعواهــا فأبــرزت فاتــورة 
الذهــب الصــادرة مــن مجوهــرات... يف 1433/1/4هـــ واملتضمنــة أن يف 
ذمــة املدعــو ...  للمحــل املذكــور مبلــغ  اثنــني وســتني ألفــا وثمامنائــة 
وخمســني ريــاال ومذيــل خلــف الفاتــورة مــا نصــه: )الرجــاء مــن األخ ... 
تســديد رهــان ذهــب ... كامــل بــدون تقســيط وذلك لتعــدي وقت الرهان 
مــن أربعــة أشــهر إلــى ثمانيــة أشــهر حيــث إن ... باعــت علــي الذهــب 
برضــى زوجهــا ...  بــأن يقــوم بتســديد املبلــغ علــى أربعــة أشــهر فقــط ولــم 
يحضــر ولــم يقــم بالتبريــر لعــدم تســديده أو عــدم حضــوره وشــكرا ... 
(انتهــى مضمونــه وحيــث إن املدعــى عليــه لــم يحضــر فقــد قــررت رفــع 
اجللســة لتبليغــه ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة املثبتــة هويتهــا ســابقا 
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ولــم يحضــر املدعــى عليــه وقــد كتــب خطــاب لتبليغــه ولــم يردنــا مــا 
يفيــد تبلغــه مــن عدمــه وقــد قــررت االســتمرار بالســير يف الدعــوى وقــد 
قــررت املدعيــة أنهــا أحضــرت بائــع الذهــب وترغــب ســماع مــا لديــه وقــد 
حضــر يف هــذه اجللســة املدعــو ... )... ( وقــرر قائــال إن املدعيــة وزوجهــا 
ــة  ــدي يف محــل الذهــب مجوهــرات ...  يف الثقب ــب ... قــد حضــرا ل الغائ
ــغ مــن املــال فباعــت  ــه محتاجــا ملبل ــة ســنة وكان املدعــى علي ــل قراب قب
علــي املدعيــة الذهــب الــذي لديهــا بقرابــة 31 ألــف ريــال ومت تســليم 
زوجهــا مبلــغ واحــد وثالثــني ألــف ريــال وقــد مت رهــن الذهــب لــدي علــى 
أن يفــك الــزوج الرهــن خــالل أربعــة أشــهر وقــد اتفــق الطرفــان علــى ذلــك 
ــى تاريخــه علمــا أن الذهــب  ــم فــك الرهــن حت ــم يت وقــد مضــت املــدة ول
املوجــود لــدي لــو أرادوا اشــتراءه فــإن قيمتــه تســاوي أربعــني ألــف ريــال 
تقريبــا هكــذا قــرر وحيــث إن املدعــى عليــه لــم يحضــر ولــم يردنــا مــا 

يفيــد تبلغــه مــن عدمــه فقــد قــررت رفــع اجللســة لتبليغــه.
ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة ... املثبتــة هويتهــا ســابقًا وحضــر 
معهــا املدعــى عليــه ...  ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل  املدنــي رقــم 
... فجــرى ســؤال املدعــى عليــه عــن دعــوى املدعيــة املضبوطــة يف اجللســة 
ــي  ــة يف دعواهــا صحيــح وال مطعــن ل ــه املدعي ــة فقــال مــا ذكرت املاضي
فيــه وأنــا مســتعد بدفــع مــا تطلبــه املدعيــة هكــذا أجــاب فجــرى ســؤال 
املدعيــة عــن طلبهــا فقالــت أطلــب أن يســدد املدعــى عليــه لبائــع الذهــب 
قيمــة  الذهــب لكــي أســترد ذهبــي مــن البائــع فجــرى إفهــام الطرفــني 
بــأن العمليــة التــي قامــوا بهــا غيــر جائــزة شــرعًا كمــا نصــت عليــه فتــوى 
اللجنــة الدائمــة وجــرى ســؤال املدعية هل تطلــب الذهب أو قيمته فقالت 
أطلــب قيمــة الذهــب هكــذا أجابــت ويف جلســة أخــرى حضــر الطرفــان 
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وقــد جــرى تأمــل أوراق املعاملــة وجــرى ســؤال الطرفــني عــن املبلــغ الــذي 
مت بيــع الذهــب بــه يف ذلــك الوقــت فأجابــت املدعيــة بــأن قيمتــه كانــت 
قرابــة 43 ألــف ريــال وأجــاب املدعــى عليــه بأنــه ليــس يف ذمتــه شــيء 
للمدعيــة وأن الــذي تفــاوض مــع راعــي الذهــب واســتلم املبلغ هــي املدعية 
وهــو حضــر معهــا كمحــرم علمــا أن املبلــغ الــذي اســتلمته قــدره ثمانيــة 
وعشــرون ألفــا وخمســمائة ريــال هكــذا أجــاب فجــرى إفهــام الطرفــني 
بــأن بائــع الذهــب ســبق وأن حضــر فقــال إن قيمــة الذهــب الــذي اشــتراه 
منهــم يف ذلــك الوقــت يســاوي واحــدا وثالثــني ألــف ريــال ، فأجابــت 
املدعيــة قائلــة أصــادق علــى هــذا علمــا أنــه لــم يتــم احتســاب ســعر الرهــن 
وأجــاب املدعــى عليــه قائــال مــا ورد يف كالم الشــاهد غيــر صحيــح 
هكــذا أجــاب فجــرى ســؤاله ملــاذا صــادق علــى كالم الشــاهد ملــا تلــي 
عليــه يف اجللســة التــي حضرهــا يف 1434/01/24هـــ  فأجــاب مــرة أخرى 
بــأن مــا ورد يف كالم الشــاهد غيــر صحيــح وأنــا لــم أســتلم منــه شــيئا 
مــن املبلــغ هكــذا أجــاب ، فجــرى تأمــل أوراق املعاملــة فبنــاء علــى مــا 
تقــدم وبعــد ســماع الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن مــا حصــل بــني الطرفــني 
مــع بائــع الذهــب مــن رهــن للذهــب فهــي معاملــة محرمــة كمــا قــرره 
أعضــاء اللجنــة الدائمــة يف الفتــوى رقــم ) 22577( يف 1423/02/17هـــ 
ونــص احلاجــة مــن الفتــوى :) وبعــد دراســة اللجنــة لالســتفتاء أجابــت بــأن 
هــذه املعاملــة املســؤول عنهــا غيــر جائــزة ألن حقيقتهــا بيــع نقــد بنقــد 
أكثــر منــه إلــى أجــل ويف ذلــك جمــع بــني ربــا الفضــل وربــا النســيئة .....( 
إلــخ ، وحيــث إن مــا حصــل مــن البيــع الســابق للرهــن فهــو بيــع صحيــح 
ــة أنهــا أقرضــت  مســتكمل الشــروط ، وحقيقــة مــا حصــل مــن املدعي
املدعــى عليــه الذهــب ثــم باعــه علــى بائــع الذهــب بواحــد وثالثــني ألــف 
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ريــال وهــو قيمتــه يف وقــت القــرض ، وقــد قــرر الفقهــاء رحمهــم اهلل 
أن القــرض إذا زادت قيمتــه عــن وقــت القــرض فاملعتبــر قيمتــه وقــت 
القــرض ألنــه هــو الوقــت الــذي لزمــت املقتــرض قيمتــه يف ذمتــه ومبــا 
أن املدعــى عليــه قــد أقــر بصحــة مــا جــاء يف دعــوى املدعيــة ويف شــهادة 
الشــاهد يف اجللســة املعقــودة يف 24/ 01 ، ثــم رجــع عــن تصديقــه لهــا 
وعــن تصديقــه ملــا جــاء يف شــهادة الشــاهد ، وهــذا الرجــوع ال يقبــل منــه 
يف قــول عامــة أهــل العلــم كمــا حــكاه املوفــق رحمــه اهلل يف املغنــي 
وألن )علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه( ولــكل مــا ســبق فقــد ألزمــت 
املدعــى عليــه ... بــأن يدفــع للمدعيــة ... مبلــغ واحــد وثالثــني ألــف ريــال 
قيمــة الذهــب الــذي اقترضــه منهــا وقــت القــرض يف 1433/01/04هـــ 
وصرفــت النظــر عــن مطالبــة املدعيــة باملبلــغ الزائــد عــن قيمــة الذهــب 
وقــت القــرض وقــدره تســعة آالف ريــال وبــه حكمــت وبعرضــه علــى 
الطرفــني قــررت املدعيــة قناعتهــا باحلكــم وقــرر املدعــى عليــه عــدم 
القناعــة باحلكــم وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف بالئحــة اعتراضيــة 
فأجيــب لطلبــه وأفهــم مبقتضــى تعليمــات االســتئناف .  وبــاهلل التوفيــق 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  

1434/04/10 هـــ
احلمــد هلل وحــده أمــا بعــد فقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف 
بخطــاب رئيســها رقــم 341314104 يف 1434/6/27هـــ وبرفقــه قــرار 
رقــم 34252233  االســتئناف  الثانيــة يف محكمــة  احلقوقيــة  الدائــرة 
يف 1434/6/26هـــ املظهــر بــه علــى صــك احلكــم ونصــه )احلمــد هلل 
وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا علــى هــذا الصــك رقــم 34186328 وتاريــخ 
1434/4/13هـــ الصــادر مــن فضيلــة القاضــي ... وأصدرنــا القــرار رقــم 
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علــى  املصادقــة  املتضمــن  وتاريــخ 1434/6/26هـــ  34252233/ق2/أ 
... رئيــس الدائــرة ...  ... قاضــي اســتئناف  احلكــم( قاضــي اســتئناف 
أختامهــم وتوقيعاتهــم وحــرر لئــال يخفــى يف 1434/7/11هـــ وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد.
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم 341314104 وتاريــخ  5/29 /1434هـــ الــواردة 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة اخلبــر املســاعد برقــم 
331239103 وتاريــخ 1434/5/22هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
 34186328 برقــم  املســجل  الشــيخ/...  باحملكمــة  القاضــي  فضيلــة 
وتاريــخ 1434/4/13هـــ بشــأن دعــوى/... ضــد/... يف قضيــة حقوقيــة 
ــة القاضــي مبــا هــو مــدون ومفصــل  وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيل
فيــه . وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق 
املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى 

ــه وســلم حــرر يف1434/6/26هـــ . ــه وصحب ــا محمــد وآل نبين
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: 33204799 تاريُخه:  1433/4/21هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 7213

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34197112 تاريخه: 1434/4/24هـ

مختلس-الديــون  مــال  ســداد  عــن  إعســار  بإثبــات  مطالبــة  إعســار- 
املترتبــة علــى أفعــال مجرمــة ال ينظــر يف اإلعســار بهــا - رد دعــوى 

اإلعســار.

1- التعميم الوزاري رقم 4/ض/21795 يف1402/09/17هـ.
يف   1/  4074 رقــم  األعلــى  القضــاء  مجلــس  رئيــس  خطــاب   -2

. 1429هـــ /08 /04

ادعــى املدعــي بــأن يف ذمتــه للمدعــى عليــه املبلــغ املذكــور يف دعــواه 
وذلــك عــن قيمــة بضائــع وقــد ألــزم بســدادها له فعجز عن ذلــك وأودع يف 
الســجن، ولــذا طلــب إثبــات إعســاره واحلكــم بإنظــاره إلــى ميســرة،أقر 
املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى إال أنــه لــم يوافــق علــى إثبــات إعســار 
ــم يبــني مصيــره، املدعــي  ــه لــه كبيــر ول ــغ الــذي بذمت املدعــي ألن املبل
أديــن يف احلــق العــام بخيانتــه لألمانــة واختالســه للمبالــغ التــي ألــزم 
ــى أفعــال مجرمــة ال ينظــر يف  ــة عل ــون املترتب بهــا يف احلــق اخلــاص والدي
اإلعســار بهــا، قضــت احملكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي 
بطلــب إعســاره، قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض عليــه املدعــي، 
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ــى احلكــم . قــررت محكمــة االســتئناف املصادقــة عل

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
ــة رئيــس احملكمــة  ــا مــن فضيل ــة لن ــة احملال ــى املعامل ــاء عل بالدمــام وبن
املقيــدة  1431/08/27هـــ  وتاريــخ   7213 برقــم  بالدمــام  العامــة 
باحملكمــة برقــم 3125388 وتاريــخ 1431/8/27هـــ ففــي يــوم الثالثــاء 
وفيهــا   10  :  22 الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1433/04/13هـــ  املوافــق 
حضــر ..... اردنــي اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ..... وحضــر حلضــوره 
..... ســعودي بالســجل رقــم ..... وبســؤال املدعــي عــن دعــواه قــال ان يف 
ذمتــي للمدعــى عليــه .....  مبلــغ اربعــة عشــر مليــون وثمامنائــة وثمانيــة 
عشــر الــف وثالثمائــة وثالثــة وعشــرون ريــال وواحــد وســبعون هللــه 
وذلــك عــن قيمــة بضائــع وذلــك ثابــت مبوجــب الصــك الصــادر مــن هــذه 
احملكمــة برقــم 4/20 يف 1428/02/21هـــ وقــد عجــزت عــن الســداد 
واودعــت يف الســجن بتاريــخ 2006/04/20م كمــا صــدر بحقــي حكــم 
1427/11/05هـــ  4/158 يف  برقــم  بالدمــام  اجلزائيــة  مــن احملكمــة 
يتضمــن ســجني ملــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ التوقيــف علــى ذمــة هــذه 
ــغ حتــى االن واطلــب  ــم اننــي مــا ازال ســجني بهــذا املبل القضيــة مــع العل
اثبــات اعســاري واحلكــم بإنظــاري إلــى ميســره هــذه دعــواي وبعــرض 
الدعــوى علــى املدعــى عليــه اجــاب قائــاًل أن لــي بذمــة هــذا احلاضــر 
مبلــغ اربعــة عشــر مليــون وثمامنائــة وثمانيــة عشــر الــف وثالثمائــة وثالثــة 
وعشــرون ريــال وواحــد وســبعون هللــه ولــم يســددني مــن هــذا املبلــغ 
شــيء وال اوافــق علــى اعســاره الن املبلــغ الــذي بذمتــه كبيــر ولــم يبــني 
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مصيــر هــذا املبلــغ هــذا مــا لــدي وقــد جــرى االطــالع علــى صــك احلكــم 
الصــادر مــن احملكمــة العامــة بالدمام برقــم 4/20 يف 1428/02/21هـ 
وثمانيــة  وثمامنائــة  مليــون  عشــر  اربعــة  مبلــغ  بدفــع  الزامــه  املتضمــن 
عشــر الــف وثالثمائــة وثالثــة وعشــرون ريــال وواحــد وســبعون هللــه 
للمدعــى عليــه ..... علمــا باحلكــم مكتســب القطعيــة مبوجــب قــرار 
محكمــة االســتئناف بالريــاض مبوجــب القــرار رقــم 323/ج 2/أ يف 
1428/04/29هـــ كمــا جــرى االطــالع علــى القــرار الشــرعي الصــادر 
1427/11/05هـــ  يف   4/158 برقــم  بالدمــام  اجلزئيــة  احملكمــة  مــن 
املتضمــن يف تســبيب احلكــم مــا نصــه وحيــث اقــر املدعــى عليــه ).....( 
بخيانتــه لألمانــة واختالســه للمبالــغ التــي الــزم بهــا يف احلــق اخلــاص ويف 
ذلــك اكل يف األمــوال النــاس بالباطــل واضــرار بالبــالد وارزاق العبــاد 
خاصــة مــع كبــر حجــم املبلــغ املختلــس وهــذا القــرار مصــادق عليــه يف 
الدائــرة اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض برقــم 119/ج 2/ أ 
يف 1429/2/17ه فبنــاًء علــى الدعــوى واالجابــة وجميــع مــا تقــدم وبنــاء 
علــى التعميــم الــوزاري رقــم 4/ض/21795 يف 1402/09/17هـــ املبنــي 
علــى القــرار الصــادر مــن مجلــس القضــاء االعلــى بهيئــة الدائمــة برقــم 
26/5/135 يف 1402/08/07هـ حيث ورد يف الفقرة الثانية منه ان من 
كانــت عليــه امــوال خاصــة بســبب جرائــم تعمــد ارتكابهــا مــن ســرقات 
ــه االجــرام او  ــح ل ــات عســره يتي ــم ادعــى االعســار وكان اثب ونحوهــا ث
ــًا وكان حبســه اقــرب مــن حصــول  ــه مــن الهــرب ان كان اجنبي ميكن
املصلحــة ودفــع املفســدة فإنــه يتعــني اتخــاذ مــا يحقــق املصالــح املرجــوة 
ويدفــع املفاســد عــن هــذه البــالد ويعــني علــى اســتمرار االمــن فيهــا ويردع 
املجرمــني عــن االجــرام ويزجــر مــن يف نفســه مــرض فــال تنظــر دعــوى 



142

االعســار ، والن حــال القضيــة يختلــف عــن احلقــوق الثابتــة نتيجة التعامل 
الســائغ شــرعًا ويف اثبــات االعســار يف مثــل هــذا النــوع مــن القضايــا ال 
ســيما مــع كثرتهــا يف اآلونــة االخيــرة مــع وجــود ضعــاف االنفــس يفتــح 
ــدون وجــه شــرعي ،  ــى االمــوال ب املجــال لهــم ولغيرهــم يف احلصــول عل
وقــد صــدر خطــاب رئيــس مجلــس القضــاء االعلــى املوجــه ملعالــي وزيــر 
العــدل برقــم 4074 /1 يف 1429/08/04هـــ املرفــق صــورة منــه ونصــه 
» نــرى انــه ينبغــي حتقيــق املصلحــة وامتنــاع احملكمــة او قبولهــا النظــر 
يف امــر االعســار يعــود إليهــا والشــأن ان احملكمــة عارفــة بالنظــام وقــد 
تــرى أن االمــر ليــس علــى اطالقــه واالجنبــي اذا كان عندمــا يدعــي 
االعســار ال مجــال إلثبــات او نفــي ينتــج عــن تصرفــه اهــدار مصالــح 
وينبغــي عنــد النظــر يف مثــل ذلــك عمــل مــا تتحقــق منــه املصلحــة وجلميــع 
مــا تقــدم فقــد صرفــت النظــر عــن دعــوى املدعــي بطلــب اثبــات اعســاره 
وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى الطرفــني قــرر املدعــي عــدم قناعــة 
باحلكــم امــا املدعــى عليــه فقــد قــرر القناعــة ثــم جــرى افهــام املدعــي 
املعتــرض بانــه ســيتم تســليمه نســخة مــن احلكــم بعــد خمســة ايــام لتقــدمي 
الئحتــه االعتراضيــة خــالل ثالثــني يــوم فــإذا لــم يقــدم اعتراضــه ســقط 
حقــه يف طلــب االســتئناف واكتســب احلكــم القطعيــة وبــاهلل التوفيــق، 
. حــرر يف  آلــه وصحبــه وســلم  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1433/4/13هـــ
احلمــد هلل وحــده ففــي يــوم الثالثــاء املوافق1433/10/10هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة العاشــرة وخمســة واربعــون دقيقــة وقــد وردتنــا املعاملــة 
مــن معالــي رئيــس محكمــة االســتئناف بالشــرقية برقــم331324951 
يف 1433/07/30هـــ ومرفــق بهــا قــرار املالحظــة رقــم 33355459 يف 
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1433/07/26هـــ املتضمــن )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة 
االعتراضيــة واوراق املعاملــة لوحــظ ان فضيلتــه لــم يحــدد مــدة كافيــة 
لعــرض الســجني عليــه مــرة اخــرى للنظــر يف اعســاره والبــد مــن ذلــك بناء 
علــى املــادة 13/231 مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الشــرعية 
التــي اضيفــت مبوجــب القــرار الصــادر مــن معالــي وزيــر العــدل برقــم 
3285 وتاريــخ 1428/03/15هـــ املبلــغ بتعميم معاليه رقم 13/ت/3093 
يف 1428/04/07هـــ فعلــى فضيلتــه مالحظــة مــا ذكــر واكمــال مــا 
يلــزم نحــوه واهلل املوفــق قاضــي اســتئناف د ..... ختمــه وتوقيعــه قاضــي 
اســتئناف ..... وتوقيعــه رئيــس الدائــرة ..... ختمــه وتوقيعه((أ.هـــ فأقــول 
جوابــا ألصحــاب الفضيلــة انــه جــرى حتديــد مــدد كافيــه منــذ قيــد 
املعاملــة يف احملكمــة بتاريــخ 1431/08/27هـ ولكن طوال تلك الفترة 
لــم يبــني مدعــي االعســار مصيــر االمــوال مــع كثرتهــا ومجموعهــا اربعــة 
عشــر مليــون وثمامنائــة وثمانيــة عشــر الــف وثالثــة وعشــرون ريــال وواحــد 
وســبعون هللــة ، كمــا بينــا يف صــك احلكــم ان مدعــي االعســار صــدر 
بحقــه قــرار شــرعي مــن احملكمــة اجلزئيــة بالدمــام يتضمــن ان مدعــي 
االعســار يعتبــر مختلســا وخائنــًا لألمانــة وان مــا فعلــه اكل ألمــوال 
النــاس بالباطــل واضــرار بالبــالد وارزاق العبــاد بنــاء عليــه فقــد صرفــت 
ــا مــرة ثانيــة الن  النظــر عــن طلبــه االعســار وال فائــدة مــن عرضــه علين
حتصيلــه لألمــوال كان بطريــق غيــر شــرعي ويف اثبــات اعســاره مضــره 
كبيــره فحبســه اقــرب الــى حصــول املصلحــة ودفــع املفســدة ويف ذلــك 
منــع لغيــره مــن ســلوك مســلكه وكل ذلــك داخــل يف دائــرة السياســة 
ــه التعليمــات املنصــوص عليهــا يف  الشــرعية وهــو موافــق ملــا نصــت علي
صــك احلكــم ، عليــه فســيجري رفــع كامــل اوراق املعاملــة حملكمــة 
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االســتئناف لتدقيقــه وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/10/10هـــ.
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اإلعســار بحجــة أن مبلــغ اإلعســار نتيجــة اختــاس- إثبــات اإلعســار 
باليمــن- قبــول أداء اليمــن مــن غيــر مســلم- عدم ثبوت مــاءة املدين- 
ثبــوت اإلعســار واإلفــراج عــن املديــن ووجــوب ســداد املبلــغ احملكــوم بــه 

حــن ميســرة .

1- املادة )231( من نظام املرافعات الشرعية. 
2- املادة )12/231( من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية. 
3- املادة )11/231( من نظام املرافعات الشرعية والئحته التنفيذية. 

4- قولــه تعالــى: )وإن كان ذو عســرة فنظــرة إلــى ميســرة( ســورة البقــرة 
آية )280(. 

5- قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم لغرمــاء الــذي كثــر دينــه: )خــذوا مــا 
وجــدمت ليــس لكــم إال ذلــك( رواه مســلم وأبــو داود والترمــذي. 

6- مــا ذهــب إليــه جمهــور العلمــاء مــن احلنفيــة والشــافعية واحلنابلــة: 
ــاره كقيمــة متلــف وأرش  ــزم الشــخص بغيــر اختي مــن أن الديــن إذا ل
جنابة خطأ ونحوها فإن القول يف اإلعســار قول املدين بيمينه. انظر: 

رد املختــار )384/5( ومغنــى احملتــاج )155/2( واإلنصــاف )242/13(. 
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ادعــى مقيــم جتــاه وكيــل صاحــب مؤسســة جتاريــة أنــه ســبق أن صــدر 
عليــه حكــم بإلزامــه بدفــع مبلــغ مائــة وســبعة عشــر ألــف ريــال لصاحــب 
املؤسســة وقــرر أنــه عاجــز عــن ســداد هــذا املبلــغ وطلــب إثبــات إعســاره 
جتــاه دائنــة، قــرر وكيــل الدائــن عــدم موافقتــه علــى  إثبــات إعســار 
املدعــى ألن املبلــغ نــاجت عــن اختــالس- جــرى االستفســار عــن أرصــدة 
وحــواالت واحملافــظ االســتثمارية ملدعــي اإلعســار فــورد اجلــواب بعــدم 
وجــود شــيء مــن ذلــك ملدعــي اإلعســار، طلبــت احملكمــة مــن جهــات 
ــة، جــرت  ــة واملنقول ــذ البحــث عــن أمــوال مدعــي اإلعســار الثابت التنفي
مخاطبــة وزارة اخلارجيــة ملخاطبــة ســفارة بــالد مدعــي اإلعســار لإلفــادة 
القــرار  إلــى  الرجــوع  تــرد اإلفــادة- جــرى  بــالده -لــم  عــن أموالــه يف 
الشــرعي املتضمــن توجــه الشــبهة القويــة للمدعــى عليه )مدعي اإلعســار 
يف هــذه القضيــة( باختــالس لفــة نحــاس وتعزيــره بالســجن واجللد،جــرى 
االســتئناف  محكمــة  مــن  املصــدق  الشــرعي  الصــك  علــى  االطــالع 
املتضمــن إلــزام املدعــى عليــه )مدعــي اإلعســار يف هــذه القضيــة( بدفــع 
مائــة وســبعة عشــر ألــف ريــال للدائــن )املدعــى عليــه يف هــذه القضيــة( 
وقــد تضمنــت حيثيــات احلكــم أن أقــل أحــوال املدعــى عليــه أنــه فــرط 
فيمــا أؤمتــن عليــه، جــرى ســؤال وكيــل الدائــن هــل يعلــم أمــوااًل ملدعــي 
اإلعســار فقــرر أنــه ال يعلــم عــن أمــوال مدعــي اإلعســار، لطــول ســجن 
مدعــي اإلعســار حيــث مضــى علــى ســجنه خمــس ســنوات تقريبــًا لــذا 
جــرى ســؤاله عــن البينــة علــى صحــة دعــواه، قــرر مدعــي اإلعســار أنــه 
ال بينــة لديــه ألنــه ال يعرفــه أحــدًا يف هــذه البــالد، جــرى ســؤال مدعــي 



147

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة 
وتاريــخ  برقــم 32412071  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  القطيــف 
وتاريــخ   321195590 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1432/09/15هـــ 
1432/09/15هـــ  ففــي يــوم الثالثــاء املوافــق 1432/10/29هـــ افتتحــت 
اجللســة وقــد حضــر ... ســريالنكي اجلنســية حامــل جــواز ســفر رقــم 
... ســعودي  )...( يف 2006/8/14م صــادر مــن كوملبــو كمــا حضــر 
... مؤسســة  عــن  الشــرعي   )...( بصفتــه وكيــل  املدنــي  رقــم ســجله 
... للنقــل والتخليــص اجلمركــي مبوجــب الوكالــة الصــادرة  برقــم) 
546 (يف 1430/5/28هـــ املخولــة لــه املرافعــة واملدافعــة كمــا حضــر 
املترجــم ... حامــل رخصــة إقامــة رقــم)... ( وادعــى االول قائــاًل ســبق 
ان صــدر علــي صــك شــرعي رقــم )1/13/ح ( يف 1432/5/1هـــ مــن 
هــذه احملكمــة املتضمــن احلكــم علــي بدفــع مائــة وســبعة عشــر ألــف 
)117000( ريــال لـ...صاحــب مؤسســة ... وأنــا معســر ال أســتطيع دفــع 

اإلعســار عــن ديانتــه فقــرر أن ديانتــه البوذيــة، ُطلــب منــه اليمــني فحلــف 
بــاهلل العظيــم أنــه فقيــر معســر وال ميلــك مــااًل ثابتــًا أو منقــواًل هنــا أو يف 
بلــده ليســدد بــه الديــن وال شــيئًا منــه، بنــاء علــى مــا ذكــره القاضــي 
مــن حيثيــات وأدلــة وملــا قــرره أهــل العلــم مــن أن الديــن إذا لــزم شــخص 
لــذا صــدر احلكــم  بغيــر اختيــاره فالقــول قولــه يف اإلعســار بيمينــه 
بإثبــات إعســاره واإلفــراج عنــه بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة وأن 
عليــه ســداد املبلــغ احملكــوم بــه للدائــن حلــني ميســرة، اعتــرض وكيــل 

الدائن،صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.   
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هــذا املبلــغ وال شــيئا منــه أطلــب اثبــات إعســاري هــذه دعــواي وبعــرض 
الدعــوى علــى وكيــل الدائــن قــال  أن موكلــي ال يوافــق علــى إثبــات 
إعســار املدعــى عليــه حيــث أن املبلــغ املدعــى بــه نــاجت عــن اختــالس 
وصــدر بذلــك قــرار شــرعي مــن هــذه احملكمــة يديــن املدعــى عليــه 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال ال أســتطيع دفــع املبلــغ ونظــرًا لعــدم 
ورود مــا يفيــد البحــث عــن أمــوال املدعــى فقــد قــررت االســتمرار يف 
إيقافــه ملــدة شــهرين ويف جلســة أخــرى بتاريــخ 1433/1/1هـــ حضــر 
املدعــي ووكيــل الدائــن وســبق أن كتبنــا لالستفســار عــن حســابات 
املدعــى واحملافــظ االســتثمارية فوردنــا كتــاب رئيــس مجلــس هيئــة 
الســوق املاليــة رقــم 5513/6 يف 1432/12/3هـــ املتضمــن عــدم وجــود 
ــر مؤسســة  ــا خطــاب مدي ــات اســتثمارية للمذكــور كمــا وردن أي بيان
النقــد بالدمــام رقــم 22/7835ش/3780 يف 1432/12/19هـــ املتضمــن 
ــوك  ــع البن ــدى جمي ــه ال توجــد أي أرصــدت أو حســابات للمذكــور ل أن
واملصــارف العاملــة باململكــة ونظــرًا لعــدم اســتكمال جهــات التنفيــذ 
البحــث والتحــري عــن مدعــي اإلعســار حســب النظــام وحســب خطابنــا 
لهــم برقــم 321436032 يف 1432/11/12هـــ فقــد قــررت اســتمرار يف 
إيقاف املدعى  ملدة ثالثة أشــهر ويف جلســة أخرى بتاريخ 1433/4/3هـ 
ــا ... القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة القطيــف والقائــم  لــدي أن
بعمــل فضيلــة رئيــس احملكمــة  مبوجــب قــرار التكليــف رقــم 6160 يف 
1433/3/30هـــ حضــر  مدعــي اإلعســار كمــا حضــر ... حامــل الســجل 
ــة عــن ... صاحــب مؤسســة ........... مبوجــب  املدنــي رقــم   )...( بالوكال
الوكالــة الصــادرة مــن كاتــب العــدل يف الغرفــة التجاريــة والصناعيــة 
بالدمــام برقــم) 332 (يف 1428/6/3هـــ ونظــرًا لعــدم اســتكمال جهــات 
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التنفيــذ البحــث والتحــري عــن مدعــي اإلعســار فقــد قــررت االســتمرار 
يف إيقــاف املدعــى عليــه مــدة شــهرين ويف جلســة أخــرى لــدي أنــا ... 
بتاريخ1433/06/03هـــ حضــر املدعــي كمــا حضــر وكيــل الدائــن ... 
وقــد وردنــا خطــاب ســعادة مديــر ســجن القطيــف رقــم 3/21/4645/9 
يف 1433/6/3هـــ املتضمــن أنــه متــت الكتابــة جلهــة االختصــاص للبحــث 
عــن أحوالــه املاديــة ولــم تردنــا اإلفــادة حتــى تاريخــه كمــا قــرر مدعــي 
أنــه عاجــز عــن الســداد وطلــب وكيــل الدائــن االســتمرار  االعســار 
يف ســجنه عليــه فقــد قــررت االســتمرار يف إيقافــه مــدة ثالثــة أشــهر 
وســيتم إبــالغ مديــر الســجن ملتابعــة البحــث عــن أمــوال املدعــى عليــه ويف 
جلســة أخــرى بتاريخ1433/09/03هـــ حضــر املدعــي ... كمــا حضــر 
ــة عــن ... صاحــب مؤسســة ... للنقــل والتخليــص اجلمركــي  ... بالوكال
ــم تــرد إفــادة بخصــوص أمــوال املدعــى عليــه  فجــرى ســؤال وكيــل  ول
الدائــن عــن علمــه بــأي أمــوال ملدعــي اإلعســار قــال ال أعلــم عــن أموالــه 
وبتصفــح املعاملــة جــرى االطــالع علــى الصــك الشــرعي الصــادر مــن 
هــذه احملكمــة برقــم 1/13/ح يف1432/5/1هـــ املصــدق مــن محكمــة 
االســتئناف واملتضمــن احلكــم علــى املدعــى عليــه ... بدفــع مائــة وســبعة 
عشــر ألــف ريــال للدائــن ... بصفتــه صاحب مؤسســة ... للنقــل والتخليص 
اجلمركــي وقــد تضمنــت حيثيــات احلكــم أن أقــل أحــوال املدعــى عليــه 
أنــه فــرط فيمــا أؤمتــن عليــه كمــا جــرى االطــالع علــى القــرار الشــرعي 
احملكمــة  هــذه  مــن  الصــادر  رقم1/261/م20يف1432/7/3هـــ 
املتضمــن توجــه  الشــبهة القويــة علــى املدعــى عليــه ... باختــالس لفــة 
ألــف  وجلــده  أشــهر  ثــالث ســنوات وعشــرة  بســجنه  وتعزيــره  نحــاس 
وخمســمائة جلــدة ونظــرًا لتأخــر ورود إفــادة اجلهــات االداريــة املعنيــة عــن 
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أمــوال مدعــي اإلعســار فقــد قــررت الكتابــة لهــم لإلفــادة عاجــاًل مبــا 
لديهــم عــن أي أمــوال أو حتويــالت ماليــة ملدعــي اإلعســار كمــا قــررت 

ــى موعــد اجللســة القادمــة. االســتمرار يف إيقافــه حت
ويف جلســة أخــرى بتاريخ1433/11/21هـــ حضــر مدعــي اإلعســار ... 
كمــا حضــر ... بصفتــه الوكيــل عــن الدائــن ... صاحــب مؤسســة ... 
ــر ســجن  ــا لســعادة مدي ــا قــد كتبن للنقــل والتخليــص اجلمركــي وكن
1433/9/5هـــ  يف   331660135 رقــم  بكتابنــا  القطيــف  محافظــة 
رقــم  كتابــه  فوردنــا  والتحــري  البحــث  نتيجــة  عــن  اإلفــادة  بســرعة 
أوراقــه  رفــع  مت  أنــه  املتضمــن  1433/9/20هـــ  يف   3/21/7588/9
مخاطبــة  حيــال  القنصليــة  للشــؤون  اخلارجيــة  وزارة  وكيــل  لســعادة 
بــالده  يف  وممتلكاتــه  أموالــه  عــن  والتحــري  للبحــث  بــالده  ســفارة 
مبوجــب كتــاب ســعادة وكيــل إمــارة املنطقــة الشــرقية رقــم 61827 
كمــا  أ.هـــ  تاريخــه  حتــى  اإلفــادة  تردنــا  ولــم  1432/12/24هـــ  يف 
 331750166 رقــم  بكتابنــا  النقــد  مؤسســة  مديــر  لســعادة  كتبنــا 
يف 1433/9/24هـــ لإلفــادة عــن أي حتويــالت ماليــة للمدعــي خــالل 
الفتــرة 1427/10/17هـــ وحتــى 1433/12/30هـــ ولــم تردنــا إفــادة حتــى 
تاريخــه ونظــرًا لذلــك ولعــدم حضــور املترجــم رغــم طلبــه فقــد قــررت 
األمــر باالســتمرار يف إيقــاف املدعــي مــدة ثالثــني يومــا ويف جلســة أخــرى 
بتاريخ1433/12/21هـــ حضــر مدعــي االعســار ... ولــم يحضــر املترجــم 
رغــم طلبــه عــدة مــرات كمــا هــو موضــح يف احملضــر املرفــق باملعاملــة 
وقــد وردنــا كتــاب مديــر فــرع مؤسســة النقــد العربــي يف الدمــام رقــم 
4904-33 يف 1433/12/1هـــ املتضمــن أن املؤسســة قامــت بالتعميــم 
ــة باململكــة بخصــوص املوضــوع أعــاله  علــى البنــوك واملصــارف العامل
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وتلقــت كافــة اجاباتــه ومفادهــا عــدم وجــود حــواالت ماليــة تخــص 
املذكــور خــالل الفتــرة املشــار إليهــا فســألت مدعــي االعســار ألديــه 
بينــة علــى إعســاره ففهــم الســؤال وقــال ال بينــة لــدي وال يعرفنــي يف هــذه 
البــالد أحــد ويف جلســة أخــرى بتاريخ1434/01/10هـــ حضــر مدعــي 
االعســار ... كمــا حضــر وكيــل الدائــن ... وبســؤال املدعــي عــن ديانتــه 
بواســطة املترجــم ... ســيريالنكي اجلنســية ويحمــل إقامــة رقم)...(قــال 
إنــه بــوذي الديانــة فأفهمتــه بتوجــه اليمــني عليــه أنــه معســر ال ميلــك 
مــاال ثابتــًا أو منقــواًل فاضــال عــن حاجاتــه األساســية  فاســتعد بذلــك 
وحلــف قائــاًل مبــا ترجمتــه واهلل العظيــم أننــي فقيــر معســر ال أملــك مــااًل 
ثابتــًا أو منقــواًل هنــا أو يف بلــدي أســدد بــه الديــن الــذي علــي لـــ... وال 
شــيئًا منــه هكــذا حلــف . فبنــاء علــى مــا تقــدم و حيــث تتلخــص دعــوى 
...والختصاصنــا  غرميــه  مواجهــة  يف  إعســاره  إثبــات  بطلــب   ... املقيــم 
ــى املــادة رقــم )231( مــن نظــام املرافعــات  ــاء عل بنظــر هــذه الدعــوى بن
الشــرعية ولوائحهــا التنفيذيــة وحيــث مت البحــث والتحــري عــن أمــوال 
مدعــي اإلعســار وفــق االجــراءات النظاميــة املنصــوص عليهــا يف املــادة 
)12/231( مــن اللوائــح التنفيذيــة لنظــام املرافعــات الشــرعية ولــم يظهــر 
مدعــي  حبــس  مت  كمــا  اإلعســار  ملدعــي  أمــوال  وجــود  للمحكمــة 
اإلعســار اســتظهارًا حلالــة وفــق املــادة )11/231( مــن اللوائــح التنفيذيــة 
لنظــام املرافعــات الشــرعية مــدة تربــو علــى الســنة ونظــرًا إلقــرار الدائــن 
أنــه ال يعلــم أي أمــوال للمديــن مدعــي اإلعســار وإلقــرار مدعــي االعســار 
عجــزه عــن إحضــار البينــة ألنــه غريــب ال يعرفــه أحــد كمــا أنــه ســجني 
منــذ خمــس ســنوات تقريبــا كمــا هــو موضــح يف املعاملــة ولقولــه تعالــى 
ــى  ــه صل ــى ميســرة« البقــرة :280 ولقول »وإن كان ذو عســرة فنظــرة إل
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اهلل عليــه وســلم لغرمــاء الــذي كثــر دينــه )خــذوا مــا وجــدمت ليــس لكــم 
إال ذلــك ( رواه مســلم وابــوداود والترمــذي ونظــرًا لعــدم ثبــوت مــالءة 
املديــن املذكــور قبــل واقعــة حبســه حيــث إنــه حضــر للمملكــة للعمــل 
ســائق ســيارة نقــل والغالــب علــى مثلــه عــدم املــالءة وألن الديــن املطالــب 
بــه لــم يثبــت أنــه مقابــل معاوضــة ماليــة ولــم يلزمــه مبوجــب  عقــد متفــق 
عليــه كمــا أنــه لــم تثبــت إدانتــه باختــالس هــذا املبلــغ وإمنــا توجهــت عليــه 
الشــبهة القويــة بذلــك وحكــم عليــه يف احلــق اخلــاص لتفريطــه يف حفــظ 
مــا أمتــن عليــه كمــا هــو موضــح يف القــرار والصــك الشــرعي املشــار لهما 
يف جلســة ســابقة وملــا ذهــب إليــه جمهــور العلمــاء مــن احلنفيــة والشــافعية 
واحلنابلــة انظــر رد املختــار )384/5( مغنــى احملتــاج )155/2( اإلنصــاف 
اختيــاره كقيمــة  بغيــر  الشــخص  لــزم  إذا  الديــن  أن  مــن   )242/13(
متلــف وأرش  جنايــة خطــأ ونحوهــا فــإن القــول يف اإلعســار قــول املديــن 
بيمينــه فــإذا حلــف أنــه معســر أخلــى ســبيله ولبــذل مدعــي اإلعســار 
اليمــني املذكــور فقــد ثبــت لــدي إعســار ... يف مواجهــة غرميــه ... وأمــرت 
باإلفــراج عنــه بعــد اكتســاب احلكــم القطعيــة وأفهمتــه بأن عليه ســداد 
املبلــغ احملكــوم بــه وقــدره مائــة وســبعة عشــر ألــف ريــال ســعودي للدائــن 
... حــني ميســرته وبإعــالن احلكــم قــرر وكيــل الدائــن اعتراضــه وجــرى 
ــة  إفهامــه مراجعــة احملكمــة غــدًا الســتالم نســخة احلكــم وأن لــه مهل
ثالثــون ميــًا لتقــدمي اعتراضــه ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة 
القطيــف فقــد انتهــت املهلــة املقــررة نظامــًا لتقــدمي االعتــراض دون تقــدمي 
املعتــرض أو مــن ميثلــه اعتراضــه عليــه فقــد اكتســب احلكــم القطعيــة 
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بنــاء علــى املادة)178(مــن نظــام املرافعــات الشــرعية وللبيــان حــرر يف 
1434/2/16هـــ ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة 
باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت  فقــد  القطيــف 
الشــرقية وبرفقهــا القــرار رقــم 34178584 يف 1434/4/3هـــ املتضمــن 

ــان أحلــق يف 1434/4/13هـــ . ــى احلكــم و للبي املصادقــة عل
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى رســولنا محمــد وآلــه وصحبــه 
ــرة احلقوقيــة األولــى  يف  ــاة الدائـ ــا نحــن قـضـ أمــا بعــد ........ فقــد اطلعنـ
مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة 
ــة رئيــس احملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة القطيــف الشــيخ/...........  فضيل
برقــم 331039200 وتاريــخ 1434/2/17هـــ واملقيــدة لــدى احملكمــة 
برقــم 34/457423 وتاريــخ 1434/2/24هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
مــن فضيلتــه املســّجل برقــم 347286 وتاريــخ 1434/1/10هـــ اخلــاص 
بدعوى/ ... )ســرالنكي اجلنســية( ضد ........ مؤسســة ........... يف قضية 
حقوقيــة وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه . وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قّررنــا املصادقــة 

علــى احلكــم ، ولبيانــه حــرر يف 1434/4/2هـــ، واهلل ولــي التوفيــق .
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رقم الصك: 3314438    تاريخه : 1433/3/21هـ    
رقم الدعوى : 3317798

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3439282 تاريخه : 1434/2/17هـ. 

ذات  اجلهــات  - مخاطبــة  اســتظهارًا حلالــه  املديــن  ســجن   - إعســار 
الشــهود  شــهادة   - اإلعســار  أمــوال مدعــي  عــن  العاقــة لاستفســار 
العــدول علــى إعســار املديــن - إثبــات اإلعســار بالبينــة املعدلــة وإفــادات 

العاقــة.  ذات  الدوائــر 

1- قوله تعالى: )وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة(. 
2- حديــث أبــي ســعيد رضــي اهلل عنــه قــال أصيــب رجــل يف عهــد رســول 
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم يف ثمــار ابتاعهــا فكثــر دينــه فقــال رســول اهلل 
صلــى اهلل عليــه وســلم: »تصدقــوا عليــه فتصــدق عليــه النــاس، فلــم 
يبلــغ ذلــك وفــاء دينــه فقــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم لغرمائــه 

خــذوا مــا وجــدمت فليــس لكــم إال ذلــك(. رواه مســلم. 
3- حديــث قبيصــة بــن مخــارق رضــي اهلل عنــه قــال: حتملــت حمالــة 
)أقــم  فقــال:  فيهــا  أســأله  وســلم  عليــه  اهلل  رســول اهلل صلــى  وأتيــت 
حتــى تأتينــا الصدقــة فنأمــر لــك بهــا ثــم قــال: إن املســألة ال حتــل إال 
لثاثــة... ورجــل أصابتــه فاقــة حتــى يقــوم ثاثــة مــن ذوي احلجــا مــن 
قومــه فيشــهدوا لقــد أصابــت فانــًا فاقــة حتــى يصيــب قوامــًا أو ســدادًا 

مــن عيــش(. 
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ادعــى مقيــم يف مواجهــة املدعــى عليهمــا بأنــه صــدرت عليــه أحــكام 
ــب  ــه عاجــز عــن ســدادها وطل ــح املدعــى عليهمــا وأن ــغ لصال بدفــع مبال
إثبــات إعســاره يف مواجهــة املدعــى عليهمــا، قــرر املدعــى أنــه مســجون 
علــى ذمــة هــذه املبالــغ عشــرين شــهرًا، كمــا قــرر أن هــذه الديــون 
ترتبــت بســبب مشــروع زراعــي، أنكــر املدعــى عليهمــا إعســار املدعــى 
ــون بالســعودية، أنكــر  ــده وأشــقاء يعمل ــه أمــوااًل وعقــارات ببل وأن لدي
املدعــى وجــود أمــوال وعقــارات لــه ببلــده، طلــب القاضــي مــن املدعــى 
طلــب  لديهمــا،  بينــة  ال  أنــه  قــررا  مــا ذكــراه،  علــى  البينــة  عليهمــا 
القاضــي مــن املدعــي البينــة علــى دعــواه، أحضــر ثالثــة شــهود فشــهدوا 
علــى فقــره وإعســاره، جــرى تعديــل الشــهود، صــدر احلكــم بإثبــات 
إعســار املدعــي وأفهــم املدعــي عليهمــا بــأن عليهمــا إنظــاره إلــى ميســرة، 
مــن محكمــة  املعاملــة  عــادت  القناعــة،  عــدم  عليهمــا  املدعــى  قــرر 
االســتئناف باملالحظــة، جــرت الكتابــة ملؤسســة النقــد لإلفــادة عــن 
أرصــدة وحــواالت املدعــى، كمــا جــرت الكتابــة للمــرور لإلفــادة عــن 
الســيارات التــي باســم املدعــى، ورد اجلــواب بعــدم وجــود أرصــدة أو 
ســيارات باســم املدعــى، وجــود حوالــه مببلــغ قليــل للمدعــى لبلده،جــرى 
عــرض إفــادة الدوائــر علــى املدعــى عليهــم فقــرروا بقولهــم حســبنا اهلل 
ونعــم الوكيــل، جــرى إفهــام املدعــى عليهمــا بــأن لهمــا ميــني املدعــى على 
صحــة دعــواه وأنــه ال يســتطيع ســداد مــا عليــه مــن مبالــغ، رفضــا منــه 
أداء اليمــني، أعيــدت املعاملــة حملكمــة االســتئناف، صــدق احلكــم مــن 

محكمــة االســتئناف. 
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احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
أنا... القاضي يف احملكمة العامة بتبوك   وبناء على املعاملة احملالة لنا 
مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بتبوك/املكلــف برقــم 3317798 
 321505242 برقــم  باحملكمــة  واملقيــدة  وتاريخ1433/11/24هـــ 
وتاريخ1433/11/24هـــ  حضــر مدعــي اإلعســار ... مصــري اجلنســية 
مبوجــب رخصــة إقامــة رقــم ... وأدعــى علــى احلاضريــن معــه يف مجلــس 
احلكــم ... أردنــي اجلنســية مبوجــب رخصــة إقامــة رقــم ... و... ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... بصفتــه وكيــاًل عــن ... مبوجــب 
 2023 برقــم  بتبــوك  الثانيــة  العــدل  كتابــة  مــن  الصــادرة  الوكالــة 
واملخاصمــة  واملرافعــة  املطالبــة  حــق  لــه  واملخــول  1433/1/17هـــ  يف 
وحضــور  ورفضهــا  باحلكــم  والقناعــة  واإلقــرار  البينــات  واحضــار 
اجللســات ،  قائــاًل يف دعــواه عليهــم لقــد صــدر بحقــي أحــكام تلزمنــي 
بســداد مبالــغ ماليــة للمدعــى عليهــم صــادرة مــن هــذه احملكمــة األول 
ــغ  بالصــك رقــم 6/153وتاريــخ 1431/11/23هـــ للمدعــى عليــه ... مببل
ــه ...  ــي والثالــث للمدعــى علي ــال والثان ــة وخمســة عشــر ألــف ري ثالثمائ
صــادران مــن هــذه احملكمــة برقــم12/8 وتاريــخ 1432/2/15هـــ مببلــغ 
ثالثــة وثالثــني ألــف وخمســمائة وخمســة وســتني ريــال والثالــث برقــم 
جميعــًا  ســدادها  عــن  عاجــز  وأنــا  1432/4/2هـــ  وتاريــخ   3261201
لكونــي ال أملــك شــيئًا مــن حطــام الدنيــا اســتطيع الســداد منــه وقــد 
أمضيــت بالســجن بســبب هــذه املطالبــات عشــرين شــهرًا ولــدي أســرة 
كبيــرة وقــد ضيــق علــي املدعــى عليهــم كثيــرًا وهــذه الديــون كانــت 
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قــد ترتبــت علــي بســبب مشــروع زراعــي توســعت بــه وخســرت بــه خســارة 
فادحــة وعليــه فأنــا أطلــب إثبــات إعســاري هــذه دعــواي وبعرضهــا علــى 
املدعــى عليهــم احلاضريــن وســؤالهم عنهــا  قــرروا جميعــًا قائلــني بــأن مــا 
جــاء يف دعــوى املدعــى مــن جهــة املطالبــات والصكــوك الصــادرة بحقــه 
و دخولــه الســجن بســبب هــذه املطالبــات فصحيــح ومــن جهــة أنــه معســر 
ال يســتطيع ســدادنا جميعــًا فهــذا غيــر صحيــح هكــذا أجابــوا وبســؤال 
املدعــى عليهمــا هــل لــدى املدعــي أمــوااًل ميكــن ســدادكما منهــا ؟ قالوا 
بــأن املدعــي ميلــك أمــوااًل بجمهوريــة مصــر العربيــة فهــو يقــوم بتصديــر 
الســيارات كمــا لــه أشــقاء يعملــون بالزراعــة بقريــة ........ بتبــوك هكذا 
قالــوا وبســؤالهم البينــة علــى دفعهــم قالــوا ال بينــة لدينــا علــى مــا دفعنــا به 
وأضــاف املدعــي بأنــي ال أملــك ســوى بيــت شــعر وصندقــة مــن اخلشــب 
يف مصــر هكــذا أضــاف وبســؤال املدعــي البينــة علــى إعســاره قــال 
أحضرهــا يف اجللســة وعليــه رفعــت اجللســة ويف جلســة أخــرى  حضــر 
املدعــي كمــا حضــر املدعــى عليــه ... واملدعــى عليــه وكالــة ... وبســؤال 
املدعــي عــن البينــة التــي وعــد بإحضارهــا أحضــر كاًل مــن ... مصــري 
اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقم ... املولــود بتاريخ 14381/5/13هـ 
ويعمــل مبعــارض الســيارات بتبــوك وال تربطــه صلــة قرابــة بأطــراف 
اخلصومــة حســب إفادتــه و... مصــري اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة 
رقــم ... املولــود بتاريــخ 1959/3/1م ويعمــل مبعــارض الســيارات بتبــوك 
وال تربطــه صلــة قرابــة بأطــراف اخلصومــة حســب إفادتــه و...مصــري 
اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ... املولــود بتاريــخ 1970/1/1م 
ويعمــل بـــ ........ بتبــوك وال تربطــه صلــة قرابــة بأطــراف اخلصومــة حســب 
إفادتــه وبســؤالهم عمــا لديهــم مــن شــهادة شــهد كل واحــد منهــم بقولــه 
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أشــهد بــاهلل أن املدعــي معســر ال يســتطيع ســداد املدعــى عليهــم ونحــن 
ــر مــن ســبع ســنوات هكــذا شــهد كل واحــد منهــم  ــذ أكث نعرفــه من
وبعــرض الشــهود وشــهادتهم علــى املدعــى عليهمــا أجــاب املدعــى عليــه 
... بقولــه الشــهود ال أعرفهــم ال بخيــر وال بشــر ومــن جهــة شــهادتهم 
فهــي صحيحــة فهــو داخــل الســعودية ال ميلــك شــيئًا يســتطيع ســدادنا 
منــه ولكنــه ميلــك يف مصــر عقــارات كثيــرة كمــا أجــاب املدعــى 
عليــه وكالــة ...بقولــه الشــهود ال أعرفهــم ال بخيــر وال بشــر وشــهادتهم 
داخــل الســعودية صحيحــة فهــو معســر ال ميلــك شــيئًا ولكنــه ميلــك يف 
مصــر عقــارات كثيــرة هكــذا قــال وبطلــب تعديــل الشــهود مــن املدعــي 
ــي رقــم ...  أحضــر كاًل مــن ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
و... بنجاليشــي اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ... والذيــن شــهدوا 
بعدالــة الشــهود واســتقامتهم ومحافظتهــم علــى صــالة اجلماعــة هكــذا 
شــهدا ثــم ســألت املدعــى عليهمــا هــل تعلمــون أن املدعــي قــام بتحويــل 
مبالــغ ماليــة كبيــرة ملصــر حتــى يتســنى االستفســار مــن مؤسســة النقد؟ 
فقــاال ال نعلــم شــيئًا مــن ذلــك وال ميكــن أن يقــوم بتحويــل املبالــغ املاليــة 
عــن طريــق البنــوك وإمنــا يقــوم بتحويلهــا بطــرق غيــر نظاميــة هكــذا قــاال 
ونظــرًا النتهــاء وقــت اجللســة فقــد رفعت ويف جلســة أخــرى  حضر املدعي 
كمــا حضــر املدعــى عليهمــا  فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابة 
ولقولــه تعالــى »وإن كان ذو عســرة فنظــرة إلــى ميســرة« وحلديــث أبــي 
ســعد رضــي اهلل عنــه قــال أصيــب رجــل يف عهــد رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم يف ثمــار ابتاعهــا فكثــر دينــه فقــال رســول اهلل صلــى اهلل 
عليــه وســلم )تصدقــوا عليــه فتصــدق عليــه النــاس فلــم يبلــغ ذلــك وفــاء 
دينــه فقــال النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم لغرمائــه )خــذوا مــا وجــدمت 
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فليــس لكــم إال ذلــك ( رواه مســلم وحلديــث قبيصــة بــن مخــارق رضــي 
اهلل عنــه قــال حتملــت حمالــة وأتيــت رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
أســأله فيهــا فقــال » أقــم حتــى تأتينــا الصدقــة فنأمــر لــك بهــا ثــم قــال 
إن املســألة ال حتــل إال لثالثــة ... ورجــل أصابتــه فاقــه حتــى يقــوم ثالثــة 
مــن ذوي احلجــا مــن قومــه فيشــهدون لقــد أصابــت فالنــًا فاقــه حتــى 
يصيــب قومــًا أو ســدادًا مــن عيــش« وللبينــة املعدلــة التعديــل الشــرعي 
علــى أن مدعــي معســر ال يســتطيع ســداد املدعــى عليهــم وملــا ذكــر 
فقــد ثبــت لــدي إعســار املدعــي ... وبــه حكمــت وأفهمــت املدعــى عليهــم 
بــأن عليهــم إنظــاره إلــى ميســرة وبإعــالن احلكــم قــرر املدعــى عليهمــا 
عــدم قناعتهمــا بــه فأفهمــوا بــان عليهــم مراجعــة احملكمــة خــالل يومــني 
الســتالم نســخة احلكــم لتقــدمي الئحتهمــا االعتراضيــة خــالل ثالثــني 
يومــًا وعنــد تأخرهمــا يف تســليم الالئحــة االعتراضيــة يســقط حقهمــا يف 
طلــب االســتئناف ويكتســب احلكــم القطعيــة ففهمــا ذلــك وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/3/20 هـــ 
 احلمــد هلل وحــده  ففــي يــوم  االثنــني املوافــق 1433/10/16هـــ افتتحــت 
يحضــر  ولــم   ... عليــه  املدعــى  حضــر  وفيهــا   10:10 الســاعة  اجللســة 
مدعــي اإلعســار وكان قــد جــرى منــا رفــع احلكــم وصــورة ضبطــه 
اجلــوف  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  إلــى  املعاملــة  أوراق  وكافــة 
وتاريــخ   331110317 رقــم  رئيســها  فضيلــة  بكتــاب  احلكــم  فعــاد 
1433/7/1هـــ   يف   33322522 رقــم  القــرار  وبرفقــه  1433/8/7هـــ 
ــة  ــد وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضي ونــص املفي
وأوراق املعاملــة لوحــظ مــا يلــي : أوال : لــم يتــم تطبيــق مقتضــى املــادة 
ــة لنظــام املرافعــات الشــرعية بالتحــري  12/231 مــن الالئحــة التنفيذي
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ــة  ــم تتــم الكتاب عــن أمــوال املدعــي مــن قبــل اجلهــات املختصــة كمــا ل
مــن قبــل احملكمــة ملؤسســة النقــد حســب التعميــم رقــم 13/ت/2527 
وتاريــخ 1425/10/7هـــ . ثانيــا: لــم يتــم توقيــع املدعــي عليــه ... يف اجللســة 
املؤرخــة يف 1433/3/20هـــ ثالثــا: قــدم ... الالئحــة االعتراضيــة املقيــدة 
برقــم 33778481 وتاريــخ 1433/4/25هـــ وذكــر أنــه وكيــل عــن ... 
ولــم يرفــق فضيلتــه صــورة مــن وكالتــه والبــد منــذ ذلــك فعلــى فضيلتــه 
مالحظــه مــا ذكــر وإكمــال الــالزم حســب التعليمــات أ .هـــ، وعليــه 
أجيــب أصحــاب الفضيلــة ـ ســلمهم اهلل ـ بأنــه جــرى الكتابــة للمؤسســة 
ولــم  1433/8/24هـــ  يف   331591020 رقــم  كتابنــا  مبوجــب  النقــد 
تردنــا اإلفــادة حتــى تاريخــه كمــا جــرى منــا الكتابــة ملديــر شــرطة 
ــا رقــم 331591115 يف 1433/8/24هـــ  منطقــة تبــوك مبوجــب كتابن
وحتــى تاريخــه لــم تردنــا اإلفــادة ، أمــا الفقــرة الثانيــة فقــد مت إكمالهــا 
وأمــا الفقــرة الثالثــة فلــم يحضــر املدعــى عليــه وال وكيــاًل عنــه وعليــه 
رفعــت اجللســة الســاعة 26 : 10 وأجلــت إلــى حــني ورود اجلــواب مــن 
اجلهــات احلكوميــة املذكــورة ويف يــوم  الســبت املوافق1434/01/17هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة  35 : 09 وفيهــا حضــر املدعــي كمــا حضــر 
املدعــى عليــه ... واملدعــى عليــه وكالــة ... وكان قــد وردتنــا اإلفــادة مــن 
مديــر مؤسســة النقــد بتبــوك برقــم 33/2571 وتاريــخ 1433/12/1هـــ 
ونــص املفيــد منهــا نــود إفــادة فضيلتكــم أن املؤسســة قامــت بالتعميــم 
إجابــة  املؤسســة  وتلقــت  باململكــة  العاملــة  واملصــارف  البنــوك  علــى 
كل مــن 1 ـ مصــرف الراجحــي أفــاد بوجــود عضويــة حــواالت باســم 
املذكــور أعــاله برقــم ...... وأنــه لــم يتــم عليهــا أي عمليــة حتويــل 2 ـ 
مجموعــة ........ املاليــة أفــادت بوجــود حســاب حوالــه باســم املذكــور 
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( دوالر   550.16 ( آخــر حوالــه كانــت مببلــغ  ...... وأن  برقــم  أعــاله 
أمريكــي وبتاريــخ 1429/1/25هـــ إلــى جمهوريــة مصــر العربيــة لصالح 
املســتفيد ... كمــا تلقــت املؤسســة إجابــات باقــي البنــوك واملصــارف 
العاملــة باململكــة ومفادهــا عــدم وجــود أيــة أرصــدة أو حســابات لديهــم 
أو لــدى فروعهــم العاملــة باململكــة تخــص املذكــور أعــاله أ.هـــ ، كمــا 
وردنــا كتــاب مديــر شــرطة منطقــة تبــوك رقــم 18/4159/28 وتاريــخ 
1433/12/19هـــ ومرفقــا ً بــه كتــاب مديــر إدارة مــرور تبــوك ونــص 
ــه  ــه يوجــد لدي ــه مت إجــراء البحــث وأتضــح أن ــه نفيدكــم بأن ــد من املفي
ســيارة واحــده مصــدرة للخــارج أ .هـــ ، وبعرضــه علــى املدعــى عليهــم 
ــوا وبعــرض ميــني املدعــي  ــوا حســبنا اهلل ونعــم الوكيــل هكــذا قال قال
علــى املدعــى عليهمــا علــى أنــه ال يســتطيع ســدادهما رفضــا منــه أداء 
اليمــني وقــال بأنــه ال يتــورع عنهــا هكــذا قــاال عليــه فقــد قــررت إعــادة 
كامــل أوراق املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف مبنطقــة اجلــوف حســب 
املتبــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم حــرر يف 1434/1/17هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  األربعــاء املوافــق 1434/03/04هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة  15 : 12 وكان قــد جــرى رفــع احلكــم وصورة 
مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  إلــى  املعاملــة  أوراق  وكافــة  ضبطــه 
اجلــوف فعــاد احلكــم مصادقــًا عليــه بالقــرار رقــم 3439282 وتاريــخ 
1434/2/17هـــ وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 

حــرر يف 1434/3/4هـــ.
ــاة الدائــرة احلقوقيــة  ــا نحــن قـضـ احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـ
ــة الــواردة  األولــى يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة اجلــوف علــى املعامل
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مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة يف تبــوك املكلــف الشــيخ ........... 
برقم 331531503  وتاريخ 1434/1/20هـ املقيدة لدى هذه احملكمة 
برقــم 34371925 وتاريــخ 1434/2/13هـــ  املرفــق بهــا الصــك الصــادر 
مــن فضيلتــه برقــم 33144388 وتاريــخ  1433/3/21هـ املتعلق بدعوى/ 
.......... مصــري اجلنســية ضــد/ عــدة أشــخاص يف إثبــات إعســار وقــد 
تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل بــه. وباالطــالع 
علــى مــا أجــاب بــه فضيلــة القاضــي وأحلقــه بالصــك وصــورة ضبطــه بنــاء 
علــى قرارنــا رقــم 33322522 وتاريــخ 1433/7/1هـــ فــإن الدائــرة تقــرر 
املصادقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر . واهلل املوفــق وصلــى اهلل 

علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 3437750     تاريُخه: 1434/2/16هـ            كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 50920215

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34191587        تاريخه: 1434/4/20هـ

إعســار- مطالبــة املدعــي إثبــات اإلعســار للفقــر- عــدم موافقــة املدعــى 
بوجــود  النقــد  مؤسســة  خطــاب  املدعــي-  إعســار  إثبــات  علــى  عليــه 
وحتويــات  وســحوبات  إيداعــات  وحركــة  للمدعــي  جــاري  حســاب 
املدعــي  حلــف  باإلعســار-  العــدول  الشــهود  شــهادة  يســيرة-  مببالــغ 
اليمــن- ثبــوت إعســار املدعــي- احلكــم بتســليم املبلــغ املــودع يف حســاب 

املدعــي للمدعــى عليــه وإلــزام دائنــه باإلنظــار حلــن ميســرة .

1. قوله تعالى }َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة{
2. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم لغرمــاء الــذي كثــر دينــه )) خــذوا مــا 

وجــدمت وليــس لكــم إال ذلــك ((
عنــد  إعســاره  ثبــت  ومتــى   (( الكبيــر  الشــرح  قدامــة يف  ابــن  قــال   .3

)) مازمتــه  وال  مطالبتــه  يجــز  لــم  احلاكــم 
4. قــال البهوتــي يف الــروض املربــع )) ومــن لــم يقــدر علــى وفــاء شــيء 

مــن دينــه لــم يطالــب بــه وحــرم حبســه ومازمتــه((
5. املادة 231 من نظام املرافعات الشرعية والئحتها التنفيذية.

6. مــا قــرره أهــل العلــم : مــن أن مــن كان عليــه ديــن وادعــى اإلعســار 
وكان دينــه علــى عــوض كالبيــع والقــرض ُحبــس إال أن يقيــم بينــة 

علــى نفــاذ مالــه وإعســاره .
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ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه أنــه صــدر صــك يلــزم املدعــي بتســليم 
ألــف ريــال وأن املدعــى عليــه  املدعــى عليــه مبلغــًا وقــدره خمســمائة 
طالــب بتنفيــذ الصــك ولــم يســتطع املدعــي الســداد فتــم إيقــاف املدعــي 
مــن تاريــخ 1431/2/29هـــ ومــا زال موقوفــًا وقــرر املدعــي أنــه ال يوجــد 
لــه مــال وأنــه فقيــر وطلــب إثبــات إعســاره، أجــاب املدعــى عليــه بعــدم 
املصادقــة علــى إعســار املدعــي، يف جلســة أخــرى حضــر املدعــي ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه ولــم يقــدم عــذرًا لعــدم حضــوره،وردت إجابــة 
مؤسســة النقد ومضمونها وجود حســابات للمدعي مغلقة ســوى حســاب 
واحــد يوجــد فيــه رصيــد تســعة آالف وســبعمائة وواحــد وخمســون ريــااًل 
وثمانيــة وتســعون هللــة، كمــا مت االطــالع علــى احلــواالت واإليداعــات 
والســحوبات وقــرر ناظــر القضيــة أنهــا غيــر ملفتــة وليســت ذات مبالــغ 
ماليــة كبيــرة، مت االطــالع علــى مذكــرة توقيــف املدعــي، طلــب ناظــر 
القضيــة بينــة مــن املدعــي تثبــت إعســاره فأحضــر ثالثــة شــهود شــهدوا 
ــى  ــذل اليمــني عل ــة مــن املدعــي ب ــب ناظــر القضي بإعســار املدعــي، طل
صحــة دعــواه  فحلــف علــى ذلــك، صــدر حكــم ناظــر القضيــة بتســليم 
ــزام املدعــى عليــه  ــه وإل ــغ املوجــود يف حســاب املدعــي للمدعــى علي املبل
بإنظــار املدعــي إلــى حــني ميســرة، نظــرًا لتعــذر إرســال نســخة للمدعــى 
عليــه مت بعــث املعاملــة إلــى محكمة االســتئناف فصادقــت على احلكم.  

7. ملــا قــرره بعــض أهــل العلــم : مــن طلــب اليمــن مــن مدعــي اإلعســار 
ولــو أحضــر بينــة تشــهد لــه بإعســار أو تلــف مــال. وهــو القــول الثانــي 

للشــافعي واختيــار املوفــق ابــن قدامــة .
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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 
العامــة مبكــة املكرمــة برقــم 50920215 وتاريــخ 1431/03/01هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 3122732 وتاريــخ 1431/03/01هـــ ففــي يــوم  
األحد املوافق 1433/04/04هـ افتتحت اجللســة الســاعة 09 : 12 وفيها 
حضــر ....... باكســتاني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ....... وأدعــى 
علــى احلاضــر معــه ....... بريطانــي اجلنســية مبوجــب إقامــة رقــم...... قائــال 
يف دعــواه عليــة وهــو يحســن العربيــة إن بذمتــي للمدعــى عليــة مبلغــا 
قــدره خمســمائة ألــف ريــال يلزمنــي دفعــه لــه مبوجــب الصــك الصــادر 
منكــم برقــم 18/200/29 يف 1430/11/27هـــ وإن املدعــى عليــة قــد 
طالــب بتنفيــذ ذلــك الصــك فطلبــت منــي شــعبة تنفيــذ األحــكام دفــع 
هــذا املبلــغ للمدعــى عليــه إال أنــه لفقــري وعــدم قدرتــي علــى ســداد 
هــذا الديــن أو جــزء منــه فقــد مت إيقــايف مــن تاريــخ 1431/2/29هـــ 
ومــا زلــت موقوفــا وحيــث ال يوجــد لــدي أي مــال ولكونــي رجــل فقيــر 
لــذا اطلــب إثبــات إعســاري هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليــة أجــاب 
قائــال وهــو يحســن العربيــة مــا ذكــره املدعــي يف دعــواه مــن أنــه معســر 
وليــس لديــة مــال فغيــر صحيــح حيــث أننــي قــد حولــت هــذا املبلــغ ليبقــى 
أمانــة لديــة وذلــك بنــاء علــى اتفــاق بينــي وبينــه أن أقــوم بتحويــل هــذا 
املبلــغ حلســابه مــن حســابي يف بريطانيــا لعــدم وجــود حســاب لــدي يف أي 
مــن بنــوك اململكــة ثــم إذا حضــرت إلــى اململكــة يقــوم بتســليمي هــذا 
املبلــغ ال تقــدم بطلــب فتــح ســجل جتــاري واالســتثمار بعــد ذلــك إال أننــي 
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حينمــا حضــرت إلــى اململكــة وطلبــت مــن املدعــي تســليمي هــذا املبلــغ 
رفــض ذلــك وتهــرب منــي وال ميكــن أن يكــون قــد انفــق ذلــك املبلــغ 
يف مــدة وجيــزة كمــا أن املدعــي لديــة ســجل جتــاري صــادر مــن هيئــة 
االســتثمار حيــث أنــه مســتثمر يف اململكــة ولديــة حســابات بنكيــة يف 
بنــوك اململكــة ولديــة عمــارة يف حــي ........ميلكهــا املدعــي ومســجله 
باســم شــخص ســعودي وعليــة فإننــي غيــر موافــق علــى اثبــات إعســاره 
هــذه إجابتــي وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أجــاب إن مــا ذكــره املدعــى 
عليــة غيــر صحيــح والصحيــح أن املدعــي قــد طلــب منــي الدخــول معــي 
شــريكا يف االســتثمار يف اســتئجار وتشــغيل فنادق للمعتمرين واحلجاج 
وان يدخــل بنســبة ثالثــني باملائــة ورأس املــال املتفــق علية هو ثالثة ماليني 
ريــال وقــد دفــع املدعــى عليــة بواســطة احلوالــة مبلــغ اخلمســمائة الــف 
ريــال إال أنــه قــد طلــب منــي رد هــذا املبلــغ فذهبــت إلــى البنــك وســحبت 
مبلــغ مائتــي الــف ريــال ووضعتهــا يف شــنطة مــن أجــل تســليمها للمدعــي 
وكان معــي املدعــي فقــام بســحب الشــنطة منــي وبداخلهــا املبلــغ وهــرب 
كمــا أننــي قــد ســافرت أنــا واملدعــي الــى دولــه غانــا مــن أجــل التجــارة 
وكان معــي خمســة وســتني الــف دوالر وتعــادل مائتــني وثالثــة واربعــني 
الــف ريــال ولكــن ســرق منــي هــذا املبلــغ يف دولــة غانــا ومــا ذكــره 
املدعــي مــن انــه يوجــد لــدي عمــارة تقــع يف حــي ........ املكهــا أنــا وهــي 
مســجلة باســم شــخص ســعودي فغيــر صحيــح فأنــا ال املــك أي عمــارة 
او عقــار وليــس لــدي أي مبالــغ يف احلســابات البنكيــة هــذه إجابتــي 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــة أجــاب ال صحــة ملــا ذكــره املدعــي وأنــا 
لــم أخــذ منــه أي مبلــغ وقــد ذهبــت أنــا وإيــاه إلــى غانــا وقــد ســألته قبــل 
أن نذهــب كــم املبلــغ الــذي معــك فقــال خمســة االف دوالر وقــد ذهبــت 
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معــه مــن أجــل أن اترجــم لــه هنــاك حيــث أنــه ال يجيــد التحــدث باللغــة 
االجنليزيــة ثــم قــررت رفــع اجللســة والكتابــة ملؤسســة النقــد لإلفــادة 
عــن مقــدار املبالــغ املودعــة بحســابات املدعــي واحلــواالت التــي قــام بهــا 
مــن قبــل حتويــل املدعــى عليــة لــه هــذا املبلــغ وأجلــت اجللســة حلــني ورود 
اجلــواب ويف يــوم  الثالثــاء املوافــق1433/07/15 هـــ افتتحــت اجللســة 
ــة  ــه وقــد جــرت الكتاب ــم يحضــر املدعــى علي وفيهــا حضــر املدعــي ول
ملؤسســة النقــد لإلفــادة عــن املبالــغ املودعــة بحســابات املدعــي واحلــواالت 
التــي قــام بهــا مــن قبــل حتويــل املدعــى عليــه لــه هــذا املبلــغ فــورد جــواب 
مديــر فــرع مؤسســة النقــد رقــم ........يف 1433/5/23هـــ وأرفــق بخطابــه 
كشــف حــواالت وكشــف حســابات املدعــى عليــه  وذلــك لــدى كل مــن 
بنــك الريــاض والبنــك الســعودي الفرنســي والبنــك الســعودي البريطانــي 
ــب  ــي مت طل ــم إرفــاق أي كشــوف حســابات تخــص املدعــي والت ــم يت ول
اإلفــادة عنهــا. ويف يــوم األثنــني املوافــق 1434/2/4هـ افتتحت اجللســة يف 
موعدهــا الســاعة التاســعة والنصــف صباحــًا فيهــا حضــر املدعــي ولــم 

يحضــر املدعــى عليــه ولــم يقــدم عــذرًا لعــدم حضــوره.
 وقــد جــرت الكتابــة ملؤسســة النقــد لإلفــادة عــن مقــدار املبالــغ املودعــة 
لــدى جميــع البنــوك العاملــة باململكــة وجميــع  يف حســابات املدعــي 
احلــواالت التــي قــام بهــا مــن تاريــخ 2006/5/27م فوردنــا خطــاب مديــر 
فــرع مؤسســة النقــد مبكــة رقــم ........ وبــدون تاريــخ واملتضمــن وجــود 
حساب للمدعي يف بنك ........ وهو مغلق وال يوجد فيه رصيد وحسابني 
يف مصــرف ........ احدهمــا مغلــق وال يوجــد فيــه رصيــد والثانــي حســاب 
جــاري يوجــد فيــه رصيــد قــدره تســعة االف ريــال وســبعمائة وواحــد 
وخمســون ريــااًل وثمانيــة وتســعون هللــه فقــط كمــا ارفــق بخطــاب مديــر 
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مؤسســة النقــد قرصــًا ممغنطــًا فجــرى تشــغيله علــى احلاســب اآللــي 
فوجدتــه يحتــوي علــى ملــف يعمــل علــى برنامــج االكســل ويحتــوي علــى 
جــدول بقائمــة االيداعــات والســحوبات والتحويــالت مــن وإلــى حســاب 
املدعــي لــدى مصــرف ........ ويوجــد حركــة كبيــرة يف احلســابات وال 
يظهــر تاريــخ العمليــات التــي متــت وغالــب العمليــات غيــر ملفتــه وليســت 
ذات مبالــغ كبيــرة ويوجــد ايداعــات وحتويــالت إلــى حســاب املدعــي 
ــال وهــي ليســت  ــة االف وواحــد وثالثــني الــف ري ــغ مــا بــني الثماني مببال
كثيــرة ويوجــد حتويــالت مــن احلســاب وإلــى حســابات أخــرى وهــي 
قليلــة جــدًا واملبالــغ فيهــا بــني ســتة عشــر الــف ريــال وعشــرين الــف ريــال 
فجــرى ســؤال املدعــي عــن التحويــالت التــي اجراهــا مــن حســابه فأجــاب 
لقــد صرفــت هــذه املبالــغ للشــركة التــي اقمتهــا بينــي وبــني املدعــى 
عليــه ولكنهــا خســرت هــذه الشــركة ثــم جــرى منــي االطــالع علــى 
مذكــرة اإليقــاف الصــادرة بحــق املدعــي انفــاذًا للصــك الصــادر عليــه 
بإلزامــه بدفــع املبــغ احملكــوم بــه عليــه والصــادرة مــن شــرطة العاصمــة 
املقدســة رقــم ........ يف 1431/2/29هـــ ومــا زال املدعــي مــن ذلــك الوقــت 
ســجينًا لعــدم ســداده لهــذا املبلــغ فطلبــت منــه البينــة علــى دعــواه أحضــر 
للشــهادة وادائهــا ........ بنجالديــش اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة 
الصــادرة مــن جــوازات جــدة برقــم ........ وهــو مــن مواليــد عــام 1941 
وافــاد الشــاهد بأنــه يســكن يف حــي ........وعالقتــه باملدعــي هــو أنــه 
ــه فليــس بينهمــا  ــه وأمــا املدعــى علي جــاره يف احلــي الــذي يســكنون في
عالقــة كمــا أحضــر باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم 
... مولــود بتاريــخ 1947/7/1م وافــاد بانــه يســكن يف حــي ........وجهــة 
اتصالــه باملدعــي هــو أن زوجتــه وزوجــة املدعــي أخــوات إال أن زوجــة 
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املدعــي قــد توفيــت وأمــا املدعــى عليــه فــال عالقــة بينهمــا كمــا أحضــر 
للشــهادة ........ باكســتاني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ........ وهــو 
مولــود بتاريــخ 1407/7/1هـــ وأفــاد الشــاهد بأنــه يســكن يف حــي ........ 
وعالقتــه باملدعــي بأنــه جــار لــه يف نفــس احلــي وأمــا املدعــى عليــه فليــس 
بينهمــا عالقــة وبســؤال الشــهود عــن مــا لديهــم شــهد كل واحــد منهمــا 
منفــردًا قائلــني نشــهد بأننــا نعــرف املدعــي احلاضــر معرفــة تامــة مــن 
فتــرة طويلــة وهــو اآلن رجــل فقيــر ومعســر وليــس لديــة أي مــال ثابــت أو 
منقــول يســتطيع ســداد مــا بذمتــه أو بعضــًا ممــا بذمتــه وأن البيــت الــذي 
ــكًا للمدعــي هــذا مــا  ــه ويقــع يف املســفلة ليــس مل ذكــره املدعــى علي
لدينــا وبــه نشــهد فطلبــت مــن املدعــي معدلــني لبينتــه فطلــب املهلــة لذلــك 
ويف يــوم االثنــني املوافــق 1434/02/11هـــ افتتحــت اجللســة يف موعدهــا 
يحضــر  ولــم  املدعــي  وفيهــا حضــر  والنصــف  احلاديــة عشــر  الســاعة 
املدعــى عليــه وبطلــب معدلــني مــن املدعــي لبينتــه أحضــر كاًل مــن ........ 
باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ........ وباكســتاني 
اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ........ وشــهدا بعدالــة وثقــة وأمانــة 
البينــة التــي أحضرهــا املدعــي وهــم ........ و ........ و ........  و ........ ثــم 
جــرى ســؤال املدعــي هــل يســتعد ببــذل اليمــني علــى مــا جــاء يف دعــواه 
مــن اإلعســار وتلــف املــال فأجــاب نعــم وبطلبهــا منــه حلــف قائــاًل واهلل 
العظيــم إننــي معســر وليــس لــدي أي مــال يزيــد عــن حاجتــي وحاجــة مــن 
أعــول وأن مــا كان مــن مــال عنــدي ســابقًا فقــد تلــف ولــم أخــف أي مــال 

ظاهــر أو باطــن ثابــت أو منقــول واهلل علــى مــا أقــول شــهيد.
ــه ولعــدم  ــة املدعــى علي ــى مــا ســبق مــن دعــوى املدعــي وإجاب ــاء عل  فبن
البينــة لــدى املدعــى عليــه علــى مــا دفــع بــه وبنــاء علــى اطالعــي علــى 
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الصــك الصــادر بحــق املدعــي املشــار إليــه يف الدعــوى واالطــالع علــى 
ســبب االســتحقاق وبنــاء اطالعــي علــى مذكــرة التوقيــف الصــادرة 
أمــوال  عــن  والتحــري  البحــث  إجــراء  عليــه وحيــث مت  املدعــى  بحــق 
املدعــي ولــم يتــم العثــور علــى شــيء وبنــاء علــى خطــاب مؤسســة النقــد 
العربــي الســعودي وبنــاء علــى مــا شــهدت بــه البينــة املعدلــة شــرعًا ولقولــه 
ــى  تعالــى: )وإن كان ذو عســرة فنظــرة إلــى ميســرة( ولقــول النبــي صل
اهلل عليــه وســلم لغرمــاء الــذي كثــر دينــه : )خــذوا مــا وجــدمت، وليــس 
ــى وفــاء  ــم يقــدر عل ــم مــن أن مــن ل ــا قــرره أهــل العل ــك( ومل لكــم إال ذل
دينــه لعســر لــم يطالــب بــه وحــرم حبســه. قــال ابــن قدامــة يف الشــرح 
الكبيــر: )ومتــى ثبــت إعســاره عنــد احلاكــم، لــم يجــز مطالبتــه وال 
مالزمتــه(، وقــال البهوتــي يف الــروض املربــع: )ومــن لــم يقــدر علــى وفــاء 
شــيٍء مــن دينــه لــم يطالــب بــه وحــرم حبســه ومالزمتــه(، وملــا قــرره أهــل 
العلــم أيضــًا: بــأن مــن كان عليــه ديــن وادعــى اإلعســار وكان دينــه 
علــى عــوض كالبيــع والقــرض ُحِبــس إال أن يقيــم بينــة علــى نفــاذ مالــه 
وإعســاره. وملــا قــرره بعــض أهــل العلــم مــن طلــب اليمــني مــن مدعــي 
اإلعســار ولــو أحضــر بينــة تشــهد لــه بإعســار أو تلــف مــال وهــو القــول 
الثانــي للشــافعي واختيــار املوفــق ابــن قدامــة وبنــاء علــى املــادة الواحــدة 
والثالثــني بعــد املائتــني والئحتهــا التنفيذيــة وحيــث بقــي املدعــي موقوفــًا 
ــى الثــالث ســنوات وهــي مــدة كافيــة جــدًا يف اســتظهار  مــدة تزيــد عل
حالــة لذلــك كلــه أمــرت بتســليم املبلــغ املــودع يف حســاب املدعــي وقــدره 
ــة وتســعون  ــااًل وثماني ــال وســبعمائة وواحــد وخمســون ري تســعة االف ري
ــه للمدعــى عليــه وذلــك انفــاذا للصــك الصــادر بحــق املدعــي وثبــت  هلل
لــدي إعســار املدعــي ........يف بقيــة املبلــغ املســتحق بذمتــه للمدعــى عليــه 
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وألزمــت دائنــه إنظــاره إلــى ميســرة وبذلــك حكمــت ومت إعــالن احلكــم 
بتاريــخ 1434/2/11هـــ وقــررت اعتبــار احلكــم حضوريــًا يف حق املدعى 
عليــه بنــاء علــى املــادة 1/55 ونظــرًا لتعــذر تســليم املدعــى عليــه نســخة 
ــم يف اململكــة املتحــدة ويتعــذر تســليم  ــه يقي مــن إعــالم احلكــم لكون
ــى املــادة 5/176 مــن  ــاء عل املدعــى عليــه نســخة مــن إعــالم احلكــم وبن
نظــام املرافعــات فقــد قــررت بعــث احلكــم حملكمــة االســتئناف ومت 
إقفــال اجللســة الســاعة  الثانيــة عشــر وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف 1434/2/11هـــ.
وقــد  اجللســة  افتتحــت  1434/05/25هـــ  املوافــق  الســبت  يــوم  ويف 
وردت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا الصــك وقــد ظهــر 
ــة الرابعــة مبحكمــة  ــرة احلقوقي ــرات الدائ ــه باملوافقــة ونصــه تظهي علي

. املكرمــة  مبكــة  االســتئناف 
ــى هــذا الصــك رقــم 3437750  ــا عل احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعن
وتاريــخ 1434/2/16هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ واصدرنــا القــرار 
علــى  املوافقــة  املتضمــن  1434/4/20هـــ  وتاريــخ   34191587 رقــم 
احلكــم قاضــي اســتئناف ........ قاضــي اســتئناف ........ رئيــس الدائــرة 
........ تواقيعهــم واختامهــم  وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/05/25 هـــ
احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل ، وبعــد :.فقــد جــرى 
اطالعنــا نحــن رئيــس وعضــوي الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
الشــيخ القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة واملســجل بعــدد 
ــخ 1434/2/16هـــ املتضمــن دعــوى ........ باكســتاني  3437750 وتاري
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اجلنســية ضــد ........ بريطانــي اجلنســية واحملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت املوافقــة علــى احلكــم . وصلــى 

اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
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: 3449400 تاريُخه: 1434/2/27هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3495396

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34175864 تاريخه: 1434/4/1هـ

إعســار- ســبق احلكــم علــى املدعــى بالســجن ودفــع مبلــغ مالــي بســبب 
االشــتراك يف جرمية نصب واحتيال- مطالبة بإثبات اإلعســار- قاعدة 
رد دعــوى اإلعســار إذا كان املبلــغ احملكــوم بــه بســبب جرميــة- احلكــم 
بــرد دعــوى املدعــى واالســتمرار يف ســجنه حتــى ينهــي احلــق اخلــاص .

خطــاب املقــام الســامي رقــم 4/ص/21795 يف 1402/9/17هـــ املتضمــن 
رقــم  األعلــى  القضــاء  مجلــس  قــرار  يف  جــاء  مــا  واعتمــاد  املوافقــة 
إلثبــات  عامــة  قواعــد  املتضمــن  1402/8/7هـــ  وتاريــخ   135/5/36
: )مــن كانــت عليــه  الثانيــة ونصهــا  الفقــرة  اإلعســار- وبنــاء علــى 
أمــوال خاصــة بســبب جرائــم تعمــد ارتكابهــا مــن ســرقات و نحوهــا ثــم 
أدعــى العســر عنــد القبــض عليــه ليتخلــص مــن تبعــات هــذه األمــوال 
وكان إثبــات عســره يتيــح لــه اإلجــراء أو ميكنــه مــن الهــرب إن كان 
أجنبيــًا وكان حبســه أقــرب إلــى حصــول املصلحــة ودفــع املفســدة فإنــه 

يتعــن اتخــاذ مــا يحقــق املصالــح املرجــوة ويدفــع املفاســد ...( .  

ادعــى مقيــم )مديــن( يف مواجهــة املدعــى عليــه الغائــب )الدائــن( أنــه 
ــه  ــال للمدعــى علي ــف ري ــة أل ــغ ثالثمائ ــه بالســجن ودفــع مبل حكــم علي
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الدائــن، قــرر املدعــي أنــه ال يســتطيع دفــع هــذا املبلــغ وطلــب إثبــات 
إعســاره يف مواجهــة دائنــه، جــرى رجــوع القاضــي إلــى القــرار الصــادر 
بحــق مدعــي اإلعســار واملصــدق مــن محكمــة االســتئناف املتضمــن 
علــى  واحتيــال  نصــب  جرميــة  يف  باالشــتراك  اإلعســار  مدعــى  إدانــة 
الدائــن واســتالمه منــه ملبلــغ ثالثمائــة ألــف ريــال، وقــد صــدر احلكــم يف 
احلــق العــام بإدانــة مدعــي اإلعســار باالشــتراك يف جرميــة نصــب واحتيــال 
وتعزيــره بالســجن واجللــد، وإلزامــه يف احلــق اخلــاص بدفــع مبلــغ ثالثمائــة 
نتيجــة عمليــة نصــب  بــه  املبلــغ احملكــوم  أن  بنــاء علــى  ريــال،  ألــف 
واحتيــال و بنــاء علــى الفقــرة الثانيــة مــن قــرار مجلــس القضــاء األعلــى 
دعــوى  بــرد  احلكــم  صــدر  1402/8/7هـــ  وتاريــخ   135/5/36 رقــم 
املدعــي باملطالبــة بإثبــات إعســاره واحلكــم باســتمرار ســجنه حتــى ينهــي 
احلــق اخلــاص، اعتــرض مدعــي اإلعســار علــى احلكــم، صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف .   

القاضــي يف احملكمــة اجلزائيــة  أنــا...  فلــدي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
مبحافظــة جــدة   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس 
 3495396 برقــم  املســاعد  جــدة/  محافظــة  يف  اجلزائيــة  احملكمــة 
وتاريــخ 1434/02/26هـــ  املقيــدة باحملكمــة برقــم 34492148 وتاريــخ 
1434/02/26هـــ  ففــي يــوم  الثالثــاء املوافق1434/02/26هـــ افتتحــت 
مديــر  مــن  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  وبنــاء   09  :15 الســاعة  اجللســة 
شــرطة محافظــة جــدة رقــم 1/41/20/186 وتاريــخ 1434/2/25هـــ 
حضــر املدعــي ...مصــري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ...ولــم يحضــر 
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املدعــى عليــه ...وبســؤاله عــن دعــواه أجــاب بــأن فضيلتكــم حكــم 
ــغ وقــدره  بســجني عشــرة أشــهر مــن تاريــخ 1433/01/26هـــ ودفــع مبل
ــغ  ــا ال اســتطيع دفــع هــذا املبل ــه ...وأن ــال للمدعــى علي ــف ري ــة أل ثالثمائ
اطلــب إثبــات إعســاري وعجــزي عــن ســداد هــذا املبلــغ هــذه دعــواي 
وعليــه وبعــد االطــالع علــى القــرار الصــادر منــا رقــم 33332672 وتاريــخ 
1433/07/08هـــ واملصــدق مــن محكمــة االســتئناف واملتضمــن إدانــة 
املدعــي ...باالشــتراك يف جرميــة نصــب واحتيــال علــى املدعــي اخلــاص 
واســتالمه منــه مبلــغ وقــدره ثالثمائــة ألــف ريال واحلكم بســجنه يف احلق 
العــام عشــرة أشــهر حتســب منهــا مــدة التوقيــف وجلــده ثالثمائــة جلــدة 
ويف احلــق اخلــاص بدفــع مبلــغ وقــدره ثالثمائــة ألــف ريــال للمدعى عليه يف 
هــذه الدعــوى ...وبنــاء علــى خطــاب املقــام الســامي رقــم 4/ص/21795 
يف 1402/09/17هـــ واملتضمــن املوافقــة واعتمــاد مــا  جــاء  يف قــرار 
مجلس القضاء األعلى رقم 135/5/36 يف 1402/08/07هـ واملتضمن 
قواعــد عامــة إلثبــات اإلعســار وبنــاء علــى الفقرة الثانية منــه ونصها )من 
كانــت عليــه أمــوال خاصــة بســبب جرائــم تعمــد ارتكابهــا مــن ســرقات 
ونحوهــا ثــم ادعــى العســر عنــد القبــض عليــه ليتخلــص مــن تبعــات هــذه 
األمــوال وكان إثبــات عســره يتيــح لــه اإلجــراء أو ميكنــه مــن الهــرب أن 
كان أجنبيــا وكان حبســه أقــرب إلــى حصــول املصلحــة ودفــع املفســدة 
فإنــه يتعــني اتخــاذ مــا يحقــق املصالــح املرجــوة ويدفــع املفاســد عــن هــذه 
البــالد ويعــني علــى اســتمرار األمــن فيهــا ويــردع املجرمــني عــن اإلجــرام 
ويزجــر مــن يف نفســه مــرض( ولكــون املبلــغ احملكــوم علــى املدعــي 
كان بســبب جرميــة نصــب واحتيــال لــذا فقــد حكمــت بــرد دعــوى 
ــى  ــات إعســاره وقــررت االســتمرار يف ســجنه حت ــة بإثب املدعــي باملطالب
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ينهــي احلــق اخلــاص وبعــرض احلكــم عليــه قــرر عــدم القناعــة وطلــب رفــع 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة فعليــه قــررت رفــع 
املعاملــة حملكمــة االســتئناف وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/02/26هـــ
احلمد هلل ، والصالة والسالم على رسول اهلل ، وبعد : ـ فقـد جـرى مّنا 
نحـــن رئيس وأعضاء الدائـــرة احلقوقيـــة الثالثة يف محكمـــة االستئناف 
مبنطقــة مكـــة املكرمـــة االطــالُع علـــى هـــذا احلكــم الصـــادر مــن 
فضيـــلة الشــيخ ...القاضــي باحملكمــة اجلزائيــة مبحافظــة جــدة املســجل 
بعــدد 3449400 وتاريــخ 1434/2/27هــــ املتضمــن دعــوى ...)مصــري 
اجلنســية( ضــد ... يف مطالبتــه بإعســاره احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه.
وبــدراســـة احلكــم وصــورة ضبطــه تقــــــــــررت املــــوافقــــــــة علــى احلكــم 
ــى  ــى اهلل علـ ــق . وصلـ ــى التوفي ــاهلل تعال ــرد دعــوى مدعــي االعســار وب ب

نبيـــنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وسـلم.
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: 33350955   تاريُخه: 1433/7/21هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33476478

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
3410775   تاريخه: 1434/11/13هـ

إعســار- تغــرمي املدعــي لصالــح بيــت املــال واجلمــارك- مطالبــة املدعــي 
بإثبــات اإلعســار- اشــتراط صــدور إذن مــن املقــام الســامي لســماع دعــوى 
اإلعســار يف ديــن الدولــة- مصادقــة املدعــى عليهــا علــى الدعــوى ســوى 
اإلعســار- التحــري وثبــوت اإلعســار- شــهادة الشــهود العــدول بإعســار 

املدعــي- احلكــم بإثبــات اإلعســار .

1. قوله تعالى }َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة{.
2. املادة 8/231 من نظام املرافعات الشرعية . 

3. األمــر الســامي الكــرمي رقــم 4785/م وتاريــخ 1431/6/11هـــ املتضمــن 
املوافقــة علــى نظــر دعــوى اإلعســار.

ادعــى املدعــي ضــد منــدوب وزارة املاليــة ومنــدوب مصلحــة اجلمارك بأنه 
صــدر عليــه قــرار وزاري يتضمــن احلكــم بتغرميــه مبلــغ مائــة ألــف ريــال 
لصالــح بيــت مــال املســلمني كمــا صــدر حكــم مــن اجلمــارك مبوجــب 
قــرار اللجنــة اجلمركيــة بإلزامــه بدفــع غرامــة قدرها مليونــان وأربعمائة 
واحــد عشــر ألفــًا وســبعمائة وثالثــة وثالثــون ريــااًل لصالــح اجلمــارك 
ــك مــا  ــه معســر ال ميل ــة أســلحة وقــرر املدعــي أن ــك التهامــه يف قضي وذل



178

يســدد بــه الغرامــات، أجــاب مندوبــي اجلمــارك واملاليــة باملصادقــة علــى 
الدعــوى وعــدم علمهمــا بإعســار املدعــي وأنهمــا ال يعلمــان مــااًل للمدعــي 
وأضــاف منــدوب املاليــة أنــه يشــترط أن ال يترتــب علــى إثبــات إعســاره 
إعفــاؤه مــن الغرامــة وإن تبقــى يف ذمتــه وعــدم احلكــم علــى بيــت مــال 
املســلمني، بدفــع الغرامــة ألن الغرامــة مســتحقة لبيــت مــال املســلمني، 
اطلــع ناظــر القضيــة علــى األمــر الســامي الكــرمي بــاإلذن بســماع دعــوى 
اإلعســار، مت البحــث والتحــري عــن أمــوال مدعــي اإلعســار مــن اجلهــات 
ذات العالقــة ولــم يوجــد لــه مــال ميكــن الســداد منــه، أحضــر املدعــي 
ثالثــة شــهود ومت تعديلهــم شــرعًا شــهدوا بصحــة الدعــوى، لألســباب 
املرصــودة يف نــص احلكــم ولقولــه تعالــى }َوِإن َكاَن ُذو ُعْســَرٍة َفَنِظــَرٌة 
ِإَلــى َمْيَســَرٍة{صدر احلكــم بإثبــات إعســار املدعــي، مت الرفــع حملكمــة 

االســتئناف، صــدق احلكــم مــن  محكمــة االســتئناف . 

ــدي  ــي بعــده وبعــد ل ــى مــن ال نب احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم عل
أنــا........ القاضــي باحملكمــة العامــة بنجــران  بنــاء علــى املعاملــة الــواردة 
لهــذه احملكمــة بخطــاب ســعادة مديــر إدارة ســجون منطقــة جنــران رقــم 
1/31/6829/11 وتاريــخ 1432/07/10هـــ املتعلقــة بدعــوى اإلعســار 
إثــر الغرامــات املترتبــة عليــه واحملالــة لــي برقــم 33476478 يف وتاريــخ 
وتاريــخ   331363390 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/07/20هـــ  
1433/07/20هـــ ففــي يــوم األحــد تاريــخ 1433/7/20هـــ حضــر ........ 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ وادعــى قائــاًل ســبق 
وأن اتهمــت يف قضيــة أســلحة وصــدر علــي حكــم  بالقــرار الــوزاري 
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رقــم ..........يف 1430/12/12هـــ وممــا تضمنــه احلكــم تغرميــي مببلــغ 
مائــة ألــف ريــال لصالــح بيــت مــال املســلمني كمــا صــدر علــي حكــم 
مــن اجلمــارك مبوجــب قــرار اللجنــة اجلمركيــة بـــ........ رقــم .......... لعــام 
وأربعمائــة  مليونــان  قدرهــا  غرامــة  بدفــع  إلزامــي  متضمنــًا  1425هـــ 
وأحــد عشــر ألفــًا وســبعمائة وثالثــة وثالثــون ريــااًل لصالــح اجلمــارك 
وأنــا معســر ال أملــك مــا أســدد بــه هــذه الغرامــات لــذا أطلــب إثبــات 
إعســاري يف هــذه الغرامــات هكــذا ادعــى وبعــرض دعــوى املدعــي 
علــى منــدوب اجلمــارك ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
ــر عــام  رقــم ........ املكلــف بهــذه القضيــة مبوجــب خطــاب ســعادة مدي
جمــرك بالـــ........ رقــم ..........يف 1433/07/19هـــ ومنــدوب وزارة املاليــة 
........ املكلــف  ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
ــة  يف هــذه القضيــة مبوجــب خطــاب ســعادة مديــر عــام فــرع وزارة املالي
مبنطقــة جنــران رقــم ..........يف 1433/07/20هـــ  أجــاب أواًل منــدوب 
اجلمــارك  قائــاًل صحيــح مــا ذكــره مدعــي اإلعســار مــن أنــه مت احلكــم 
عليــه مــن قبــل اجلمــارك بالغرامــة املذكــورة يف دعــواه مبوجــب قــرار 
اللجنــة اجلمركيــة بـــ........ رقــم ..........لعــام 1425هـــ وال أعلم له أمالكًا 
ظاهــرة هكــذا قــرر  وأجــاب ثانيــًا منــدوب وزارة املاليــة قائــاًل صحيــح 
مــا ذكــره مدعــي اإلعســار مــن أنــه مت احلكــم عليــه بالقــرار الــوزاري 
املشــار إليــه بالغرامــة املذكــورة التــي يكــون اســتيفائها يكــون لصالــح 
بيــت املــال ) خزينــة الدولــة ( فصحيــح وال أعلــم لــه أمــالكًا ووزارة املالية 
تشــترط أن ال يترتــب علــى إثبــات إعســاره إعفــاؤه مــن الغرامــة بــل تظــل 
ــة  ــرادات الدول ــًا لنظــام إي ــه حلــني إســقاطها بإجــراء نظامــي وفق يف ذمت
1431/11/17هـــ  وتاريــخ   359 رقــم  الــوزراء  مجلــس  بقــرار  الصــادر 
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كمــا أطلــب عــدم احلكــم علــى بيــت املــال بدفــع الغرامــة ألن الغرامــة 
مســتحقة أصــاًل لصالــح بيــت املــال هكــذا أجــاب وقــد جــرى االطــالع 
علــى اإلذن بســماع دعــوى اإلعســار باألمــر الســامي الكــرمي رقــم..........
وتاريــخ 1431/06/11هـــ املتضمــن املوافقــة علــى نظــر دعــوى اإلعســار   
كمــا ســبقت الكتابــة للجهــات املعنيــة لإلفــادة مبــا لديهــم عــن أمــوال 
وممتلــكات املذكــور فــورد خطــاب مديــر كهربــاء منطقــة جنــران 
رقــم ..........يف 1431/01/07هـــ املتضمــن أنــه ال يوجــد لــدى املذكــور 
اشــتراكات كمــا ورد خطــاب أمــني منطقــة جنــران رقــم .......... يف 
مبدينــة  املنــح  للمذكــور  يســبق  لــم  أنــه  املتضمــن  1432/01/06هـــ 
جنــران أرض ســكنية كمــا اتضــح وجــود رخصــة مكتــب مقــاوالت 
عامــة باســمه حالتهــا ملغــاة  كمــا ورد خطــاب األمــني العــام بالغرفــة 
التجاريــة الصناعيــة بنجــران رقــم .......... يف 1431/01/01هـــ املتضمــن 
أنــه ليــس للمذكــور أي نشــاط جتــاري أو اشــتراك مســجل لديهــم كمــا 
ورد خطــاب مديــر عــام اإلدارة العامــة لشــؤون الزراعــة مبنطقــة جنــران 
رقــم ..........يف 1432/01/16هـــ املتضمــن عــدم اســتفادة املذكور أرض 
زراعيــة مبنطقــة جنــران كمــا ورد خطــاب مديــر إدارة مــرور منطقــة 
الســيارات  صحيفــة  وشــفعه  1432/01/02هـــ  يف  رقــم..........  جنــران 
املتضمنــة أن املذكــور ال ميتلــك أي ســيارة كمــا ورد خطــاب مديــر 
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بأبهــا رقــم ..........يف 1433/06/14هـــ 
واملتضمــن أن ملدعــي اإلعســار حســاب جــاري مبصــرف ........ ورصيــده 
صفــر وعضويــة حــواالت مبصــرف ........ وعضويــة حــواالت ببنــك البــالد 
أ . هـــ وبطلــب البينــة مــن املدعــي أحضــر للشــهادة وأدائهــا كاًل من ........ 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........، و........ ســعودي 



181

اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ و ........ ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ فشــهد كل واحــد منهــم مبفــرده 
قائــاًل إننــي أعــرف املدعــي وأشــهد هلل تعالــى أنــه معســر وليــس لديــه 
عمــل وال ميلــك مــا يســدد بــه الغرامــات املترتبــة عليــه هكــذا شــهدوا 
وجــرى تعديلهــم مــن قبــل  ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدني 
رقــم ........ و ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ 
فبنــاء علــى مــا تقــدم ولصــدور اإلذن بســماع دعــوى إعســار املدعــي 
وملــا جــاء يف شــهادة الشــهود املعدلــني التعديــل الشــرعي وملــا جــاء يف 
إجابــات اجلهــات املعنيــة ولقولــه تعالــى ))وإن كان ذو عســرة فنظــرة إلــى 
ميســرة (( وبنــاء علــى املــادة 8/231 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية فقــد 
ثبــت لــدي إعســار املدعــي وأمــرت بتنظيــم ذلــك يف صــك شــرعي يرفــق 
باملعاملــة وترفــع حملكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم وبــاهلل التوفيــق، 
آلــه و صحبــه وســلم. حــرر يف  نبينــا محمــد وعلــى  وصلــى اهلل علــى 

1433/7/21هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد  ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق1433/11/30 هـــ 
وردتنــا املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف برقــم 332117056 وتاريــخ 
يف   33446890 رقــم  املالحظــة  قــرار  وبرفقهــا  1433/11/27هـــ 
1433/11/08هـــ واملتضمــن وحيــث ســبق دراســة الصــك وصورة ضبطه 
وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى مــا أجــراه فضيلتــه بنــاًء علــى قرارنــا رقم 
ــة  ــة لفضيل )33388161( وتاريــخ 1433/08/21هـــ  تقــرر إعــادة املعامل
حاكمهــا ملالحظــة أن فضيلتــه لــم يــدون قــرار الدائــرة املرفــق واملشــار 
إليــه أعــاله بضبــط القضيــة ثــم يلحــق  بالصــك  حســب املتبــع فعلــى 
فضيلتــه مالحظــة مــا ذكــر  وإكمــال الــالزم   واهلل املوفــق  وصلــى 
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اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم ( قاضــي اســتئناف  ..........
ختمــه وتوقيعــه وقاضــي اســتئناف ........ ختمــه وتوقيعــه ورئيــس الدائــرة 
........ ختمــه وتوقيعــه عليــه أجيــب أصحــاب الفضيلــة بــأن القــرار الســابق 
رقــم 33388161 وتاريــخ 1433/08/21هـــ املتضمــن )وبدراســة الصــك 
ــة  ــة حاكمهــا ملالحظــة أن املعامل ــة تقــرر إعادتهــا لفضيل وأوراق املعامل
ليــس بهــا صــورة ضبــط للدعــوى والبــد مــن ذلــك لتدقيــق احلكــم فعلــى 
الــالزم واهلل املوفــق( قاضــي  فضيلتــه مالحظــة مــا ذكــر وإكمــال 
اســتئناف ........ ختمــه وتوقيعــه وقاضــي اســتئناف ........ ختمــه وتوقيعــه 
ورئيــس الدائــرة ........ ختمــه وتوقيعــه وعليــه فقــد أكمــل الــالزم وأمــرت 
وبــاهلل  املتبــع   حســب  االســتئناف   حملكمــة  املعاملــة  كامــل  برفــع 
التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر 

يف  1433/11/30هـــ.
ويف جلســة أخــرى يــوم األربعــاء املوافــق 1434/03/18 هـــ وردتنا املعاملة 
 3410775 رقــم  القــرار  وبرفقهــا  بعســير  االســتئناف  محكمــة  مــن 
يف 1434/01/13هـــ واملتضمــن )وحيــث ســبق دراســة الصــك وصــورة 
ــه وأحلقــه  ــه فضيلت ــى مــا أجــاب ب ــة وباالطــالع عل ضبطــه وأوراق املعامل
بالصــك وصــورة ضبطــه بنــاء علــى قرارنــا رقــم )33446890( وتاريــخ 
1433/11/08هـــ تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر(  
قاضــي اســتئناف ........ ختمــه وتوقيعــه وقاضــي اســتئناف ........ ختمــه 
........ ختمــه وتوقيعــه وللبيــان جــرى إثباتــه  وتوقيعــه ورئيــس الدائــرة 
ــى  ــا محمــد وعل ــى نبين ــى اهلل عل ــاهلل التوفيــق، وصل ــى ال يخفــى  وب حت

ــه وســلم . حــرر يف  1434/03/18 هـــ ــه وصحب آل
احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الرابعــة لتدقيــق 
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القضايــا اجلزائيــة مبحكمــة االســتئناف  مبنطقــة عســير علــى املعاملــة 
الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامة بنجــران برقم 332117056 
وتاريــخ 1434/2/3هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلـــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ/ ........ برقــم 33350955  وتاريــخ 1433/7/21هـــ 
اخلــاص بدعــوى/ يف )طلــب إثبــات إعســار( علــى الصفــة املوضحــة يف 
الصــك املتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه وحيــث 
ســبق دراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة وباالطــالع علــى مــا 
أجــاب بــه فضيلتــه وأحلقــه بالصــك وصــورة ضبطــه بنــاًء علــى قرارنــا رقــم 
)33446890( وتاريــخ 1433/11/8هـــ. تقــررت املوافقــة علــى احلكــم 
بعــد اإلجــراء األخيــر واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه 

وصحبــه وســلم .
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: 33429665 تاريُخه: 1433/10/17هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 1175

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34281366 تاريخه: 1434/7/26هـ

إعســار - ســجن املديــن اســتظهارًا حلالــه - إفــادة الدوائــر واملؤسســات 
املاليــة بإعســار املديــن - شــهادة الشــهود العــدول - بينــة علــى إعســار 

املديــن - إثبــات إعســار املديــن وعلــى الدائــن انظــاره إلــى ميســرة .

قوله تعالى }َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة{.

ادعــى املدعــي املقيــم )املديــن( يف مواجهــة املدعــى عليــه )الدائــن( بأنــه 
حكــم عليــه مبوجــب صــك شــرعي بدفــع مبلــغ مالــي للمدعــى عليــه 
)الدائــن(، و أنــه ســجن بســبب ذلــك خمــس ســنوات تقريبــًا وقــرر عجــزه 
عــن ســداد هــذا املبلــغ وطلــب إثبــات إعســاره يف مواجهــة الدائــن، قــرر 
املدعــى عليــه صحــة الديــن مبوجــب الصــك املذكــور كمــا قــرر أنــه ال 
يعلــم عــن فقــر املدعــي و أنــه ال يوافــق علــى إثبــات إعســاره، جــرى ســؤال 
املدعــى عليــه هــل يعلــم أمــوااًل للمدعــي )املديــن(، قــرر املدعــى عليــه 
أنــه ال يعلــم أمــوااًل للمدعــي، وردت إفــادة مؤسســه النقــد بعــدم وجــود 
أرصــده أو حــواالت للمدعــى، أحضــر املدعــي ثالثــة شــهود فشــهدوا 
علــى صحــة دعــواه و أنــه ال توجــد للمدعــى أمــوال ثابتــة أو منقولــة يف 
الســعودية أو بلــده، جــرى تعديــل الشــهود، صــدر احلكــم بإثبات إعســار 
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املدعــي )املديــن( وأن علــى املدعــى عليــه )الدائــن( إنظــاره إلــى ميســرة، 
محكمــة  مــن  احلكــم  احلكم،صــدق  علــى  عليــه  املدعــى  اعتــرض 

االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ... مســاعد رئيــس احملكمــة اجلزائيــة 
الســاعة  1433/10/15هـــ  األحــد  اليــوم  هــذا  ففــي  املنــورة  باملدينــة 
احلاديــة والنصــف افتتحــت بنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة 
وتاريــخ    )1175( برقــم  املنــورة  باملدينــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس 
وتاريــخ   )31/3582( برقــم  باحملكمــة  واملقيــدة  1431/02/19هـــ 
... ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي  1431/02/19هـــ وفيهــا حضــر 
رقــم )...( وادعــى يف مواجهــة احلاضــر معــه ...مصــري اجلنســية مبوجــب 
رخصــة اإلقامــة  رقــم )...( بصفتــه وكيــاًل عــن ...بالوكالــة رقــم )129( 
وتاريــخ 1429/02/23 الصــادرة مــن ...كاتــب العــدل املكلــف يف وزارة 
التجــارة والصناعــة بالريــاض املخــول لــه فيهــا حــق املرافعــة واملدافعــة 
واملخاصمــة والصلــح واإلقــرار والتنــازل واســتالم املبالــغ واملســتندات 
واألوراق الرســمية ومراجعــة كافــة الدوائــر احلكوميــة ذات العالقــة 
قائــاًل يف دعــواه عليــه ســبق وأن حكــم علــّي ملــوكل هــذا احلاضــر معــي 
مببلــغ  ســبعمائة وســتة وســبعني ألفــًا وســبعمائة وثمانيــة عشــر ريــال 
وتاريــخ   10/14 برقــم  منكــم  الصــادر  الصــك  مبوجــب   )776718(
1430/02/14 وقــد عجــزت عــن ســداد هــذا املبلــغ أو شــيئًا منــه بســبب 
فقــري وإعســاري وســجنت مــن تاريــخ 1428/06/18هـــ بســبب هــذا 
املبلــغ ومــا زلــت ســجينًا حتــى اآلن وليــس لــدي مــا أســتطيع الســداد منــه 
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ال ثابــت وال منقــول لــذا أطلــب إثبــات إعســاري يف حــق مــوكل املدعــى 
عليــه هــذه دعــواي، وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة أجــاب بقولــه مــا 
ذكــره املدعــي مــن احلكــم ملوكلــي عليــه باملبلــغ الــذي ذكــر مبوجــب 
الصــك الــذي ذكــر وســجنه بســبب ذلــك وعــدم ســداده لشــيء منــه حتــى 
اآلن فهــذا كلــه صحيــح وأمــا مــا ذكــره مــن فقــره وإعســاره فأنــا ال 
ــى دعــوى اإلعســار يف حــق  ــك شــيئًا وال أوافــق املدعــي عل ــم عــن ذل أعل
موكلــي هــذه إجابتــي فســألت املدعــي عليــه وكالــة هــل يعلــم للمدعــي 
مــااًل ثابتــًا أو منقــواًل يف اململكــة أو يف بلــده أو غيــره فقــال ال أعلــم عــن 
ذلــك شــيئًا هــذا وقــد طلبنــا اإلستفســار عــن  أمــوال املدعــي فوردنــا إفادة 
مؤسســة النقــد العربــي رقــم )208( وتاريــخ 1432/01/19هـــ املتضمنــة 
أن للمدعــي حســاب يف بنــك ........ وحســاب يف بنــك ........ ورصيدهــا 
صفــر كمــا تلقــت املؤسســة إجابــة باقــي البنــوك ومفادهــا عــدم وجــود 
أيــة أرصــدة أو حســابات أو حــواالت لديهــم أو لــدى فروعهــم العاملــة 
ــة  ــة مــن املدعــي قــال لــدي بين باململكــة تخــص املذكــور وبطلــب البين
فأحضر ...مصري اجلنسية مبوجب رخصة اإلقامة رقم )...( و ...مصري 
اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم )...( و ...مصــري اجلنســية مبوجــب 
رخصــة اإلقامــة رقــم )...( وباستشــهادهم شــهد كل واحــد منهــم مبفرده 
قائــاًل إننــي أعــرف املدعــي ...معرفــة تامــة وهــو فقيــر ومعســر مبــا عليــه 
مــن ديــن وليــس لــه مــال ال ثابــت وال منقــول ال يف اململكــة وال يف بلــده 
مصــر وال يف أي مــكان وأشــهد أنــه فقيــر ومعســر مبــا عليــه مــن ديــن 
هكــذا شــهد كل واحــد منهــم وبعــرض الشــهود الثالثــة  وشــهادتهم 
علــى املدعــى عليــه الوكيــل قــال ال أعــرف الشــهود وال أقــول فيهــم شــيئًا 
وبطلــب بينــة التعديــل مــن املدعــي لشــهوده أحضــر ...مصــري اجلنســية 
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مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ) ...( و ...مصــري اجلنســية مبوجــب رخصــة 
اإلقامــة رقــم )...( و ...ســوري اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم)...( 
وباستشــهادهم شــهد كل واحــد منهمــا قائــاًل أشــهد هلل عــز وجــل بــأن 
كل واحــد مــن الشــهود الثالثــة وهــم ... و ... و ......عــدل ثقــة أمانــة و 
ديانــة هكــذا شــهدا فبنــاًء علــى مــا تقــدم مــن ســماع الدعــوى واإلجابــة 
ومبــا أن املدعــى عليــه صــادق علــى دعــوى املدعــي مــن أنــه مــدان لــه مببلغ 
ســبعمائة وســتة وســبعني ألفــًا وســبعمائة وثمانيــة عشــر ريــال )776718( 
مبوجــب الصــك املشــار إليــه وأنــه لــم يســدد مــن هــذا املبلــغ شــيء وأنــه 
ــك وحيــث أفــادت مؤسســة النقــد بعــدم وجــد أمــوال  ســجني بســبب ذل
ــة  ــة أو حــواالت لديهــم أو لــدى فروعهــم العامل للمدعــي أو أرصــدة مالي
مــن  املدعــى عليــه ســجني  ونظــرَا ألن  املذكــور  تخــص  اململكــة  يف 
تاريــخ 1428/06/18هـــ بســبب املبلــغ املشــار إليــه ونظــرًا إلــى أن املدعــى 
عليــه أثبــت إعســاره بشــهوده الثالثــة املعدلــني طبــق القاعــدة الشــرعية 
وملجمــوع مــا تقــدم فقــد ثبــت لــدي إعســار املدعــى عليــه ...مبــا عليــه مــن 
ديــن وعلــى دائنــة إنظــاره إلــى ميســرة لقولــه تعالى )) وإن كان ذو عســرة 
فنظــرة إلــى ميســرة (( هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبإعــالن احلكــم 
علــى املدعــى عليــه الوكيــل قــرر عــدم قناعتــه باحلكــم وطلــب رفعــه 
ــة وأقفلــت اجللســة يف  إلــى محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضي
متــام الســاعة الواحــدة ظهــرًا وعلــى مــا تقــدم حصــل التوقيــع وصلــى اهلل 
وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه حــرر يف 1433/10/15هـــ 
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد:- 
محكمــة  يف  األولــى  اجلزائيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  منــا  جــرى  فقــد 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن 
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ــورة برقــم 341362431  ــة املن ــة باملدين ــة رئيــس احملكمــة اجلزائي فضيل
وتاريــخ 1434/7/8 هـــ املرفــق بهــا الصــك الشــرعي رقــم  33429665  
وتاريــخ 1433/10/17هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ / ... القاضــي يف 
احملكمــة اجلزائيــة باملدينــة املنــورة ، املتضمــن دعــوى... وكالــة ضــد/ 
... مصــري اجلنســية املتهــم بقضيــة حقوقيــة احملكــوم فيــه مبــا دون 
باطنــه. وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة قررنــا 
املوافقــة علــى احلكــم، واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

ــى آلــه وصحبــه وســلم. وعل
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: 33479731  تاريُخه: 1433/12/27هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33611080

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
3421069  تاريخه: 1434/1/24هـ

إعســار - طلــب إثبــات إعســار يف دفــع ديــة - بحــث وحتــري عــن أمــوال 
مدعــي اإلعســار- إحضــار ثاثــة شــهود علــى إثبــات دعــوى اإلعســار - 
حكــم علــى املدعــى عليــه بإنظــار مدعــي اإلعســار إلــى حــن ميســرة - 

احلكــم بثبــوت إعســار مقيــم غيــر مواطــن يف ديــة قتــل اخلطــأ .

ُقــوا  قولــه تعالــى } َوِإْن َكاَن ُذو ُعْســَرٍة َفَنِظــَرٌة ِإَلــى َمْيَســَرٍة َوَأْن َتَصَدّ
َخْيــٌر َلُكــْم ِإْن ُكْنُتــْم َتْعَلُمــوَن {

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليهمــا أصالــة ووكالــة ومضمــون الدعــوى 
أن املدعــي تســبب يف وفــاة مــورث املدعــى عليهــم أصالــة وقــدر نســبة 
اخلطــأ 75% وصــدر عليــه حكــم يتضمــن تســليم الورثــة املدعــى عليهــم 
مبلغــًا وقــدره مائــة وخمســة وعشــرون ألــف ريــال وأنــه ال يســتطيع ســداد 
املبلــغ احملكــوم بــه وطلــب إثبــات إعســاره واحلكــم علــى الورثــة بإنظــاره 
إلــى حــني ميســرة، أجــاب املدعــى عليهمــا باملصادقــة على الدعوى ســوى 
ــه، جــرى التحــري عــن أمــوال مدعــي  ــم لهمــا ب إعســار املدعــي فــال عل
اإلعســار فلــم يظهــر وجــود أمــوال ميكــن الســداد منهــا، مت إحضــار 
لألســباب  الدعــوى،  صحــة  علــى  شــهدوا  تعديلهــم  مت  شــهود  ثالثــة 
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املرصــودة يف نــص احلكــم ولقولــه تعالــى:} َوِإْن َكاَن ُذو ُعْســَرٍة َفَنِظــَرٌة 
ُقــوا َخْيــٌر َلُكــْم ِإْن ُكْنُتــْم َتْعَلُمــوَن{ صــدر احلكــم  ِإَلــى َمْيَســَرٍة َوَأْن َتَصَدّ
بثبــوت اإلعســار وأنظــار املدعــي إلــى حــني ميســرة، قــرر املدعــى عليهمــا 
عــدم القناعــة، مت تصديــق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف بالقصيــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بعنيــزة وبنــاء علــى املعاملــة احملالة لنــا من فضيلة رئيس احملكمة العامة 
بعنيــزة برقــم 33611080 وتاريــخ 1433/10/18هـــ  املقيــدة باحملكمــة 
برقــم 331620471 وتاريــخ 1433/08/27هـــ حضــر ........ باكســتاني 
اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم وادعــى علــى احلاضريــن معــه 
األول ........ مصــري اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ........ بصفتــه 
أوالدهــا  علــى  نفســها وبصفتهــا وصيــة  عــن  أصالــة   .... عــن  وكيــال 
مبوجــب التوكيــل اخلــاص الصــادر مــن جمهوريــة مصــر العربيــة وزارة 
العــدل مصلحــة الشــهر العقــاري والتوثيــق مكتــب التوثيــق النموذجــي 
بالــوراق مبحضــر التصديــق رقــم.......... لســنة 2012م واملصدقــة مــن 
اجلهــات املختصــة يف مصــر واململكــة وبصفتــه وكيــال عــن .... مبوجــب 
التوكيــل اخلــاص الصــادر مــن جمهوريــة مصــر العربيــة وزارة العــدل 
مصلحــة الشــهر العقــاري والتوثيــق مكتــب التوثيــق النموذجــي بالــوراق 
مبحضــر التصديــق رقــم .......... لســنة 2012م واملصدقــة مــن اجلهــات 
مبوجــب   ........ عــن  وكيــال  وبصفتــه  واململكــة  مصــر  يف  املختصــة 
التوكيــل اخلــاص الصــادر مــن جمهوريــة مصــر العربيــة وزارة العــدل 
مصلحــة الشــهر العقــاري والتوثيــق مكتــب التوثيــق النموذجــي بالــوراق 
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مبحضــر التصديــق رقــم .......... لســنة 2012م واملصدقــة مــن اجلهــات 
مبوجــب   ........ عــن  وكيــال  وبصفتــه  واململكــة  مصــر  يف  املختصــة 
التوكيــل اخلــاص الصــادر مــن جمهوريــة مصــر العربيــة وزارة العــدل 
مصلحــة الشــهر العقــاري والتوثيــق مكتــب التوثيــق النموذجــي بالــوراق 
مــن اجلهــات  ..........لســنة 2012م واملصدقــة  التصديــق رقــم  مبحضــر 
مبوجــب   ........ عــن  وكيــال  وبصفتــه  واململكــة  مصــر  يف  املختصــة 
التوكيــل اخلــاص الصــادر مــن جمهوريــة مصــر العربيــة وزارة العــدل 
مصلحــة الشــهر العقــاري والتوثيــق مكتــب التوثيــق النموذجــي بالــوراق 
اجلهــات  مــن  التصديــق رقم3..........لســنة 2012م واملصدقــة  مبحضــر 
املختصــة يف مصــر واململكــة والثانــي ........ مصــري باإلقامــة رقــم ........ 
ــة عــن نفســه وبصفتــه وكيــال عــن كل مــن أوالد ........ مبوجــب  أصال
التوكيــل اخلــاص الصــادر مــن جمهوريــة مصــر العربيــة وزارة العــدل 
مصلحــة الشــهر العقــاري والتوثيــق مكتــب التوثيــق النموذجــي بالــوراق 
مبحضــر التصديــق رقم..........لســنة 2011 ب لســنة 2012م واملصدقــة 
مــن اجلهــات املختصــة يف مصــر واململكــة وموكلــو املدعــي واملدعــي 
أصالــة وموكلــوه هــم ورثــة مبوجــب اإلعــالم الشــرعي رقــم ..........لســنة 
2011م الصــادر مــن جمهوريــة مصــر العربيــة محكمــة الــوراق لشــؤون 
األســرة بتاريــخ 2011/12/19م مصــدق مــن اجلهــات املختصــة يف مصــر 
واململكــة واملتضمــن وفــاة وانحصــار إرثــه يف زوجتــه وبناتــه وإخوانــه 
األشــقاء حــرر املدعــي دعــواه قائــال بلغــة عربيــة مفهومــة صــدر الصــك 
املتضمــن  مــن محكمــة عنيــزة  رقــم 33363344 يف 1433/7/30هـــ 
حكمكــم علــي بــأن أدفــع مبلغــا قــدره مائتــان وخمســة وعشــرون ألــف 
ــويف يف 1432/12/9هـــ يف حــادث مــروري  ــذي ت ــة املتوفــى ال ــال لورث ري
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أدنــت فيــه بنســبة خمســة وســبعني باملائــة مــن اخلطــأ وقــد اكتســب 
احلكــم القطعيــة وأنــا ســجني منــذ وقــوع احلــادث يف 1432/12/9هـــ  
وليــس لــدي مــال ثابــت وال منقــول أســدد بــه شــيئا مــن املبلــغ احملكــوم 
بــه أطلــب إثبــات إعســاري واحلكــم علــى الورثــة املذكوريــن بإنظــاري 
إلــى ميســرة هــذه دعــواي وبســؤال املدعــى عليهمــا أصالــة ووكالــة عــن 
دعــوى املدعــي أجــاب كل واحــد منهمــا بقولــه كل ماذكــره املدعــي 
ــه هكــذا أجــاب كل  ــم عن ــا ال نعل يف دعــواه صحيــح إال اإلعســار فإنن
واحــد منهمــا ويف جلســة أخــرى حضــر مدعــي اإلعســار كمــا حضــر 
وقــد كنــا  اآلخــر  عليــه  املدعــى  ولــم يحضــر  عليــه وكالــة  املدعــى 
خاطبنــا مؤسســة النقــد العربــي للتأكــد مــن أرصــدة مدعــي اإلعســار 
يردنــا  ولــم  مبوجــب خطابنــا رقــم 331848230 يف 1433/10/21هـــ 
كمــا  اإلعســار  مدعــي  حضــر  أخــرى  جلســة  ويف  اآلن  حتــى  إفــادة 
حضــر املدعــى عليــه وكالــة واملدعــى عليــه أصالــة ووكالــة وقــد وردنــا 
خطــاب مؤسســة النقــد رقــم ..........يف 1433/12/9هـــ املتضمــن عــدم 
وجــود أيــة أرصــدة أو حســابات لــدى البنــوك العاملــة باململكــة تخــص 
مدعــي اإلعســار انتهــى وقــد طلبــت مــن املدعــي البينــة علــى إعســاره  
فأحضــر كال مــن ........ باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة 
رقــم ........ وعمــره 55 ســنة و ........ باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصــة 
اإلقامــة رقــم ........ وعمــره 24ســنة و ........ باكســتاني اجلنســية مبوجــب 
رخصــة اإلقامــة رقــم ........ وعمــره 52ســنة وشــهد كل واحــد منهمــا 
املعرفــة اخلاصــة مبدعــي  أهــل  مــن  إننــي  قائــال  بلغــة عربيــة مفهومــة 
اإلعســار .......... وأشــهد بأنــه معســر ال مــال لديــه ثابــت أو منقــول وال 
يســتطيع دفــع املبلــغ احملكــوم بــه ولــه يف الســجن أكثــر مــن ســنة وهــو 
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عاجــز وفقيــر وال يســتطيع الســداد هكــذا شــهد كل واحــد منهــم بلغــة 
عربيــة مفهومــة واضحــة وبعــرض شــهادتهم علــى املدعــى عليهمــا أصالــة 
ووكالــة قــاال إننــا ال نعــرف الشــهود وال نطعــن فيهــم وال نعلــم عمــا جــاء 
يف شــهادتهم هكــذا قــرر كل واحــد منهمــا وجــرى تعديــل الشــهود 
مــن قبــل ........ باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ........ 
و........ باكســتاني اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ........ وشــهد 
املعــدالن بقــول كل واحــد منهمــا بلغــة عربيــة مفهومــة أشــهد بــأن جميــع 
الشــهود املذكوريــن ثقــات وعــدول هكــذا شــهد كل واحــد منهمــا 
فطلبــت مــن مدعــي اإلعســار اليمــني علــى إعســاره اســتظهارا فحلــف 
قائــال واهلل العظيــم إننــي معســر وعاجــز وفقيــر وليــس عنــدي مــال وال 
أســتطيع دفــع املبلــغ املذكــور احملكــوم بــه علــي هكــذا حلــف مدعــي 
اإلعســار وقــد اطلعــت علــى  صــك احلكــم فوجدتــه كمــا ذكــر املدعــي 
فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن دعــوى مدعــي اإلعســار وملصادقــة املدعــى 
عليهمــا علــى الدعــوى ســوى اإلعســار فقــد قــررا عــدم علمهمــا عنــه وملــا 
جــاء يف إفــادة مؤسســة النقــد مــن عــدم وجــود أرصــدة ملدعــي اإلعســار 
وألن مدعــي اإلعســار مضــى لــه أكثــر مــن ســنة يف الســجن ممــا يــدل 
علــى عجــزه عــن الســداد خاصــة أنــه مــن العمالــة الوافــدة التــي قدمــت 
للبحــث عــن الــرزق والتــي يغلــب عليهــا الفقــر وملــا أحضــره املدعــي مــن 
البينــة املعدلــة التــي شــهدت بإعســاره وألنــه أدى اليمــني اســتظهارا علــى 
ــى ميســرة( وملــا  ــى )وإن كان ذو عســرة فنظــرة إل ــه تعال إعســاره ولقول
تقــدم كلــه فقــد ثبــت لــدي إعســار مدعــي اإلعســار عــن دفــع املبلــغ 
املذكــور احملكــوم عليــه بدفعــه للورثــة املذكوريــن وحكمــت علــى 
الورثــة املذكوريــن بإنظــاره إلــى ميســرة وبعــرض احلكــم علــى املدعــى 
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عليهمــا أصالــة ووكالــة قــررا عــدم القناعــة بــه وطلبــا رفــع احلكــم إلــى 
محكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة وبــاهلل التوفيق وصلى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1433/12/27هـ.
األولــى  الدائــرة  نحــن قضــاة  اطلعنــا  فقــد   ... وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
القصيــم  مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  اجلزائيــة  القضايــا  لتدقيــق 
علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة مبحافظــة 
لدينــا  واملقيــدة  /1434هـــ؛   1  /  7 وتاريــخ  برقــم331620471  عنيــزة 
برقــم 3491269 وتــــــاريخ 1434/1/12هـــ؛ املـــــــرفق بهــا الصــك رقـــــــــم 
ــخ 1433/12/27هـــ؛ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ/  33479731 وتاريــــــ
........ القاضــي باحملكمــة ........ ؛ اخلــاص بدعــوى ........ )باكســتاني 
اجلنســية( اإلعســار مبواجهــة غرمييــه وهمــا كل مــن/ 1-........ )مصــري 
حكــم  القــرار  تضمــن  وقــد  اجلنســية(  )مصــري  اجلنســية(2-........ 
فضيلتــه بثبــوت إعســار املدعــي علــى النحــو املفصــل فيــه، وبدراســة 
القــرار وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم 
مــع تنبيــه فضيلتــه بــأن يفهــم املطالبــني بالديــة أن لهــم مطالبــة املتســبب 
يف وفــاة مورثهــم يف بلــده ، واهلل املوفــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم.
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: 34165422   تاريُخه: 1434/3/17هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33501808

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34240987  تاريخه: 1434/06/14هـ

إعســار- مطالبــة املدعــي بإثبــات اإلعســار- وجــود غرمــاء للمدعــي مت 
إدخالهــم يف الدعــوى- مصادقــة املدعــى عليهــم علــى الدعــوى ســوى 
اإلعســار- التحــري وثبــوت اإلعســار- شــهادة الشــهود العــدول بإعســار 
املدعــي- احلكــم بثبــوت إعســار املدعــي وإلــزام املدعــى عليهــم بإنظــاره 

حلــن ميســرة .

ُقــوا  قولــه تعالــى: } َوِإْن َكاَن ُذو ُعْســَرٍة َفَنِظــَرٌة ِإَلــى َمْيَســَرٍة َوَأْن َتَصَدّ
َخْيــٌر َلُكــْم ِإْن ُكْنُتــْم َتْعَلُمــوَن {

ادعــى املدعــي وكالــة بــأن يف ذمــة موكلــه للمدعــى عليهــم مبالــغ ماليــة 
مبوجــب أحــكام صــدرت بحــق موكلــه مبينــة تفصيــاًل يف نــص القضية 
وأنــه ال يســتطيع ســداد هــذه األمــوال كونــه معســرًا كمــا أن لــه غرمــاء 
كثــر غيــر املدعــى عليــه وطلــب إثبــات إعســار موكلــه، أجــاب املدعــى 
عليهــم بعــدم علمهــم عــن إعســار املدعــي كمــا أجــاب أحدهــم بعــدم 
املصادقــة علــى إعســاره، مت البحــث والتحــري عــن أمــوال املدعــي فلــم 
يظهــر مــال ميكــن الســداد منــه، أحضــر املدعــي وكالــة ثالثــة شــهود مت 
تعديلهــم شــرعًا شــهدوا علــى صحــة الدعــوى، لألســباب املرصــودة يف 



196

نــص احلكــم ولقولــه تعالــى: }َوِإْن َكاَن ُذو ُعْســَرٍة َفَنِظــَرٌة ِإَلــى َمْيَســَرٍة 
َتْعَلُمــوَن{ صــدر احلكــم بثبــوت  ِإْن ُكْنُتــْم  َلُكــْم  َخْيــٌر  ُقــوا  َتَصَدّ َوَأْن 
إعســار املدعــي وإنظــاره إلــى حــني ميســره، قــرر املدعــى عليهــم القناعــة 
مــا عــدا واحــد فقــرر عــدم القناعــة، صــدر قــرار محكمــة االســتئناف 

باملنطقــة الشــرقية باملوافقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة العاّمــة 
مبحافظــة االحســاء وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة  مــن فضيلــة رئيــس 
وتاريــخ   33501808 برقــم  االحســاء  مبحافظــة  العامــة  احملكمــة 
وتاريــخ   331454520 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/08/03هـــ 
مبوجــب  اجلنســية  الســعودي   ........ املدعــي  حضــر  1433/08/03هـــ  
الســجل املدنــي رقــم ........ وكيــاًل عــن ........ الســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ........ وذلــك مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة 
جلــد  1430/02/13هـــ  وتاريــخ   ......... برقــم  الثانيــة  األحســاء  عــدل 
وادعــى  واملطالبــة  واملدافعــة  املخاصمــة  والتــي تخولــه يف  رقــم 2773 
علــى احلاضــر معــه ........ الســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ........ قائــاًل يف حتريــر دعــواه إن بذمــة موكلــي للمدعــى عليــه 
مبلــغ قــدره مائــة وواحــد وســبعون ألفــًا وخمســمائة ريــال هــي املتبقــي 
ــي مــن الصــك الصــادر منكــم برقــم  ــت يف ذمــة موكل ــغ الثاب مــن املبل
ســداد  مــن  موكلــي  عجــز  وقــد  1433/06/08هـــ  وتاريــخ   12/103
ــا شــيئًا ال قليــل  ــك مــن حطــام الدني ــه معســر ال ميل ــغ املتبقــي لكون املبل
وال كثيــر أطلــب  إثبــات إعســار  موكلــي وإعطائــه صــكًا يحتمــي 
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ــه أجــاب  ــى  املدعــى علي ــه مــن غرميــه  هــذه دعــواي  وبعــرض ذلــك عل ب
ــغ  ــه املبل ــة  مــن أن لــي بذمــة موكل ــاًل  إن مــا ذكــره املدعــي وكال قائ
املذكــور صحيــح ومــا ذكــره املدعــي وكالــة  مــن أن موكلــه معســر  
ال مــال لــه فــال علــم لــي بذلــك  وال مانــع لــدّي مــن إثبــات إعســار  املدعــي 
أصالــة  هــذه إجابتــي  ثــم جــرى ســؤال املدعــي وكالــة هل لــدى موكلك  
غرمــاء غيــر املدعــى عليــه فقــال نعــم وأطلــب رفــع اجللســة جلــرد الغرمــاء 
وإفادتكــم بأســماء الغرمــاء ومبالغهــم  وبنــاء علــى ذلــك ســيجري رفــع 
اجللســة لذلــك. ويف جلســة أخــرى   حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى 
عليــه وجــرى ســؤال املدعــي وكالــة هــل لــدى موكلــك غرمــاء غيــر 
املدعــى عليــه فقــال نعــم ففــي ذمــة موكلــي مبالــغ أخــرى لغرمــاء آخريــن 
ــغ قــدره »مائــة وســبعة  غيــر املدعــى عليــه وتفصيلهــا كمــا يلــي 1- مبل
وتســعون ألــف ريــال ثابتــة يف ذمــة موكلــي وذلــك مبوجــب قــرار مكتــب 
الفصــل يف منازعــات األوراق التجاريــة باألحســاء برقــم .........وتاريــخ 
1433/08/05هـــ  2- مبلــغ قــدره مائــة ألــف ريــال ثابتــة يف ذمــة موكلــي 
وذلك بــــموجب قــــرار مكــــتب الفصــــل يف منازعات األوراق التــجاريــــة 
ــغ قــدره ســبعة  باألحســاء برقــم ......... وتاريــخ 1433/08/05هـــ 3- مبل
وثالثــون ألــف ريــال ثابتــة يف ذمــة موكلــي وذلــك مبوجــب قــرار مكتــب 
الفصــل يف منازعــات األوراق التجاريــة باألحســاء برقــم .........وتاريــخ 
1433/07/13هـ 4- مبلغ قدره ســبعة عشــر ألفًا وخمســمائة ريال ثابتة 
يف ذمــة موكلــي وذلــك مبوجــب الصــك الصــادر مــن احملكمــة اجلزئيــة 
مبحافظــة األحســاء برقــم 33409414 وتاريــخ 1433/09/12هـــ وبنــاء 
علــى ذلــك ســيجري رفــع اجللســة إلبــالغ باقــي الغرمــاء باحلضــور ورفعــت 
اجللســة لذلــك. ويف جلســة أخــرى  حضــر مدعــي اإلعســار الســعودي 
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اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم وحضــر حلضــوره املدعــى عليهــم 
.........املذكــور هويتــه يف اجللســة املاضيــة كمــا حضــر ........ الســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ و ........  الســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ و ........ الســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ........ ولــم يحضــر املدخــل يف الدعــوى  وقــد متــت 
الكتابــة لقســم احملضريــن باحملكمــة مــن أجــل إبالغــه مبوعــد هــذه 
اجللســة مبوجــب كتابــي رقــم332098081  وتاريــخ 1433/11/23هـــ  
وبعــرض الدعــوى علــى أجــاب قائــاًل إن مــا ذكــره املدعــي يف أن بذمتــه 
لــي مبلــغ قــدره مائــة وســبعة وتســعون ألــف ريــال صحيــح ومــا ذكــره مــن 
ــيء  ــه فغيــر صحيــح فاملدعــي ليــس معســر وهــو مل ــه معســر ال مــال ل أن
ولكنــه يخفــي أموالــه وقــد ذكــر لــي مــرات عــدة أنــه ال يضــع أموالــه يف 
البنــك بــل يخفيهــا يف منزلــه لــذا أرفــض إثبــات إعســار املدعــي وأطلــب 
إلزامــه بدفــع املبلــغ الــذي بذمتــه لــي هــذه إجابتــي وبعــرض الدعــوى 
علــى أجابــا إن مــا ذكــره املدعــي مــن أن بذمتــه لنــا املبلغــني املذكوريــن 
يف الدعــوى صحيــح ومــا ذكــره مــن أنــه معســر ال مــال لــه فــال علــم 
لنــا بذلــك والــذي يظهــر لنــا أنــه ال مــال  عنــده هــذه إجابتنــا وبســؤال 
املدعــي عــن ذلــك قــال ال صحــة ملــا ذكــره املدعــى عليــه وإن كان يعلــم 
ــى أنــي ملــيء  لــي مــااًل فيلزمــه  بيانــه كمــا أنــه إن كان لديــه بينــة عل
فليحضرهــا وبســؤال املدعــى عليــه عــن ذلــك قــال إننــي ال أعــرف مــااًل 
ثابتــًا أو منقــواًل للمدعــي حتــى أقــوم بداللــة القضــاء عليــه  كمــا أنــه 
ال بينــة لــي علــى أنــه ملــيء هكــذا قــرر  فجــرى االطــالع علــى نتائــج 
البحــث والتحــري عــن أمــوال مدعــي اإلعســار املرفقــة  باملعاملــة مــن 
رئيــس مجلــس هيئــة ســوق املاليــة الرئيــس التنفيــذي برقم.........وتاريــخ 
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اســتثمارية  بيانــات  أي  وجــود  عــدم  »تبــني  ونصهــا  1433/07/13هـــ 
للمذكــور كمــا بتاريــخ 1433/06/29هـــ  »ومــن مديــر مــرور محافظــة 
األحســاء برقــم ......... وتاريــخ 1433/06/22هـــ ونصهــا« هــذا الشــخص 
برقــم  األحســاء  محافظــة  جــوازات  مديــر  ومــن  ســيارة«  أي  ميتلــك  ال 
......... وتاريــخ 1433/06/23هـــ ونصهــا »ال يوجــد مكفولــني لصاحــب 
العمــل املوضــح رقــم بطاقتــه« ومــن مديــر فــرع وزارة التجــارة والصناعــة 
باألحســاء برقــم .........وتاريــخ 1433/06/22هـــ ونصهــا »نفيدكــم أنــه 
ــه  باالســتعالم عــن طريــق احلاســب اآللــي اتضــح أن املذكــور ليــس لدي
ســجالت جتاريــة حتــى تاريخــه« ومــن مديــر فــرع وزارة الزراعــة بالهفــوف 
برقــم ......... وتاريــخ 1433/06/25هـــ ونصهــا نفيدكــم بأنــه مت البحــث  
املذكــور  اســم  علــى  يعثــر  ولــم  العالقــة  ذات  األقســام  ســجالت  يف 
ضمنهــا« ومــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي برقــم ......... وتاريــخ 
لــدى  لــه عــدة حســابات األول  املدعــو  بــأن  1433/08/24هـــ ونصهــا 
بنــك ........ رقــم ........ ونــوع احلســاب مقفــل والرصيــد صفــر الثانــي لــدى 
البنــك ........ رقــم ........ ونــوع احلســاب مغلــق والرصيــد صفــر الثالــث لدى 
ــال  ــوع احلســاب جــاري والرصيــد 295/70 ري البنــك ........ رقــم ........ ون
مديــن والرابــع لــدى بنــك ........ رقــم ........ ونــوع احلســاب حســاب حوالــه 
والرصيــد صفــر واخلامــس لــدى بنــك ........ رقــم ونــوع احلســاب جــاري 
رقــم   ........ البنــك  لــدى  والســادس  مديــن  36،2368ريــال  والرصيــد 
........ ونــوع احلســاب جــاري والرصيــد صفــر والســابع لــدى البنــك ........ 
رقــم ........ ونــوع احلســاب والرصيــد صفــر كمــا أن البنــك ........ أفــاد 
بوجــود قــرض باســم املذكــور  برصيــد 55860،86ريــال مديــن كمــا 
أفــاد البنــك بوجــود بطاقتــني ائتمانيتــني باســم املذكــور األولــى برصيــد 
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ــال  مديــن كمــا  ــة برصيــد 3223،63 ري ــال مديــن والثاني 5254،03ري
تلقــت املؤسســة إجابــات باقــي البنــوك ومفادهــا عــدم وجــود أيــة أرصــدة 
أو حســابات لديهــم أو لــدى فروعهــم العاملــة باململكــة«  وبعــرض نتائــج 
البحــث والتحــري علــى املدعــى عليــه قــال إن املدعــي يخفــي أموالــه لــذا 
جــاءت نتائــج البحــث والتحــري عنــه ســلبية هكــذا قــرر فســألت املدعــي 
هــل لديــك بينــة علــى إعســــارك فقــــال نــــعم وأطلــب رفــــع حســاب حوالــه 
والرصيــد صفــر واخلامــس لــدى بنــك ........ رقــم ونــوع احلســاب جــاري 
رقــم   ........ البنــك  لــدى  والســادس  مديــن  36،2368ريــال  والرصيــد 
........ ونــوع احلســاب جــاري والرصيــد صفــر والســابع لــدى البنــك ........ 
رقــم ........ ونــوع احلســاب والرصيــد صفــر كمــا أن البنــك ........ أفــاد 
بوجــود قــرض باســم املذكــور  برصيــد 55860،86ريــال مديــن كمــا 
أفــاد البنــك بوجــود بطاقتــني ائتمانيتــني باســم املذكــور األولــى برصيــد 
ــال  مديــن كمــا  ــة برصيــد 3223،63 ري ــال مديــن والثاني 5254،03ري
تلقــت املؤسســة إجابــات باقــي البنــوك ومفادهــا عــدم وجــود أيــة أرصــدة 
أو حســابات لديهــم أو لــدى فروعهــم العاملــة باململكــة«  وبعــرض نتائــج 
يخفــي  املدعــي  إن  قــال   ......... عليــه  املدعــى  علــى  والتحــري  البحــث 
أموالــه لــذا جــاءت نتائــج البحــث والتحــري عنــه ســلبية هكــذا قــرر 
فســألت املدعــي هــل لديــك بينــة علــى إعســارك فقــال نعــم وأطلــب رفــع 

ــه ورفعــت اجللســة لذلــك. ــه لطلب اجللســة إلحضارهــا فأجبت
ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وكالــة كمــا حضــر املدعــى عليهــم 
إفــادة  احملكمــة  إلــى  ورد  ووقــد  عليهمــا  املدعــى  يحضــر  ولــم   ......
أمــني محافظــة األحســاء برقــم .........وتاريــخ 1434/01/10هـــ ونصهــا 
بــأن  فاتضــح  اآللــي  احلاســب  ســجالت  يف  البحــث  مت  أنــه  نفيدكــم 
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املواطــن غيــر ممنــوح أي أراضــي حتــى تاريخــه » ثــم ســألت املدعــي 
وكالــة هــل أحضــرت بينتــك التــي وعــدت بهــا يف اجللســة املاضيــة فقــال 
نعــم فأحضــر للشــهادة ........ الســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ........ وقــال إننــي مــن مواليــد عــام 1396هـــ وأســكن يف حــي ......... 
وأعمــل يف شــركة ........ ولــي صلــة قرابــة باملدعــي فأنــا زوج أختــه كمــا 
أحضــر للشــهادة ........ الســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
......... ........ وقــال إننــي مــن مواليــد عــام 1391هـــ وأســكن يف حــي 
باملبــرز وأعمــل يف ........ ويوجــد بينــي وبــني مدعــي اإلعســار صلــة قرابــة 
ــي أعــرف  ــاًل إنن ــه وشــهد كل واحــد منهمــا منفــردًا قائ ــا زوج خالت فأن
مدعــي اإلعســار متــام املعرفــة وهــو رجــل معســر ال ميلــك مــن حطــام الدنيــا 
شــيئًا ال قليــل وال كثيــر ال ثابــت وال منقــول هــذه شــهادتي ثــم ســألت 
املدعــي وكالــة هــل لديــك زيــادة بينــات علــى دعــواك فقــال نعــم وأطلــب 
رفــع اجللســة إلحضارهــا ثــم أضــاف املدعــى عليهمــا قائلــني لقــد تبــني لنــا 
وجــود ســيارات لــدى مدعــي اإلعســار محجــوزة لــدى جمركــي البطحاء 
وســلوى ونطلــب ســؤال املدعــي عنهــا والكتابــة للجمركــني لإلفــادة 
ــة عــن ذلــك قــال ال صحــة ملــا ذكــره  عــن ذلــك وبســؤال املدعــي وكال
املدعــى عليهمــا مــن أن ملوكلــي ســيارات لــدى املنفذيــن املذكوريــن 
وبإمــكان احملكمــة الكتابــة للمنفذيــن وســؤالهما عن ذلــك وبناء على 
ذلــك ســيجري رفــع اجللســة إلحضــار املدعــي باقــي بيناتــه كمــا ســيتم 
الكتابــة ملنفــذي جمــرك البطحــاء وســلوى لإلفــادة عــن وجــود ســيارات 
محجــوزة لديهــم باســم مدعــي اإلعســار أم ال وكــم عددهــا وماهــي 
أنواعهــا إن وجــدت ورفعــت اجللســة لذلــك .ويف جلســة أخــرى  حضــر 
ــم يحضــر املدعــى  ــة كمــا حضــر مــن املدعــى عليهــم ول املدعــي وكال
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عليــه  وقــــد ورد إلــى احملكمــة كتــاب مديــر عــام جمــرك ســلوى برقــم 
4/689 وتاريــخ 1434/02/17هـــ  فوجــدت نصــه بعــد املقدمــة  » إشــارة 
إلــى خطــاب فضيلتكــم  رقــم 34/281043 وتاريــخ 1434/02/03هـــ 
منفــذ  لــدى  محجــوزة  ســيارات  هنــاك  كان  إن  االستفســار  بشــأن 
ســلوى تخــص املدعــو ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ........ أود اإلفــادة أنــه بالرجــوع إلــى القســم املختــص باجلمــرك لــم 
يتبــني وجــود ســيارات محجــوزة لدينــا للمذكــور أعــاله« أ.هـــ  كمــا ورد 
إلــى احملكمــة كتــاب مديــر عــام جمــرك البطحــاء برقــم 11/1966 
إلــى  خطابكــم  وتاريــخ 1434/02/28هـــ فوجدتــه يتضمــن« إشــارة 
رقــم 34/281090 وتاريــخ 1434/02/05 املتضمــن طلبكــم اإلفــادة 
عــن ســيارات محجــوزة لدينــا والعائــدة للمواطــن عليــه نفيدكــم بأنــه 
باســتعالم عــن معلومــات  املذكــور تبــني أن ال يوجــد أي ســجالت  تفيــد 
عــن املذكــور« أ.هـــ  وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليهــم أجابــوا قائلــني 
نكتفــي مبــا جــاء يف إفــادة اجلمركــني ثــم ســألت املدعــي وكالــة هــل 
أحضــرت شــاهدًا ثالثــًا علــى دعــواك فقــال نعــم فأحضــر للشــهادة ........ 
ــي مــن  ــي رقــم ........ وقــال إنن الســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدن
مواليــد عــام 1372هـــ وأســكن يف حــي ......... باملبــرز وأنــا متقاعــد مــن 
شــركة ........ واملدعــي مــن أبنــاء عمــي وأشــهد هلل تعالــى بأننــي أعــرف 
مدعــي اإلعســار متــام املعرفــة وهــو رجــل معســر ال ميلــك مــن حطــام الدنيــا 
شــيئًا ال قليــل وال كثيــر ال ثابــت وال منقــول واهلل علــى مــا أقــول شــهيد 
وبعــرض الشــاهد وشــهادته علــى املدعــى عليهــم قالــوا إننــا ال نرغــب 
يف مناقشــة الشــاهد وال نقــدح يف عدالتــه فجــرى تعديــل الشــهود مــن 
قبــل ........ الســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ................  
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فبعــد   ........ رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب  الســعودي  و........ 
ســماع الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن املدعــي وكالــة طلــب إثبــات إعســار 
موكلــه وقــد أنكــر املدعــى عليــه ذلــك بينمــا صــادق املدعــى عليــه علــى 
أن املدعــي أصالــة ال مــال عنــده وقــد ظهــر مــن نتائــج البحــث والتحــري 
وشــهادة الشــهود املعدلــني عــدم وجــود مــال للمدعــي وقــد أكــد الشــهود 
إعســار املدعــي أصالــة ولقولــه تعالــى )وإن كان ذو ُعســرٍة َفَنِظــرٌة إلــى 
َميَســره( لــذا ثبــت لــدي إعســار  وألزمــت  املدعــى عليهــم إنظــاره إلــى 
ميســره وبــــذلك حكمــت ويعتبــر احلكــم يف حــق املدعــى عليــه حضوريًا 
ــًا لعــدم ورود مــا يفيــد  بينمــا يعتبــر احلكــم يف حــق املدعــى عليــه غيابي
وبعــرض  حضــر  متــى  حجتــه  علــى  وهــو  الدعــوى  بجلســات  إبالغــه 
احلكــم علــى املدعــى عليهــم احلاضــرون قــرر املدعــى عليهمــا قناعتهمــا 
باحلكــم بينمــا قــرر املدعــى عليــه عــدم قناعتــه باحلكــم وأن يرغــب يف 
رفعــه حملكمــة االســتئناف مــن غيــر تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وســوف 
يجــري نظــم صــك وبعــث نســخة منــه للمدعــى عليهمــا مــن أجــل تقريــر 
ــخ  القناعــة باحلكــم مــن عدمهــا وأن لهمــا مــدة ثالثــني يومــًا مــن التاري
احملــدد الســتالم نســخة احلكــم فــإذا لــم يقدمــا اعتراضهمــا خــالل املــدة 
املقــررة فــإن حقهمــا يف طلــب االعتــراض علــى احلكــم يكــون ســاقطًا 
وأمــا املدعــي فلكونــه حكــم لــه بجميــع طلبــه وبنــاء علــى املــادة 174 
مــن نظــام املرافعــات فــال حاجــة لعــرض احلكــم عليــه وللبيــان حــرر يف 
1434/03/08هـــ  ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم .
احلمــد هلل وحــده وبعــد  انتهــت املــدة املقــررة العتــراض املدعــى عليــه  
وذلــك يــوم األربعــاء املوافــق 1434/05/15هـــ  كمــا انتهــت املــدة املقــررة 
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العتــراض املدعــى عليــه وذلــك يــوم االثنــني املوافــق 1424/05/27هـــ  
ولــم يتقدمــا بالئحــة اعتراضيــة علــى احلكــم وبذلــك ســقط حقهمــا يف 
طلــب االعتــراض علــى احلكــم وســيتم بعــث املعاملــة ملقــام محكمــة 
االســتئناف لتدقيــق احلكــم وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم . حــرر يف 1434/05/29هـــ وصحب
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى رســولنا محمــد وآلــه وصحبــه 
أمــا بعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة األولــى يف 
مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة 
فضيلــة رئيــس احملكمــة العامة مبحافظة األحســاء برقــم 331454520 
وتاريــخ  7 /1434/6هـــ واملقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 341418744 
وتاريــخ  1434/6/12هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلة القاضي 
باحملكمــة الشــيخ/ املســّجل برقــم 34165422 وتاريــخ 1434/3/17هـــ 
اخلــاص بدعــوى/ ضد/عــدة غرمــاء يف قضيــة حقوقيــة وقــد تضمــن 
الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم ، ولبيانــه 

حــرر يف 1434/6/13هـــ ، واهلل ولــي التوفيــق .
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: 34176729  تاريُخه: 1434/4/1هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33691927

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34230734 تاريخه: 1434/4/5هـ

إعســار- مطالبــة املدعــي إثبــات اإلعســار- عــدم مصادقــة املدعــى عليــه 
علــى إعســار املدعــي- عجــز املدعــى عليــه عــن إحضــار بينــة بعــدم إعســار 
املدعــي- شــهادة الشــهود العــدول علــى إعســار املدعــي- بقــاء مدعــي 
اإلعســار مــدة طويلــة يف الســجن قرينــة علــى صحــة دعــواه- احلكــم 

بثبــوت اإلعســار لثبــوت البينــة .

ُقــوا  1- قولــه تعالــى } َوِإْن َكاَن ُذو ُعْســَرٍة َفَنِظــَرٌة ِإَلــى َمْيَســَرٍة َوَأْن َتَصَدّ
َخْيــٌر َلُكــْم ِإْن ُكْنُتــْم َتْعَلُمــوَن {

2-حديــث قبيصــة بــن املخــارق وفيــه أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
قــال ))حتــى يشــهد ثاثــة مــن ذوي احلجــا أن فانــًا أصابتــه فاقــة((

ادعــى املدعــي أن يف ذمتــه للمدعــى عليــه مبلغــًا وقــدره ســتة وســبعون 
ألــف ريــال حيــث كان يعمــل لــدى املدعــى عليه يف محــل أعالف وحصل 
لديــه عجــز يف احملــل وقــد حكــم عليــه بتســليم هــذا املبلــغ مبوجــب 
حكــم صــادر مــن احملكمــة وقــرر املدعــي أنــه معســر وال يســتطيع 
الســداد وطلــب أثبــات إعســاره، أنكــر املدعــى عليــه إعســار املدعــي و 
قــرر أنــه ملــيء ولــم يســتطع إحضــار بينتــه علــى مالئــة املدعــي، أحضــر 
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املدعــي ثالثــة شــهود وجــرى تعديلهــم شــرعًا شــهدوا علــى صحــة دعــواه، 
ولألســباب  ســجنه  طــال  املدعــي  الن  نظــرًا  أنــه  القضيــة  ناظــر  قــرر 
املذكــورة ولقولــه تعالــى: }َوِإْن َكاَن ُذو ُعْســَرٍة َفَنِظــَرٌة ِإَلــى َمْيَســَرٍة 
ُقــوا َخْيــٌر َلُكــْم ِإْن ُكْنُتــْم َتْعَلُمــوَن{ فقــد ثبــت إعســار املدعــي  َوَأْن َتَصَدّ
وبــه حكم،قــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة، صــدر قــرار محكمــة 

ــى احلكــم. االســتئناف مبكــة املكرمــة باملصادقــة عل

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالطائــف وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالطائــف املســاعد برقــم 33691927 وتاريــخ 1433/12/20هـــ 
املقيــدة باحملكمــة برقــم 331408177 وتاريــخ 1433/07/27هـــ ففــي 
يــوم االثنــني املوافق1433/12/20هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 11 
وفيهــا حضــر  ........  ســوداني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ........ كمــا 
حضــر حلضــوره ........ ســعودي اجلنســية يحمــل ســجل مدنــي رقــم ........ 
وأدعــى قائــال يف دعــواه لقــد كنــت أعمــل يف محــل أعــالف للمدعــى 
عليــه وقــد حصــل عجــز يف احملــل وهــو مبلــغ وقــدره ســته وســبعون ألــف 
ريــال وقــد حكــم علــي بذلــك مبوجــب صــك احلكــم الصــادر مــن هــذه 
احملكمــة برقــم 11/12/21 يف 1430/2/15هـــ وحيــث أنــي معســر 
ال أســتطيع ســداد املدعــى عليــه اطلــب إثبــات إعســاري هــذه دعــواي 
وبعــرض الدعــوى علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكره املدعــي غير صحيح 
والصحيــح أن لديــه أمــوال منقولــة وهــي عبــارة عــن ثالث ســيارات األولى 
........ والثانيــة والثالثــة ........ وقــد حضــر عنــدي مجموعــة مــن أقاربــه 
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ــه  ــغ الــذي يف ذمت ــة لكــي يقــوم بتســديد املبل ــد اعطــاءه مهل ــوا نري وقال
وأصلحــوا بينــي وبينــه علــى أن يعطينــي ثالثــة آالف ريــال شــهريا مت دفــع 
قســط واحــد وبعدهــا اختفــى ملــدة خمســة أشــهر تقريبــا وأنــا أعــرف بــأن 
لديــه أمــوال وهــو غيــر معســر هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي 
ــه ثــم  قــال مــا ذكــره املدعــى عليــه غيــر صحيــح والصحيــح مــا ذكرت
جــرى ســؤال املدعــى عليــه هــل لديــه بينــة علــى مــا ذكــره فقــال أطلــب 
مهلــة إلحضارهــا فأجيــب لطلبــه و يف جلســة أخــرى حضــر فيهــا املدعــي 
و املدعــى عليــه وبســؤال املدعــى عليــه عــن البينــة التــي وعــد بإحضارهــا 
يف اجللســة املاضيــة قــال لــم اســتطع إحضارهــا يف هــذه اجللســة واطلــب 
مهلــة أخــرى إلحضارهــا وبســؤاله عــن املهلــة التــي يرغــب فيهــا فقــال بأنه 
يرغــب يف إمهالــه أربعــة أشــهر هكــذا قــال وحيــث أنــه قــد جــرى إمهــال 
املدعــى عليــه مــدة كافيــة إلحضــار بينتــه وحيــث أن املدعــي ســجني 
وهــو متضــرر مــن كثــرة االســتمهاالت لــذا فقــد جــرى ســؤال املدعــي 
هــل لديــه بينــة علــى أنــه معســر فقــال نعــم واطلــب إمهالــي إلحضــار 
البينــة فأجيــب لطلبــه ويف جلســة أخــرى حضــر فيهــا املدعــي ولــم يحضــر 
املدعــى عليــه وبســؤال املدعــي عــن بينتــه قــال لقــد أحضــرت  للشــهادة 
وأدائهــا كال مــن ........ ســوداني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ........ 
و......... ســوداني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ........ ســوداني اجلنســية 
مبوجــب اإلقامــة رقــم ........ ثــم شــهد كل واحــد منهــم مبفــرده قائــاًل 
أشــهد هلل تعالــى أن املدعــي هــذا احلاضــر معســر يف الوقــت احلاضــر 
وال نعلــم لــه أمــواال ثابتــة أو منقولــة هنــا يف الســعودية أو يف الســودان 
ــل ........  ــل الشــرعي مــن قب هكــذا شــهدوا وقــد جــرى تعديلهــم التعدي
ســوداني اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ........ و ........ ســوداني اجلنســية 
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مبوجــب اإلقامــة رقــم ........ ويف جلســة أخــرى حضــر فيهــا املدعــي ولــم 
يحضــر املدعــى عليــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة ومبــا أن 
املدعــى عليــه عجــز عــن إحضــار البينــة التــي تثبــت مــا دفــع بــه وإلحضــار 
املدعــي ثالثــة شــهود وقــد جــرى تعديلهــم شــرعًا وقــد شــهدوا بإعســار 
املدعــي وحلديــث قبيصــة بــن احملــارق وفيــه أن النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم قــال )حتــى يشــهد ثالثــة مــن ذوي احلجــا أن فالنــًا أصابتــه فاقــه( 
وبنــاء علــى مــا جــاء يف أوراق املعاملــة وألن بقــاء املدعــي يف الســجن ال 
يكــون إال إذا ظهــر بأنــه قــادر علــى الســداد و مماطــل ألصحــاب احلــق 
ومبــا أنــه قــد بقــي يف الســجن مــدة طويلــة لذلــك كلــه  فقــد ثبــت لــدي 
إعســار املدعــي وللمدعــى عليــه مطالبتــه باحلــق متــى مــا أصبــح املدعــي 
موســرًا لقولــه تعالــى }وإن كان ذو عســرة فنظــرة إلــى ميســرة{ جلميــع 
مــا تقــدم فقــد حكمــت بإعســار املدعــي وبعــرض احلكــم علــى املدعــي 
قــرر القناعــة بــه وســيتم بعــث نســخة مــن صــك احلكــم للمدعــى عليــه 
لتقــدمي مــا لديــه خــالل ثالثــني يومــًا مــن تاريــخ اســتالمه لنســخة احلكــم 
وإذا لــم يتقــدم مبــا لديــه فــإن حقــه يف االعتــراض يســقط ويكتســب 
احلكــم الصفــة القطعيــة واهلل املوفــق وصلــى اهلل عليــه وســلم علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/3/25هـــ
 احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم األحد املوافــق 1434/06/25 هـ 
افتتحت اجللســة يف متام الســاعة الثامنة وقد عادت املعاملة من محكمة 
1434/6/13هـــ  يف   331408177 رقــم  رئيســها  بخطــاب  االســتئناف 
واملرفــق بــه قــرار التصديــق للدائــرة احلقوقيــة الرابعــة رقــم 34230734 
يف 1434/6/5هـــ واملتضمــن وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة 
االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بإثبــات إعســار املدعــي أ.هـــ  
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لــذا فقــد أمــرت بالتهميــش علــى ســجله وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/06/25هـــ
احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل ، وبعــد :.فقــد جــرى 
اطالعنــا نحــن رئيــس وعضــوي الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
الشــيخ/ القاضــي باحملكمــة العامة  واملســجل بعــدد 34176729وتاريخ 
 ........ ضــد  اجلنســية  ســوداني   ........ دعــوى  املتضمــن  1434/4/1هـــ 
ضبطــه  وصــورة  الصــك  وبدراســة  باطنــة  دون  مبــا  فيــه  واحملكــوم 
والالئحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بإثبــات إعســار 

املدعــي. وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34191872   تاريُخه: 1432/4/20هـ     كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33428499

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34239509/ق2/أ  تاريخه: 1434/6/13هـ 

إعســار -  مصادقــة املدعــى عليــه علــى الدعــوى ســوى اإلعســار- التحري 
بإثبــات  املدعــي- احلكــم  بإعســار  الشــهود  - شــهادة  اإلعســار  وثبــوت 

اإلعســار وإلــزام املدعــى عليــه إنظــار املدعــي حلــن ميســرة .

ُقــوا   قولــه تعالــى } َوِإْن َكاَن ُذو ُعْســَرٍة َفَنِظــَرٌة ِإَلــى َمْيَســَرٍة َوَأْن َتَصَدّ
َخْيــٌر َلُكــْم ِإْن ُكْنُتــْم َتْعَلُمــوَن {

ادعــى املدعــي ضــد املدعــى عليــه وكالــة عــن إحــدى الشــركات بــأن 
للشــركة موكلــة املدعــى عليــه يف ذمــة املدعــي مبلغــًا وقــدره واحــد 
وثالثــون ألفــًا ومائتــان وســبعة عشــر ريــااًل مبوجــب  قــرار صــادر مــن 
وزارة التجــارة وكذلــك مبلغــًا وقــدره عشــرون ألفــًا ومائــة وأربعــون ريــااًل 
مبوجــب قــرار أيضــًا مــن وزارة التجــارة »مكتــب الفصــل يف منازعــات 
الســداد لكونــه معســرًا  يســتطيع  املدعــي ال  وأن  التجاريــة«  األوراق 
وطالــب املدعــي إثبــات إعســاره، قــرر املدعــى عليــه وكالة أن الشــركة 
تطالــب  بحقهــا وال تعلــم عــن إعســار املدعــي ثــم قــرر املدعــى عليــه 
وكالــة أن املبلــغ األول مت ســداده مــن فاعــل خيــر وبقــي املبلــغ الثانــي، 
مت البحــث والتحــري عــن مــال املدعــي فلــم يظهــر مــااًل ميكــن الســداد 
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ــى صحــة الدعــوى ومت  ــة شــهود يشــهدون عل ــه، أحضــر املدعــي ثالث من
تعديلهــم شــرعًا، لألســباب املرصــودة يف نــص احلكــم ولقولــه تعالــى 
ــٌر َلُكــْم ِإْن  ــوا َخْي ُق ــى َمْيَســَرٍة َوَأْن َتَصَدّ }َوِإْن َكاَن ُذو ُعْســَرٍة َفَنِظــَرٌة ِإَل
ُكْنُتــْم َتْعَلُمــوَن { صــدر احلكــم بثبــوت دعــوى اإلعســار وإلزام الشــركة  
بإنظــار املدعــي إلــى ميســرة، قــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة، صــدر 

ــى احلكــم. قــرار محكمــة االســتئناف باملصادقــة عل

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة العاّمــة 
باألحســاء  حضــر  ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
........ كما حضر املدعى عليه وكالة ........ الســعودي بالســجل املدني 
رقــم ...........بصفتــه وكيــال عــن ........ الســعودي مبوجــب الســجل املدني 
ــه رئيــس مجلــس املديريــن لشــركة ...........للســيارات  رقــم ........ بصفت
احملــدودة مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال 
........... يف 1430/11/15هـــ  وقــال املدعــي يف  محافظــة جــدة برقــم 
حتريــر دعــواه إنــه صــدر علــي قــرار مــن وزارة التجــارة مــن مكتــب 
الفصــل يف منازعــات األوراق التجاريــة باألحســاء برقــم1431/236يف 
ومئتــني وســبعة  ألــف  وثالثــني  واحــد  بدفــع  بإلزامــي  1431/7/15هـــ 
عشــر ريــاال للشــركة موكلــة املدعــى عليــه وليــس عنــدي مــا أســدد بــه 
هــذا املبلــغ مــن مــال منقــول أو ثابــت وأنــا معســر وأطلــب إثبــات إعســاري 
هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال إن الشــركة 
موكلتــي تطالــب املدعــي بحقهــا الثابــت وال تعلــم عــن حــال املدعــي 
شــيء كمــا أنــه صــدر  عليــه قــرار آخــر مــن وزارة التجــارة بإلزامــه 
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بدفــع عشــرون ألــف ومائــة وأربعــون ريــاال ثابتــة مبوجــب قــرار مكتــب 
الفصــل يف منازاعــات األوراق التجاريــة رقــم 33/210 يف 1433/7/6هـــ  
وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال صحيــح أنــه صــدر علــي القــرار الــذي 
ذكــره املدعــى عليــه وكالــة وال أســتطيع تســديد مــا يف ذمتي للشــركة 
وقــد جــرى منــا مخاطبــة اجلهــات املختصــة ووردنــا إفــادة مؤسســة النقــد 
املتضمــن  ...........يف 1433/8/19هـــ  رقــم  بالدمــام  الســعودي  العربــي 
هيئــة  إفــادة  وردنــا  املدعــي كمــا  أرصــدة يف حســابات  وجــود  عــدم 
ســوق املــال رقــم ...........يف 1433/7/19هـــ بعــدم وجــود أســهم للمدعــي 
كمــا وردة إفــادة أمانــة األحســاء رقــم ...........يف 1433/7/19هـــ بعــدم 
إفــادة  ووردتنــا  للمدعــي  عقاريــة  أمــالك  أو  جتاريــة  تصاريــح  وجــود 
وجــود  بعــدم  2012/5/30م  ......................يف  رقــم  األحســاء  غرفــة 
رقــم  الزراعــة كذلــك  وإفــادة  لدينــا  للمدعــي  اشــتراك  أو  ســجالت 
...........يف 1433/7/2هـــ وإفــادة املــرور األحســاء رقــم 2/3/9107/7 
ويف  املدعــي  ملكيــة  حتــت  ســيارات  وجــود  بعــدم  1433/7/5هـــ  يف 
جلســة أخــرى قــال املدعــي إننــي قــد مت إطــالق ســراحي حيــث ســدد 
عنــي فاعــل خيــر هــذا املبلــغ الــذي يف ذمتــي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى 
عليــه وكالــة قــال إن الشــركة موكلتــي لــم تســتلم شــيء مــن املدعــي 
وال مــن فاعــل اخليــر الــذي ذكــر كمــا أنــه قــد صــدر علــى املدعــي 
حكــم آخــر بإلزامــه بدفــع عشــرين ألــف ومائــة وأربعــني ريــاال برقــم 
1433/210هـــ يف 1433/7/6هـــ صــادر مــن وزارة التجارة باألحســاء من 
ــب  ــي تطال ــة والشــركة موكلت ــب الفصــل يف املنازعــات التجاري مكت
املدعــي بهــذا املبلــغ كذلــك إضافــة إلــى املبلــغ الســابق وقــد مت إضافــة 
هــذه املعاملــة إلــى املعاملــة الســابقة وبعــرض ذلــك علــى املدعــي قــال إن 
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القــرار الــذي ذكــر قــد صــدر علــي ولكنــي قــد ســددت للشــركة 
املدعــى عليهــا وســأحضر كشــف حســاب بهــا يف اجللســة القادمــة ويف 
جلســة أخــرى  حضــر املدعــي كمــا حضــر املدعــى عليــه وكالــة ....... 
بعــد انتهــاء اجللســة وقدمــا اعتذارهمــا وقــال املدعــى عليــه وكالــة إن 
الشــركة موكلتــي اســتلمت مــن املدعــي الثابــت يف ذمتــه مــن قــرار 
وزارة التجــارة األول رقــم ...........يف 1431/7/15هـــ والــذي ميثــل مبلــغ 
وقــدره واحــد وثالثــون ألــف ومائتــان وســبعة عشــر ريــاال مت دفعهــا مــن 
قبــل فاعــل خيــر وتبقــى يف ذمــة املدعــي للشــركة موكلتــي عشــرون 
تطالــب  موكلتــي  الشــركة  زالــت  وال  ريــاال   وأربعــون  ومائــة  ألــف 
بهــذا املبلــغ وقــال املدعــي إن هــذا املبلــغ ال زال يف ذمتــي وال أســتطيع 
تســديده وأطلــب إثبــات إعســاري وطلبــت مــن املدعــي البينــة علــى دعــواه 
و أحضــر كل مــن ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
........ و........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم........ و........
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ وشــهد كل واحــد 
ــي معرفــة تامــة و هــو  منهــم مبفــرده قائــال أشــهد أن املدعــي معــروف ل
معســر وليــس عنــده مــال ثابــت أو منقــول و ال يســتطيع ســداد مــا يف ذمتــه 
هــذا مــا أشــهد بــه و جــرى عــرض الشــهود و شــهادتهم علــى املدعــى عليــه 
وقــال إنــي ال أعرفهــم و ال مــا ذكــروا يف شــهادتهم و طلبــت مــن املدعــي 
تعديــل بينتــه و أحضــر ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ........ و ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ 
شــهدا  بعدالــة الشــهود وصالحيتهــم للشــهادة  فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
الدعــوى و اإلجابــة و بعــد االســتظهار مــن حــال املدعــي و إفــادة اجلهــات 
املختصــة و بنــاء علــى شــهادة الشــهود املعدلــة شــرعا فقــد ثبــت لــدي 
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إعســار املدعــي مبــا عليــه مــن ديــن للشــركة املدعــى عليهــا و أنــه يلزمهــا 
إمهالــه إلــى ميســرة لقولــه تعالــى ) و إن كان ذو عســرة فنظــرة إلــى 
ميســرة ( اآليــة  و بذلــك حكمــت و قــرر املدعــى عليــه وكالــة عــدم 
ــوم الســبت املوافــق  ــه املراجعــة يف ي ــه و طلــب االســتئناف و أفهمت قناعت
1434/04/20هـــ الســتالم نســخة احلكــم و االعتــراض عليــه خــالل 
ــا  ــح احلكــم قطعي ــراض و أصب ثالثــني يومــا و إال ســقط حقــه يف االعت
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف  1434/04/15هـــ
يــوم األحــد 1434/6/25هـــ وقــد وردتنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد ويف 
ــا القــرار  ــة مــن محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية وبرفقه املعامل
الصــادر مــن الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة  برقــم 34239509 / ق 2 / أ 
وتاريــخ 1434/6/13هـــ املتضمــن أنــه بدراســة الصــك وصــورة ضبطــه 
والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم 
وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم0
احلمــد هلل وحــده وبعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة 
الثانيــة يف محكمــة االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة املقيــدة 
لــدى احملكمــة برقــم341125821 وتاريــخ 1434/5/7 هـــ  الــواردة مــن 
فضيلة رئيس احملكمة العامة مبحافظة األحســاء  برقم 331203997 
وتاريــخ  5/1 /1434هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي 
باحملكمــة الشــيخ/  املســجل برقــم 34191872 وتاريــخ 1434/4/20هـ 
بشــأن دعــوى/ ضد/شــركة ........... للســيارات يف قضيــة حقوقيــة وقــد 
تضمــن الصــك حكــم فضيلــة القاضــي مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . 
وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة 
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قررنــا املصادقــة علــى احلكــم واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 
وآلــه وصحبــه وســلم حــرر يف1434/6/13هـــ .
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: 34229326   تاريُخه: 1434/6/4هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33586013

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34239008 تاريخه: 1434/6/12هـ

إعســار- مطالبــة املدعــي بإثبــات اإلعســار- مصادقــة املدعــى عليــه علــى 
الدعــوى ســوى اإلعســار- التحــري وثبــوت اإلعســار- شــهادة الشــهود 
بإعســار املدعــي- احلكــم بإثبــات اإلعســار وعلــى املدعــى عليــه إنظــار 

املدعــي حلــن ميســرة .

ُقــوا   قولــه تعالــى } َوِإْن َكاَن ُذو ُعْســَرٍة َفَنِظــَرٌة ِإَلــى َمْيَســَرٍة َوَأْن َتَصَدّ
َخْيــٌر َلُكــْم ِإْن ُكْنُتــْم َتْعَلُمــوَن {

ادعــى املدعــي بــأن يف ذمتــه للمدعــى عليــه مبلغــًا وقــدره مائــة وأربعــون 
ألــف ريــال ثابتــة مبوجــب صــك شــرعي وأنــه ســجني بســبب هــذا املبلــغ 
منــذ ثمانيــة أشــهر وقــرر املدعــي أنــه فقيــر ومعســر وال يســتطيع ســداد 
املبلــغ الــذي يف ذمتــه وطلــب إثبــات إعســاره، رد املدعــى عليــه بعدم علمه 
بإعســار املدعــي، مت البحــث والتحــري عــن أمــوال مدعــي اإلعســار فلــم 
يظهــر لناظــر القضيــة وجــود مــال ميكــن منــه ســداد املبلــغ الــذي يف ذمــة 
املدعــي، أحضــر املدعــي ثالثــة شــهود جــرى تعديلهــم شــهدوا بصحــة 
دعــواه، لألســباب املرصــودة يف نــص القضيــة ولقولــه تعالــى }َوِإْن َكاَن 
ُكْنُتــْم  ِإْن  َلُكــْم  َخْيــٌر  ُقــوا  َتَصَدّ َوَأْن  َمْيَســَرٍة  ِإَلــى  َفَنِظــَرٌة  ُعْســَرٍة  ُذو 
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ــه  ــى املدعــى علي ــوَن { أثبــت ناظــر القضيــة إعســار املدعــي وأن عل َتْعَلُم
إنظــاره إلــى حــني ميســرة، قــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة، مت تصديــق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد واهلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم األحــد املوافــق 1433/9/24هـــ 
الســاعة احلاديــة عشــر صباحــا لــدي أنــا ........ رئيــس احملكمــة العامــة 
 33586013 برقــم  لنــا  احملالــة  املعاملــة  علــى  بنــاء  بحائــل  املســاعد 
واملقيــدة باحملكمــة برقــم 331742312 وتاريــخ 1433/09/23هـــ علــى 
........يف  رقــم  بحائــل  احلقوقيــة  األحــكام  تنفيــذ  إدارة  خطــاب مديــر 
1433/9/23هـــ ألخــذ التوجيــه منــا بشــأن ســجن املدعــو ........ ســعودي 
حلالــه حيــث  اســتظهارًا   ........ رقــم  املدنــي  الســجل  اجلنســية مبوجــب 
قــرر عــدم اســتطاعته تنفيــذ احلكــم الصــادر منــا برقــم 33366623 
يف 1433/8/4هـــ املتضمــن احلكــم عليــه بتســليم مبلــغ وقــدره مائــة 
ــال وذلــك بحجــة أنــه معســر وحيــث األمــر  وأربعــون ألــف ريـــ140.000ـــ
مــا ذكــر وبنــاء علــى الفقــرة )11( مــن املــادة )231( مــن نظــام املرافعــات 
الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة ومــا حلقهــا مــن تعديــل مبوجــب قــرار معالــي 
الوزيــر رقــم 3285 يف 1428/3/15هـــ واملعمــم علــى احملاكــم برقــم 
13/ت/3093 يف 1423/4/7هـــ فقــد قــررت ســجن املذكــور أربعــه 
متــام  اجللســة يف  وأقفلــت  علينــا  قبــل عرضــه  حلالــه  اســتظهارًا  أشــهر 
الســاعة احلاديــة عشــر والربــع مــن نفــس اليــوم وبــاهلل التوفيــق وصلــى 

اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1433/9/24هـــ
احلمــد واهلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم االثنني املوافــق 1434/1/19هـ 
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الســاعة الواحــدة ظهــرًا لــدي أنــا ......... مســاعد رئيــس احملكمــة العامــة 
ــة املقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 3447185 يف  بحائــل بنــاء علــى املعامل
احلقوقيــة  األحــكام  تنفيــذ  إدارة  مديــر  خطــاب  علــى  1434/1/6هـــ 
بحائــل رقــم ........يف 1434/1/5هـــ ألخــذ التوجيــه منــا بشــأن ســجن 
مدعــى اإلعســار املدعــو ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ........ اســتظهارًا حلالــه حيــث قــرر عــدم اســتطاعته تنفيــذ احلكــم 
الصــادر منــا برقــم 33366623 يف 1433/8/4هـــ املتضمــن احلكم عليه 
بتســليم مبلــغ وقــدره مائــة وأربعــون ألــف ريـــ140.000ـــــال وذلــك بحجــة 
أنــه معســر وحيــث األمــر مــا ذكــر وبنــاء علــى الفقــرة )11( مــن املــادة 
)231( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة ومــا حلقهــا 
مــن تعديــل مبوجــب قــرار معالــي الوزيــر رقــم 3285 يف 1428/3/15هـــ 
فقــد  برقــم 13/ت/3093 يف 1423/4/7هـــ  واملعمــم علــى احملاكــم 
قــررت متديــد ســجن املذكــور شــهر واحــد اســتظهارًا حلالــه قبــل عرضــه 
علينــا وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرًا مــن 
نفــس اليــوم وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 

1434/1/19هـــ.
احلمد واهلل وحده وبعد ففي هذا اليوم األربعاء  املوافق 1434/2/13هـ 
ــا................ مســاعد رئيــس احملكمــة العامــة  الســاعة التاســعة لــدي أن
بحائــل بنــاء علــى املعاملــة املقيــدة بهــذه احملكمــة برقــم 34355937 يف 
1434/02/11هـــ علــى خطــاب مديــر إدارة تنفيــذ األحــكام احلقوقيــة 
ــا بشــأن  بحائــل رقــم ................ يف 1434/02/11هـــ ألخــذ التوجيــه من
ســجن مدعــى اإلعســار املدعــو ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
ــه حيــث قــرر عــدم اســتطاعته تنفيــذ  ــي رقــم ........ اســتظهارًا حلال املدن
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املتضمــن  1433/8/4هـــ  33366623 يف  برقــم  منــا  الصــادر  احلكــم 
احلكــم عليــه بتســليم مبلــغ وقــدره مائــة وأربعــون ألــف ريـــ140.000ـــــال 
وذلــك بحجــة أنــه معســر وحيــث األمــر مــا ذكــر وبنــاء علــى الفقــرة 
ولوائحــه  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن   )231( املــادة  مــن   )11(
رقــم  الوزيــر  معالــي  قــرار  تعديــل مبوجــب  مــن  ومــا حلقهــا  التنفيذيــة 
3285 يف 1428/3/15هـــ واملعمــم علــى احملاكــم برقــم 13/ت/3093 
واحــد  شــهر  املذكــور  ســجن  متديــد  قــررت  فقــد  1423/4/7هـــ  يف 
اســتظهارًا حلالــه قبــل عرضــه علينــا وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة 
الواحــدة والنصــف ظهــرًا مــن نفــس اليــوم وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد حــرر يف 1434/1/19هـــ.
احلمــد اهلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليوم االثنني املوافــق 1434/05/27هـ 
الســاعة العاشــرة صباحــًا افتتحــت اجللســة الرابعــة وفيهــا حضــر ........ 
علــى  وادعــى   ........ رقــم  املدنــي  الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي 
احلاضــر معــه ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ 
قائــاًل يف حتريــر دعــواه أن لهــذا احلاضــر أمامكــم لــه بذمتــي مبلــغ 
وقــدرة مائــه وأربعــون ألــف ريــال حكــم لــه مبوجــب الصــك الصــادر 
ــة  ــه ثماني منكــم برقــم 33366623 يف 1433/8/4هـــ وســجنت مبوجب
أشــهر وال أزال مســجونًا حتــى تاريــخ اليــوم علــى ذمــه هــذا املبلــغ وأنــا 
ــات إعســاري هــذه  ــب أثب ــر ومعســر وال اســتطيع الســداد اطل رجــل فقي
ــاًل: مــا ذكــره  ــه غــرمي املدعــي أجــاب قائ دعــواي وبســؤال املدعــي علي
مدعــي اإلعســار مــن أن لــي بذمتــه مبلغــًا وقــدرة مائــة وأربعــون إلــف 
ــه املــدة املذكــورة  ــال وحكــم لــي بالصــك املذكــور وســجن مبوجب ري
ــة مدعــي اإلعســار شــيئا  ــم عــن حال ــه صحيــح ولكــن ال اعل فهــذا كل
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هكــذا أجــاب وباالطــالع علــى أوراق املعاملــة وجــد بــني طياتهــا خطــاب 
بتاريــخ  رقــم........  الســعودي  العربــي  النقــد  مؤسســة  محافــظ  نائــب 
1433/12/1هـــ املتضمــن انــه مت الكشــف عــن أرصدة مدعي اإلعســار 
واتضــح انــه يوجــد لــه حســابني فقــط 1-يف مصــرف ........ ورصيــده 
315.67 ريــال وأفــاد املصــرف بوجــود ثالثــة عقــود متويــل باســم املذكــور 
2- مجموعــة ........ املاليــة أفــادت بوجــود حســاب جــاري باســم املذكــور 
أعــاله ورصيــده 6.37 ريــال كمــا أفــادت املجموعــة بوجــود مديونيــة 
علــى املذكــور مبلــغ وقــدرة )45( ريــال وهــو مرفــق باملعاملــة لفــه )34( 
وبطلــب البينــة مــن مدعــي اإلعســار علــى صحــة دعــواه أحضــر للشــهادة 
وادائهــا كاًل مــن ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
........ مــن مواليــد 1397هـــ ليــس لــه صلــة قرابــة باملدعــي و........ ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ مــن مواليــد 1393هـــ ليــس 
الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي  و........  باملدعــي  قرابــة  صلــة  لــه 
املدنــي رقــم ........ مــن مواليــد 1382هـــ ليــس لــه صلــة قرابــة باملدعــي 
وباستشــهادهم شــهد كل واحــد منهــم مبفــردة قائــاًل: اشــهد اهلل تعالــى 
بــأن املدعــي رجــل فقيــر ومعســر وليــس لديــه مــا يســدد بــه دينــه ال ثابــت 
وال منقــول نعــرف ذلــك معرفــة تامــة هكــذا شــهدوا وبعــرض الشــهود 
ومــا جــاء يف شــهادتهم علــى املدعــي عليــه أجــاب قائــاًل: أمــا الشــهود 
أعلــم بصحتهــا هكــذا  فــاهلل  أمــا شــهادتهم  بشــيء  بهــم  اقــدح  فــال 
أجــاب كمــا حضــر  ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي 
رقــم ........ و ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ 
وشــهدا بعدالــة الشــهود وانهمــا يقبــالن شــهادتهم لهمــا وعليهمــا فبنــاء 
علــى مــا ســلف مــن الدعــوى واإلجابــة وشــهادة الشــهود املعدلــني التعديــل 
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الشــرعي وحيــث جــرى اســتظهار حــال املدعــي بالســجن والكشــف عــن 
أرصدتــه ولقولــه تعالــى ))وإن كان ذو عســرة فنظــرة إلــى ميســرة(( 
لذلــك كلــه ثبــت لــدي أن املدعــي رجــل فقيــر ومعســر وأن علــى غرميــه 
املدعــى عليــه إنظــاره إلــى ميســره وبــه حكمــت وبعرضــه علــى الطرفــني 
قــرر املدعــي القناعــة باحلكــم أمــا املدعــى عليــه فقــرر عــدم القناعــة 
وطلــب رفعــة حملكمــة االســتئناف بــدون الئحــة اعتراضيــة  فأجبتــه 
لطلبــه وقــرر املدعــي عليــه أنــه لــن يوقــع علــى ضبــط القضيــة بحضــور 
االســتئناف  حملكمــة  األوراق  كامــل  برفــع  وأمــرت  كاتبــة  شــهادة 
بحائــل لتدقيــق احلكــم - وأقفلــت اجللســة يف متــام الســاعة احلاديــة عشــره 
والنصــف وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

ــه وســلم. حــرر يف  1434/05/27هـــ. وصحب
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي هــذا اليــوم الســبت املوافــق 1434/6/24هـــ 
الســاعة التاســعة والربــع صباحــًا وقــد عــادت املعاملــة مــن محكمــة 
 3413469050 رقــم  رئيســها  فضيلــة  بخطــاب  بالقصيــم  االســتئناف 
يف   34239008 أصحــاب  قــرار  بــه  املرفــق  1434/6/18هـــ  يف 
1434/6/12هـــ املتضمــن مــا نصــه بعــد املقدمــة )) وبدراســة الصــك 
وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة جــرت املصادقــة علــى مــا حكــم بــه 
فضيلتــه واهلل املوفــق، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم . قاضــي اســتئناف........،ختمه وتوقيعــه. قاضــي اســتئناف........، 
ختمــه وتوقيعــه. رئيــس الدائــرة........، ختمــه وتوقيعــه (( أ.هـــ وعليــه فقــد 
رفعــت اجللســة يف متــام الســاعة التاســعة والنصــف صباحــًا يف نفــس اليــوم 

وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد . حــرر يف 1434/6/24هـــ.
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة احلقوقيــة 
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مبنطقــة  االســتئناف  مبحكمــة  احلقوقيــة  القضايــا  لتدقيــق  األولــى 
العامــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن  الــواردة  املعاملــة  علــى  حائــل 
بحائــل املســاعد  برقــم 341346905 وتاريــخ 1434/6/4هـــ واملقيــدة 
لدينــا بتاريــخ  1434/6/6هـــ املرفــق بهــا الصــك  رقــم 34229326 يف 
1434/6/4هـــ الصــادر مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة املســاعد اخلــاص 
بدعــوى ........ ضــد ........ بشــأن إثبــات إعســار علــى الصفــة املوضحــة يف 
الصــك واملتضمــن حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيه وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة: جــرت املصادقــة علــى ماحكــم 
بــه فضيلتــه واهلل املوفــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه.
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: 34231347  تاريُخه: 1434/6/5هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33532463

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34276119 تاريخه: 1434/7/23هـ

إعســار- مطالبــة املدعــي بإثبــات اإلعســار- مصادقــة املدعــى عليــه علــى 
الدعــوى ســوى اإلعســار- التحــري وثبــوت اإلعســار- شــهادة الشــهود 

العــدل بإعســار املدعــي- احلكــم بثبــوت اإلعســار .

ُقــوا  1. قولــه تعالــى } َوِإْن َكاَن ُذو ُعْســَرٍة َفَنِظــَرٌة ِإَلــى َمْيَســَرٍة َوَأْن َتَصَدّ
َخْيــٌر َلُكــْم ِإْن ُكْنُتــْم َتْعَلُمــوَن {

2. حديــث قبيصــة بــن املخــارق وفيــه أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم 
قــال )) إن املســألة ال حتــل إال ألحــد ثاثــة - وذكــر منهــم - ورجــل 
أصابتــه فاقــة حتــى يقــول ثاثــة مــن ذوي احلجــا مــن قومــه لقــد 

أصابــت فــان فاقــة فحلــت لــه املســألة (( رواه مســلم.

ــب الفصــل  ــه صــدر ضــده القــرار الصــادر مــن مكت ادعــى املدعــي بأن
يســلم  أن  يتضمــن  املكرمــة  مبكــة  التجاريــة  األوراق  منازعــات  يف 
املدعــي للمدعــى عليــه مبلغــا وقــدره ثالثمائــة ألــف ريــال وقــرر املدعــي 
أنــه معســر وال يســتطيع الســداد وال عمــل لديــه وطلــب إثبــات إعســاره، 
ــى دعــوى املدعــي ســوى اإلعســار فقــرر عــدم  ــه  عل صــادق املدعــى علي
علمــه بــه، أحضــر املدعــي ثالثــة شــهود مت تعديلهــم شــرعا يشــهدون 
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ــم يظهــر وجــود  ــى صحــة الدعــوى، مت التحــري عــن مــال املدعــي فل عل
مــال ميكــن الســداد منــه، لألســباب املرصــودة يف نــص احلكــم ولقولــه 
ُقــوا َخْيــٌر  تعالــى } َوِإْن َكاَن ُذو ُعْســَرٍة َفَنِظــَرٌة ِإَلــى َمْيَســَرٍة َوَأْن َتَصَدّ
َلُكــْم ِإْن ُكْنُتــْم َتْعَلُمــوَن { مت إثبــات إعســار املدعــي، قــرر املدعــى عليــه 

عــدم القناعــة، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف.

احلمــد هلل وحــده وبعــد يف يــوم األحــد املوافــق 1434/05/05هـــ لــدي 
وبنــاء علــى  العامــة مبكــة املكرمــة  القاضــي باحملكمــة   ........ أنــا 
املعاملــة احملالــة إلينــا بشــرح رئيــس احملكمــة برقــم 33532463 وتاريــخ 
1433/08/18هـــ املقيــد بأســاس هــذه احملكمــة برقــم 331495597 
التاســعة  الســاعة  متــام  يف  اجللســة  افتتحــت  1433/08/10هـــ  وتاريــخ 
والنصــف صباحــًا وقــد جــرى الكتابــة للحقــوق املدنيــة مبوجــب خطابنــا 
رقــم 34839114 وتاريــخ 1434/04/10هـــ إلحضــار الســجني ويف هــذه 
اجللســة حضــر فيهــا  ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
........ وحضر حلضوره  ........ ســعودي بالســجل املدني رقم ........  فادعى 
املدعــي قائــاًل  يف تقريــر دعــواه : لقــد صــدر ضــدي القــرار الصــادر مــن 
مكتــب الفصــل يف منازعــات األوراق التجاريــة مبكــة املكرمــة برقــم 
أننــي مطالــب  للمدعــى عليــه وحيــث  وتاريــخ 1432/12/26هـــ   ........
للمدعــى عليــه مببلــغ وقــدره )300000 ثالثمائــة ألف ريــال ( وحيث أنني 
معســر وليــس لــدي عمــل وال أملــك أيــة مــال ؛ لــذا أطلــب إثبــات إعســاري 
هــذه دعــواي ، وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه : مــا ذكــره 
املدعــي يف دعــواه مــن ناحيــة صــدور القــرار ومقــدار املبلــغ فصحيــح ومــا 
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ــك مــااًل  ــه معســر وال ميل ــه وأن ــغ وأال عمــل لدي ذكــره مــن إعســاره باملبل
فــال أعلــم عنــه شــيئًا وأطلــب إلزامــه بســداد املبلــغ هكــذا أجــاب ثــم 
جــرى اطالعــي علــى القــرار الصــادر مــن مكتــب الفصــل يف منازعــات 
األوراق التجاريــة مبكــة املكرمــة رقــم ........ وتاريــخ 1432/12/26هـــ 
فــإذا هــو يتضمــن إلــزام املدعــي بســداد مبلــغ وقــدره )300000 ثالثمائــة 
ثــم جــرى اطالعــي علــى إفــادة مؤسســة النقــد العربــي  ألــف ريــال ( 
الســعودي مبكــة املكرمــة رقــم ........ وتاريــخ 1433/11/16هـ فإذا هو 
يتضمــن لــدى املدعــي فقــط مبلــغ وقــدره )2958 ألفــا وتســعمائة وثمــان 
وخمســون ريــال يف البنــك ........ ( ثــم جــرى اطالعــي علــى إفــادة أمانــة 
العاصمــة املقدســة رقــم ........وتاريــخ 1433/09/13هـــ فــإذا هــو يتضمــن 
عــدم وجــود رخــص محــالت مســجلة باســمه ثــم ســألت املدعــى عليــه هــل 
يعــرف أعيــان مــال للمدعــى عليــه أو عقــار ؟ فأجــاب : ال أعلــم لــه شــيئًا 
هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي أجــاب : بأننــي معســر وال 
أملــك شــيئًا ولــدي البينــة علــى ذلــك هكــذا أجــاب ولذا رفعت اجللســة ثم 
يف يــوم األربعــاء املوافــق 1434/05/22هـــ افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر 
املدعــي  واملدعــى عليــه املنــوه عنهمــا بعاليــه ، وبســؤال املدعــي عمــا 
وعــد بــه يف اجللســة املاضيــة مــن إحضــار البينــة علــى أنــه معســر أحضــرا 
للشــهادة كال مــن ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم 
........ و ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ........ و 
........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ........، وبســؤالهم 
عمــا لديهــم شــهد كل واحــد منهــم مبفــرده قائــاًل: إن املدعــي فقيــر ال 
مــال لــه وهــو محتــاج للمســاعدة ونحــن نعرفــه متــام املعرفــة وهــو عاجــز 
عــن ســداد مــا بذمتــه مــن مبالــغ هكــذا شــهدوا ، وبعــرض الشــهادة 
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والشــهود علــى املدعــى عليــه أجــاب بقولــه: ال أعلــم عــن حالهــم وال أقــول 
يف الشــهود وال أعلــم عــن حــال املدعــي شــيئًا وأنــا أطالــب بســداد مــا 
بذمتــه لــي هكــذا أجــاب، فطلبــت مــن املدعــي معدلــني للشــهود فوعــد 
بإحضارهــم يف اجللســة القادمــة ورفعــت اجللســة ثــم يف يــوم االثنني املوافق 
1434/05/27هـــ افتتحــت اجللســة يف متــام الســاعة العاشــرة والنصــف 
صباحــًا وفيهــا حضــر املدعــي املنــوه عنــه بعاليــه ولــم يحضــر املدعــى 
عليــه وال مــن ميثلــه ولــم يقــدم عــذرًا تقبلــه احملكمــة وحيــث تبلــغ مبوعــد 
هــذه اجللســة وعليــه فقــد قــررت الســير يف الدعــوى ويعتبــر احلكــم يف 
حقــه حضوريــًا حســب املــادة )1/55( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ، 
وبســؤال املدعــي عمــا وعــد بــه يف اجللســة املاضيــة مــن إحضــار معدلــني 
ــي رقــم ........ و  للشــهود أحضــر كاًل مــن ........ ســعودي بالســجل املدن
........ ســعودي بالهويــة الوطنيــة رقــم ........ وبســؤالهم عمــا لديهــم شــهدا 
قائلــني : إن الشــهود و........ معروفــني لدينــا بالعدالــة وهــم ثقــات ونقبــل 
ــة  شــهادتهم لنــا وعلينــا هكــذا عــدل الشــهود، وباالطــالع علــى املعامل
وجــد أن املدعــي قــد ســجن بأمــر قاضــي التنفيــذ بهــذه احملكمــة ملــدة 
شــهرين باخلطــاب رقــم 33/358807 يف 1433/02/27هـــ ، ثــم جــرى 
متديــد ســجنه ملــدة شــهرين بخطــاب قاضــي التنفيــذ رقــم 33/63217 يف 
1433/04/07هـــ ، ثــم جــرى متديــد ســجنه ملــدة شــهرين بخطــاب قاضــي 
ثــم جــرى متديــد  التنفيــذ رقــم 33/1056129 يف 1433/06/09هـــ ، 
ســجنه ملــدة شــهر باخلطــاب رقــم 33/1806462 يف 1433/10/23هـــ، 
رقــم 33/1984358 يف  باخلطــاب  ملــدة شــهر  ثــم جــرى متديــد ســجنه 
1433/11/15ه ، ثــم جــرى متديــد ســجنه ملــدة شــهرين باخلطــاب رقــم 
33/2151381 يف 1434/01/04هـــ ، فبنــاء علــى مــا ســلف مــن الدعوى 
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واإلجابــة ، وحيــث أنــه قــد ســجن املدعــي اســتظهارًا حلالــه ملــدة ســنة ولــم 
يســتطع الســداد ، وألن املبلــغ نــاجت عــن معاوضــة ماليــة وثمــن مبيــع، 
وعلــى مقتضــى البينــة املعدلــة شــرعًا ، وحلديــث قبيصــة بــن مخارقــة 
الهاللــي املــروي يف صحيــح مســلم : ) أن املســألة ال حتــل إال ألحــد ثالثــة 
وذكــر منهــم ورجــل أصابتــه فاقــة حتــى يقــول ثالثــة مــن ذوي احلجــا مــن 
قومــه لقــد أصابــت فــالن فاقــه ، فحلــت لــه املســألة ( وحيــث حتقــق 
النصــاب املعتبــر يف شــهادة إثبــات اإلعســار ] ينظــر املغنــي البــن قدامــة 
150/9 ، وكشــاف القنــاع للبهوتــي 323/15 ، وينظــر تخريــج احلديــث 
وشــرحه يف صحيح مســلم بشــرح النووي 134/7 [ ، ولقوله تعالى ) وإن 
كان ذو عســرة فنظــرة إلــى ميســرة ( فلمــا ســبق كلــه فقــد ثبــت لــدي 
إعســار املدعــي مبــا ترتــب يف ذمتــه مــن مبلــغ وقــدره ثالثمائــة ألــف ريــال 
ــى  ــه وبعرضــه عل ــه هــذا مــا حكمــت ب يف مواجهــة الدائــن املدعــى علي
املدعــي قــرر القناعــة ، وقــررت بعــث نســخة مــن صــك احلكــم للمدعــى 
عليــه ليقــدم اعتراضــه خــالل املــدة املقــررة نظامــًا وهــي ثالثــون يومــًا 
مــن تاريــخ التبلــغ وانــه إذا مضــت مــدة االعتــراض ولــم يقــدم اعتراضــه 
فــإن احلكــم يكتســب الصفــة القطعيــة ويعــد حضوريــًا يف حــق املدعــى 
عليــه حســب املــواد 1/55و4/176 و178 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية 
وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني حــرر 

يف 1434/05/27هـــ .
احلمــد هلل  وحــده وبعــد : ففــي يــوم األربعــاء املوافــق 1434/08/10هـــ 
برقــم  املكرمــة  مبكــة  االســتئناف  محكمــة  مــن  املعاملــة  عــادت 
هــذه  بأســاس  واملقيــدة  1434/08/02هـــ  وتاريــخ   341077066
احملكمــة برقــم 34/1077066 وتاريــخ 1434/08/07هـــ املرفــق بهــا 
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ــى ظهــر  القــرار رقــم 34276119 وتاريــخ 1434/07/23هـــ واملــدون عل
الصــك املتضمــن املوافقــة علــى احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف 
محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة . لــذا جــرى حتريــر ذلــك وإحلاقــه 
حتــى ال يخفــى وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/08/10هـــ .
احلمــد هلل ، والصــالة والســالم علــى رســول اهلل ، وبعــد : فقــد جــرى 
اطالعنــا نحــن رئيــس وعضــوي الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة يف محكمــة 
االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
الشــيخ/........ القاضــي باحملكمــة العامــة مبكــة املكرمــة واملســجل 
دعــوى ضــد........  املتضمــن  وتاريــخ 1434/6/5هـــ  بعــدد 34231347 
ضبطــه  وصــورة  الصــك  وبدراســة  باطنــه  دون  مبــا  فيــه  واحملكــوم 
والالئحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم وعلــى فضيلتــه 
ــة.  وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى  مراعــاة التنبيــه املرفــق باملعامل

ــه وســلم . ــه وصحب آل
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: 34250292 تاريُخه: 1434/6/25هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33254934

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34367196 تاريخه: 1434/11/24هـ

إعســار - مطالبــة بإثبــات إعســار - ثبــوت الديــن مبوجــب ســرقة - نصــت 
التعليمــات بعــدم التســاهل يف إثبــات إعســار مــن كان دينــه ناشــئ عــن 
ســرقة ونحــوه - احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى اإلعســار ألن الديــن 

ثابــت مبوجــب ســرقة واإللــزام بدفــع املبلــغ .

تعميمــي معالــي وزيــر العــدل ذي الرقــم 12/136/ت والتاريــخ 1402/10/28هـــ 
ـ. وذي الرقــم 13/ت/826 والتاريــخ 1416/07/04هــ

ادعــى املدعــي )أجنبــي( يجيــد اللغــة العربية ضد ممثل الشــؤون الصحية 
بأنــه قــد صــدر عليــه حكــم شــرعي بإلزامــه بدفــع مبلــغ قيمــة أدويــة 
لــوزارة الصحــة ثــم ادعــى اإلعســار لــدى فضيلــة مصــدر احلكــم وحكــم 
بإثبــات إعســاره ونقــض احلكــم مــن محكمــة االســتئناف وليــس لديــه 
أمــوال وفقيــر ويطلــب إثبــات إعســاره هكــذا ادعــى، أجــاب املدعــى 
عليــه وكالــة بــأن مــا ذكــره املدعــي فهــو صحيــح ولكــن موكلتــه ال 
توافــق علــى إثبــات إعســاره وال تعلــم هــل لــه أمــوال أم ال وتطلــب احلكــم 
بــرد دعــواه، مت االطــالع علــى الصــك ويتضمــن أن مدعــي اإلعســار 
كان يعمــل فنــي تبريــد بــإدارة التمويــن الطبــي وقــد قــام بعــدة ســرقات 
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)....(، وبنــاء علــى مــا  ألــزم مببلــغ وقــدره  لكراتــني أدويــة وأنــه قــد 
جــاء يف تعميمــي معالــي وزيــر العــدل ذي الرقــم 12/136/ت والتاريــخ 
1402/10/28هـــ وذي الرقــم 13/ت/826 والتاريــخ 1416/07/04هـــ 
واملتضمنــة عــدم التســاهل يف إثبــات اإلعســار إذا كان ســرقة، وملــا 
ــم يثبــت أن املدعــي معســّر واحلكــم  ــغ كبيــر جــدا، ملــا تقــدم ل أن املبل
ــغ املذكــور  بصــرف النظــر عــن دعــواه يف اإلعســار وإلزامــه بدفــع املبل
أعــاله للمدعــى عليهــا، اعتــرض املدعــي علــى احلكــم بالئحــة، صــدق 

احلكــم مــن الدائــرة احلقوقيــة الرابعــة مبحكمــة االســتئناف.

العامــة  القاضــي يف احملكمــة   .... أنــا  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
رئيــس  مــن فضيلــة  لنــا  املعاملــة احملالــة  علــى  وبنــاء  جــدة  مبحافظــة 
احملكمــة العامــة مبحافظــة جــدة املســاعد برقــم 33254934 وتاريــخ 
وتاريــخ   33529451 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/04/12هـــ 
1433/03/20هـــ ففــي يــوم  األربعــاء 1434/01/28هـــ افتتحــت اجللســة 
مســلم  اجلنســية  بنجالديشــي    .... وفيهــا حضــر  التاســعة  الســاعة  يف 
.... .... كمــا حضــر حلضــوره  رقــم  اإلقامــة  الديانــة مبوجــب رخصــة 

ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم .... بصفتــه ممثــل الشــؤون 
1434/01/27هـــ  وتاريــخ  47/110/101/ج  رقــم  باخلطــاب  الصحيــة 
األول  وادعــى  الصحيــة مبحافظــة جــدة  الشــؤون  مــن مديــر  الصــادر 
قائــال وهــو يجيــد اللغــة العربيــة إنــه قــد صــدر علــي مــن فضيلــة الشــيخ 
رقــم  بالصــك  شــرعي  حكــم  احملكمــة  بهــذه  القاضــي   ............
491/121 /9 وتاريــخ 1422/10/25هـــ واملصــدق مــن الدائــرة احلقوقيــة 
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الثانيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة واملتضمــن بــأن 
أدفــع مبلغــا وقــدره 711562,02 ســبعمائة وأحــد عشــر ألفــا وخمســمائة 
واثنــان وســتون ريــاال وهللتــان قيمــة أدويــة لــوزارة الصحــة ثــم ادعيــت 
رقــم  بالصــك  إعســاري  بإثبــات  وحكــم   .... فضيلــة  لــدى  اإلعســار 
احلكــم  ونقــض  1431/11/18هـــ  وتاريــخ   9358371226310154
مــن الدائــرة اجلزائيــة الرابعــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة 
املكرمــة بالقــرار رقــم 33122780 وتاريــخ 1433/3/9هـــ واملتضمــن 
نقــض احلكــم باألكثريــة وحتــال القضيــة لقاضــي آخــر للنظــر فيهــا 
مــن جديــد بعــد إنهــاء إجــراءات التهميــش علــى ضبطــه وســجله وأحيلــت 
لفضيلتكــم وإنــه ليــس لــدي أمــوال وإننــي فقيــر أطلــب إثبــات إعســاري 
هكــذا ادعــى وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة اإلجابــة أجــاب قائــال مــا 
ذكــره املدعــي فهــو صحيــح ولكــن موكلتــي ال توافــق علــى إثبــات 
دعــواه  بــرد  احلكــم  وتطلــب  ال  أم  أمــوال  لــه  هــل  تعلــم  وال  إعســاره 
هكــذا أجــاب والنتهــاء وقــت اجللســة رفعــت اجللســة واختتمــت اجللســة 
ثــم يف يــوم األربعــاء املوافق1434/02/13هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة 
الثامنــة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة ....املثبتــة هويتــه ســابقا 
غيــر   / منقــوض  دعــوى يف موضــوع حكــم  ....بشــأن  دعــواه  لســماع 
مشــتركة  ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه وقــد مت االطــالع علــى 
الصــك رقــم 9/491/121 وتاريــخ 1422/01/25هـــ واملصــادق عليــه 
مــن الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة مبحكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة 
املكرمــة بالقــرار رقــم 1/2/314 وتاريــخ 1423/03/16هـــ ووجدتــه 
يتضمــن أن مدعــي اإلعســار كان يعمــل فنــي تبريــد بــإدارة التمويــن 
ــغ  ــزم مببل ــه قــد أل ــة وأن الطبــي وقــد قــام بعــدة ســرقات لكراتــني أدوي
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وقــدره )711562,02( ســبعمائة وأحــد عشــر ألفــا وخمســمائة واثنــان 
وســتون ريــاال وهللتــان كمــا قــد مت االطــالع على صك احلكــم املنقوض 
املذكــور يف دعــوى املدعــي فوجدتــه كمــا ذكــر ورفعت اجللســة للتأمل 
واختتمــت اجللســة ثــم يف يــوم األحــد 1434/06/11هـ افتتحت اجللســة يف 
الســاعة الثامنــة وخمــس وأربعــني دقيقــة وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة ....
املثبتــة هويتــه ســابقا كمــا حضــر حلضــوره ....ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ....بصفتــه ممثــل الشــؤون الصحيــة باخلطــاب رقــم 
47/110/653/ج وتاريــخ 1434/06/04هـــ الصــادر مــن مديــر الشــؤون 
الصحيــة مبحافظــة جــدة ورفعــت اجللســة للتأمــل واختتمــت اجللســة ثــم 
يف يــوم األربعاء1434/06/21هـــ افتتحــت اجللســة يف الســاعة الثامنــة 
والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة ....املثبتــة هويتــه ســابقا كمــا 
حضــر حلضــوره ممثــل املدعــى عليهــا ....املثبتــة هويتــه وتفويضــه ســابقا 
مكــة  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  قــرار  علــى  االطــالع  مت  وقــد 
املكرمــة رقــم 33122780 وتاريــخ 1433/03/09هـــ واملتضمــن نقــض 
مــن  فيهــا  للنظــر  آخــر  لقــاض  القضيــة  وحتــال  باألكثريــة  احلكــم 
جديــد بعــد إنهــاء إجــراءات التهميــش علــى ضبطــه وســجله ا.هـــ فبنــاء 
علــى مــا تقــدم مــن دعــوى املدعــي واملتضمنــة طلبــه إثبــات إعســاره جهــة 
املدعــى عليهــا علــى مــا جــاء يف دعــواه وبنــاء علــى إجابــة املدعــى عليهــا 
ــى مــا  ــاء عل ــى إثبــات إعســاره للمدعــي وبن ــة عــدم املوافقــة عل واملتضمن
جــاء يف تعميمــي معالــي وزيــر العــدل ذي الرقــم 12/136/ت والتاريــخ 
1402/10/28هـــ وذي الرقــم 13/ت/826 والتاريــخ 1416/07/04هـــ 
وملــا  ســرقة  إذا كان  اإلعســار  إثبــات  التســاهل يف  عــدم  واملتضمنــة 
أن املبلــغ كبيــر جــدا فلــم يثبــت لــدي أن املدعــي معســرا وعليــه فقــد 
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صرفــت النظــر عــن دعــواه يف اإلعســار وألزمتــه بدفــع املبلــغ املذكــور 
أعــاله للمدعــى عليهــا وبــه حكمــت  وبإعــالن احلكــم علــى املدعــي 
اعتــرض وطلــب التمييــز واســتعد بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة فأفهــم بــأن 
عليــه مراجعــة احملكمــة يــوم األحــد 1434/06/25هـــ الســتالم نســخة 
احلكــم وإذا فــات علــى ميعــاد االعتــراض ثالثــون يومــا ولــم يقــدم الئحته 
االعتراضيــة ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب احلكــم القطعيــة، 
واختتمــت اجللســة يف الســاعة التاســعة، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف1434/06/21هـــ
افتتحــت  الثالثــاء 1434/06/27هـــ  يــوم  ففــي  بعــد  وحــده  احلمــد هلل 
اجللســة يف الســاعة الثانيــة والنصــف وفيهــا حضــر املدعــي أصالــة ....
املثبتــة هويتــه ســابقا واســتلم نســخة احلكــم وأفهــم بتعليمــات التمييــز 
كمــا يف اجللســة املاضيــة فتفهــم ذلــك، واختتمــت اجللســة ثــم يف يــوم 
الثانيــة عشــرة  الســاعة  اجللســة يف  افتتحــت  األحــد 1434/07/23هـــ 
وقــدم الئحتــه  ســابقا  ....املثبتــة هويتــه  أصالــة  املدعــي  وفيهــا حضــر 
وتاريــخ   341775902 برقــم  احملكمــة  يف  املقيــدة  االعتراضيــة 
1434/07/23هـــ واملكونــة مــن ورقــة واحــدة ورفعــت اجللســة لدراســتها 
واختتمــت اجللســة ثــم يف يــوم الســبت 1434/07/29هـــ افتتحــت اجللســة 
يف الســاعة العاشــرة والربــع وقــد مت االطــالع علــى الالئحــة االعتراضيــة 
املقدمــة مــن املدعــي املذكــور رقــم قيدهــا وتاريخــه أعــاله ولــم أجــد بهــا 
ــة  ــا مــع كامــل املعامل ــذا قــررت رفعه ــه ل ــى مــا حكمــت ب ــر عل مــا يؤث
والصــك وصــورة مصدقــة مــن الضبــط بعــد إحلــاق مــا اســتجد علــى 
الصــك والســجل حملكمــة االســتئناف، واختتمــت اجللســة يف الســاعة 
العاشــرة وخمــس وأربعــني دقيقــة، وبــاهلل التوفيــق، وصلــى اهلل علــى 
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نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. حــرر يف  1434/07/29هـــ
احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل  وبعــد: نحــن رئيس وقضاة 
مكــة  مبنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف  الرابعــة  اجلزائيــة  الدائــرة 
رقــم 34250292وتاريــخ  الصــك  علــى  االطــالع  منــا  جــرى  املكرمــة 
1434/6/25هـــ الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ .... القاضــي باحملكمــة 
اجلنســية  بنجالديشــي  دعــوى....  املتضمــن  جــدة،  مبحافظــة  العامــة 
ضــد/ الشــئون الصحيــة مبحافظــة جــدة، بشــأن طلــب أثبــات إعســار، 
ضبطــه  وصــورة  الصــك  وبدراســة  باطنــه.  دون  مبــا  فيــه  احملكــوم 
ــى احلكــم، واهلل  ــة املوافقــة عل ــة تقــرر باألكثري والالئحــة االعتراضي

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
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: 34290771   تاريُخه: 1434/8/8هـ    كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34210751

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34360623 تاريخه: 1434/11/13هـ

املدعــى  مصادقــة  عــدم  اإلعســار-  بإثبــات  املدعــي  مطالبــة  إعســار- 
عليهــم علــى إعســار املدعــي- عــدم قبــول الشــهادة باإلعســار ملخالفتهــا 
للواقــع- ثبــوت حتايــل املدعــي باإلعســار علــى املدعــى عليهــم- صكــوك 
بإدانــة مدعــي اإلعســار مببالــغ كبيــرة- صــرف النظــر عن دعــوى إثبات 

إعســار املدعــي وبقائــه يف الســجن .

1. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم  )) العهــد قريــب واملــال أكثــر مــن 
ذلــك((

2. وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم  يف حديــث قبيصــة )) فأصابــت مالــه 
جائحــة ((

3. وقوله صلى اهلل عليه وسلم )) على اليد ما أخذت حتى تؤديه ((

ادعــى املدعــي ضــد غرمائــه املدعــى عليهــم بــأن يف ذمتــه للمدعــى عليهــم 
مبالــغ ماليــه مبوجــب صكــوك مبينــة تفصيــاًل يف نــص القضيــة ومت 
إيداعــه ســجن امللــز بســبب ذلــك مــن تاريــخ 1434/4/5هـــ و مــا زال يف 
الســجن وطلــب إثبــات إعســاره يف مواجهــة غرمائــه، وقــرر أن األمــوال 
أعطاهــا لشــخص وال يعلــم أيــن هــو اآلن، أجــاب املدعــى عليهــم الدائنون 
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بعــدم مصادقتهــم علــى إعســاره وأنــه محتــال علمــًا انــه مت القبــض عليــه 
يف املطــار عندمــا كان يريــد التوجــه إلــى خــارج اململكــة، قــرر ناظــر 
ــى املســاهمني وأن دعــاوى  ــال عل ــه أن املدعــي محت ــر ل ــه ظه ــة أن القضي
اإلعســار لــو أخــذ بهــا  ملجــرد الدعــوى ألصبحــت وســيلة ألكل أمــوال 
النــاس بالباطــل ولألســباب التــي ذكرهــا ناظــر القضيــة ولقولــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم  ))العهــد قريــب واملــال أكثــر مــن ذلــك(( و قولــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم يف حديــث قبيصــة )) فأصابــت مالــه جائحــة(( وقولــه 
صلــى اهلل عليــه وســلم  )) علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه (( فقــد صدر 
احلكــم بصــرف النظــر عــن إثبــات اإلعســار وأن يبقــى املدعــي بالســجن 
حلــني ســداد مــا عليــه أو تنــازل الدائنــني عــن حقهــم أو شــموله مبكرمــة 
ملكيــة، قــرر املدعــي عــدم القناعــة، صــدر قــرار محكمــة االســتئناف 

باملصادقــة علــى احلكــم.

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالريــاض برقــم 34210751 وتاريــخ 1434/05/07هـــ املقيــدة 
يــوم  ففــي  1434/05/05هـــ  وتاريــخ   341101216 برقــم  باحملكمــة 
األحــد املوافــق 1434/07/02هـــ افتتحــت اجللســة للنظــر يف الدعــوى 
املقامــة مــن ........ مصــري اجلنســية باإلقامــة رقــم ........ ولــم يتــم احضــار 
املرفــق  الســجناء  برنــت طلــب  رغــم طلبــه مبوجــب  الســجني  املدعــي 
باملعاملــة ومبوجــب خطابنــا املوجــه لســعادة مديــر ســجن امللــز يف ويف 
هــذه اجللســة حضــر الدائنــون ........ ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ........ 
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ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ........ و......... ســعودي بالســجل املدنــي 
رقــم ........ و......... مصــري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم و......... مصري 
اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ........ و ........ مصــري اجلنســية مبوجــب 
اإلقامــة رقــم ........ أصالــة عــن نفســه وبوكالته عن زوجته ........ مصرية 
اجلنســية باإلقامــة رقــم ........ وذلــك مبوجــب صــك الوكالــة الصــادر مــن 
ــاض برقــم ......... يف 1433/06/17هـــ ويف  ــة بالري ــة العــدل الثاني كتاب
هــذه اجللســة حضــر ........ مصــري اجلنســية مبوجــب اإلقامــة رقــم ........ 
وبســؤاله عــن ســبب حضــوره قــال لقــد اتصــل علــي والــد الســجني مــن 
الريــاض وطلــب منــي احلضــور يف هــذه اجللســة للشــهادة بــان ابنــه فقيــر 
ومعســر وبعــد حضــوري وجلوســي مــع الدائنــني خــارج القاعــة تبــني لــي 
أن املدعــي أخــذ أمــوال الدائنــني بغيــر حــق بحجــة تشــغيلها يف التجــارة 
ولــم يــف بوعــده جتاههــم وقــد تبــني لــي أن الدائنــني مجموعــة كبيــرة 
بــل  الديــن يســير  انــه شــخص واحــد وان  وليــس كمــا ذكــر والــده 
ــم يحضــر منهــم يف هــذه  ــر ول ــى العكــس مــن ذلــك الدائنيــون كثي عل
اجللســة اال القليــل والديــن كبيــر جــدا وانــا ال اشــهد علــى زور وال اشــهد 
ان املدعــي فقيــر ومعســر واهلل علــى مــا أقــول شــهيد ورفعــت اجللســة 

إلحضــار املدعــي . 
احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم األحــد املوافق1434/08/07هـ افتتحت 
اجللســة وفيهــا حضــر ........ مصــري اجلنســية باإلقامــة رقــم ......... احلاضــر 
برفقــة اخلفيــر جنــدي أول وادعــى يف مواجهــة احلاضريــن ........ ســعودي 
بالســجل املدنــي رقــم ........ و ........ ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ........ 
و........ ســعودي بالســجل املدنــي رقــم ........ قائــال يف دعــواه عليهمــا لقــد 
كنــت اعمــل يف جتــارة اجلــواالت ومكائــن التصويــر واألحبــار واملالبس 
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واملدعــى عليهــم هــؤالء احلاضــرون وغيرهــم يصــل عددهــم الــى تســعة 
اشــخاص قــد ســاهموا معــي يف هــذه التجــارة وقــد خســرت هــذه التجــارة 
واســتصدروا علــى احــكام بإرجــاع رأس مــال كل واحــد علــى حــده 
وقــد عجــزت عــن ارجــاع هــذه االمــوال وأودعــت ســجن امللــز بســبب 
ذلــك مــن تاريــخ 1433/04/05هـــ ومــا زلــت يف الســجن حتــى االن اطلــب 
ــاء  ــن هــذه دعــواي ويف هــذه االثن ــي احلاضري ــات اعســاري جتــاه دائن اثب
حضــر ســعودي بالســجل املدنــي رقــم بصفتــه وكيــال عــن املدعــي وذلــك 
مبوجــب صــك الوكالــة الصــادر مــن كاتــب العــدل املكلــف بــوزارة 
الداخليــة برقــم ......... وبســؤال املدعــى عليهــم أجــاب املدعــى عليــه األول 
بقولــه لقــد حضــر لــدي املدعــي هــذا احلاضــر وأوهمنــي بأنــه يتاجــر يف 
اجلــواالت وأحضــر لــي كرتــون جــواالت وطلــب منــي املســاهمة معــه 
فســاهمت معــه مببلــغ مائــة واربعــني الــف ريــال واعطانــي اربــاح شــهر 
اثنــاء  عليــه  القبــض  ومت  انقطــع  ثــم  مقــداره  أذكــر  ال  فقــط  واحــد 
محاولــة هروبــه يف املطــار واودع الســجن واســتصدرت  صــكا مــن هــذه 
احملكمــة برقــم 33157665 يف 1433/03/17هـــ يتضمن إلزام املدعى 
عليــه )مدعــي االعســار يف هــذه اجللســة ( بإرجــاع رأس مالــي البالــغ قــدره 
مائــة واربعــون الــف ريــال وأنــا ال أصــادق املدعــي علــى دعــوى االعســار 
حيــث أنــه قــد احتــال علــي وعلــى جميــع املســاهمني هــذه اجابتــي كمــا 
لــدى مدعــي  اننــي كنــت طالبــا  بقولــه  الثانــي  املدعــى عليــه  اجــاب 
االعســار واوهمنــي بانــه يتاجــر يف املالبــس واالت التصويــر وطلــب منــي 
املســاهمة معــه فســاهمت معــه مببلــغ مائــة الــف ريــال ولــم يعطنــي شــيئا 
مــن االربــاح وانقطــع عنــي ومت القبــض عليــه اثنــاء محاولــة هروبــه يف 
املطــار واودع الســجن واســتصدرت  صــكا مــن هــذه احملكمــة برقــم 
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33315985 يف 1433/06/25هـــ يتضمــن الــزام املدعــى عليــه )مدعــي 
االعســار يف هــذه اجللســة (بإرجــاع رأس مالــي البالــغ قــدره مائــة الــف 
ريــال وانــا ال اصــادق املدعــي علــى دعــوى االعســار حيــث انــه قــد احتــال 
علــي وعلــى جميــع املســاهمني هــذه اجابتــي كمــا اجــاب املدعــى عليــه 
الثالــث بقولــه اننــي كنــت طالبــا لــدى مدعــي االعســار ويوجــد لــدي 
محــل جــواالت وحضــر لــدي مدعــي االعســار هــذا احلاضــر وطلــب ان 
ــوع  ــدوب مبيعــات واخــذ مــن عنــدي خمســني جــوال ن ــدي من يشــتغل عن
........ وباعهــا بســعر اقــل مــن ســعر اجلملــة علــى احــد احملــالت واســتمر 
علــى هــذا املنــوال يأخــذ منــي بضاعــة ويبيعهــا باألجــل ولــم يســدد قيمــة 
هــذه البضاعــة وبلــغ اجماليهــا تســعة وســبعني الــف ريــال كمــا اخــذ 
ــغ  ــال واصبــح اجمالــي املبل ــون الــف ري منــي قرضــة قدرهــا واحــد وثمان
الــذي بذمتــه لــي مائــة وســتون الــف ريــال ولــم يقــر لــي ســوى بواحــد 
وثمانــني الــف ريــال مبوجــب الصــك الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 
33106096 يف 1433/02/28هـ ، وقد طلبت من مدعي االعسار هذا 
احلاضــر ســداد املبلــغ احملكــوم بــه فواعدنــي علــى طريــق .........واســتعد 
حســب  فانتظرتــه  ريــال  الــف  وثالثــني  اثنــني  مببلــغ  شــيك  بتســليمي 
املوعــد فلــم يحضــر فاتصلــت علــى جوالــه فــرد علــي شــخص باكســتاني 
وقــال لــي .........يف املطــار فتوجهــت مباشــرة للمطــار فشــاهدت مدعــي 
االعســار هــذا احلاضــر فقــال لــي باللهجــة املصريــة )اهلل ازاي عرفــت اني 
هنــا ( فقلــت لــه حاللــي هــو الــذي جابنــي وطلبــت مــن ضابــط اجلــوازات 
مــالزم اول منــع املديــن هــذا احلاضــر مــن الســفر فقــال ال يوجــد لــدي امــر 
بذلــك وهــو قــد قــص )البوردينــق( ويعتبــر يف حكــم خــارج الســعودية 
فاتصلــت علــى اخــي فبلــغ نســيبي فتوجــه مباشــرة لشــرطة ........ وبلــغ 
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عــن املذكــور انــه اخــذ جــواالت مــن احملــل ولــم يرجعهــا وبذلــك متكنــا 
مــن القبــض عليــه ومنعــه مــن الســفر خــارج البــالد واثنــاء القبــض عليــه 
حضــر بعــض الدائنــني وهــم الدكتــور ........ مصــري اجلنســية وأنــا ال 
أصــادق املدعــي علــى دعــوى االعســار حيــث انــه قــد احتــال علــي وعلــى 
ــه الثالــث  ــاء مــا كان املدعــى علي ــي واثن ــع املســاهمني هــذه اجابت جمي
يجيــب عــن الدعــوى قــام وكيــل املدعــي وطلــب اخلــروج مــن القاعــة فتــم 
رفــض طلبــه اال انــه لــم يســتجب ألمــر احملكمــة وقــام باخلــروج بحضــور 
وشــهادة احلاضريــن املذكوريــن واملالزمــني القضائيــني الشــيخ والشــيخ 
 ........ رقــم  باإلقامــة  اجلنســية  مصــري   ........ االثنــاء حضــر  هــذه  ويف 
أصالــة عــن نفســه وبوكالتــه عــن زوجتــه بالوكالــة الصادرة مــن كتابة 
العــدل الثانيــة بالريــاض برقــم ......... يف 1433/06/17هـــ واجــاب بقولــه 
لقــد حضــر لــدي مدعــي االعســار هــذا احلاضــر واوهمنــي بانــه يتاجــر يف 
اجلــواالت ومكائــن التصويــر وطلــب منــي املســاهمة معــه فســاهمت معــه 
مببلــغ قــدره ثالثمائــة وثالثــة وخمســون الــف ريــال يخصنــي منهــا مائتــان 
وثالثــة وخمســون الــف ريــال ويخــص زوجتــي .........مائــة الــف ريــال وقــد 
مت القبــض علــى مدعــي االعســار اثنــاء محاولتــه الهــرب خــارج البــالد يف 
املطــار واســتصدرت صــكا مــن هــذه احملكمــة برقــم 333243373 يف 
1433/07/01هـــ يتضمــن الــزام املدعــى عليــه )مدعــي االعســار يف هــذه 
اجللســة( بدفــع مبلــغ ثالثمائــة وخمســني الــف ريــال علمــا بــأن املدعي هذا 
احلاضــر اقســم لــي بــاهلل انــه ميلــك عمــارة يف مصــر خمســة ادوار وانــا ال 
اصادقــه علــى دعــوى االعســار ألنــه احتــال علــي وعلــى جميــع املســاهمني 
كمــا حضــر يف هــذه اجللســة مصــري اجلنســية مبوجــب رخصــة االقامــة 
رقــم  واجــاب بقولــه اننــي اعمــل مدرســا للحاســب االلــي يف معهــد ......... 
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للتدريــب ومدعــي االعســار هــذا احلاضــر يعمــل مــدرس لغــة اجنليزيــة يف 
معهــد ......... للغــات وكال املعهديــن معهــد .........ومعهــد .........يف مبنــى 
ــي  ــا ومدعــي االعســار نســكن يف غرفــة واحــدة وقــد اوهمن واحــد وان
انــه يتاجــر يف اجلــواالت والســتائر وطلــب منــي املســاهمة معــه فســاهمت 
معــه مببلــغ عشــرين الــف ريــال ومت القبــض عليــه اثنــاء محاولــة هروبــه 
خــارج البــالد يف املطــار واســتصدرت صــكا مــن احملكمــة اجلزئيــة 
بالريــاض برقــم 33154206 يف 1433/03/26هـــ يتضمــن الــزام املدعــى 
عليــه ) دعــي االعســار يف هــذه اجللســة ( ، بدفــع مبلــغ عشــرين الــف 
ريــال وانــا ال اصادقــه علــى دعــوى االعســار ألنــه احتــال علــي وعلــى 
جميــع املســاهمني كمــا حضــر يف هــذه اجللســة ........ مصــري اجلنســية 
ــي مدعــي االعســار  ــه ان مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ........ وقــرر بقول
هــذا احلاضــر قــد احتــال علــي واوهمنــي انــه يتاجــر يف اجلــواالت وطلــب 
منــي املســاهمة معــه فســاهمت معــه مببلــغ ثمانــني الــف ريــال وقــد اقمــت 
عليــه دعــوى يف هــذا املبلــغ مازالــت منظــورة يف هــذه احملكمــة ويف هــذه 
االثنــاء حضــر املدعــي وكالــة املذكــور وبعــرض ذلــك علــى مدعــي 
االعســار قــال صحيــح انــه صــدرت علــي الصكــوك املذكــورة وأنــه مت 
القبــض علــي يف املطــار وكنــت انــوي الســفر لزيــارة والــدي حيــث قــد 
مضــى علــي يف الســعودية قرابــة اخلمــس ســنوات فجــرى ســؤال مدعــي 
فقــال  الشــرعية  بالصكــوك  الثابتــة  باألمــوال  ذهــب  ايــن  االعســار 
انهــا عنــد الشــخص الــذي اتعامــل معــه ويدعــى ........ مينــي اجلنســية وال 
اعلــم ايــن هــو االن اثــر ذلــك قــال املدعــى عليــه ان مدعــي االعســار قــد 
ذكــر هــذا الــكالم اثنــاء صــدور احلكــم اخلــاص بــي جتاهــه واعطانــي 
ارقــام وعناويــن املذكــور وتبــني عــدم صحتهــا فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن 
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الدعــوى واالجابــة والصكــوك املذكــورة املرفقــة صورهــا باملعاملــة 
والتــي التــزم فيهــا مدعــي االعســار بســدادها وحيــث لــم يبــني مدعــي 
االعســار ايــن ذهــب بهــذه االمــوال وحيــث ان مــا دفــع بــه مــن انــه قــام 
بتســليمها لشــخص يدعــى مينــي اجلنســية ال يخلــي ســبيله ولقولــه صلــى 
اهلل عليــه وســلم )العهــد قريــب واملــال اكثــر مــن ذلــك ..( احلديــث . 
وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم كمــا يف حديــث قبيصــه )فأصابــت مالــه 
جائحــة ( واجلائحــة هــي هــالك ظاهــر للمــال وهــذا غيــر متحقــق هنــا بــل 
املتحقــق قيــام مدعــي االعســار بالتحايــل علــى املســاهمني  وحيــث ان 
دعــاوى االعســار لــو اخــذ بهــا ملجــرد الدعــوى ألصبحــت وســيلة ألكل 
امــوال النــاس بالباطــل وال ميكــن قبــول الشــهادة يف ذلــك ملخالفتهــا 
للواقــع فمدعــي االعســار عليــه امــوال كثيــره ادعــاؤه بهالكهــا مــن 
غيــر اثبــات بينــه ســبب لــرد أي شــهادة يف اثبــات اعســاره بــل الــذي ظهــر 
ــى  ــة وطريقــة القبــض عل مــن صكــوك االحــكام ومــا يف اوراق املعامل
املدعــى عليــه انــه محتــال ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم ) علــى اليــد 
ــه فقــد حكمــت بصــرف النظــر  ــه ( . لذلــك كل مــا أخــذت حتــى تؤدي
عــن دعــوى املدعــي يف طلــب اثبــات اعســاره جتــاه دائنيــه وحكمــت 
ببقائــه يف الســجن حلــني ســداد مــا عليــه مــن ديــون او تنــازل الدائنــني عــن 
حقهــم او شــموله مبكرمــة ملكيــة وبذلــك حكمــت وبعــرض احلكــم 
علــى الطرفــني قــرر املدعــى عليهــم قناعتهــم بــه وقــرر مدعــي االعســار 
عــدم القناعــة وجــرى تزويــده بصــورة مــن صــك احلكــم لتقــدمي الئحتــه 
االعتراضيــة خــالل مــدة اقصاهــا ثالثــون يومــا فالتــزم بذلــك وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . 

حــرر يف  1434/08/07هـــ
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احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي يــوم  الثالثــاء املوافــق1435/01/02 هـــ 
افتتحت اجللسة الساعة  15 : 08  هذا وقد عادت املعاملة من محكمة 
1434/12/18هـــ   وتاريــخ   342472929 برقــم  بالريــاض  االســتئناف 
املرفــق بهــا قــرار التصديــق الصــادر مــن الدائــرة احلقوقيــة الثانيــة برقــم 
ــه بعــد املقدمــة  ــخ 1434/11/13هـــ ونــص احلاجــة من 34360623 وتاري
:) وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة وأوراق املعاملــة  تقــرر 
الدائــرة أنــه لــم يظهــر مــا يوجــب املالحظــة واهلل املوفــق ( .وقــد همــش 
مبضمونــه علــى ظهــر الصــك وامــرت بنقــل ذلــك يف ضبطــه وســجله 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1435/01/02 هـــ
الثانيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد   .. وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  احلقوقيــة  القضايــا  لتمييــز 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض برقــم 
الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/10/28هـــ  وتاريــخ   341101216
ــخ  ــة القاضــي الشــيخ.........  املســجل برقــم 34290771 وتاري مــن فضيل
1434/08/8هـــ اخلــاص بدعــوى........ ضــد........ عــدة غرمــاء وبدارســة 
الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة وأوراق املعاملــة تقــرر الدائــرة أنــه لــم 
يظهــر مــا يوجــب املالحظــة. واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 34309203   تاريُخه: 1434/8/29هـ     كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34355693

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
34318086 تاريخه: 1434/9/13هـ

إعســار- مطالبــة املدعــي إثبــات اإلعســار يف مواجهــة بيــت املــال- دعــوى 
اإلعســار يف مواجهــة بيــت املــال ال تســمع إال بعــد صــدور اإلذن بذلــك 
مــن املقــام الســامي- إفــادات اجلهــات املختصــة - عــدم مصادقــة املدعــى 
عليــه )بيــت املــال( علــى إعســار املدعــي واملطالبــة باســتبدال الغرامــة 
املدعــي  إعســار  ثبــوت  العــدول-  الشــهود  شــهادة  بالســجن-  املاليــة 

وإنظــاره حلــن ميســرة.

 قوله تعالى}َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة إلى َمْيَسَرٍة { .

دعــوى املدعــي ضــد منــدوب بيــت املــال  بأنــه ســبق أن حكــم عليــه يف 
ــة  ــة الدول ــال تــودع يف خزين ــة ألــف ري ــغ قــدره ثالثمائ ــة ابتــزاز مببل قضي
و تصــرف يف املصالــح العامــة واكتســب احلكــم القطعيــة وقــد صــدر 
ــه  ــال وبقــي يف ذمت ــغ خمســني ألــف ري عفــو مــن املقــام الســامي عــن مبل
مبلــغ قــدره مائتــان وخمســون ألــف ريــال وأنــه مكــث يف الســجن مــدة 
تزيــد عــن الثــالث ســنوات لعــدم قدرتــه علــى الســداد وأنــه فقيــر ومعســر 
وطلــب إثبــات إعســاره، مت إجــراء الــالزم حيــال البحــث والتحــري عــن 
أمــوال املدعــى عليــه فلــم يظهــر لــه أمــوااًل ميكــن الســداد منهــا، أجــاب 
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منــدوب بيــت املــال بعــدم املصادقــة علــى إعســار املدعــي وطالــب يف حــال 
إثبــات اإلعســار اســتبدال عقوبــة الغرامــة بالســجن، أحضــر املدعــي 
ــة شــهود علــى صحــة دعــواه ومت تعديلهــم شــرعًا، أثبــت  ــة وهــم ثالث بين
ناظــر القضيــة لألســباب املرصــودة ولقولــه تعالــى }َوِإن َكاَن ُذو ُعْســَرٍة 
َفَنِظــَرٌة إلــى َمْيَســَرٍة{ إعســار املدعــي وأفهــم املدعــى عليــه بــأن عليــه 
إنظــار املدعــي حتــى يتيســر الســداد، قــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة، 

صــدر قــرار محكمــة االســتئناف باملصادقــة علــى احلكــم .

أنــا د......... رئيــس احملكمــة اجلزائّيــة  احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي 
باألحســاء   وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة  رئيــس احملكمــة 
وتاريــخ   34355693 برقــم  املكلــف  االحســاء  محافظــة  يف  اجلزائيــة 
وتاريــخ   341848287 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  هـــ    1434/07/30
الســجل  مبوجــب  اجلنســية  ســعودي   ........ حضــر  هـــ   1434/07/30
املدنــي رقــم ).....( وادعــى ضــد منــدوب بيــت املــال قائــاًل لقــد ســبق 
ــة  ــغ ثالثمائ ــزاز بتغرميــي مبل ــة ابت ــّي فضيلتكــم يف قضي وأن حكــم عل
ألــف ريــال تــودع بخزينــة الدولــة وتصــرف باملصالــح العامــة بالقــرار رقــم 
238 وتاريــخ 1431/7/3هـــ واملصــادق عليــه مــن محكمــة االســتئناف 
بالقــرار رقــم  73 وتاريــخ 1432/1/9هـــ وقــد شــملني العفــو امللكــي 
بإعفائــي عــن مبلــغ خمســني ألــف ريــال وبقــي مــن تلــك الغرامــة مبلــغ 
ــد عــن  ــت يف الســجن مــدة تزي ــال وقــد مكث ــف ري ــني وخمســني أل مائت
الثــالث الســنوات بســبب هــذه القضيــة لعــدم قدرتــي علــى ســداد ذلــك 
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ــب إثبــات إعســاري وكــف  ــذا أطل ــغ إذ أننــي رجــل فقيــر ومعســر ل املبل
غرميــي مــن مالزمتــي والتضييــق علــّي هــذه دعــواي كمــا جــرت الكتابة 
منــا ملديــر ســجن محافظــة األحســاء بخطابنــا رقــم 34258739 وتاريــخ 
1434/2/20هـــ للتحــري عــن أمــوال املذكــور فوردنــا خطــاب مديــر 
الســجني رقــم ........وتاريــخ 1434/3/16هـــ املتضمــن أنــه مت إكمــال 
الــالزم  كمــا وردنــا خطــاب مديــر عــام فــرع وزارة التجــارة والصناعــة 
باألحســاء رقم........وتاريــخ 1434/3/1هـــ املتضمــن أنــه باالســتعالم عــن 
طريــق احلاســب اآللــي اتضــح أن املذكــور ليــس لديــه ســجالت جتاريــة 
حتــى تاريخــه كمــا وردنــا خطــاب مديــر جــوازات األحســاء رقــم ........

وتاريــخ 1434/3/1هـــ املتضمــن أنــه ال يوجــد لــه مكفولــني كمــا وردنــا 
خطــاب مديــر فــرع الزراعــة بالهفــوف رقــم ........وتاريــخ 1434/3/4هـــ 
املتضمــن أنــه مت البحــث يف ســجالت األقســام ذات العالقــة ولــم يعثــر 
علــى اســم للمذكــور ضمنهــا كمــا وردنــا خطــاب أمــني األحســاء رقــم 
........وتاريــخ 1434/3/9هـــ املتضمــن بأنــه ال يوجــد للمذكــور تراخيص 
يوجــد  ال  ماليــة كمــا  مســتحقات  أو  مســتأجرة  عقــارات  أو  جتاريــة 
للمذكــور منــح أراضــي حســب إفــادة وحــدة احلاســب باألمانــة كمــا 
وردنــا خطــاب مديــر مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــرع الدمــام رقــم 
........وتاريــخ 1434/6/13هـــ املتضمــن أن املؤسســة تلقــت إجابــة كاًل 
مــن البنــك ........ والــذي أفــاد بــأن هنــاك حســاب جــاري باســم املذكــور 
ورصيــده 95.92 ريــال كمــا أفــاد مصــرف ........ بــأن هنــاك حســاب 
راكــد باســم املذكــور ورصيــده صفــر أمــا باقــي البنــوك واملصــارف 
املذكــور  تخــص  أرصــدة  أو  أي حســابات  وجــود  عــدم  أفــادت  فقــد 
وكان حاضــرًا ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
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........ واملكلــف مــن قبــل مديــر مكتــب وزارة املاليــة باألحســاء املكلف 
بخطابــه رقــم ........وتاريــخ 1434/7/30هـــ وقــرر  قائــاًل إنــه تبــني لنــا 
بــأن القضيــة مــن اختصاصنــا وأمــا مــا ذكــره املدعــي مــن أنــه معســر 
فــال نصــادق علــى ذلــك وال نعلــم عــن حالــه أي شــيء ويف حالــة إثبــات 
إعســاره مــن قبــل فضيلتكــم فإننــا نطلــب اســتبدال الغرامــة املاليــة التــي 
عليــه بعقوبــة الســجن  وبســؤال املدعــي هــل لديــه بينــة علــى إعســاره قــال 
نعــم وأحضــر املدعــي  كل مــن ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم........ و ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
........ و ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم........ فشــهد 
كل واحــد منهــم مبفــرده قائــاًل أشــهد بــاهلل العظيــم بأننــي أعــرف هــذا 
احلاضــر معرفــة تامــة وأنــه رجــل فقيــر ومعســر وال أعلــم أنــه لــه مــااًل 
ثابتــًا أو منقــواًل ميكــن أن يســدد منــه املبلــغ احملكــوم بــه عليــه أو بعضــه 
وبعــرض تلــك الشــهادة علــى منــدوب بيــت املــال قــال إننــي ال أقــول يف 
الشــهود إال خيــر وال أعلــم عــن حالــة املدعــي أي شــيء كمــا أحضــر 
املدعــي لتزكيــة الشــهود كاًل مــن ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ........ ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ........ 
فشــهدا مبعرفتهــم للشــهود وأنهــم ثقــة وعــدول فبنــاًءا علــى مــا تقــدم 
ــر للمدعــي مــا ميكــن أن  ــم يعث ــه ل وحيــث أفــادت اجلهــات املختصــة بأن
يســدد منــه أو يرفــع عنــه وصــف الفقــر واإلعســار وحيــث أثبــت املدعــي 
مــا يدعــي بــه مــن إعســار ببينتــه املعدلــة وألن دالئــل احلــال تؤيــد ما ذكره 
املدعــي ولقولــه تعالــى )فــإن كان ذو عســرة فنظــرة إلــى ميســرة( وإنــه 
ال مصلحــة مــن حجــزه واحلــال مــا ذكــر لــذا فقــد ثبــت لــدّي عســر ........
وعــدم قدرتــه علــى ســداد املبلــغ احملكــوم بــه عليــه وأفهمــت غرميــه 
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منــدوب بيــت املــال بــأن عليــه أن ينظــره حتــى يتيســر لــه الســداد وبذلــك 
املــال  بيــت  أمــا منــدوب  بــه  قــرر املدعــي قناعتــه  حكمــت وبعرضــه 
ــًا مبــا جــاء  فاعتــرض عليــه وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف مكتفي
يف إجابتــه عــن تقــدمي الئحــة اعتراضيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/08/29هـــ
احلمد هلل وحده والصالة والســالم على رســولنا محمد وآله وصحبه أما 
بعــد . . . فقــد اطلعنـــا نحــن قـضـــاة الدائـــرة احلقوقيــة األولــى يف محكمة 
االســتئناف باملنطقــة الشــرقية علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس 
ــف الشــيخ/ ........ برقــم  ــة مبحافظــة األحســاء املكل احملكمــة اجلزائي
برقــم  احملكمــة  لــدى  واملقيــدة  1434/9/3هـــ  وتاريــخ   34/888308
342150651 وتاريــخ 1434/9/9هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
اخلــاص  وتاريــخ 1434/8/29هـــ  برقــم 34309203  املســّجل  فضيلتــه 
بدعــوى ........ ضــد/ بيــت املــال يف قضيــة حقوقيــة وقــد تضمــن الصــك 
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه . وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة علــى احلكــم مــع تنبيــه فضيلتــه 
إلــى ضــرورة تدويــن رقــم وتاريــخ برقيــة املقــام الســامي رقــم ........ وتاريــخ 
ــة املتضمنــة املوافقــة علــى نظــر دعــوى  1433/4/29هـــ املرفقــة باملعامل
اإلعســار وذلــك يف الضبــط والصــك وســجله ؛ حيــث يلــزم ذلــك حســب 
ــه  ــى فضيلت ــال ، فعل ــت امل ــة بي ــات اإلعســار يف مواجه التعليمــات يف إثب
إكمــال الــالزم قبــل بعــث املعاملــة إلــى جهــة التنفيــذ ، ولبيانــه حــرر يف 

1434/9/13هـــ ، واهلل ولــي التوفيــق .
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: 34335085  تاريُخه: 1434/10/20هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33463547

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف : 
35131603  تاريخه: 1435/1/30هـ

إعســار- طلــب إعســار بنفقــة - صــدور حكــم بإلــزام الولــد )املدعــي( 
بالنفقــة علــى والــده )املدعــى عليــه(- مطالبــة املدعــي إثبــات اإلعســار- 
علــى  الوالــد  حــق  بالنفقــة- عظــم  )الوالــد(  عليــه  املدعــى  متســك 

ولــده- صــرف النظــر عــن الدعــوى .

قوله صلى اهلل عليه وسلم )) أنت ومالك ألبيك (( .

ادعــى املدعــي ضــد والــده أنــه صــدر علــى املدعــي )االبــن( حكمــًا 
بتســليم املدعــى عليــه )الوالــد( مبلغــًا وقدره خمســمائة ريال نفقة شــهرية 
وأنــه اســتمر يف الدفــع حتــى نهايــة شــهر ربيــع اآلخــر لعــام 1433هـــ وأقــر 
املدعــي انــه تقاعــد وأصبــح دخلــه الشــهري تســعة آالف وثمامنائــة ريــال 
وأن لديــه زوجــة وخمســة أوالد أكبرهــم عمــره أربعــة وعشــرون ســنة 
وطلــب املدعــي إثبــات إعســاره واحلكــم علــى املدعــى عليــه بإنظــاره 
وإلــى حــني ميســرة، أجــاب املدعــى عليــه بــأن آخــر مــا ســلمه املدعــي 
هــو خمســمائة ريــال يف شــهر ربيــع اآلخــر لعــام 1432هـــ وأنــه ال يســتطيع 
النفقــة علــى نفســه وعلــى مــن يعــول، مت مخاطبــة مؤسســة النقــد لإلفادة 
عــن أرصــدة طــريف القضيــة فــورد اجلــواب أن رصيــد املدعــى عليــه صفــر 
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وكشــف حســاب باإليداعــات لــه، طلــب املدعــي تخفيــض النفقــة إلــى 
ثالثمائــة ريــال، متــت مخاطبــة قســم اخلبــراء باحملكمــة لتقريــر نفقــة 
وفــق مــا قــرره الطرفــان مــع إدخــال بقيــة أوالد املدعــى عليــه القادريــن 
علــى النفقــة، طلــب املدعــى عليــه اســتمرار النفقــة املقــررة، قــرر ناظــر 
القضيــة إنــه لعظــم حــق الوالــد علــى ولــده ولقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم 
)) أنــت ومالــك ألبيــك (( ولقلــة املبلــغ املتبقــي وقــدره مائتــا ريــال ممــا أقــر 
بــه املدعــي االســتعداد بتســليمه أخيــرًا وقــدره ثالثمائــة ريــال فقــد صــدر 
ــه بصــورة  ــالغ املدعــى علي احلكــم بصــرف النظــر عــن الدعــوى، مت إب
مــن الصــك، صــدر قــرار محكمــة االســتئناف باملصادقــة علــى احلكــم 

باألكثريــة.

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 33463547 وتاري
وتاريــخ   331196296 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/07/13هـــ 
1433/06/25هـــ حضــر ........ ســجله ........ وادعــى علــى احلاضــر معــه 
باملجلــس الشــرعي والــده........ ســجله ........ قائــال يف دعــواه عليــه : لقــد 
صــدر احلكــم مــن هــذه احملكمــة بــأن أدفــع لوالــدي املدعــى عليــه 
نفقــة شــهرية خمســمائة ريــال وذلــك مبوجــب الصــك الصــادر برقــم 
3/458/113 يف 1421/7/18هـــ وقــد اســتمريت يف الدفــع حتــى نهايــة 
شــهر ربيــع اآلخــر مــن هــذا العــام 1433هـــ وحيــث إننــي لــم اعــد اســتطيع 
اآلف  تســعة  الشــهري  دخلــي  أصبــح  حيــث  تقاعــدي  بســبب  النفقــة 
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وســتمائة ريــال ولــدي باإلضافــة إلــى الزوجــة خمســة أوالد أكبرهــم 
يبلــغ مــن العمــر أربــع وعشــرين ســنة لــذا أطلــب إثبــات إعســاري واحلكــم 
علــى املدعــى عليــه بإنظــاري إلــى ميســرة وبســؤال املدعــى عليــه قــال : إن 
آخــر مــا ســلم لــي املدعــي هــو خمســمائة ريــال يف شــهر ربيــع اآلخــر لعــام 
1432هـــ وأنــا ال أســتطيع أن أنفــق علــى نفســي ومــن أعــول وعليــه تقــرر 
الكتابــة ملؤسســة النقــد العربــي الســعودي لإلفــادة عــن رصيــد كل مــن 
الطرفــني ورفعــت اجللســة ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي حــال حضــور 
والــده املدعــى عليــه حيــث قــرر املدعــي قائــال : إننــي ال أســتطيع النفقــة 
علــى والــدي باملبلــغ احملكــوم بــه يف الصــك املذكــور حيــث إننــي أعــول 
أســرتي الكبيــرة كمــا أن والــدي يســتلم ضمانــا اجتماعيــا باإلضافــة 
إلــى عــادة ســنوية مــن الديــوان امللكي مببلغ ثالثني ألــف ريال ، وبعرض 
على املدعى عليه قال : إنني اســتلم مبلغ الفني وخمســمائة ريال شــهريا 
كضمــان اجتماعــي حيــث إننــي أعــول زوجتــني أمــا مــا ذكــره ابنــي 
املدعــي مــن العــادة املذكــورة فقــد اســتلمتها مــرة واحــدة فقــط كمــا 
أننــي تعبــت مــن احلضــور لهــذه احملكمــة مــن ....... حملافظــة الطائــف 
أوراق  . هــذا وباالطــالع علــى  لهــذه احملكمــة  أســتطيع احلضــور  وال 
املعاملــة ظهــر خطــاب مؤسســة النقــد العربــي الســعودي رقــم 33/261 
يف 1433/9/27هـــ يتضمــن كشــف حســاب املدعــى عليــه والرصيــد 
صفــر ومرفــق بــه كشــف حســاب للمدعــى عليــه مــن 2010/12/7م 
الــى 2011/11/26م يتضمــن وجــود ايــداع مببلــغ ثالثــني ألــف ريــال يف 
2011/5/28م وايــداع يف 2011/9/19 مببلــغ اربعــة وثالثــني ألــف ريــال 
اهـــ وعليــه تقــرر الكتابــة مــرة أخــري ملؤسســة النقد العربــي لإلفادة عن 
أرصــدة املدعــي وعليــه رفعــت لذلــك ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي 
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كمــا حضــر املدعــى عليــه حيــث قــرر املدعــي قائــال إننــي ال اســتطيع أن 
أنفــق علــى والــدي النفقــة الشــهرية خمســمائة ريــال وأطلــب تخفيضهــا 
الــى ثالثمائــة ريــال حســب اســتطاعتي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
اننــي الزلــت أطلــب النفقــة التــي مت تقريرهــا مبوجــب احلكــم املذكــور 
ثــم ظهــر أنــه وردنــا خطــاب املؤسســة العامــة للتقاعــد يف 1434/2/4 
هـــ يتضمــن أن مرتــب املدعــي تســعة آالف وســتمائة وثالثــون ريــاال أ.هـــ 
وعليــه تقــرر احالــة املعاملــة لقســم اخلبــراء باحملكمــة لتقريــر النفقــة 
وفــق مــا ذكــره الطرفــان مــع ادخــال بقيــة أوالد املدعــى عليــه القادريــن 
علــى النفقــة ورفعــت اجللســة حلــني عــودة املعاملــة ويف جلســة أخــرى حضــر 
املدعــى عليــه ولــم يحضــر املدعــي وقــد عــادت إلينــا املعاملــة مــن قســم 
اإلصــالح باحملكمــة يتضمــن تســاهل املدعــي اهـــ. وبعــرض ذلــك علــى 
املدعــى عليــه قــرر قائــال إننــي الزلــت أطلــب اســتمرار النفقــة خمســمائة 
ــه  ــاء الدعــوى ومــا أجــاب ب ــك فبن ــى ذل ــال حيــث إن املدعــي قــادر عل ري
املدعــى عليــه وحيــث أقــر املدعــي بقدرتــه علــى دفــع ثالثمائــة ريــال 
شــهريا ولقلــة املبلــغ املتبقــي مــن املبلــغ احملكــوم بــه ولعظــم حــق الوالــد 
ــه وســلم: )أنــت ومالــك ألبيــك( وبعــد  ــى اهلل علي ــه صل ــده ولقول ــى ول عل
اإلطــالع علــى الصــك احلكــم املشــار إليــه أعــاله لــذا حكمــت بصــرف 
النظــر عــن دعــوى املدعــي وأفهمــت املدعــى عليــه بأنــه ســيتم إبــالغ 
املدعــى عليــه بصــورة مــن صــك احلكــم إلبــداء اعتراضــه خــالل ثالثــني 
يومــا مــن تاريــخ اســتالمه صــورة صــك احلكــم وأمــرت بتنظيــم صــك 
بذلــك وتســجيله وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف  1434/10/19هـــ
احلمــد هلل والصــالة والســالم علــى رســول اهلل وبعــد نحــن قضــاة الدائــرة 
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األولــى لألحــوال الشــخصية واألوقــاف والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال 
يف محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة جــرى منــا االطــالع 
علــى  املعاملــة الــواردة إلينــا شــفع خطــاب فضيلة رئيــس احملكمة العامة 
مبحافظــة جــدة رقــم 33/1196296 وتاريــخ 1435/1/4هـــ املشــتملة 
علــى الصــك رقــم 34335085 وتاريــخ 1434/10/20هـــ الصــادر مــن 
جــدة  مبحافظــة  العامــة  باحملكمــة  القاضــي   ........ الشــيخ  فضيلــة 
املتضمــن دعــوى........ ضــد........ يف دعــوى إعســار عــن النفقــة وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه تقــرر باألكثريــة املوافقــة علــى احلكــم واهلل 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم.
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: 341487757 تاريُخه: 8 /1434/9هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3494221 

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
35310108/ق1/أ تاريخه:1435/1/13هـ

إعســار- صــدور حكــم علــى املدعــى يف ديــة قتــل خطــأ- قيــام املدعــي 
بســداد جــزء مــن الديــة- املطالبــة بإثبــات اإلعســار للمدعــي وعاقلتــه 
يف باقــي الديــة- مصادقــة املدعــى عليهمــا علــى دعــوى املدعــي- األخــذ 
بشــهادة الشــهود العــدول - ثبــوت إعســار املدعــى وعاقلتــه وإلــزام بيــت 

املــال بدفــع باقــي الديــة .

املتضمــن  1434/1/2هـــ  وتاريــخ   203 رقــم  الســامي  األمــر  صــدور   -1
املوافقــة علــى ســماع دعــوى اإلعســار و املطالبــة باملتبقــي مــن الديــة 

مبواجهــة منــدوب بيــت املــال .
2- قيام البينة بالشهود الثاثة املعدلن التعديل الشرعي .

ادعــى املدعــي وكالــه جتــاه املدعــى عليهمــا ورثــة املقتــول خطــأ )حــادث 
مــروري( ومنــدوب بيــت املــال بــأن موكلــه صــدر عليــه حكــم بدفــع ديــة 
قتــل اخلطــأ ثالثمائــة ألــف ريــال للمدعــى عليهمــا، وأن موكلــه و عاقلتــه 
لــم يســتطيعوا دفــع ســوى مائــة ألــف ريــال، طلــب املدعــي وكالــة إثبــات 
إعســار موكلــه وعاقلتــه يف دفــع املتبقــي مــن الديــة مائتــا ألــف ريــال، 
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صــدر األمــر الســامي باملوافقــة علــى ســماع دعــوى اإلعســار و املطالبــة 
باملتبقــي مــن الديــة مبواجهــة منــدوب بيــت املــال، صــادق املدعــى عليهمــا 
علــى دعــوى املدعــي، طلــب املدعــى عليهمــا احلكــم لهمــا ببقيــة الديــة 
جتــاه بيــت املــال، قــرر منــدوب بيــت املــال أنــه ال يعلــم عــن حــال مدعــي 
بإعســاره  شــهدوا  شــهود  ثالثــة  اإلعســار  مدعــي  أحضــر  اإلعســار، 
وإعســار عاقلتــه، مت تعديــل الشــهود، صــدر احلكــم بإثبــات إعســار 
املدعــى وإلــزام بيــت املــال بدفــع مــا تبقــى مــن الديــة للمدعــى عليهمــا، 
إعتــرض منــدوب بيــت املــال، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. 

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، أمــا بعــد، 
ــة مبحافظــة القطيــف،  ــا ........... القاضــي يف احملكمــة العاّم ــدي أن فل
بنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العاَمــة 
ــدة  ــخ 1434/2/26 هـــ املقي مبحافظــة القطيــف برقــم 3494221 وتاري
يــوم  يف احملكمــة برقــم 34485628 وتاريــخ 1434/2/26 هـــ  ففــي 
افتتحــت  العاشــرة صباحــًا  الســاعة  املوافــق 1434/3/25هـــ  األربعــاء 
اجللســة وفيهــا حضــر ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
... بصفتــه الوكيــل الشــرعي عــن ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ...مبوجــب صــك الوكالة الصادر مــن كتابة عدل محافظة 
القطيــف برقــم 33132372 وتاريــخ 1433/6/23هـــ بصفــة ...وكيــل 
عــن ...ســعودي اجلنســية مبوجــب صــك الوكالــة الصــادر مــن كتابــة 
1433/6/11هـــ   وتاريــخ   33114518 برقــم  القطيــف  محافظــة  عــدل 
بتاريــخ  أخــرى  إنــه يف جلســة  ثــم   ، املــال  بيــت  منــدوب  يحضــر  ولــم 
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املدنــي  الســجل  ... ســعودي اجلنســية مبوجــب  1434/6/26هـــ حضــر 
رقــم ... بصفتــه الوكيــل الشــرعي عــن ... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ...مبوجــب صــك الوكالــة الصــادر مــن كتابــة 
ادعــى  و  وتاريــخ 1433/06/23هـــ  برقــم 33132372  القطيــف  عــدل 
علــى احلاضريــن معــه ... اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ...و...
مصريــة اجلنســية مبوجــب رخصــة اإلقامــة رقــم ...معرفــًا بهــا مــن قبــل 
زوجهــا ...املذكــور بصفــة املدعــى عليهمــا   جميــع ورثــة ...مبوجــب صــك 
حصــر الورثــة الصــادر مــن هــذه احملكمــة برقــم 33138085 وتاريــخ 
1433/03/16هـــ قائــاًل يف دعــواه  : لقــد صــدر علــى موكلــي حكــم 
... وهمــا املدعــى عليهمــا ديــة قتــل اخلطــأ وقدرهــا  بــأن يدفــع لورثــة 
هــذه احملكمــة  مــن  الصــادر  الصــك   ريــال مبوجــب  ألــف  ثالثمائــة 
برقــم 33321944 يف 1433/06/30هـــ وقــد جمــع موكلــي مــن عاقلتــه 
مبلغــًا قــدره مائــة ألــف ريــال عــن جــزء مــن الديــة وأصــدر بــه الشــيك 
املصــريف املســحوب علــى البنــك العربــي الوطنــي برقــم 059782 وتاريــخ 
2011/7/20م ثــم قــام بتســليم ذلــك الشــيك إلدارة مــرور القطيــف ومت 
إيداعــه يف املعاملــة ، ثــم مت تســليمه للمدعــى عليهمــا مــن قبــل قاضــي 
ــة مبلغــًا  التنفيــذ يف هــذه احملكمــة ، وتبقــى لهمــا  بعــد ذلــك مــن الدي
ــه  ــه ألن ــي ســداد أي شــيء من ــى موكل ــال تعــذر عل ــف ري ــا أل قــدره مائت
ــه  ــه مــا يســددون ب ــدى عاقلت ــه ال يوجــد ل ــه وألن ــر ال مــال ل معســر وفقي
مــا تبقــى مــن الديــة ، لــذا أطلــب إثبــات إعســار موكلــي عــن دفــع املبلــغ 
املتبقــي مــن الديــة للمدعــى عليهمــا وقــدره مائتا ألف ريــال هذه  دعواي، 
وباســتجواب  املدعــى عليهمــا ... و ...، أجابــا قائلــني : مــا ذكــره وكيــل 
ــة  ــا دي ــأن يدفــع لن ــه ب ــى موكل ــه مت احلكــم عل مدعــي اإلعســار مــن أن
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قتــل اخلطــأ البننــا ...وقدرهــا ثالثمائــة ألــف ريــال وأننــا اســتلمنا الشــيك 
املذكــور مببلــغ مائــة ألــف ريــال عــن جــزء مــن الديــة وأن موكلــه معســر 
و عاقلتــه ال يســتطيعون دفــع املتبقــي مــن الديــة فهــذا كلــه صحيــح ولــم 
يتــم صــرف الشــيك املشــار لــه  حتــى اآلن ، هــذا مــا أجابــا بــه ، وقــد 
حضــر يف هــذه اجللســة منــدوب وزارة املاليــة ...ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ...مبوجــب خطــاب مديــر عــام وزارة املاليــة باملنطقــة 
وتاريــخ 1434/04/20هـــ ،  رقــم 31690/5/ك   الشــرقية املكلــف  
وكان قــد وردنــا رفــق املعاملــة برقيــة صاحــب الســمو امللكــي وزيــر 
الداخليــة رقــم 4623 وتاريــخ 1434/1/11هـــ املبنيــة علــى األمر الســامي 
رقــم 203 وتاريــخ 1434/1/2هـــ املرفــق باملعاملــة املتضمــن املوافقــة على 
ســماع دعــوى اإلعســار واملطالبــة باملتبقــي مــن الديــة مبواجهــة منــدوب 
بيــت املــال يف هــذه القضيــة وفقــًا لألمــر رقــم 13400 يف 1402/6/6هـــ 
. وعليــه فقــد ادعــى الوارثــان ...و...املذكــوران بعاليــه ضــد منــدوب بيــت 
املــال احلاضــر قائلــني : إحلاقــًا للدعــوى واإلجابــة املذكــورة أعــاله وألن 
يســتطيعون  ال  عاقلتــه  وألن  وفقيــر  ...معســر  بالديــة  عليــه  احملكــوم 
الســداد لعــدم قدرتهــم املاديــة فإننــا نطلــب احلكــم علــى بيــت املــال 
ممثــالً بــوزارة املاليــة بــأن يدفــع لنــا املبلــغ املتبقــي مــن ديــة مورثنــا وقــدره 
مائتــا ألــف ريــال ، هــذا مــا ندعــي ونطالــب بــه ، وبعــرض ذلــك علــى 
منــدوب وزارة املاليــة ، أجــاب بقولــه : مــا ذكــر يف الدعــوى األولــى 
مــن أنــه صــدر علــى ...املذكــور حكــم بــأن يدفــع لورثــة ...املذكــور 
ديــة قتــل اخلطــأ وأنــه تبقــى مــن الديــة مائتــا ألــف ريــال لــم تســدد حتــى 
اآلن فهــذا صحيــح  وأمــا مــا ورد مــن أن احملكــوم عليــه ...معســر وفقيــر 
وأن عاقلتــه ال يســتطيعون ســداد املبلــغ املتبقــي مــن الديــة فــال أعلــم عــن 



258

صحــة ذلــك شــيئًا وال مانــع لــدى وزارة املاليــة مــن دفــع املبلــغ املتبقــي 
مــن الديــة متــى مــا ثبــت إعســار مدعــي اإلعســار شــرعًا وحكــم بذلــك 
هــذا مــا أجــاب بــه ، وبطلــب البينــة مــن مدعــي اإلعســار مــن الورثــة 
علــى صحــة مــا ادعــوا بــه قالــوا : ســوف نحضرهــا يف اجللســة القادمــة، 
ثــم إنــه يف جلســة أخــرى بتاريــخ 1434/7/1هـــ حضــر املدعــي وكالــة 
واملدعــى عليهمــا ...و...كمــا حضــر منــدوب وزارة املاليــة ...، وبســؤال 
مدعــي اإلعســار واملدعــى عليهمــا عمــا وعــدوا بــه مــن بينــة أحضــروا 
معهــم للشــهادة وأدائهــا كاًل مــن ...ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل 
املدنــي رقــم ... و ... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... 
و... ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ...، وبســؤالهم عمــا 
لديهــم شــهد كل واحــد منهــم مبفــرده قائــاًل : أشــهد بــاهلل بــأن ...فقيــر 
ــه معســرون أيضــًا وال يســتطيعون دفــع  ــه وأن عاقلت ومعســر ال مــال لدي
أي شــيء مــن الديــة ، وبعــرض الشــهود ومــا شــهدوا بــه علــى منــدوب 
بيــت املــال قــال : أمــا الشــهود فــال أعرفهــم وال أقــول فيهــم جرحــًا وال 
تعديــاًل ، وأمــا مــا شــهدوا بــه فــال أعلــم عــن مــدى صحتــه شــيئًا ، هــذا 
مــا قالــه ، وبطلــب تعديــل الشــهود أحضــر املدعــي وكالــة كاًل مــن: ... 
ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ... و... ســعودي اجلنســية 
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم...، حيــث شــهدا بعدالــة وثقــة الشــهود 
ــاًء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة  وأنهــم مرضيــو الشــهادة ، فبن
ــى إعســار مــوكل املدعــي ونظــرًا ملــا ورد  وملصادقــة املدعــى عليهــم عل
يف شــهادة الشــهود املعدلــني التعديــل الشــرعي فقــد ثبــت لــدي إعســار 
ــوزارة  ــاًل ب ــت املــال ممث ...يف مواجهــة املدعــى عليهمــا  ... و...وألزمــت بي
املاليــة بــأن يدفــع للمدعــى عليهمــا ورثــة ...املبلــغ املتبقــي مــن ديــة مورثهــم 
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وقــدره )200000( مائتــا ألــف ريــال ، وبذلــك قضيــت ، وبعــرض احلكم 
علــى اجلميــع قــرر وكيــل املدعــي واملدعــى عليهمــا القناعــة بــه ، وقــرر 
منــدوب وزارة املاليــة االعتــراض وعــدم رغبتــه بتقــدمي الئحــة اعتراضيــة، 
وســيتم رفــع املعاملــة إلــى محكمــة االســتئناف لتدقيــق احلكــم ، وبــاهلل 
التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 

1434/7/1هـــ .
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى رســولنا محمــد وآلــه وصحبــه 
األولــى  احلقوقيــة  الدائـــرة  قـضـــاة  نحــن  اطلعنـــا  فقــد   .  .  . بعــد  أمــا 
الــواردة  املعاملــة  علــى  الشــرقية  باملنطقــة  االســتئناف  محكمــة  يف 
برقــم  األحســاء  مبحافظــة  اجلزائيــة  احملكمــة  رئيــس  فضيلــة  مــن 
341487757 وتاريــخ  8 /1434/9هـــ واملقيــدة لــدى احملكمــة برقــم 
342188848 وتاريــخ  1434/9/15هـــ املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ ........... املســّجل برقــم 34308157 
وتاريــخ 1434/8/29هـــ اخلــاص بدعــوى ........... ضــد ........... يف قضيــة 
حقوقيــة وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل 
فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعاملــة قررنــا املصادقــة 
علــى احلكــم ، ولبيانــه حــرر يف 1434/12/18هـــ ، واهلل ولــي التوفيــق .
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رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
341681 تاريخه:1434/1/4هـ

بــراءة ذمــة عــن اســتهاك مــدة ســابقة مــن امليــاه - مطالبــة شــركة املياه 
بفصــل مديونيــة املالــك الســابق للعقــار عــن احلالــي - دفــع الشــركة 
املنتفــع احلقيقــي لتلــك  املالــك -  الديــن متعلــق بالعقــار ال  بــأن 
اخلدمــة هــو املالــك للعقــار وقــت تقــدمي اخلدمــة - إلــزام الشــركة 
بإلــزام  الشــركة  دعــوى  رد   - انتفاعــه  وقــت  مــن  املدعــى  مبحاســبة 

املدعــي بدفــع مديونيــة املالــك الســابق .

1- قول اهلل تعالى »يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود«.
2- قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: »املســلمون علــى شــروطهم« رواه 

الترمــذي وأبــو داوود.

ادعــى املدعــي بدعــوى ضــد شــركة ).....( بأنــه اشــترى عقــارًا فحملتــه 
املدعــى عليهــا مديونيــة ســابقة علــى مالــك العقار الســابق ويطلب فصلها 
عــن مديونيتــه - دفــع وكيــل الشــركة املدعــى عليهــا بــأن املديونيــة 
جتــري علــى العقــار ومتعلقــة بــه كالرهــن وال تعلــق لهــا يف ذمــة املالــك 
وأن علــى مشــتري العقــار اتخــاذ كافــة اإلجــراءات النظاميــة للبيــع مــن 
تصفيــة املســتحقات واملديونيــات وألن املشــتري لــم يفعــل ذلــك وعمــال 
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بالقاعدة »املفرط أولى باخلســارة« فإن مســؤولية ســداد املديونية متعلقة 
باملدعــي ولــه الرجــوع علــى البائــع ، وأقــر بــأن موكلتــه قطعــت املــاء عــن 
العــدادات حرصــا علــى عــدم تراكــم املديونيــة عليــه وطلــب رد دعــواه 
ــة  ــغ الــذي عليــه - جــرى االطــالع علــى صــك ملكي وإلزامــه بدفــع املبل
عقــار املدعــي - قــرر وكيــل املدعــى عليهــا بــأن اخلدمــة مفصولــة عــن 
العقــار قبــل شــراء املدعــي لــه - عليــه وألن اخلدمــة التــي تقدمهــا شــركة 
).....(  تتعلــق مبالــك العقــار ال لذاتــه، واملنتفــع احلقيقــي لتلــك اخلدمــة هــو 
املالــك للعقــار وقــت تقــدمي اخلدمــة ، لــذا وبنــاء علــى مــا أقــر بــه املدعــى 
عليــه وكالــة مــن أن تاريــخ فصــل اخلدمــة كان قبــل شــراء املدعــي 
لذلــك العقــار، وألن حقيقــة اخلدمــة عقــد بــني املنتفــع ومقــدم اخلدمــة 
، وليــس العقــار طرفــا فيــه ، ولعــدم وجــود مقتضــى شــرعي أو نظامــي 
يلــزم املشــتري التحقــق مــن عــدم وجــود مديونيــة عليــه ، لــذا فــال يكــون 
املدعــي مفرطــا ، ولقولــه تعالــى »يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود«، 
وحلديــث »املســلمون علــى شــروطهم« رواه الترمــذي وأبــو داوود، لذلــك 
كلــه ، فقــد حكــم علــى املدعــى عليهــا ... مبحاســبة املدعــي منــذ 
تاريــخ متلكــه للعقــار وفصــل احلســاب القــدمي عــن حســابه اجلديــد ورد 
طلــب املدعــى عليهــا إلــزام املدعــي بدفــع املديونيــة املترتبــة علــى العقــار 
لفتــرة مــا قبــل متلــك املدعــي لــه - قــرر وكيــل املدعــى عليهــا االعتــراض 

فأفهــم بالتعليمــات - 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 
ــخ  احملكمــة العامــة مبحافظــة جدة/املســاعد برقــم 33361719 وتاري
وتاريــخ   33991086 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1433/05/25هـــ 
1433/05/25هـــ ففــي يــوم األربعــاء املوافق1433/08/14هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 00 : 11 وفيهــا حضــر ).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ).....( بصفتــه وكيــال عــن الســيد ).....( ســعودي 
مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ).....( و).....( ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي 
و).....(   ).....( رقــم  مدنــي  ســجل  ســعودي مبوجــب  و).....(   ).....( رقــم 
ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ).....( و).....( ســعودي مبوجــب ســجل 
مدنــي رقــم ).....( و).....( ســعودي مبوجــب ســجل مدني رقــم ).....( و).....( 
ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ).....( و).....( ســعودي مبوجــب ســجل 
  ).....( رقــم  مدنــي  ســجل  مبوجــب  ســعودي  و).....(   ).....( رقــم  مدنــي 
و).....( ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ).....( بصفتهــم الشــخصية 
وبصفتهــم جميعــًا مــن ورثــه املتوفــى).....( مبوجــب صــك اإلرث رقــم 65/ 
5 يف 1428/3/19هـــ املجلــد رقــم 3/ 5 الصــادر مــن احملكمــة العامــة 
مبحافظــة جــدة بعــد تعريفهــم الشــرعي مــن كل مــن : ).....( ســعودي 
مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ).....( و).....( ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي 
رقــم ).....(وادعــى علــى احلاضــر معــه ).....(ســعودي اجلنســية مبوجــب 
ــه وكيــال عــن ).....(ســعودي اجلنســية  الســجل املدنــي رقــم ).....( بصفت
مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( بصفتــه العضــو املنتــدب والرئيــس 
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التنفيــذي لشــركة ).....( مبوجــب قــرار التعيــني رقــم 1/454 وتاريــخ 
1429/5/30هـــ ومبوجــب املــادة التاســعة عشــر مــن النظــام األساســي 
للشــركة الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م /1 وتاريــخ 1429/1/13هـــ 
بالوكالة رقم 1019 تاريخ 1431/8/8هـ جلد 79 ، قائال: أن موكلي 
قــد أشــترى العقــار الكائــن ).....( مبوجــب الصــك الشــرعي الصــادر من 
كتابــة عــدل جــدة األولــى برقــم 572 جلــد 5/ع بتاريــخ 1427/4/10هـــ 
للميــاه  العامــة  املديريــة  أن  العقــار  اســتلم  أن  بعــد  موكلــي  وفوجــئ 
علــى  ومتأخــرات  ضخمــة  مببالــغ  تطالبــه  املكرمــة  مكــة  مبنطقــة 
عــدادات امليــاه التابعــة للعقــار وهــذا االســتهالك علــى املالــك الســابق 
وليــس علــى موكلــي وهــذا ثابــت لــدى املديريــة العامــة للميــاه مبنطقــة 
مكــة املكرمــة والعــدادات عليهــا مبالــغ متأخــرات قدميــة ال عالقــة 
ملوكلــي بهــا ، وقــد مت االنتقــال جميــع املســئوليات واألعمــال الفنيــة 
ــة ملديرتــي  واإلداريــة واملاليــة اخلاصــة مبدينتــي الريــاض وجــدة واملوكل
امليــاه مبنطقتــي الريــاض ومكــة املكرمــة إلــى شــركة امليــاه الوطنيــة 
مبوجــب القــرار الــوزاري رقــم 1/954 وتاريــخ 1429/10/16هـــ ، أطلــب 
احلكــم بالــزام شــركة ).....( مبحاســبة موكلــي منــذ تاريــخ متلكــه 
للعقــار يف 1427/4/10هـــ وفصــل احلســاب القــدمي عــن حســابة اجلديــد 
واســتالم قيمــة االســتهالك التــي تخــص موكلــي . هــذه دعــواي . ثــم 
أبــرز املدعــي وكالــة صــورة صــك امللكيــة املشــار إليــه فوجدتــه يتضمن 
انتقــال ملكيــة الصــك للمدعــي يف 1427/4/10هـــ جــرى االطــالع عليه 
وتزويــد أوراق املعاملــة بــه ، وبعرضــه علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال : 
أطلــب اإلمهــال للــرد . ثــم رفعــت اجللســة لذلــك .ويف يــوم األربعــاء املوافــق 
1433/10/18هـ افتتحت اجللســة الســاعة 00 : 08 وفيها حضر املدعي 
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وكالــة ، وحضــر ).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم 
الســجل  اجلنســية مبوجــب  ).....( ســعودي  عــن  ).....( بصفتــه وكيــال 
املدنــي رقــم ).....( بصفتــه العضــو املنتــدب والرئيــس التنفيــذي لشــركة 
1429/5/30هـــ  وتاريــخ   1/454 رقــم  التعيــني  قــرار  مبوجــب   ).....(
ومبوجــب املــادة التاســعة عشــر مــن النظــام األساســي للشــركة الصــادر 
باملرســوم امللكــي رقــم م/1 وتاريــخ 1429/1/13هـــ والســجل التجــاري 
رقــم 1010247322 وتاريــخ 1429/3/23هـــ مبوجــب الوكالــة الصادرة 
ــة العامــة لالســتثمار برقــم 1018  مــن كاتــب العــدل املكلــف يف الهيئ
وتاريــخ 1431/8/8هـــ جلــد 79 ، وقــدم املدعــى عليــه وكالــة مذكــرة 
تتضمــن أن مــا ذكــره املدعــي وكالــة هــي مديونيــة ماليــة مترتبــة علــى 
اشــتراكات ).....( التــي تغــذي العقــار الكائــن ).....( ، واالشــتراكات 
هــي خلدمــة مرفــق العقــار وليســت للمالــك، فمســؤولية الســداد هــي 
علــى مالــك العقــار اجلديــد الــذي قبــل بالعقــار مبــا عليــه مــن مديونيــة 
ــى  ــق بالعقــار يــدور معــه وجــودا وعدمــا ، كالرهــن عل ، والديــن املتعل
عقــار ، فإنــه يظــل معلقــا بالعقــار ، وكان علــى مشــتري العقــار اتخــاذ 
كافــة اإلجــراءات النظاميــة للبيــع مــن تصفيــة املســتحقات واملديونيــات 
، واملدعــي وكالــة لــم يفعــل ذلــك ، وعمــال بالقاعــدة )املفــرط أولــى 
باخلســارة( فــإن مســؤولية ســداد املديونيــة متعلقــة باملدعــي كــون العقــار 
حتــت يــده وتصرفــه ، ومــن ثــم للمدعــي الرجــوع علــى البائــع ، وقــد 
مت قطــع امليــاه عــن العــدادات حرصــا علــى عــدم تراكــم املبلــغ بصــورة 
أكبــر ، وعليــه فنلتمــس مــن فضيلتكــم رد دعــوى املدعــي ملــا ذكــر 
أعــاله ، وإلــزام املدعــي بســداد املديونيــة املســتحقة علــى اشــتراكات 
امليــاه التــي تغــذي العقــار املشــار إليــه دون مماطلــة . وبعــرض ذلــك علــى 
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املدعــي وكالــة قــال : ليــس لــدي جديــد ، بــل الصحيــح أن مــا ينطبــق 
علينــا هــو قولــه تعالــى )وال تــزر وازرة وزر أخــرى( كمــا أن املنفعــة ملالــك 
العقــار وليســت للعقــار ذاتــه . وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة متــى كان 
تاريــخ فصــل امليــاه قــال : هــو قبــل شــراء املدعــي للعقــار . فبنــاء علــى مــا 
ــا شــركة  ــي تقدمه ــة ، ومبــا أن اخلدمــة الت تقــدم مــن الدعــوى واإلجاب
).....( هــي خدمــة تتعلــق مبالــك العقــار وليســت لــذات العقــار ، واملنتفــع 
احلقيقــي لتلــك اخلدمــة هــو املالــك للعقــار وقــت تقــدمي اخلدمــة ، وبنــاء 
علــى مــا أقــر بــه املدعــى عليــه وكالــة مــن أن تاريــخ فصــل اخلدمــة كان 
قبــل شــراء املدعــي لذلــك العقــار ،ومبــا أن تلــك اخلدمــة هــي يف حقيقتهــا 
عقــد بــني املنتفــع ومقــدم اخلدمــة ، وليــس العقــار طرفــا فيــه ، وبنــاء 
علــى الصــك الصــادر مــن كتابــة عــدل جــدة األولــى برقــم 572 جلــد 
5/ع وتاريــخ 1427/4/10هـــ ، ومبــا أن األنظمــة والعــرف ال يلزمــان 
املشــتري لعقــار التحقــق منعــدم وجــود مديونيــة عليــه ، فــال يكــون 
املدعــي مفرطــا ، ولقولــه تعالــى )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أوفــوا بالعقــود( ، 
وحلديــث )املســلمون علــى شــروطهم( رواه الترمــذي وأبــو داوود ،لذلــك 
كلــه ، فقــد ألزمــت املدعــى عليهــا شــركة ).....( مبحاســبة املدعــي 
).....( منــذ تاريــخ متلكــه للعقــار يف 1427/4/10هـــ وفصــل احلســاب 
ــخ متلكــه  ــذ تاري ــه املنتفــع باخلدمــة من القــدمي عــن حســابه اجلديــد كون
للعقــار ، ورددت دعــوى املدعــى عليهــا إلــزام املدعــي بدفــع املديونيــة 
املترتبــة علــى العقــار للفتــرة مــا قبــل متلــك املدعــي لــه . وبــه حكمــت . وبــه 
قنــع املدعــي وكالــة ، وقــرر املدعــى عليــه االعتــراض، وجــرى تســليمه 
نســخة مــن احلكــم وإفهامــه بــأن لــه احلــق يف االعتــراض عليــه خــالل 
ثالثــني يومــا ، وإال ســقط حقــه يف االعتــراض ، واكتســب احلكــم 
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القطعيــة . وأقفلــت اجللســة الســاعة )9:40( وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/10/18هـــ
احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي باحملكمــة العامة بجدة 
خلــف الشــيخ ).....( ففــي يــوم االثنــني املوافــق 1434/1/19هـــ افتتحــت 
ــة مــن محكمــة االســتئناف  اجللســة الســاعة 15 : 8 وقــد عــادت املعامل
بخطــاب رئيســها رقــم  33227636 وتاريــخ 1434/1/11هـــ وبالقــرار 
وبدراســة  يلــي  مــا  واملتضمــن  1434/1/4هـــ  وتاريــخ   341681 رقــم 
احلكــم وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى 
احلكــم  وحتــى ال يخفــى جــرى أثباتــه وأمــرت بأحلاقــه بصكــه وســجله 
وأقفلــت اجللســة الســاعة 32 : 8 وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم حــرر يف 1433/1/19هـــ .
احلمــد هلل ، والصــالة والســالم علــى رســول اهلل ، وبعــد : ـ فقـــد جـــرى 
مّنــا نحـــن رئيــس وأعضــاء الدائـــرة احلقوقيـــة السادســة يف محكمــة 
احلكــم  هــذا  علـــى  االطــالُع  املكرمـــة  مكـــة  مبنطقــة  االســتئناف 
الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ).....( القاضــي باحملكمــة العامــة مبحافظــة 
جــدة واملســجل بعـــدد 33430561 وتاريــخ 1433/10/18هـــ املتضمــن 
دون  مبــا  فيـــه  احملكــوم   ،).....( شــركة  ضــد   ).....( الســيد  دعــوى 
باطنــه ، وبدراســـة احلكــم وصـــورة ضبطـــه و الئحتــه االعتراضيــة تقـــرر 
باألكثريــة املوافقـــة علـــى احلكــم ، واهلل املوفــق وصلـــى اهلل علـــى نبينــا 

محمــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه وســلم .
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: 34176193 تاريُخه: 1434/4/1هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 32229211

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34242013  تاريخه:1434/6/14هـ

واليــة - طلــب أم فســخ واليــة أخ ألخيــه - الواليــة ثابتــه لــألخ بوصيــة 
األب - احلكــم بــرد الدعــوى.

قــال يف شــرح املنتهــى )ثــم )الواليــة بعــد أب( لوصيــة ألنــه نائــب األب 
أشــبه وكيلــه يف احليــاة(175/2.

أقامــت أم دعــوى علــى ابــن زوجهــا تطالبــه بفســخ واليتــه عــن أخيــه 
الــذي هــو ابــن املدعيــة وجعلهــا للمدعيــة ألنهــا األحــق بالواليــة - صــادق 
املدعــى عليــه علــى انــه الولــي علــى أخيــه غيــر الشــقيق وقــرر أنــه ال مانــع 
ــه  ــى ابنهــا بشــروط 1- ان ال تســافر ب ــة عل ــة ولي ــه مــن إقامــة املدعي لدي
خــارج البــالد 2- أال تشــحذ بــه 3- أن تســمح للمدعــى عليــه بأخــذه 
كل خميــس لرؤيــة إخوتــه عرضــت احملكمــة الشــروط علــى املدعيــة 
فرفضــت بحجــة أنهــا ال عالقــة لهــا بالواليــة - حاولــت احملكمــة الصلــح 
بــني الطرفــني فرفضــت املدعيــة فطلبــت منهــا احملكمــة البينــة علــى 
صالحيتهــا للواليــة فلــم حتضــر أحــدا وقــرر املدعــى عليــه أن والــده 
أوصــاه قبــل وفاتــه بــأن يكــون وصيــا علــى إخوانــه القاصريــن ورفــض 
ــة جعــل  ــرز للمحكمــة دفتــر كتــب فيــه وصي ــم أب ــه ث ــة عن فســخ الوالي
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فيهــا املدعــى عليــه وصيــا علــى أخيــه املذكــور وقــرر املدعــى عليــه أن 
هــذا هــو خــط والــده وبعــرض الوصيــة علــى املدعيــة ذكــرت أنهــا ال علــم 
لهــا بــه وال تعــرف خــط زوجهــا وحتــى لــو كان خطــه فهــي مصــرة علــى 
طلــب إقامتهــا وليــة علــى ابنهــا - طلبــت احملكمــة مــن املدعــى عليــه 
البينــة علــى أن تلــك الوصيــة كانــت بخــط والــده فأحضــر شــاهدين 
شــهدا بــأن اخلــط املذكــور هــو خــط والــد املدعــى عليــه وجــرى تعديــل 
أخيــه  علــى  ينفــق  ال  عليــه  املدعــى  أن  املدعيــة  ادعــت  ثــم   - الشــهود 
القاصــر فأنكــر املدعــى عليــه وأبــرز تســعة وعشــرين كشــف حتويــل 
ــك وادعــت أن هــذا  ــة بذل ــح القاصــر وأقــرت املدعي ــة لصال ــغ مالي مببال
ال يكفــي - وبنــاء علــى الوصيــة ومــا أبــرزه املدعــى عليــه مــن احلــواالت 
ــه نائــب  ــة وصــي األب ألن ــح القاصــر وألن األحــق بالوالي الشــهرية لصال
عنــه لــذا ردت احملكمــة دعــوى املدعيــة  -  اعترضــت املدعيــة - صــدق 

احلكــم مــن محكمــة االســتئناف. 

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
وتاريــخ  برقــم  باحملكمــة  املقيــدة  1432/06/14هـــ  وتاريــخ  برقــم 
حضــرت  املوافق1432/07/10هـــ  األحــد  يــوم  ففــي  1432/6/14هـــ 
بطاقتهــا  مطابقــة   ).....( رقــم  مدنــي  ســجل  مبوجــب  ســعودية   ).....(
مــن قبــل مفتشــة النســاء يف احملكمــة حســب اإلفــادة املرفقــة مبلــف 
الدعــوى. ولــم يحضــر املدعــى عليــه وأفــادت املدعيــة أنهــا ســلمت ورقــة 
التبليــغ إلــى أخيــه . ويف يــوم الثالثــاء املوافــق 1432/10/22هـــ حضــرت 
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املدعيــة املــدون هويتهــا ســابقًا وادعــت علــى احلاضــر معهــا ).....( ســعودي 
مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ).....( قائلــة يف دعواهــا: املدعــى عليــه هــذا 
احلاضــر أخ ألب البنــي  املولــود بتاريــخ 1423/2/2هـــ وقــد تولــى علــى 
ابنــي املذكــور مبوجــب الصــك الصــادر مــن ســلفكم برقــم وتاريــخ 
1423/6/3هـــ وذلــك بــدون موافقتــي ومبــا أننــي أحــق بالواليــة علــى ابني 
لــذا أطلــب فســخ واليــة املدعــى عليــه وإقامتــي وليــه علــى ابنــي املذكــور 
هــذه دعــواي . وبعرضهــا علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال : مــا ذكرتــه 
املدعيــة أننــي ولــي علــى ابنهــا أخــي غيــر الشــقيق مبوجــب الصــك املشــار 
إليــه فصحيــح وكان هــذا مبوافقتهــا يف حينــه وأمــا طلبهــا فســخ واليتــي 
علــى أخــي املذكــور وإقامتهــا وليــة عليــه فــال مانــع لــدي بشــروط أواًل 
: أن ال تســافر بــه خــارج البــالد . ثانيــًا : أن ال تشــحذ بــه. ثالثــًا : أن 
تســمح لــي بأخــذه كل خميــس لرؤيــة أخوتــي. هكــذا أجــاب. وبعــرض 
ذلــك علــى املدعيــة أجابــت قائلــة : أرفــض تلــك الشــروط ألنهــا ليــس لهــا 
عالقــة بالواليــة ولــم اشــحذ بــه وإمنــا ذهبــت إلــى اجلمعيــات اخليريــة لطلــب 
املســاعدة ألنــي أرملــة وهــو يتيــم وأمــا الشــرط الثالــث فأنــا ال أرفــض أن 
يأخــذه للزيــارة وإمنــا ).....( نفســه هــو مــن يرفــض وأمــا مــا ذكــره أن تلــك 
صــك الواليــة كان مبوافقتــي فغيــر صحيــح هكــذا أجابــت. وجــرى 
عــرض الصلــح بــني الطرفــني فرفضــت املدعيــة لــذا أفهمــت املدعيــة أن 
عليهــا البينــة علــى صالحيتهــا للواليــة علــى ابنهــا فاســتعدت بإحضارهــا 
يف جلســة قادمــة. ويف يــوم األربعــاء املوافــق 1433/2/17هـــ حضــرت 
املدعيــة واملدعــى عليــه املــدون هويتهمــا ســابقًا وبســؤال املدعيــة عــن 
بينتهــا علــى صالحيتهــا للواليــة أجابــت قائلــة: لــم أحضــر بينــة هكــذا 
أجابــت. وقــرر املدعــى عليــه قائــال: لقــد أوصــى والــدي قبــل وفاتــه بــأن 
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أكــون وصيــا علــى إخوانــي وبالــذات القاصريــن منهــم ولهــذا أرفــض 
فســخ واليتــي علــى أخــي هكــذا أجــاب ثــم أبــرز دفتــر وكتــب فيــه 
وصيــة وهــذا نــص احلاجــة منهــا: بســم اهلل الرحمــن الرحيــم إن احلمــد هلل 
نحمده ونســتعينه ونســتهديه ونعوذ باهلل من شــرور أنفســنا ومن ســيئات 
أعمالنــا مــن يهــده اهلل فــال مضــل لــه ومــن يضلــل فــال هــادي لــه وأشــهد 
أال إلــه إال اهلل وحــده ال شــريك لــه وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله أدى 
األمانــة ونصــح األمــة صلــى اهلل عليــه وعلــى الــه وصحبــه وســلم وأشــهد 
أن اجلنــة حــق وأن النــار حــق وأن اهلل يبعــث مــن يف القبــور وبعــد: يكــون 
ابنــي وصيــا علــى إخوانــه وبالــذات القاصريــن منهــم والبنــات إلــى اخــره 
واملنتهــي باســم املوصــي وتوقيعــه يف 1411/4/18هـــ أهـــ. وقــرر املدعــى 
ــى  ــه قائــال: وهــذا هــو خــط والــدي هكــذا قــرر. وبعــرض ذلــك عل علي
املدعيــة أجابــت قائلــة: لــم أعلــم بتلــك الوصيــة ولــم يخبرنــي بهــا والده وال 
أدري إن كان هــذا خطــه أم ال وحتــى لــو كان هــذا خطــه فأنــا مصــرة 
ــى ابنــي هكــذا أجابــت. وبســؤال املدعــى  ــة عل ــى طلبــي إقامتــي ولي عل
عليــه عــن بينتــه علــى أن تلــك الوصيــة كانــت بخــط والــده أجــاب قائــال: 
نعــم لــدي بينــة وأطلــب مهلــة إلحضارهــا هكــذا أجــاب. ويف يــوم الســبت 
ــه  ــم يحضــر املدعــى علي ــة ول املوافــق 1433/12/18هـــ حضــرت املدعي
عليــه  املدعــى  وأبلغــت  التبليــغ  ورقــة  اســتلمت  أنهــا  املدعيــة  وأفــادت 
وبســؤالها عمــا يثبــت لــم تبــرز شــيئا لــذا أفهمتهــا أنــه ال بــد مــن أخــذ 

توقيعــه علــى ورقــة التبليــغ أو إبالغــه عــن طريــق محضــري اخلصــوم.
وحضــر  املدعيــة  حضــرت  املوافق1434/02/06هـــ  األربعــاء  يــوم  ويف 
املدعــى عليــه وحضــر ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ).....( مــن 
مواليــد 1387/8/18هـــ وأفــاد أنــه يســكن يف مدينــة ويعمل يف وعالقته 
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املكتوبــة  الوصيــة  علــى  اطالعــه  وجــرى  خالــه  ابــن  عليــه  باملدعــى 
املنســوبة للمتوفــى املــدون نصهــا يف اجللســة الثالثــة فشــهد قائــال: أشــهد 
أن خــط هــذه الوصيــة هــو خــط خالــي هكــذا شــهد كمــا حضــر ).....( 
ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي رقــم ).....( مــن مواليــد 1387/7/1هـــ 
وأفــاد أنــه يســكن يف ).....( ويعمــل يف ).....( وعالقتــه باملدعــى عليــه 
أنــه ابــن عمــه الشــقيق وجــرى اطالعــه علــى الوصيــة املكتوبــة املنســوبة 
للمتوفــى املــدون نصهــا يف اجللســة الثالثــة فشــهد قائــال: أشــهد أن خــط 
ــى  ــة هــو خــط عمــي هكــذا شــهد وبعــرض الشــاهدين عل هــذه الوصي
املدعيــة أجابــت قائلــة: أمــا الشــاهد األول فــال اعرفــه وكذلــك الشــاهد 
الثانــي ال اعرفــه ومــا ذكــر يف الشــهادة فــال أدري عنــه ألنــي ال أعــرف 
خــط مورثنــا هكــذا أجابــت وأفهمــت املدعــى عليــه بإحضــار مزكــني 
ــوم األحــد املوافــق 1434/03/29هـــ  ــك . ويف ي للشــاهدين فاســتعد بذل
حضــرت املدعيــة ).....( وحضــر املدعــى عليــه وقــررت املدعيــة قائلــة لنــا: 
أنــا ال أرغــب يف أن تســتمر يف نظــر القضيــة وســوف أطلــب مــن الرئيــس 
تغييــرك ثــم خرجــت مــن مجلــس القضــاء بحضــور ).....( وشــهادة كاتبــه 
املــالزم القضائــي لدينــا. وأحضــر املدعــى عليــه ).....( ســعودي مبوجــب 
ســجل مدنــي رقــم ).....( و).....( مصــري مبوجــب رخصــة إقامــة رقــم 
).....( وشــهد كل واحــد منهمــا منفــردا بقولــه: أشــهد بعدالــة وتزكيــة 
وهكــذا شــهدا. ويف هــذه األثنــاء حضــرت املدعيــة وجلســت يف مجلــس 
ــة:  القضــاء وبســؤالها هــل لديهــا مــا تضيفــه علــى الدعــوى أجابــت قائل
نعــم أنــا أرفــض احلكــم لــه بالواليــة ألنــه ال ينفــق عليــه هكــذا أجابــت. 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب قائــال: بــل أنفــق عليــه شــهريا 
تســعة  أبــرز  ثــم   ).....( مصــرف  علــى  حســابها  علــى  حتويــل  مبوجــب 
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وعشــرين كشــف حتويــل مببالــغ ماليــة مــا بــني ألــف ومائتــني ريــال وألف 
ــة: هــذا صحيــح ولكنــه  ريــال وبعــرض ذلــك علــى املدعيــة أجابــت قائل
نصيــب ابنــي مــن تقاعــد والــده ولكــن هــذه ال تكفــي وأنــا أريــد الواليــة 
ــة كمــا أنــه كان يســلم لــي يف  حتــى أســجل ابنــي يف اجلمعيــات اخليري
أول األمــر ســتمائة ريــال فقــط ملــدة ســتة ســنوات وملــا راجعــت مصلحــة 
التقاعــد تبــني لــي أن نصيــب ابنــي مــن تقاعــد والــده يبلــغ تســعمائة 
وخمســني ريــاال هكــذا أجابــت. وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه أجــاب 
ــال فغيــر صحيــح  ــه أنــي كنــت أســلم لهــا ســتمائة ري قائــال: مــا ذكرت
وأوراق التحويــالت التــي أبرزتهــا لكــم تثبــت خالفــه وقــد أقــرت بهــا 
وليــس لــدي مانــع أن أزيــد هــذا التحويــل مــن جيبــي اخلــاص بــل وأدفــع لــه 
أجــرة الســكن ولكــن بشــرط أن تســكن مــع والدهــا حتــى يحفظهــا 

ويحفــظ الولــد وليــس أن تســكن مبفردهــا هكــذا أجــاب.
قــال يف شــرح منتهــى اإلرادات )175/2( : »واليــة ) صغيــر ( عاقــل أو 
مجنــون ) وبالــغ مجنــون ( ومــن بلــغ ســفيها واســتمر )ألب بالــغ ( لكمــال 
شــفقته ، فــإن أحلــق الولــد بابــن عشــر فأكثــر ولــم يثبــت بلوغــه فــال 
واليــة لــه - ألنــه لــم ينفــك عنــه احلجــر فــال يكــون وليــا ) رشــيد ( - ألنــه 
غيــر محجــور عليــه ثــم ( الواليــة بعــد أب ( لوصيــه ألنــه نائــب األب ، 
أشــبه وكيلــه يف احليــاة »فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
والوصيــة التــي أبرزهــا املدعــى عليــه والبينــة علــى كونــت لــك الوصيــة 
بخــط والــده ومــا أبــرزه مــن حــوالت شــهرية للمدعيــة وقــد أقــرت بهــا 
ودفعــت أنهــا ال تكفــي« لــذا فقــد قــررت رد دعــوى املدعيــة وبه حكمت 
وبإعــالن احلكــم قــررت احملكــوم عليهــا املعارضــة وطلبــت االســتئناف 
وأفهمــت باملراجعــة يف يــوم األحــد املوافــق 1434/4/7هـــ الســتالم صورة 
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احلكــم وتقــدمي الئحــة االعتــراض خــالل ثالثــني يومــًا فــإن مضــت املــدة 
ولــم تقــدم الئحــة اعتراضهــا ســقط حــق االعتــراض واكتســب احلكــم 
القطعيــة وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/3/29هـــ
علــى  بنــاء  اجللســة  افتتحــت  1434/07/05هـــ  األربعــاء  يــوم  ويف 
وتاريــخ  رقــم  القيــد  علــى  احملكمــة  رئيــس  بشــرح  املعاملــة  ورود 
1434/06/26هـــ وبرفقهــا خطــاب رئيــس محكمــة االســتئناف رقــم 
الشــخصية  األحــوال  دائــرة  قــرار  وبرفقهــا  1434/06/24هـــ  وتاريــخ 
األولــى رقــم وتاريــخ 1434/06/14هـــ واملتضمــن املصادقــة علــى احلكــم 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم.
احلمــد هلل وحــده وبعــد .. فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة األولــى لتمييــز 
قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف علــى 
وتاريــخ  برقــم  العامــة  رئيــس احملكمــة  مــن فضيلــة  الــواردة  املعاملــة 
القاضــي  فضيلــة  مــن  الصــادر  الصــك  بهــا  املرفــق  1434/5/27هـــ 
باحملكمــة الشــيخ ).....( املســجل برقــم وتاريخ1434/4/1هـــ اخلــاص 
بدعــوى).....( ضــد).....( بشــأن واليــة وقــد تضمــن الصــك أن فضيلتــه رد 
دعــوى املدعيــة وبــه حكــم . وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة 
واهلل  االعتــراض.  يوجــب  مــا  يظهــر  لــم  املعاملــة  وأوراق  االعتراضيــة 

املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه وســلم .
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: 34196443 تاريُخه: 1434/4/23هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
 َرْقُم الدعوى: 33667978

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
34215208  تاريخه: 1434/5/18هـ

واليــة - نــزع واليــة التزويــج مــن األب الغائــب - شــهادة الشــهود العــدول 
بغيبــة األب - احلكــم بإســقاط واليــة األب يف التزويــج وجعلهــا لــألخ 
احلاضــر - رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف كــون احلكــم علــى غائــب.

1. جــاء يف املغنــي 386/9 )وقــد قــال أحمــد يف موضــع إذا كان األب 
بعيــد الســفر يــزوج األخ(.

2. قال ابن قدامة رحمه اهلل يف مســألة ســفر الولي ســفرا بعيدا 386/9 
)وهــذا القــول إن شــاء اهلل تعالــى أقربهــا إلــى الصــواب فــإن التحديــدات 
بابهــا التوقيــف وال توقيــف يف هــذه املســألة فتــرد إلــى مــا يتعارفه الناس 
بينهــم ممــا لــم جتــر العــادة باالنتظــار فيــه ويلحــق املــرأة الضــرر مبنعهــا 
مــن التزويــج يف مثلــه فإنــه يتعــذر يف ذلــك الوصــول إلــى املصلحــة مــن 
نظــر األقــرب فيكــون كاملعــدوم والتحديــد بالعــام كبيــر فــإن الضــرر 

يلحــق باالنتظــار يف مثــل ذلــك ويذهــب اخلاطــب(.

ادعــت املدعيــة علــى أبيهــا الغائــب تطالــب بإســقاط واليــة التزويــج عنــه 
لغيبتــه وجعلهــا ألخيهــا - حيــث تقــدم لهــا خطــاب وكان املانــع مــن 
إجــراء عقــد النــكاح هــو عــدم وجــود الولــي فقــد ســافر منــذ أكثــر 
مــن تســعة أشــهر وال يعلــم عنــه شــيء - وردت إفــادة الشــرطة أن املدعــى 
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عليــه ســافر بتاريــخ 1433/8/20هـــ كمــا وردت اجابــة شــئون املوظفــني 
مــن ان املذكــور قــد اســتقال مــن العمــل بتاريــخ 1431/3/30هـــ - أبــدى 
أخوهــا الشــقيق موافقتــه علــى تولــي عقــد النــكاح وتزويــج أختــه - 
أحضــرت املدعيــة شــهودًا يشــهدون بغيبــة األب وعــدم رجوعــه مــن ســفره 
وأن أخاهــا الشــقيق أهــل لواليــة التزويــج - ملــا نــص عليــه اإلمــام أحمــد 
مــن أن األب إذا كان بعيــد الســفر يــزوج األخ )املغنــي 386/9( - وحيــث 
ــة  إن املدعــى عليــه قــد ســافر ســفرا بعيــدا ولــم يتواصــل مــع أوالده طيل
الفتــرة املمتــدة لتســعة أشــهر- وحيــث إن املدعيــة متضــررة مــن عــدم 
وجــود ولــي لهــا يتولــى تزويجهــا - وحيــث حضــر أخــو املدعيــة وأبــدى 
موافقتــه علــى تولــي واليــة النــكاح ألختــه املدعيــة - صــدر احلكــم 
بنــزع واليــة النــكاح مــن املدعــى عليــه يف تزويــج املدعيــة وجعلــت واليــة 
حملكمــة  احلكــم  ورفــع  القناعــة  املدعيــة  -قــررت  ألخيهــا  التزويــج 
االســتئناف كــون احلكــم علــى غائــب - صــدق احلكــم مــن دائــرة 

األحــوال الشــخصية الثانيــة مبحكمــة االســتئناف بالريــاض .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا .........القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة بالرياض/املســاعد برقــم 33667978 وتاريــخ 1433/11/21 هـــ  
املقيــدة باحملكمــة برقــم 332077950 وتاريــخ 1433/11/21 هـــ  ففــي 
يوم  الثالثاء املوافق1434/04/23 هـ افتتحت اجللســة الســاعة 30 : 11 
وفيهــا حضــرت املدعيــة ......... ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة  
رقــم ......... واملعــرف بهــا مــن قبــل أخيهــا ......... ســعودي اجلنســية مبوجــب 
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الهويــة الوطنيــة .........وادعــت قائلــة إن أبي قد غادر اململكة منذ أكثر 
مــن تســعة أشــهر وال نعلــم عنــه أي شــيء ســوى أنــه ذهــب للمغــرب ولــم 
يقــم باالتصــال بنــا وقــد تقــدم لــي خطــاب وكان املانــع من عقــد النكاح 
هــو عــدم وجــود الولــي أطلــب إســقاط واليــة التزويــج عــن أبــي وإعطائهــا 
املدعيــة  مــن  البينــة  وبطلــب  دعــواي  ...هــذه  األكبــر  الشــقيق  أخــي 
أجابــت بينتــي مــا يف أوراق القضيــة وشــهود هكــذا اجابــت وكان قــد 
جــرت الكتابــة ألمــارة منطقــة الريــاض للبحــث عــن املدعــى عليــه وذلــك 
بخطابــي رقــم 33/2089346 وتاريــخ 1433/11/23هـــ فورد اجلواب من 
مركــز شــرطة املعــذر رقــم 6/229/2 وتاريــخ 1434/1/14هـــ املتضمــن 
أنــه بعــد االستفســار عــن املذكــور اتضــح أنــه خــارج البــالد مــن تاريــخ 
1433/8/20هـــ إلــى دولــة املغــرب الشــقيقة مبوجــب البرنــت املرفــق أ.هـــ 
ــة الطيــران املدنــي  كمــا جــرى الكتابــة لعمــل املدعــى عليــه لــدى هيئ
وذلــك بخطابــي رقــم 3320891 وتاريــخ 1433/11/23هـــ فــورد اجلــواب 
وتاريــخ  برقــم 19458/1/32/256  املوظفــني  عــام شــؤون  مــن مديــر 
البحــث يف ســجالت املوظفــني  بعــد  أنــه  1433/12/26هـــ  املتضمــن 
تبــني أن املذكــور قــد اســتقال مــن العمــل بتاريــخ 1431/3/30هـــ مرفــق 
صــورة مــن قــرار االســتقالة أ.هـــ  كمــا جــرى ســؤال أخ املدعيــة ...املــدون 
فأجــاب  أختــه  وتزويــج  نــكاح  تولــي  موافقتــه يف  عــن  أعــاله  هويتــه 
باملوافقــة وبطلــب الشــهود أحضــرت املدعيــة كال مــن ......... ســعودي 
.........و.........ســعودي اجلنســية  اجلنســية مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم 
ــة رقــم .........وشــهدا كل واحــد منهمــا منفــردا  ــة الوطني مبوجــب الهوي
قائــال أشــهد أن والــد املدعيــة ......... قــد غــادر اململكــة ولــم يرجــع منــذ 
تســعة أشــهر وأن أخــو املدعيــة ...هــذا احلاضــر هــو األخ الشــقيق للمدعيــة 



283

وأهــل لواليــة التزويــج هكــذا شــهدا وبطلــب مزكــني للشــهود أحضــرت 
.........و.........وشــهدا بعدالــة وثقــة الشــاهدين أعــاله فبنــاء علــى مــا ســبق 
مــن الدعــوى ومــا أحضرتــه املدعيــة مــن البينــة املعدلــة شــرعا ومــا جــاء 
يف خطــاب شــرطة املعــذر مــن خــروج املدعــى عليــه اململكــة مــن تاريــخ 
1433/8/20هـــ ولــم يرجــع ومــا جــاء يف خطــاب عمــل املدعــى عليــه وملــا 
نــص عليــه اإلمــام أحمــد مــن أن األب إذا كان بعيــد الســفر يــزوج األخ 
ــم  ــه قــد ســافر ســفرا بعيــدا ول )املغنــي 386/9( وحيــث أن املدعــى علي
يتواصــل مــع أوالده طيلــة الفتــرة املمتــدة لتســعة أشــهر قــال ابــن قدامــه 
رحمــه اهلل يف مســألة ســفر الولــي ســفرا بعيــدا ) وهــذا القــول إن شــاء 
اهلل تعالــي أقربهــا إلــى الصــواب فــإن التحديــدات بابهــا التوقيــف وال 
توقيــف يف هــذه املســألة فتــرد إلــى مــا يتعارفــه النــاس بينهــم ممــا لــم جتــر 
العــادة باالنتظــار فيــه ويلحــق املــرأة الضــرر مبنعهــا مــن التزويــج يف مثلــه 
فإنــه يتعــذر يف ذلــك الوصــول إلــى املصلحــة مــن نظــر األقــرب فيكــون 
كاملعــدوم والتحديــد بالعــام كبيــر فــإن الضــرر يلحــق باالنتظــار يف 
مثــل ذلــك ويذهــب اخلاطــب (املغنــي 386/9 وحيــث أن املدعيــة متضــررة 
ــة  ــى تزويجهــا وحيــث حضــر أخــو املدعي ــي لهــا يتول مــن عــدم وجــود ول
...املرصــود أعــاله هويتــه وأبــدى موافقتــه علــى تولــي واليــة النــكاح 
ألختــه املدعيــة لــذا فقــد نزعــت واليــة النــكاح مــن املدعــى عليــه يف 
تزويــج املدعيــة وجعلــت واليــة التزويــج ألخيهــا احلاضــر ...وبــه حكمــت 
وقــررت املدعيــة القناعــة وســيجري احلكــم حملكمــة االســتئناف كــون 
احلكــم علــى غائــب واختتمــت اجللســة الســاعة 12،10 وبــاهلل التوفيــق 
حــرر يف   وســلم  آلــه وصحبــه  وعلــى  نبينــا  محمــد  علــى  اهلل  وصلــى 

1434/04/23هـ
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة الثانيــة املختصــة 
بنظــر قضايــا األحــوال الشــخصية واإلنهــاءات مبحكمــة االســتئناف 
بالريــاض علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة 
بالريــاض املســجل برقــم 332077950 وتاريــخ 1434/5/4هـــ املرفــق 
بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/......... 
بدعــوى/  اخلــاص  1434/4/23هـــ  وتاريــخ  برقــم34196443  املســجل 
.........ضــد/ والدهــا. بشــأن طلــب إســقاط واليــة التزويــج عنــه لغيبتــه 
وإعطائهــا لشــقيقها .........وقــد تضمــن الصــك حكــم فضيلتــه مباهــو 
ــة  مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وأوراق املعامل
تقــرر الدائــرة باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم - واهلل املوفــق وصلــى 

ــه وســلم . ــه وصحب ــى آل ــا محمــد و عل ــى نبين اهلل عل
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: 34223712 تاريُخه: 1434/5/27هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 33681315

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف:  
342284817 تاريخه: 1434/8/1هـ

واليــة - مطالبــة أم بإلغــاء صــك وصيــة وإقامتهــا وليــة علــى أوالدهــا- 
املدعــى عليهــم مجلــس وصايــة أقامــه األب قبــل وفاتــه وهــو يف حالتــه 
املعتبــرة شــرعا - القــدح يف األوصيــاء دون إثبــات ذلــك - الوصــي مقــدم 

يف الواليــة علــى األم وغيرهــا مــن األقربــاء - احلكــم بــرد الدعــوى.

القنــاع  كشــاف  غيــره(  علــى  مقــدم  األب  وصــي  )إن  البهوتــي  قــال 
.  )251/3( قدامــه  البــن  الــكايف  وانظــر:   -383/8

مــن احملكمــة علــى  الصــادر  الوصايــة  إلغــاء صــك  أم بطلــب  ادعــت 
أوالدهــا وإقامتهــا وليــة عليهــم - املدعــى عليهــم أوصيــاء معينــني مــن 
قبــل والــد القصــر وهــو يف حالتــه املعتبــرة شــرعا - رفــض املدعــى عليهــم 
إلغــاء صــك الوصايــة ألنــه صــادر مــن والدهــم وثابــت لــدى احملكمــة 
بصــك شــرعي - حاولــت املدعيــة القــدح يف صــك الوصايــة بأنــه ال يلــزم 
املضــي فيــه ويجــوز العــدول عنــه للمصلحــة وأن مصلحــة القصــر أن 
ــة  ــاء فرطــوا يف الوالي ــة وذكــرت أن األوصي ــى عليهــم أمهــم املدعي تتول
ــم طلبــت بشــكل  وتصرفــوا يف أمــوال القصــر مبــا يقــدح يف أمانتهــم ث
عاجــل إثبــات رشــد أحــد القاصــرات لبلوغهــا - أنكــر املدعــى عليهــم 
التهــم التــي ذكــرت املدعيــة وذكــروا أن التهــم التــي ذكــرت املدعيــة 
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ســبق إثارتهــا مــن املدعيــة يف قضيــة ســابقة لــدى احملكمــة ولــم تســتطع 
إثباتهــا وطالبوهــا بالبينــة كمــا ذكــر املدعــى عليهــم أن وصــي األب 
مقــدم علــى األم يف الواليــة وأن والــد  أوالد املدعيــة واملدعــى عليهــم 
أقــام مجلــس األوصيــاء لعلمــه أن نصيــب القصــر مــن املــال كبيــر جــدًا 
بــه وال اســتثماره ولهــذا أقــام والدهــم  وال تســتطيع أم األوالد القيــام 
مجلــس األوصيــاء - لــم تســتطع املدعيــة إثبــات القــدح يف املدعــى عليهــم 
وأبــرز املدعــى عليهــم أوراق ومســتندات تــدل علــى قيامهــم باســتثمار 
أمــوال القصــر بشــكل صحيــح - وألن وصــي األب مقــدم علــى األم 
وهــو يف  املدعيــة  أوالد  والــد  مــن  شــرعي  بصــك  ثابتــة  الوصيــة  وألن 
حالتــه املعتبــرة شــرعًا ومكتســب للقطعيــة بتصديقــه مــن محكمــة 
االســتئناف وألن مــا قدمتــه املدعيــة مــن قــدح يف املدعــى عليهــم ال يرقــى 
إلــى عــزل األوصيــاء لــذا ردت احملكمــة دعــوى املدعيــة - اعترضــت 

املدعيــة - 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 بالريــاض املســاعد برقــم 33681315 وتاريــخ 1433/11/29هـــ 
1433/11/29هـــ  وتاريــخ   332140020 برقــم  باحملكمــة  املقيــدة 
يــوم الســبت املوافــق 1434/02/16هـــ افتتحــت اجللســة األولــى  ففــي 
عــن مبوجــب  ).....( بصفتــه وكيــاًل  وفيهــا حضــر   11 : الســاعة 30 
الوكالــة رقــم 73002 يف 1429/09/03هـــ جلــد صــادر مــن كتابــة 
العــدل الثانيــة جنــوب الريــاض واملتضمنــة لــه حــق ســماع الدعــوى والــرد 
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عليهــا واالقــرار واالنــكار والصلــح وطلــب اليمــني ورده وقبــول احلكــم 
ونفيــه واالعتــراض عليــه وطلــب متييــزه وحضــر ).....( حلضــوره مبوجــب 
ســجل مدنــي رقــم  )....( بصفتــه وكيــاًل عــن ســجل مدنــي رقــم  ).....( 
بصفتــه )....( ووليــًا عــن وابنــاء مبوجــب صــك الواليــة رقــم 33356475 
بتاريــخ 1433/7/26هـــ صــادر مــن احملكمــة العامــة بالوكالــة رقــم 
33431602 يف 1433/11/29هـــ وبصفتــه وكيــاًل عــن ســجل مدنــي 
رقــم )....( بصفتــه وليــًا عــن )....( و)....( وابنــاء مبوجــب صــك الواليــة 
رقــم 33356475 بتاريــخ 1433/07/26هـــ صــادر مــن احملكمــة العامــة 
1433/11/29هـــ  يف   33433031 رقــم  الوكالــة  مبوجــب  بالريــاض 
صــادره مــن كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب الريــاض وبصفتــه وكيــاًل عن 
)....( ســعودي ســجل مدنــي رقــم )....( بصفتــه وليــًا عــن )....( و)....( وابنــاء 
مبوجــب صــك الواليــة رقــم 33356475 بتاريــخ 1433/07/26هـــ صــادر 
رقــم يف 1433/11/29هـــ مبوجــب  بالوكالــة  العامــة  مــن احملكمــة 
الوكالــة رقــم 34115197 يف 1434/01/28هـــ صــادره مــن كتابــة 
العــدل الثانيــة جنــوب الريــاض وبصفتــه وكيــاًل عــن بصفتــه وليــًا عــن 
أبنــاء مبوجــب صــك الواليــة رقــم 33356475 بتاريــخ 1433/07/26هـــ 
رقــم  الوكالــة  مبوجــب  بالريــاض  العامــة  احملكمــة  مــن  صــادر 
الثانيــة  العــدل  كتابــة  مــن  صــادر  1433/11/29هـــ  يف   33434106
الدعــاوي  واقامــة  )املطالبــة  جميعهــا  واملتضمنــة  الريــاض  بجنــوب 
واملرافعــة واملدافعــة وســماع الدعــاوي والــرد عليهــا واالقــرار واالنــكار 
والصلــح وطلــب اليمــني ورده واالمتنــاع عنــه ( وادعــى املدعــي وكالــة 
قائــال أقــدم دعــواي هــذه ضــد املدعــى عليهــم املوضــح اســمائهم بعاليــه 
وموضــوع الدعــوى بالتفصيــل مــا يلــي حيــث إنــه قــد صــدر منكــم صــك 
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إثبــات إقامــة وصــي رقــم 33356475 وتاريــخ 1433/7/26هـــ واملتضمــن 
إقامــة كل مــن أوصيــاء علــى كل مــن )....( و).....( وأبنــاء ).....( رحمــه 
اهلل وحيــث إن والدهــم قــد تــويف يــوم الثالثــاء 1433/11/9ه وحيــث إن 
والدتهــم هــي مــن ترعــى مصاحلهــم والقيــام علــى شــؤونهم مبوجــب صــك 
اإلعالــة رقــم 31/100/338 وتاريــخ 1430/8/12هـــ وحيــث إنهــا أرئــف 
ــى مصاحلهــم وخشــية وقــوع الضــرر عليهــم  ــر حرصــًا عل بحالهــم وأكث
مــن تنصيــب هــؤالء أوصيــاء يف حــال وفــاة والدهــم أطلــب احلكــم بإلغــاء 
صــك الوصايــة املذكــور أعــاله وإقامــة موكلتــي )والــدة األبنــاء( وليــة 
عليهــم هــذه دعــواي وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب 
مبــا يلــي: 1- ســبق وأن عــنّي الشــيخ ).....( يف حياتــه مجلســًا للواليــة 
برقــم 3339658  املثبتــة  علــى وصيتــه  بنــاًء  أبنائــه  مــن  القصــر  علــى 
وتاريــخ 1433/1/22هـــ وبنــاًء عليهــا صــدر صــك شــرعي مــن مكتــب 
فضيلتكــم برقــم 33356475 وتاريــخ 1433/7/26هـــ بإقامــة كل مــن 
: أبنــاء الشــيخ).....( أوصيــاء علــى القصــر يرعــون شــؤونهم ومصاحلهــم 
وحيــث إن هــذا الصــك الصــادر مــن فضيلتكم ســاري املفعــول حتى بعد 
وفــاة الشــيخ ).....( كمــا جــاء يف حاشــيتكم علــى خطــاب الشــيخ )....( 
القاضــي يف هــذه احملكمــة فــال وجــه للمطالبــة بإلغائــه ال شــرعًا وال 
نظامــاً 2- مــن الثابــت عنــد فقهــاء احلنابلــة وهــو املعمــول بــه يف محاكــم 
اململكــة أنَّ وصــّي األب مقــدم علــى األم يف رعايــة القّصــر واإلشــراف 
عليهــم قــال ابــن قدامــة : » ويتولــى األب مــال الصبــي واملجنــون ألنهــا 
وصيــة  ثــم  النــكاح  األب كواليــة  فيهــا  فقــدم  الصغيــر  علــى  واليــة 
بعــده ألنــه نائبــه فأشــبه وكيلــه يف احليــاة » الــكايف )251/3(، وقــال 
البهوتــي » ثــم تثبــت الواليــة علــى صغيــر ومجنــون بعــد األب لوصيــة 
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العــدل »  كشــاف القنــاع )383/8( لذلــك كلــه نأمــل التكــرم بإمضــاء 
برقــم 33356475  مــن مكتــب فضيلتكــم  الصــادر  الواليــة  الصــك 
وتاريــخ 1433/7/26هـــ واحلكــم بــرد الدعــوى كونهــا تأتــي مخالفــًا 
ــى املدعــي  ــك عل ــا قــرره فقــاء املذهــب وبعــرض ذل ــة ومل ــه الوصي ــا علي مل
وكالــة أجــاب أطلــب مهلــة للــرد علــى دفــع املدعــى عليــه وكالــة هكــذا 
أجــاب ثــم يف يــوم الثالثــاء 1434/04/16هـــ افتتحــت اجللســة الثانيــة 
الســاعة 08:30 وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى عليــه وكالــة 
وبســؤال املدعــي وكالــة عــن جوابــه أبــرز مذكــرة مكونــة مــن ســبع 
صفحــات ومتضمنــه مــا نصــه أواًل :  أن الصــك الصــادر مــن فضيلتكــم 
برقــم 33356475 وتاريــخ 1433/7/26هـــ املتضمــن تعيــني املذكوريــن 
أوصيــاء علــى أوالد موكلتــي قــد صــدر يف غيــر اختصــاص ، حيــث 
إن صــدور ذلــك الصــك كان يف وقــت حيــاة ، وقــد أقامــت موكلتــي 
إلــى  واحملالــة  1429/10/18هـــ  وتاريــخ   29/131631 رقــم  الدعــوى 
مكتب فضيلة الشيخ )......( بطلب نزع الوالية من على أوالد موكلتي 
لفقــده األهليــة ، وحيــث إن الدعــوى بعــد حضــور جلســتني فيهــا قــد 
أوقفــت بنــاء علــى املــادة 82 مــن نظــام املرافعــات الشــرعية حلــني االنتهــاء 
مــن نظــر القضيــة املتعلقــة باحلجــر علــى )......( وبنــاًء عليــه فإنــه بانتهــاء 
ــى القصــر هــو  ــاء عل ــاء أو أولي ــة املذكــورة يكــون تعيــني أوصي القضي
مــن اختصــاص مــن قــام عنــده النــزاع ابتــداء ثانيــًا :أن احتجــاج املدعــى 
ــه(  ــم نســلم بثبوت ــة املنســوبة لـــ).........( )وهــو مــا ل ــة بالوصي عليــه وكال
ال يلــزم منــه إطالقــًا لــزوم توليــة املذكوريــن علــى أوالد موكلتــي ملــا 
يلــي : 1 ـ أن الثابــت فقهــًا وقضــاًء هــو جــواز عــدول القاضــي عــن نــص 
املوصــي متــى تبــني لــه املصلحــة يف ذلــك وعلــى ذلــك جــاءت نصــوص 
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األئمــة - قــال شــيخ اإلســالم كمــا يف االختيــارات )) يجــوز تغييــر نــص 
الواقــف فيمــا هــو أحــب إلــى اهلل ورســوله وأكثــر مصلحــة دينيــة ممــا 
حلظــه الواقــف ((، وقــال يف موضــع آخــر )) ويجــوز تغييــر شــرط الواقــف 
إلــى مــا هــو أصلــح منــه وإن اختلــف ذلــك باختــالف الزمــان واملــكان (( 
، فاملتعــني هــو التحــوط ملــال ومصلحــة املولــى عليــه بأقصــى مــا ميكــن 
ولــو كان بتغييــر وصيــة املولــي ، والواليــة علــى لقاصــر أولــى مــن الوقف 
يف هــذا لكونهــا تتعلــق بحقــوق اآلدميــني املبنيــة علــى املشــاحة وليســت 
كالوقــف الــذي هومــن بــاب التبرعــات باجلملــة 2ـ أن مقصــد إقامــة 
الوصــي هــو حفــظ حقــوق القصــر ومراعــاة مصاحلهــم ، فــإذا تبــني أن 
املصلحــة يف غيــر مــن ســماه املوصــي أو أن الضــرر ممــن ســماه محقــق 
ــه مبــا ذكــره مــن  ــت ، فاحتجــاج املدعــى علي ــل تعين ــة ب جــازت املخالف
تســمية املذكوريــن ال محــل لــه إذا حصلــت العــداوة بينهــم وبــني القصــر 
، وأي عــداوة أســرية أشــد ممــا شــاهدناه يف هــذه الدعــوى مــن إقامــة 
مــن  القصــر  وأوالدهــا  وطردهــا  مرتــني  األم  وتطليــق  القــذف  دعــوى 
منزلهــم كمــا ســوف يأتــي ذكــره تفصيــاًل ثالثــًا :- أن تضــاد املصالــح 
بــني املوصــي بهــم ) أوالد موكلتــي ( وبــني األوصيــاء املســمني ظاهــر 
، حيــث إن األوصيــاء املذكوريــن هــم الذيــن عينــوا أنفســهم وكالء 
عــن الوالــد فتــرة مرضــه وذلــك مــن عــام 1428هـــ مــرورًا بتاريــخ إقامــة 
موكلتــي الدعــوى بطلــب احلجــر يف شــهر محــرم عــام 1429هـــ إلــى وقــت 
تعيينهــم أوليــاء علــى الوالــد وتصديــق ذلــك من التمييــز يف 1433/7/8هـ 
، وحيــث إن تصرفاتهــم الســابقة كلهــا حتتــاج إلــى محاســبة وأن هــذه 
احلقــوق التــي ســوف يحاســب املعينــون عليهــا قــد انتقلــت مــن الوالــد 
)املــورث( إلــى الورثــة ) ومنهــم القصــر ( لــذا فــإن مــن حــق القصــر أن 
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يقــوم علــى شــأنهم مــن ال مينعــه مانــع مــن محاســبة األوليــاء والــوكالء و 
املتصرفــني عنــوة يف أمــوال والدهــم وتعيــني املذكوريــن يف الوصيــة هــو 

ــة ــع للمحاســبة املتعين ــه من يف حقيقت
رابعــًا :-  اعتــداء بعــض املذكوريــن بانفرادهــم علــى حقــوق والدهــم 
وتعــني محاســبتهم بإقامــة الدعــاوى عليهــم بطلــب مــا بأيديهــم مــن أمــوال 

التركــة والتــي بعضهــا حــق للقصــر ومــن ذلــك مــا يلــي:
1- اعتــداء يزيــد علــى مبلــغ قــدره مائــة مليــون ريــال حيــث اســتغل مــرض 
والــده وأخــذ منــه توقيــع علــى حتويــل مائــة ألــف ســهم مــن أســهم شــركة 
).........( األهليــة مــن محفظــة الوالــد الشــيخ ).........( رقــم ).........( إلــى 
محفظــة ).........(، وبنــاء عليــه فــإن علــى العضــو املعــني يف الوصيــة إعــادة 
نصيــب القصــر إليهــم بنــاء علــى طلــب مــن املجلــس فكيــف يكــون هــذا 

.
2- اعتــداء املذكوريــن جميعــًا علــى أســهم )...( يف حــال حياتــه ونقلهــا 
ألســمائهم وأخــذ األربــاح ملــدة ثــالث ســنوات والواجــب إرجاعهــا إلــى 
التركــة بكاملهــا، حيــث إن جميــع ممتلــكات الشــيخ )...( - رحمــه 
اهلل - كانــت ضمــن مؤسســة )...( للتجــارة والزراعــة بالســجل رقــم )...( 
وقــام مــن يديــر املــال حينهــا بإحالــة املمتلــكات إلــى شــركة )...( التــي 
ال ميتلــك فيهــا )...( ســوى 12% وقــد قــام أبنــاء الشــيخ )...( رحمــه اهلل - 
ــن  ــد الدائ ــع الرصي ــازل عــن جمي ــى خطــاب تن ــع والدهــم عل بأخــذ توقي
يف شــركة )...( لالســتثمار والتطويــر العقــاري ، ويعتبــر هــذا اخلطــاب 
مبثابــة تنــازل عــن جميــع املمتلــكات التــي نقلــت مــن املؤسســة إلــى 
شــركة )...(، وهــذا يعنــي أن الشــيخ )...( - رحمــه اهلل - قــام بتوزيــع 
مــا نســبته 88% مــن مالــه وهــو املســجل يف شــركة )...( بأســماء بقيــة 
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الشــركاء.
بنقــل  والدهــم  الواليــة بصفتهــم وكالء عــن  بعــض طالبــي  قيــام   -3
أمالكه يف مؤسســة )......( للتجارة والزراعة )ســجل جتاري رقم).....(( 
والتــي تبلــغ قيمتهــا الدفتريــة 3.400.000.000 ريــال )ثــالث مليــارات 
ــس إدارتهــا  ــال( مســتغلني صفتهــم أعضــاء يف مجل ــون ري ــة ملي وأربعمائ
وذلــك إلــى شــركة ).....( اململوكــة باألغلبيــة لهــم وحرمــان إخوانهــم 

القصــر منهــا )أوالد موكلتــي).
4- قيــام بعــض طالبــي الواليــة مســتغلني صفتهــم بأنهــم أعضــاء مجلــس 
إدارة مؤسســة )....( للتجــارة والزراعــة القائمــة علــى إدارة أمالك وأعيان 
الشــيخ)....(، وذلــك بالتصــرف يف أســهمه املوجــودة يف احملفظــة رقــم 
يف البنــك )....( وذلــك بنقلهــا إلــى محافــظ أخــرى باســم شــركة ).....( 
وجــاء هــذا التصــرف بعــد إلغــاء وكاالتهــم مبوجــب أمــر احملكمــة 
، وبالتالــي فــإن ضمــان هــذا التصــرف هــو مســئوليتهم وهــو مــن حــق 

القصــر فكيــف تتــم املطالبــة بــه واحلــال كذلــك .
خامســًا:- ظهــور العــداوة بــني املذكوريــن أو بعضهــم وبــني موكلتــي 

ــي:-  ــى النحــو التال وأوالدهــا وذلــك عل
1-قيــام املذكوريــن وخاصــة )....( و)....( بطــرد موكلتــي وأوالدهــا مــن 
قصرهــم يف نهايــة عــام 1428هـــ وعــدم تســليمهم شــيء مــن أغراضهــم 
بيتهــم  إلــى  الرجــوع  قبولهــم  وعــدم  الســنوات  هــذه  طيلــة  الشــخصية 
ورفضهــم االســتجابة لنــداء العقــل واملنطــق بحســب تقريــر شــرطة ملقــام 
أمــرت  مــا  تنفيــذ  مــن  لالمتنــاع  الســبل  مختلــف  وســلوكهم  اإلمــارة 
بــه اجلهــات املســئولة مــن إعــادة موكلتــي وأوالدهــا إلــى بيتهــم، وإنــي 
هنــا أكتفــي مبــا جــاء يف خطــاب صاحــب الســمو امللكــي األميــر يف 
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ــه رقــم 97782 وتاريــخ 1432/7/19هـــ واملؤكــد عليــه بخطــاب  خطاب
صاحــب الســمو امللكــي أميــر منطقــة الريــاض بالنيابــة برقــم 138356 
املــرأة  أواًل: متكــن  يلــي:  مــا  منــه  احلاجــة  ونــص  يف 1432/11/11هـــ 
املدعيــة وأوالدهــا مــن العــودة ملنزلهــم وأن يؤثــث لهــم ويعــاد علــى مــا 
يعامــل  أن  ثانيــًا:  للعدالــة  وإحقاقــًا  للذمــة  بــراءة  ســابقًا  عليــه  كان 
املدعــى عليهمــا مبوجــب الئحــة اإلجــراءات اجلزائيــة لقــاء اعتدائهــم علــى 
منــزل إخوانهــم وســرقة األثــاث واجلــوازات وتغييــر أقفــال األبــواب وفصــل 
لذلــك أوراق مســتقلة، ومــع ذلــك فــإن موكلتــي مــا تــزال خــارج بيتهــا، 
وال يــزال أوالدهــا يف غرفــة مــن غــرف بيــت خالهــم رغــم صــدور التوجيــه 
الكــرمي ملقــام شــرطة منطقــة الريــاض منــذ مــا يقــارب العامــني لكــن 
).........( و).........( مياطــالن مبختلــف الطــرق والوســائل لعــدم التنفيــذ 
ــغ باملذكوريــن مبلغــه حيــث قامــوا مبنــع القصــر  ، بــل إن األمــر قــد بل
أوالد موكلتــي مــن رؤيــة والدهــم أثنــاء مرضــه وأرفــق لفضيلتكــم 
صــورة مــن محضــر احلالــة منعــًا لإلطالــة فضــاًل عــن اعتــداء أحدهــم 
الــذي  بالضــرب  وذلــك  قاصــرًا  وقــت كان  إخوانــه  أحــد  علــى  وهــو 
ــام  ــر املرفــق 2ـ قي ــره إلــى املستشــفى وفقــًا للتقري ــى إث أدخــل الطفــل عل
املذكوريــن أثنــاء فتــرة مــرض والدهــم بصــرف النفقــات مــن أمــوال 
الوالــد ألشــقائهم ومــن يرغبــون وحرمــان القصــر ) أوالد موكلتــي ( 
مــن ذلــك حتــى اضطــرت موكلتــي للجــوء إلــى احملاكــم الشــرعية ولــم 
ــى  ــده عل ــى عشــر مــا يصــرف مــن أمــوال وال ــى عل تســتطع احلصــول حت
لــم حتصــل إال علــى مائــة وخمســني  إنهــا  الســيارات ، حيــث  ســباق 
ألــف ريــال ســنويًا ، بينمــا دعمــت شــركة ).........( للســيارات بأحــد 
عشــر مليــون ريــال وفــق التقاريــر اإلعالميــة املنشــورة بتصريــح مديــر 



294

الشــركة ، وقــد امتنــع عــن اإلنفــاق علــى أوالد موكلتــي القصــر ولــم 
يلتــزم باالتفــاق الــذي التــزم فيــه بــأن يدفــع مبلــغ شــهري قــدره 12.000 
ريــال إضافــة إلــى حتملــه رســوم املــدارس ، ولــم يقــم بدفــع أو ســداد أيــة 
مبالــغ إال بعــد أن تقدمنــا بالشــكوى لفضيلــة الشــيخ ).........( مبوجــب 
خطابنــا رقــم 11/3/110 املرفــق صــورة منــه والــذي همــش عليه فضيلته 
لـــ).........( ، فلــو كان حريــص علــى مصالــح إخوانــه القصــر مــا امتنــع 
عــن أداء النفقــة لهــم وتعطيــل شــئونهم عــن طريــق االمتنــاع عــن تســديد 
مصاريــف املــدارس ، والشــاهد هنــا هــو عــدم أحقيــة يف الوصايــة علــى 
إخوانــه القصــر أوالد موكلتــي لعــدم حرصــه علــى مصاحلهــم . 3- قيــام 
املذكوريــن بالســعي الشــديد لتطليــق موكلتــي وهــي أم القصــر املــراد 
التوليــة عليهــم مــن زوجهــا ، ويكفــي داللــة لذلــك أن الشــاهد علــى 
الطــالق األول هــو ، ويكفــي أيضــًا أن الشــيخ ).........( طلــب حضــور 
أكثــر مــن مــرة بنــاء علــى دعــوى موكلتــي املقامــة يف 1429/1/12هـــ 
ورفــض الــوكالء ذلــك ، ويف جلســة 1430/7/4هـــ أفهــم الوكيــل بعدم 
طــالق موكلــه ).........( ملوكلتــي أو تزوجــه بخامســة حتــى يحضــر إلــى 
مجلــس احلكــم، ويف 1430/7/10هـــ أحضــر ).....( إلــى القاضــي ).....( 
يف محكمــة الضمــان واألنكحــة ومت إثبــات ســت طلقــات علــى لســانه 
وهــو الصــك املنقــوض واملصــادق علــى نقضــه مــن محكمــة التمييــز وهو 
هنــا مــن أكبــر أدلــة العــداوة بــني القصــر وبــني أكثــر أعضــاء مجلــس 
الوصايــة املعــني يف الصــك املعتــرض عليــه 4- قيــام ).....( و).....( مــع 
وكالء آخريــن باالحتيــال لالســتيالء علــى حصــة موكلتــي يف شــركة 
).........( وأوالده للتجــارة والصناعــة والزراعــة ) القابضــة حاليــًا ( والتــي 
تبلــغ أكثــر مــن ثمانــني مليــون ريــال وذلــك باســتخراج وكالــة للتنــازل 
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عــن احلصــة ثــم قامــوا بنقــل تلــك احلصــة بالكامــل إلــى اســم والدهــم 
يف مظلمــة شــهد عليهــا اهلل تعالــى وصــدر حكــم نهائــي مصــدق مــن 
محكمــة االســتئناف بإقــرار هــذا التصــرف ويبقــى املوضــوع محــااًل 
إلــى محكمــة اآلخــرة، وشــاهدنا هنــا درجــة العــداوة التــي حملهــا قلــب 
هذيــن املعينــني أوصيــاء علــى أوالد موكلتــي والتــي حملهــم علــى هــذا 
الصنيــع الــذي ميتنــع منــه أهــل املروءات ، لكن العداوة إذا اســتحكمت 
أنســت العاقــل عقلــه ، فكيــف يســوغ إقــرار هــؤالء أوصيــاء علــى أوالد 
مــع والدتهــم. 5-قيــام املذكوريــن  العــداوة  مــع كل هــذه  موكلتــي 
).........( و).........( بتهديد موكلتي يف قضية أرض ).....( املعروضة على 
فضيلتكــم برقــم ).....( وتاريــخ 1429/1/12هـــ وإجبارهــا علــى التنــازل 
عــن األرض والقضيــة منظــورة لــدى فضيلتكــم ، ومحــل الشــاهد هنــا 
بيــان درجــة العــداوة لتجريــد موكلتــي مــن كل حــق سادســًا :- حصــول 
االعتــداء الظاهــر علــى أمــوال ابــن موكلتــي ).........( حيــث إنــه بتاريــخ 
أحــوال  بطاقــة  موكلتــي(  )ابــن   ).........( اســتصدر  1433/5/17هـــ 
للبنــك وجــد أن هنــاك  القانونيــة لذلــك ، ومبراجعتــه  لبلوغــه الســن 
حســاب باســمه وأن املفــوض بالتوقيــع علــى هــذا احلســاب هــو ).........( ، 
وبطلــب كشــف احلســاب وجــد أن إجمالــي اإليداعــات هــو مبلــغ وقــدره 
)44.863.674.69( ريــال وأن املوجــود فعليــًا منهــا يف هــذا احلســاب هــو 
مبلــغ وقــدره 328.91ريــال فقــط ال غيــر ، واملوجــود باحلافظــة اخلاصــة 
باألســهم املربوطــة باحلســاب هــو مبلــغ وقــدره 19.642.370.26 ريــال 
وذلــك بنقــص قــدره 25.221.304.43 ريــال ، وقــد أقــام الدعــوى علــى 
بطلــب احملاســبة لكونــه املتصــرف باحلســاب واملقيــدة يف احملكمــة 
إلــى  واحملالــة  1434/4/10هـــ  وتاريــخ   ).....( برقــم  بالريــاض  العامــة 
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فضيلــة الشــيخ ).........( وجنــزم أن فضيلتكــم لــو طلــب مــن مؤسســة 
يســوغ  فهــل   ، نفســه  احلــال  لوجــد  القصــر  النقــد كشــف حلســابات 
املخاطــرة بأمــوال القصــر إلــى هــذا احلــد أم يعمــل باالحتيــاط والنصــح 
لهــم ســابعًا :- عــدم ائتمــان طالبــي الوصايــة علــى القصــر، حيــث جعلــوا 
والدهــم يوقــع علــى إبــراء لهــم عــن كل مــا فعلــوه يف املاضــي أو احلاضــر 
أو املســتقبل عــن قصــد أو عــن غيــر قصــد فيمــا يتعلــق مبــال ).........( أو 
مــال أحــد مــن أوالده القصــر )ومــن هــم أوالده القصــر إال أوالد موكلتــي 
املذكوريــن  :- مخاطــرة  ثامنــًا   ) ؟  الوصايــة عليهــم  يطلبــون  اللذيــن 
بأمــوال القصــر ومحاولتهــم بيــع كامــل نصيبهــم مــن إرثهــم الشــرعي 
مــن والدهــم علــى شــركة ).....( القابضــة مببلــغ أقــل بكثيــر مــن ثمــن 
املثــل وقــدره 25.000.000ريــال )خمســة وعشــرون مليــون ريــال فقــط(، 
تعيينهــم  واللذيــن مت  املذكــور  الوصايــة  تقــدم أعضــاء مجلــس  وقــد 
مبوجــب صــك الوصايــة الصــادر مــن فضيلتكــم بطلــب البيــع املذكــور 
مبوجــب املعاملــة املقيــدة يف مكتــب فضيلــة الشــيخ ).........( القاضــي 
باحملكمــة العامــة بالريــاض برقــم 34303191 وتاريــخ 1434/2/5هـــ 
، وهــذا اإلجــراء فيــه أشــد الضــرر مبصلحــة القصــر ، لكــون الهــدف 
مــن هــذا البيــع هــو مــا عبــر عنــه محامــي مجلــس الوصايــة املذكــور 
بالتخلــص مــن واليــة احملكمــة علــى بيــع عقــارات القصــر ، وحيــث إن 
التخلــص مــن واليــة احملكمــة يخالــف مقصــود الشــارع احلكيــم بربطــه 
التصرفــات الناقلــة مللكيــة عقــارات القصــر باملوافقــة القضائيــة ، وإن 
تعيــني املذكوريــن أوصيــاء علــى القصــر يعنــي أن احملكمــة تقــر هــذا 
التصــرف بــل وتعطــي لــه الغطــاء القانونــي وكأنهــا تقــول لألوصيــاء 
وبــكل بســاطة إليكــم مــال القصــر لتتصرفــوا فيــه كمــا تشــاءون دون 
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الرجــوع للمحكمــة ولكــم مطلــق احلريــة يف ذلــك وبنــاء علــى مــا تقــدم 
...... نطلــب مــا يلــي: أواًل: الطلــب األصلــي التهميــش علــى صــك الواليــة 
الصــادر مــن فضيلتكــم بالرجــوع عنــه وإحالــة املعاملــة إلــى فضيلــة 
بطلــب  دعــوى موكلتــي  لســماع   ).....( الشــيخ  ).........( خلــف  الشــيخ 
الواليــة وإجــراء الوجــه الشــرعي جتاههــا ثانيــًا:- الطلبــات االحتياطيــة
1- احلكــم بنــزع وصايــة املذكوريــن يف الوصيــة عــن القصــر أوالد 

موكلتــي وتعيــني موكلتــي وليــة عليهــم حفظــًا حلقوقهــم
إلــى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي لطلــب كشــف  2- الكتابــة 
ســجل  و).....(   ).....( مدنــي  ســجل   ).....( وهــم  القصــر  حلســابات 
مدنــي ).....( و).....( ســجل مدنــي ).....( مــع تزويــدي بصــورة مــن تلــك 
ــى أمــوال  ــر وتعــدي عل ــان مــا فيهــا مــن إهمــال وتقصي الكشــوفات لبي

).........( بأمــوال شــقيقهم  حــل  القصــر شــبيهة مبــا 
3- ســحب أصــل صــك الوصايــة مــن املذكوريــن وإفهامهــم خطيــًا بدفتر 
الضبــط بعــدم التصــرف ســواء ببيــع أو رهــن أو نقــل ألمــالك القصــر 

حتــى ينتهــي النظــر يف الدعــوى
فــإن  ولرشــدها  النســاء  مبلــغ  بلغــت  قــد   )...( بنــت   )...( إن  4- حيــث 
موكلتــي تطلــب إخــراج صــك رشــد مســتقل بهــا ومتكينهــا مــن الواليــة 
أجــاب  هكــذا  حلقهــا  وحفظــًا  للنــزاع  تقليــاًل  بنفســها  أموالهــا  علــى 

وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب.
فقــده  حــال  يف  بأنــه  حياتــه  يف   ).......( الشــيخ  أوصــى  وأن  ســبق   -1
لألهليــة فيتولــى والياتــه مبــا فيهــم أوالده القصــر مجلســًا مــن ضمنهــم 
ــوا بهــم مــن خــالل  ــى ذلــك املدعيــة وطعن ).......( و).......( واعترضــت عل
ذكــر أغلــب مــا ورد يف مذكــرة الــرد مــن طعــون وبعــد أنثبــت للقاضــي 
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عــدم صحــة ذلــك وثبــت لــه أهليتهــم للواليــة مــع بقيــة مــن عينهــم والدهــم 
صــدر بذلــك حكمــًا برقــم 3339658  وتاريــخ 1433/1/22هـــ ، وأويــد 
مــن محكمــة االســتئناف وبنــاء عليــه صــدر صــك شــرعي مــن مكتــب 
كل  بإقامــة  1433/7/26هـــ  وتاريــخ   33356475 برقــم  فضيلتكــم 
أوصيــاء  و).......(   ،).......( الشــيخ  ابنــاء  و).......(  و).......(   ).......( مــن: 
علــى القصــر يرعــون شــؤونهم ومصاحلهــم كمــا أوصــى بذلــك والدهــم 
ــى  وحيــث أن هــذا الصــك الصــادر مــن فضيلتكــم ســاري املفعــول حت
علــى خطــاب  جــاء يف حاشــيتكم  ).........( كمــا  الشــيخ  وفــاة  بعــد 
الشــيخ: ).........(، القاضــي يف هــذه احملكمــة ، فــال وجــه للمطالبــة 
ــة ، وهــو  بإلغائــه ال شــرعًا وال نظامــًا 2-مــن الثابــت عنــد فقهــاء احلنابل
املعمــول بــه يف محاكــم اململكــة أنَّ وصــّي األب مقــدم علــى األم يف 
رعايــة القّصــر واإلشــراف عليهــم، قــال ابــن قدامــة : » ويتولــى األب 
األب  فيهــا  فقــدم  الصغيــر  علــى  واليــة  ألنهــا  واملجنــون  الصبــي  مــال 
كواليــة النــكاح ثــم وصيــه بعــده ألنــه نائبــه فأشــبه وكيلــه يف احليــاة 
» الــكايف )251/8( ، وقــال البهوتــي : » ثــم تثبــت الواليــة علــى صغيــر 
ومجنــون بعــد األب لوصيــه العــدل ».  كشــاف القنــاع )383/8( لذلــك 
كلــه نأمــل مــن فضيلتكــم التكــرم بإمضــاء صــك الواليــة الصــادر 
مــن مكتــب فضيلتكــم برقــم 33356475 وتاريــخ 1433/7/26هـــ ، 
واحلكــم بــرد الدعــوى كونهــا تأتــي مخالفــًا ملــا عليــه الوصيــة وملــا قــرره 
فقــاء املذهــب ولكونــه صــدر حكــم ومصــدق مــن االســتئناف بأهليــة 
املجلــس الــذي أوصــى بــه الشــيخ ).........( وعــدم ثبــوت الطعــن بعــدم 
أهليتهــم للواليــة هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة 
أجــاب أطلــب مهلــة لذلــك ثــم يف يــوم الثالثــاء 1434/04/23هـــ افتتحــت 
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اجللســة الثالثــة الســاعة 01،15 وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى 
عليــه وكالــة وبســؤاله عــن جوابــه عمــا دفــع بــه املدعــى عليــه وكالــة 
يف اجللســة الســابقة أبــرز مذكــره مكونــة مــن صفحتــني ومتضمنــه مــا 
نصــه أواًل: أن مــا جلــأ إليــه املدعــى عليهــم مــن التمســك باحلكــم املشــار 
إليــه واتخــاذه حجــة يف طلــب الوصايــة علــى القصــر هــو يف حقيقتــه حجــة 
عليهــم ال لهــم، حيــث تقــدم املنهــي ).....( وكيــل عــن ).....( يف الدعــوى 
الصــادر فيهــا احلكــم املذكــور للمحكمــة طالبــًا مــا نصــه »  وإقامــة 
مجلــس واليــة مبــا يحقــق مصلحــة املنهــى عنــه ومــن حتــت واليتــه مــن 
أوالده القصــر ويعتنــي بشــؤونه ويحفــظ أموالــه ويطالــب مبــا أخــذ منهــا 
» الصفحــة رقــم ) 2 ( مــن الصــك املذكــور وقــد طلــب املدعــى عليهــم يف 
الدعــوى الصــادر فيهــا احلكــم املشــار إليــه تعيينهــم يف مجلــس الواليــة 
الوصيــة  القصــر حســب  أيضــًا أوصيــاء علــى  وتعينهــم  والدهــم  علــى 
وقــد مت ضبــط طلباتهــم املذكــورة يف الصفحــة رقــم ) 3 ( مــن الصــك 
املشــار إليهــم ونصــه كمــا يلــي » إن موكلــي يطلبــون مــن فضيلتكــم 
إنفــاذ مــا ورد يف وصيــة الشــيخ ).........( حفظــه اهلل واملوقعــة منــه بتاريــخ 
1428/4/28هـــ وهــو بكامــل األهليــة )مرفــق1( والتــي أشــهد عليهــا 
كل مــن ).......( و).......( والتــي تضمنــت تعيينــه ألعضــاء مجلــس الواليــة 
عليــه عنــد وجــود عالمــات ضعــف يف ذاكرتــه وذلــك وفــق مــا جــاء يف 
).......( و).......( )إذا   .3 ).......(  .2 ).......( أنهــم كل مــن:. 1.  الوصيــة 
بلــغ راشــدًا( وقــد نــص الشــيخ ).........( أنــه علــى » املجلــس عنــد وجــود 
عالمــات الضعــف يف الذاكــرة واإلدارة والهــرم أن يحــل محلــي مباشــرة 
يف إدارة األعمــال واألمــوال واألوقــاف ويلغــي توقيعي وســلطتي الكاملة 
إذا بلغــت األصــوات أربعــة مــن أعضــاء املجلــس املذكوريــن«  كمــا 
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نــص علــى أن » املجلــس املخــول بتنفيــذ هــذه الوصيــة هــم األوصيــاء علــى 
أوالدي القصــر ذكــورًا وإناثــًا... وتكــون واليــة التزويــج لالبــن » ومرفــق 
ــخ »، إال أن احلكــم يف الدعــوى املذكــورة قــد  ــة ....... إل صــورة الوصي
جــاء نصــه يف الصفحــة رقــم )59( كمــا يلــي » :ولــذ فقــد قــررت : أواًل 
ــاء املرافعــات ســوى إقامــة  ــة متــت يف أثن : صرفــت النظــر عــن أي مطالب
مجلــس الوصايــة وأفهمــت مــن لــه دعــوى أن يتقــدم بهــا بصفــة مســتقلة . 
ثانيــًا : أقمــت كال مــن )...( و)...( و)...( ابنــاء )...( أوليــاء مجتمعــني علــى 
)...( إلــخ » وبنــاء عليــه فــإن طلــب املذكوريــن قــد فصــل فيــه بصــرف 
النظــر وصــدق ذلــك مــن محكمــة االســتئناف ســابقًا ثانيــًا : إن ممــا 
املطلــوب   )...( ولــدي  و)...(   )...( أن  املذكوريــن  عــدم صالحيــة  يبــني 
تنصيبهــم أوصيــاء علــى القصــر مقــام عليهمــا دعــوى باحلــق العــام يف 
احملكمــة اجلزئيــة بالريــاض جــزاًء ملــا فعــال يف حــق موكلتــي وأوالدهــا 
القصــر ، ونأمــل مــن فضيلتكــم التكــرم بالكتابــة إلــى احملكمــة 
اجلزائيــة بالريــاض لطلــب نســخة مــن صحيفــة الدعــوى املقامــة ضدهــم 
واملقيــدة برقــم 33933573 وتاريــخ 1433/5/17هـــ ثالثــًا :- نؤكد على 
متســكنا مبــا أبدينــاه يف مذكرتنــا املقدمــة يف اجللســة الســابقة بتاريــخ 
العربــي  النقــد  مؤسســة  إلــى  الكتابــة  ضــرورة  مــن  1434/4/16هـــ 
الســعودي لطلــب كشــف حلســابات القصــر وهــم )...( و)...( و)...( مــع 
إهمــال  مــن  فيهــا  مــا  لبيــان  الكشــوفات  تلــك  مــن  بصــورة  تزويــدي 
وتقصيــر وتعــدي علــى أمــوال القصــر شــبيهة مبــا حــل بأمــوال شــقيقهم 
)....( وبنــاء علــى مــا تقــدم نأمــل التكــرم بالرجــوع عــن مــا حكمتــم 
بــه ســابقًا مــن تعيــني املذكوريــن أوصيــاء علــى أوالد موكلتــي القصــر 
وتعيــني موكلتــي ) والدتهــم( وصيــة علــى أوالدهــا القصــر )....( و)...( 
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و)...( حفظــًا لشــئونهم هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه 
وكالــة أجــاب:

1- ادعــاء وكيــل املدعيــة فيمــا ورد سادســًا مــن املذكــرة مــن حصــول 
ــه )...( بســحب خمــس وعشــرين  ــى أمــوال )...( مــن قبــل أخي ــداء عل اعت
مليــون ريــال مــن حســابه ، وهــذا اتهــام باطــل ال أســاس لــه مــن الصحــة 

، وذلــك ملــا يلــي :
2-أن مجلــس الواليــة علــى القصــر كان حريصــًا علــى أمــوال القصــر 
ورعايتهــا وتنميتهــا ، حيــث بلــغ إيــرادات االســتثمارات ووقــف الذريــة 
وأربعــون  )واحــد  ريــااًل   )41.769.686( قيمتــه  مــا   )....( األخ  ألمــوال 
مليون وســبعمائة وتســع وســتون ألف وســتمائة وســت وثمانون ريااًل(حتى 
تاريــخ 1433/5/9هـــ وفقــًا للتقريــر املرفــق مــن مكتــب )....( للمحاســبة 
، وهــذا التقريــر يدحــض االتهــام املوجــه ملجلــس الواليــة )مرفــق1( - 
يوضــح كشــف احلســاب اخلــاص بــاألخ )...( يف الفتــرة مــن 1433/2/7 
هـــ وحتــى تاريــخ 1433/6/18هـــ وتقريــر احملاســب القانونــي عــدم وجــود 
أي عمليــة ســحب املبلــغ املذكــور يف مذكــرة وكيــل املدعيــة محــل 

الــرد 
ــغ  - توضــح قائمــة حركــة االســتثمارات لــألخ ).....( بأنــه مت إيــداع مبل
) 21.186.148(ريــااًل يف صنــدوق )....( العقــاري مبصــرف ).....( الــذي 
يحقــق عائــدًا ســنويًا بنســبة 9%  حســب تقريــر احملاســب القانونــي ) 
مرفــق2( وهــو املبلــغ الــذي يظــن وكيــل املدعيــة بأنــه مت ســحبه مــن 

رصيــد األخ )......(، والبقيــة يف صناديــق أخــرى.
1-أن األخ ).....( وصــل ســن البلــوغ بتاريــخ 1433/5/16هـــ ، وبتاريــخ 
1433/5/17هـــ أصــدر بطاقــة أحوالــه ، ثــم قــام هــو بنفســه بالتصــرف 
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يف حســابه يؤكــد ذلــك صــورة مــن احلســاب املرفــق  )3(
بــأن األخ ).....( امتنــع عــن تســديد رســوم  2- ادعــاء وكيــل املدعيــة 
املــدارس إلخوانــه القصــر ، وهــذا محــض افتــراء ، فقــد بــادر مجلــس 
الواليــة علــى القصــر يف تســديد رســوم املــدارس للقّصــر ، يوضــح ذلــك 

كشــف احلســاب وســند قبــض مبلــغ الرســوم . )مرفــق4(
3-ومــا عــدا ذلــك فــإن جميــع مــا ذكــره وكيــل املدعيــة يف مذكرتــه 
مــن ادعــاءات وتهمــة وجــود عــداوة بــني أعضــاء مجلــس الواليــة والقصــر 
ســبق وأن مت الترافــع فيهــا لــدى فضيلــة القاضــي بهــذه احملكمــة الشــيخ 
عنــد  بأهليتــه  والطعــن   )......( الشــيخ  علــى  الواليــة  دعــوى  يف   )......(
كتابــة الوصيــة ، وقــد حكــم فضيلتــه بصــرف النظــر عنهــا ، وأثبــت 
أن جميــع تصرفــات الشــيخ ).....( ووصيتــه صحيحــة نافــذة وصــدرت 
منــه وهــو يف حالــة معتبــرة شــرعًا ، وعليــه صــدر صــك شــرعي برقــم 
3339658 وتاريــخ 1433/01/22هـــ بتعيــني مجلــس الواليــة علــى الشــيخ 
).....( مــن ضمنهــم أبنــاؤه )...( و)...( وعــدم النظــر يف الطعــون ضدهمــا 
بعــد أن ثبــت لفضيلتــه أهليتهمــا للواليــة وُأّيــد احلكــم مــن محكمــة 
االســتئناف 4ـ يظهــر لفضيلتكــم مــن خــالل ثنايــا مذكــرة وكيــل 
املدعيــة أنهــا كيديــة وقائمــٌة علــى أســٍس باطلــة ، وطعــٍن ألحــكام 
قضائيــة قطعيــة كمــا ورد يف املــادة الثانيــة، ووصــٍف ألحــكام أخــرى 
بأنهــا أحــكام ظاملــة كمــا ورد يف الفقــرة الرابعــة مــن املــادة اخلامســة 
، واتهــاٌم للمجلــس بالتصــرف بأمــوال القّصــر كيفمــا يشــاء وذلــك مبــا 
قــام بــه فضيلــة القاضــي يف هــذه احملكمــة الشــيخ ).....( مــن بيــع نصيــب 
القصــر مــن تركــة والدهــم علــى شــركة )......(، مــع أن هــذا البيــع لــم 
يتــم إال بعــد االســتئناس بأهــل اخلبــرة وتأكيدهــم بــأن هــذا البيــع يحقــق 
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الغبطــة واملصلحــة للقصــر، خاصــة وأنــه ســبقهم مبثــل هــذا البيــع بنفــس 
املبلــغ ثــالث وعشــرون مــن الورثــة ، فأيــن املخاطــرة املزعومــة ؟

وهــذا يــدل علــى أن الهــدف مــن ذلــك كلــه تشــتيت القضيــة وإطالــة 
أمدهــا ، وإشــغال القضــاة، وتعطيــل تنفيــذ األحــكام القضائيــة وهــذا 
مســلٌك خاطــئ ومنزلــق خطيــر يظهــر معــه حنكــة الشــيخ ).....( وُبعــد 
نظــره -رحمــه اهلل - يف الوصيــة مــن إقامــة مجلــس الواليــة علــى القّصــر 
مــن أبنائــه. يتضــح ممــا ســبق ومــن خــالل تقريــر احملاســب القانونــي أن 
مجلــس الواليــة علــى القّصــر كان شــديد احلــرص علــى أمــوال القّصــر 
وتنميتهــا ورعايتهــا واحملافظــة عليهــا واســتثمارها بالطــرق الشــرعية 
كمحفظــة )......( لالســتثمار واملشــاركة لــه يف صنــدوق ).....( العقــاري 
بعائــد ســنوي قــدره 9% وغيرهــا مــن الصناديــق االســتثمارية إال أن األخ 
)....( وحلداثــة ســّنه وقلــة خبرتــه لــم يكــن علــى علــم بطــرق التعامــل مــع 
البنــوك والصناديــق االســتثمارية وآليــة االســتفادة منهــا والتعــرف علــى 
معلوماتهــا ، حيــث أن مجلــس الواليــة ومبجــرد علمــه بإصــدار ).....( 
لبطاقــة أحوالــه املدنيــة التــي تثبــت بلوغــه ســن اخلامســة عشــر عامــًا 
وقيامــه مبراجعــة البنــوك لتولــي إدارة حســاباته قــام باالتصــال بــه وطلــب 
االجتمــاع معــه لتســليمه امليزانيــة اخلاصــة به إال أنه رفــض احلضور وطلب 
إرســالها عــن طريــق البريــد االلكترونــي وأرســلت لــه بنــاًء علــى طلبــه 
)مرفــق5( وهــذا يدحــض ادعاءهــم أمــام فضيلتكــم بــأن مجلــس الواليــة 
اختلــس خمــس وعشــرين مليــون ريــال وهــو نتــاج قلــة خبرتهــم وعــدم 
معرفتهــم بتحليــل ودراســة التقاريــر املاليــة كل ذلــك يؤكــد أن الشــيخ 
)....( والــد القّصــر - رحمــه اهلل - كان حريصــًا علــى حفــظ أمــوال 
القصــر وحقوقهــم مــن خــالل تعيــني املؤهلــني والقادريــن واألمنــاء علــى 
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أبنائــه القصــر كمــا أن تصــرف األخ ).....( وعــدم معرفتــه بــإدارة أموالــه 
واتهــام أخيــه باختالســه مبلــغ خمــس وعشــرين مليــون ريــال مــن حســابه 
مــع حتقــق وجــوده لــدى مصــرف ).....( ويف امليزانيــات والتقاريــر املســلمة 
ــى  ــأن يتول ــه ب ــى حاجت ــى القّصــر مؤّكــٌد عل ــة عل ــس الوالي ــه مــن مجل ل
مجلــس الواليــة علــى القصــر االســتمرار يف الواليــة عليــه حتــى يكتمــل 
رشــده والــذي ميّكنــه مــن حمايــة حقوقــه وأموالــه وخشــية مــن أن يســتغل 
مــن ضعــاف النفــوس ، عمــاًل بقولــه تعالــى : » وابتلــوا اليتامــى حتــى إذا 
بلغــو النــكاح فــإن آنســتم منهــم رشــدًا فادفعــوا إليهــم أموالهــم » ممــا 
ســبق يتضــح لفضيلتكــم أن هــدف املدعيــة مــن هــذه الدعــوى تعطيــل 
أعمــال مجلــس الواليــة علــى القصــر وهــذا بــال شــك يضــر بالقصــر مــن 
ناحيــة رعايــة مصاحلهــم وكذلــك مــن ناحيــة اســتثمار وتنميــة أموالهــم 
التــي تبلــغ مئــات املاليــني حيــث كان والدهــم رحمــه اهلل يعلــم حجــم 
ثروتهــم واحلاجــة خلبــراء وأمنــاء عليهــم كمــا حددهــم بوصيتــه، وهــذا 
يثبــت لفضيلتكــم أن دعــوى املدعــي بالوكالــة مخالــف ملــا هــو مقــرر 
بــه يف احملاكــم مــن أن وصــي  عنــد فقــاء املذهــب ومــا هــو معمــول 
األب مقــدم علــى األم يف الواليــة، كمــا أن مضمــون هــذه الدعــوى مــن 
الطعــون بأعضــاء مجلــس الواليــة علــى القصــر ســبق وأن ُحكــم فيــه 
بأحــكام قضائيــة قطعيــة ســبق اإلشــارة إليهــا لــكل مــا تقــدم أطلــب 
مــن فضيلتكــم احلكــم بإمضــاء الصــك الواليــة الصــادر مــن مكتــب 
فضيلتكــم برقــم 33356475 وتاريــخ 1433/7/26هـــ ، واحلكــم بــرد 
الدعــوى واســتمرار املجلــس وصيــًا علــى القاصــر )...( هكــذا أجــاب 
وبطلــب إثبــات مــا ادعــاه املدعــى عليــه وكالــة مــن أن املبلــغ الــذي أودع 
يف حســاب ابــن املدعيــة )....( قــد جــرى إيداعه لدى شــركة )....( التابعة 
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ملصــرف )...( أبــرز ورقــه مــن أوراق ومطبوعــات )....( املاليــة وموجه لـ)...( 
ومتضمنــه اإلفــادة بوجــود اســتثمار لـــ)...( مببلغ وقــدره 20898000 ريال 
وعائــد ســنويا قــدره 6%   وبعــرض ذلــك علــى املدعي وكالة أجاب أطلب 
مهلــة للتأكــد مــن اخلطــاب الــذي أبــرزه املدعــى عليــه وكالــة هكــذا 
اجللســة  افتتحــت  املوافق1434/05/05هـــ  األحــد  يــوم  يف  ثــم  أجــاب 
الرابعــة الســاعة الواحــدة والربــع وفيهــا حضــر املدعــي وكالــة واملدعــى 
ــه أجــاب  عليــه وكالــة وبســؤال املدعــي وكالــة عمــا اســتمهل مــن أجل
لقــد راجعــت مصــرف )....( وطلبــت منــه بيــان باحلــواالت التــي متــت علــى 
حســاب )...( فطلبــوا منــي وقــت كــون احلــواالت متــت علــى مبالــغ صغيــرة 
هكــذا أجــاب وجــرى ســؤال املدعــي وكالــة هلمــا ذكــره املدعــى عليــه 
وكالــة مــن وجــود اســتثمار لـــ).....( يف شــركة ).....( صحيــح أجــاب نعــم 
ــغ الــذي ذكــره املدعــى  ــغ مســتثمر يف شــركة )....( بنفــس املبل ــه مبل ل
عليــه وكالــة لكــن ليــس مســحوبًا مــن حســاب ).....( هكــذا أجــاب 
وبعــرض ذلــك علــى املدعــى عليــه وكالــة أجــاب مــا ذكــره املدعــي 
وكالــة مــن اتهــام موكلــي عضــو مجلــس الوصايــة باالســتيالء علــى 
أمــوال )....( فقــد ثبــت بجــواب وكيــل املدعيــة بأنــه موجــود يف حســاب 
ــدوق ).....( العقــاري وهــذا يؤكــد أن  االســتثمار اخلــاص بـــ)....( يف صن
موكلــي وأعضــاء مجلــس الوصايــة ومحافظــني علــى أمــوال القصــر 
ويســتثمرونها فيمــا يحقــق الصالــح لهــم حتقيــق الوصيــة والدهــم رحمــه 
اهلل كما يؤكد أن ).....( ووالدته املدعية ليس لديهم اخلبرة الكافية 
لقــراءة التقاريــر املاليــة اخلاصة باالســتثمارات واحلســابات وإدارة األموال 
التــي ورثوهــا هكــذا أجــاب وأبــرز املدعــى عليــه وكالــة ورقــة أصــل 
صــادرة مــن )....( املاليــة ومؤرخــة يف 2012/7/31م ومتضمنــه أن لـــ)...( 
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اســتثمار لديهــا مبلــغ وقــدره 20898000ريــال وأنهــا حققــت عائــدا قــدره 
إلــى 2012/7/31م ومذيلــة بتوقيــع  6.0%   للفتــرة مــن 2012/2/1م 
العضــو املنتــدب صنــدوق )....( للدخــل العقــاري وعضــو مجلــس اإلدارة 
واخلتــم الرســمي وبعــرض ذلــك علــى املدعــي وكالــة أجــاب إن املبلــغ 
املــودع يف صنــدوق )....( هــو 20898000ريــال واملبلــغ الــذي أخــذ مــن 
حســاب ابــن موكلتــي هــو قريــب خمســة وعشــرون مليــون ريــال وأوخــذ 
علــى دفعــات صغيــرة بينمــا مــا أودع البــن موكلتــي علــى دفعتــني كل 
دفعــة قرابــة عشــرة مليــون ريــال هكــذا أجــاب وعنــد وصــول الدعــوى 
عنــد هــذا احلــد رفعــت اجللســة الســاعة 01،45 للتأمــل والنطــق باحلكــم 
ثــم يف يــوم الســبت 1434/05/25هـــ افتتحــت اجللســة اخلامســة الســاعة 
01،40 وفيهــا حضــر املدعــي )...( ســعودي اجلنســية مبوجــب الهويــة 
الوطنيــة برقــم )...( بصفتــه وكيــال عــن  )...( ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الهويــة الوطنيــة رقــم )...( الوكيــل عــن )...( حســب الوكالــة الصــادرة 
مــن كتابــة العــدل الثانيــة شــمال محافظــة جــدة برقــم 60519 وتاريــخ 
1430/6/22ه واملخــول لــه فيهــا حــق املطالبــة واملرافعــة واملدافعة وإقامة 
الدعــاوى وســماع الدعــاوى والــرد عليهــا وطلــب اليمــني واملدعــى عليــه 
وكالــة وقــد جــرى اطالعــي علــى احلكــم الصــادر مــن ســلفي فضيلــة 
وصيــة  بثبــوت  1433/1/22ه  وتاريــخ   3339658 رقــم   )......( الشــيخ 
)...( والــد املدعــني واملدعــى عليهــم وهــو يف حالــة معتبــرة شــرعًا وقــد 
اكتســب احلكــم القطعيــة بتصديــق محكمــة االســتئناف مبوجــب 
ضمــن  مــن  أن  وحيــث  1433/7/8هـــ  وتاريــخ   33332198 قرارهــم 
الوصيــة إقامــة املدعــى عليهــم أوصيــاء علــى القصــر مــن أوالده كمــا هــو 
منصــوص يف وصيــة مــورث املدعــني واملدعــى عليهــم يف الصحيفــة رقــم 
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ــى غيــره كمــا نــص  6 مــن صــك احلكــم وملــا أن وصــي األب مقــدم عل
علــى ذلــك فقهــاء احلنابلــة )ينظــر كشــاف القنــاع للبهوتــي )383/8( 
والــكايف البــن قدامــه ) 251/3( وملــا أن مــا قدمــه املدعــي وكالــة مــن 
قــدح يف مجلــس الوصايــة ال يرقــى إلــى عــزل أوصيــاء األب كمــا أن 
الصــك الصــادر مــن ســلفي قــد تطــرق فيــه املدعــون مبثــل هــذه األمــور 
ومت صــرف النظــر عنهــا وملــا أن مــورث القصــر مشــهور بالتجــارة وأن 
ــة يقــوم  ــى مجلــس وصاي ــاج إل ــرة حتت ــه القصــر مــن أمــوال كثي مــا ورث
ــذا فقــد رددت  ــه ل ــام ب ــة القي بأعبائهــا ممــا قــد ال تســتطيع معــه املدعي
دعــوى املدعــي بإلغــاء وصايــة املدعــى عليهــم علــى القصــر مــن أوالد )...( 
لتقــدمي وصــي األب علــى غيــره ولتحقــق املصلحــة يف إبقــاء أوصيــاء األب 
أوصيــاء علــى القصــر وبــه حكمــت وبعــرض احلكــم علــى املدعــي قــرر 
عــدم القناعــة وطلــب رفعــه حملكمــة االســتئناف فأفهمتــه باحلضــور غدا 
الســتالم نســخة احلكــم واالعتــراض عليهــا خــالل مــدة أقصاهــا ثالثــون 
يومــًا مــن تاريخــه وإن لــم يعترضــوا فيســقط حقهــم يف االعتــراض وقــرر 
املدعــى عليــه وكالــة القناعــة واختتمــت اجللســة الســاعة 02،00 وعليــه 
جــرى التوقيــع وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلم حــرر يف 1434/5/25هـــ
الثانيــة  الدائــرة  قضــاة  نحــن  اطلعنــا  فقــد  وبعــد  وحــده  هلل  احلمــد 
مبحكمــة  واإلنهــاءات  الشــخصية  األحــوال  قضايــا  بنظــر  املختصــة 
ــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة  االســتئناف علــى املعامل
برقــم ).........( وتاريــخ 1434/7/16ه املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
فضيلــة القاضــي باحملكمــة الشــيخ/ ).........( املســجل برقــم ).........( 
وتاريــخ 1434/5/27هـــ اخلــاص بدعــوى ).........( ضــد ).........( بعــض 
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ــى القصــر وقــد تضمــن الصــك  ــة عل ــاء والي ــة إلغ ــة ).........( يف قضي ورث
حكــم فضيلتــه مبــا هــو مــدون ومفصــل فيــه. وبدراســة الصــك وصــورة 
ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة تقــرر الدائــرة املصادقــة 
علــى احلكــم .واهلل املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد و علــى آلــه 

وصحبــه وســلم .
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: 34193719 تاريُخه: 1434/4/28هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 92430313

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34245184 تاريخه:1434/6/19هـ

واليــة - إلغــاء واليــة اجلــد ألب وجعلهــا للجــدة ألم - إحالــة الطرفــن 
إلــى قســم الصلــح وردت بعــدم اختصاصهــم - البينــة بشــهادة الشــهود 
العــدول - كبــر ســن الولــي وســوء حالتــه الصحيــة - احلكــم بنقــل 
صاحيــة الواليــة للمدعيــة ورفعهــا عــن اجلــد وإقامتهــا وليــه علــى 

القصــر.

1. قول تعالى )وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن(.
2. قــال يف كشــاف القنــاع 443/3 )وال يجــوز لوليهمــا أي الصغيــر 

واملجنــون أن يتصــرف يف مالهمــا إال علــى وجــه احلــظ لهمــا(.

ادعــت جــدة الم دعــوى تطالــب بإلغــاء واليــة اجلــد ألب علــى القصــر مــن 
أوالد ابنتهــا وجعلهــا لهــا وذكــرت أن املدعــى عليــه كبيــر يف الســن 
وال يســتطيع القيــام بأعبــاء الواليــة وأنــه أصــدر وكالــة إلبنــه الــذي هــو 
عــم األوالد للقيــام بشــؤون القصــر وأن املدعــى عليــه ووكيلــه لــم يقومــا 
ــه  ــة وأن ــى الوالي ــه عل ــن - صــادق املدعــى علي ــأي شــيء جتــاه القاصري ب
ــة  ــم يقــم بشــيء جتــاه القاصريــن وادعــى أن ذلــك كان بســبب املدعي ل
ألنهــا منعتــه مــن مشــاهدة القصــر ملــدة ســنتني ورفــض نــزع الواليــة منــه 
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- حاولــت احملكمــة اإلصــالح بــني الطرفــني فلــم يصطلحــا وقــررت 
احملكمــة إحالــة الطرفــني لقســم الصلــح يف هــذه احملكمــة بــال جــدوى 
ثــم حضــرت املدعيــة ووكيــل املدعــى عليــه وذكــر وكيــل املدعــى عليــه 
أنــه يرقــد باملستشــفى للعــالج وأحضــرت املدعيــة معهــا شــاهدين شــهدًا 
بأنهــا ذات أمانــة وكفــاءة وديانــة واقتــدار وجرى تعديل الشــاهدين وبناء 
عليــه ونظــرًا لكبــر ســن املدعــى عليــه وســوء حالتــه الصحيــة وإلقــراره 
بأنــه لــم يعمــل شــيء جتــاه القاصريــن وألن املدعيــة جــدة للقصــر مــن 
جهــة األم لــذا ثبــت لــدى احملكمــة صالحيــة املدعيــة ألن تكــون وليــة 
علــى القصــر وقــررت نقــل الواليــة لهــا وأمرتهــا بالقيــام بشــؤون القصــر 
يف كل مــا يخصهــم، قــرر املدعــى عليــه عــدم القناعــة، صــدق احلكــم 

مــن محكمــة االســتئناف .  

احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد فلــدي 
العامــة بجــدة وبنــاء علــى املعاملــة  القاضــي  يف احملكمــة   ).....( أنــا 
احملالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بجــدة املســاعد وتاريــخ 
1432/04/08هـــ املقيــدة باحملكمــة وتاريــخ 1432/04/08هـــ حضرت 
).....( ســعودي اجلنســية ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه وقــد 
تبلــغ باملوعــد فادعــت قائلــة يف دعواهــا لقــد أصــدر فضيلــة ســلفكم 
الشــيخ ).....( الصــك  يف 1431/01/04هـــ املتضمــن إقامــة املدعــى عليــه 
وليــًا علــى أحفــادي أوالد مــن ابنتــي ومبــا أن املدعــى عليــه طاعــن يف 
ــه  ــغ مــن العمــر ثمانــني عامــًا وهــو ضعيــف البصــر ممــا جعل الســن ويبل
غيــر قــادر علــى القيــام بأعبــاء الواليــة علــى القصــر كمــا أنــه قــد أصــدر 
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صــك وكالــة لعــم القصــر وهــو ابــن املدعــى عليــه ولــم يقــم املدعــى عليــه 
وال وكيلــه بــأي شــيء جتــاه القاصريــن لــذا أطلــب نــزع الواليــة منــه 
واحلكــم بهــا لــي هــذه دعــواي ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة ).....( 
حضــر حلضورهــا ).....( ســعودي اجلنســية ثــم جــرى عــرض الدعــوى علــى 
املدعــى عليــه فقــال مــا ذكرتــه املدعيــة من صك الواليــة ورقمه وتاريخه 
ومصــدره ومــا تضمنــه فهــو صحيــح ومــا ذكرتــه مــن أننــي طاعــن يف 
الســن وأننــي أبلــغ مــن العمــر ثمانــني عامــًا فهــو غيــر صحيــح فأنــا مــن 
مواليــد عام1359هـــ حســب مــا يتضــح لفضيلتكــم مــن بطاقــة الهويــة 
الوطنيــة ومــا ذكرتــه مــن أننــي ضعيــف البصــر فهــو صحيــح ولكــن 
ذلــك ال يطعــن يف واليتــي عليهــم ومــا ذكرتــه مــن أننــي لــم أقــم بشــيء 
جتــاه القاصريــن فهــو صحيــح ولكــن ذلــك بســبب املدعيــة لكونهــا 
منعتنــي مــن مشــاهدة أحفــادي القصــر ملــدة ســنتني وال أوافــق علــى نــزع 
الواليــة منــي وجعلهــا للمدعيــة هكــذا أجــاب وبعــد ســماع الدعــوى 
واإلجابــة جــرى منــي محاولــة اإلصــالح بــني الطرفــني فلــم يصطلحــا ثــم 
أبــرزت املدعيــة الصــك يف 1431/07/14هـــ الصــادر مــن هذه احملكمة 
املتضمــن احلكــم بحضانــة القصــر للمدعيــة ضــد املدعــى عليــه ونظــرًا 
لوجــود القرابــة والرحــم بــني الطرفــني فقــد قــررت إحالــة الطرفــني إلــى 
قســم الصلــح يف هــذه احملكمــة حملاولــة اإلصــالح بــني الطرفــني ورفعــت 
اجللســة لذلــك ويف جلســة أخــرى حضــرت املدعيــة واملعــرف بهمــا مــن 
قبــل زوجهــا ).....( ســعودي اجلنســية وحضــر حلضورهــا املدعــى عليــه وقــد 
كانــت جــرت الكتابــة لقســم االصــالح من أجل االصــالح بني الطرفني 
مبوجــب خطابنــا يف 1433/03/13هـــ فعــادت إلينــا بشــرحهم املــؤرخ يف 
1433/04/20هـــ املتضمــن عــدم مراجعــة الطرفــني أ. هـــ . وبعــرض ذلــك 
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علــى الطرفــني اســتعدا مبراجعــة قســم االصــالح ورفعــت اجللســة لذلــك 
ويف جلســة اخــرى حضــرت املدعيــة واملعــرف ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
وال مــن ينــوب عنــه وقــد تبلــغ باملوعــد وقــد كانــت جــرت الكتابــة لقســم 
اإلصــالح مبوجــب خطابنــا يف 1433/08/11هـــ فعــادت إلينــا بشــرحهم 
املــؤرخ يف 1433/12/21هـــ املتضمــن عــدم اختصاصهم وســألت املدعية 
عــن البينــة التــي وعــدت بإحضارهــا فقالــت أطلــب إمهالــي إلحضارهــا 
ورفعــت اجللســة لذلــك ويف جلســة اخــرى حضــرت املدعيــة واملعــرف ).....( 
واملدعــى عليــه وكالــة ).....( ســعودي اجلنســية بالوكالــة عــن مبوجــب 
الوكالــة يف 1431/12/03هـــ الصــادرة مــن كتابــة العــدل الثانيــة ).....( 
وبســؤال املدعــى عليــه وكالــة عــن ســبب عــدم حضــور موكلــه اجللســة 
الســابقة قــال إن موكلــي  - وهــو والــدي - يرقــد يف املستشــفى حاليــا 
للعــالج مــن الغرغرينــة هكــذا أجــاب وبســؤال املدعيــة عــن البينــة التــي 
وعــدت بإحضارهــا أحضــرت ).....( ســعودي اجلنســية وبســؤاله عمــا لديه 
قــال أشــهد هلل تعالــى أن املدعيــة صاحلــة للواليــة علــى أحفادهــا القصــر 
أوالد وهــي ذات أمانــة وكفــاءة وديانــة واقتــدار هكــذا شــهد كمــا 
أحضــرت املدعيــة للشــهادة ).....( ســعودي اجلنســية وبســؤاله عمــا لديــه 
قــال أشــهد هلل تعالــى أن املدعيــة صاحلــة للواليــة علــى أحفادهــا القصــر 
أوالد وهــي ذات أمانــة وكفــاءة وديانــة واقتــدار هكــذا شــهد وبعــرض 
الشــهود وشــهادتهم علــى املدعــى عليــه وكالــة قــال ال نعرفهــم وال نقــول 
فيهــم شــيئا غيــر أن موكلــي يرفــض نقــل الواليــة للمدعيــة هكــذا قــرر 
وبســؤال املدعيــة هــل لديهــا معدلــني لشــهودها قالــت نعــم وأحضــرت 
).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم ).....( وبســؤاله 
عــدالن   ).....( أوالد  الشــاهدين  أن  تعالــى  أشــهد هلل  قــال  لديــه  عمــا 
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ثقتــان هكــذا شــهد كمــا أحضــرت ).....( ســعودي اجلنســية مبوجــب 
الســجل املدنــي رقــم ).....( وبســؤاله عمــا لديــه قــال أشــهد هلل تعالــى 
أن الشــاهدين أوالد ).....( عــدالن ثقتــان هكــذا شــهد فبنــاء علــى مــا 
تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة وشــهادة الشــاهدين املعدلــني شــرعًا ونظــرًا 
لكبــر ســن املدعــى عليــه أصالــة وســوء حالتــه الصحيــة وملــا انــه قــد تبني 
مــن حضــوره يف جلســة ســابقة أنــه رجــل مقعــد ونظــرا إلقــراره بأنــه لــم 
يقــم بشــيء جتــاه القاصريــن وألن مــا بــرر بــه مــن أن عــدم قيامــه بذلــك 
هــو بســبب منــع املدعيــة لــه مــن مشــاهدة أحفــاده القصــر - علــى فــرض 
صحتــه وثبوتــه - غيــر ســائغ إذ ال ذنــب للقصــر يف ذلــك وذلــك يلحــق 
الضــرر بهــم وكان الواجــب عليــه أن يقــوم مبــا فيــه األحــظ للقصــر قــال 
يف كشــاف القنــاع 447/3 وال يجــوز لوليهمــا أي الصغيــر واملجنــون أن 
يتصــرف يف مالهمــا إال علــى وجــه احلــظ لهمــا لقولــه تعالــى )وال تقربــوا 
مــال اليتيــم إال بالتــي هــي احســن( وألن املدعيــة جــدة للقصــر مــن جهــة 
األم لــذا كلــه فقــد ثبتــت لــدي صالحيــة املدعيــة ألن تكــون وليــا علــى 
القصــر املذكوريــن وقــررت نقــل الواليــة مــن املدعــى عليــه أصالــة إلــى 
املدعيــة وأقمتهــا وليــا علــى القصــر أوالد ترعــى شــؤونهم وحتافــظ علــى 
مصاحلهــم وتخاصــم وتدافــع عــن حقوقهــم ولهــا احلــق يف البيــع والشــراء 
واإلفــراغ وقبولــه واســتالم الثمــن والتأجيــر واســتالم األجــرة وتوقيــع 
العقــود واســتالم جميــع مــا لهــم مــن حقــوق واملطالبــة بهــا واملداعــاه 
البينــة والرفــع يف  واملخاصمــة وســماع الدعــوى والــرد عليهــا وإقامــة 
أي قضيــة تقــام منهــم أو ضدهــم أمــام أي محكمــة ويف أي جهــة ولهــا 
مراجعــة الدوائــر احلكوميــة واملؤسســات والشــركات واألفــراد وأي 
جهــة أخــرى يف جميــع املعامــالت اخلاصــة بهــم وإنهــاء كافــة اإلجــراءات 
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ــا  ــر وأفهمته ــل الغي ــا حــق توكي ــك وله ــة املتعلقــة بذل الشــرعية واإلداري
بــأن عليهــا أن ال تتصــرف بشــيء مــن عقــارات القاصريــن ببيــع أو شــراء 
أو بــدل إال بــإذن مــن حاكــم شــرعي وان تقــدم بيانــًا ســنويًا مبــا قامــت 
بــه جتــاه أمــوال وحقــوق القاصريــن املذكوريــن ومبــا تقــدم حكمــت 
وبعــرض احلكــم علــى املدعــى عليــه وكالــة قــرر عــدم القناعــة وطلــب 
التمييــز فأجيــب لطلبــه وجــرى إفهامــه بــأن عليــه املراجعــة يــوم االثنــني 
املوافــق 1434/4/22هـــ الســتالم نســخة مــن صــك احلكــم لالعتــراض 
ــخ  ــدأ مــن التاري ــه تقــدمي اعتراضــه خــالل ثالثــني يومــا تب ــه وأن علي علي
املذكــور فــإن تأخــر عــن ذلــك ســقط حقــه يف االعتــراض واكتســب 
التوفيــق  08وبــاهلل   :  45 الســاعة  اجللســة  وختمــت  القطعيــة  احلكــم 
، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 

1434/04/20هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده وبعــد ويف يــوم 
الثالثاء املوافق 1434/07/04هـ افتتحت اجللســة بعد أن عادت املعاملة 
مــن محكمــة االســتئناف وبرفقهــا القــرار يف 1434/06/19هـــ ونــص 
احلاجــة منــه )وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة 
ــه( قاضــي  ــى احلكــم مــع مالحظــة التنبي ــة املوافقــة عل تقــرر باألكثري
اســتئناف ).....( ختــم وتوقيــع قاضــي اســتئناف ).....( ختــم وتوقيــع رئيــس 
الدائــرة - لــي وجهــة نظــر -  ختــم وتوقيــع ، وحتــى ال يخفــى أمــرت 
بإثباتــه علــى ضبطــه وســجله ، وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/7/4هـــ
احلمــد هلل وحــده والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده ، وبعــد فقــد 
ــة لألحــوال الشــخصية واألوقــاف  ــا نحــن قضــاة الدائــرة الثالث جــرى من
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والوصايــا والقصــار وبيــوت املــال مبحكمة االســتئناف يف منطقة مكة 
املكرمــة االطــالع علــى املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة 
العامــة املســاعد وتاريــخ 1434/6/7ه املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن 
فضيلــة الشــيخ ).....( القاضــي باحملكمــة العامة وتاريخ 1434/4/21هـ 
، املتضمــن طلــب املــرأة نــزع واليــة عــن أحفادهــا، وبدراســة الصــك 
ــى  ــة املوافقــة عل ــة تقــرر باألكثري ــه االعتراضي وصــورة ضبطــه والئحت
احلكــم مــع مالحظــة التنبيــه املرفــق، واهلل املوفــق . وصلــى اهلل علــى 

نبينــا محمــد وعلــى الــه وصحبــه وســلم  .
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: 34209994 تاريُخه:1434/9/17هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 50077

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34295203  تاريخه: 1434/8/13هـ

حجــر - حجــر لســفه - ابــن يطالــب باحلجــر علــى والــده لســفه بتبديــد 
املــال وصرفــه يف غيــر مصلحــه ومنــع مســتحقه - إنــكار املدعــى عليــه 
والدفــع بــأن املدعــى ولــد عــاق وغيــر ســوي - ثبــوت ســامة املدعــي عليــه 

مــن الناحيــة النفســية والعقليــة - صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــى .

مــا أســتند إليــه القاضــي مــن القواعــد العامــة ومبــادئ العدالــة يف 
حكمــه. تســبيب 

إقامــة ابــن دعــوى حجــر علــى والــده لســفهه ، ذكــر املدعــي أن املدعــى 
عليــه يقــوم بتبديــد األمــوال ورهــن املنــازل وحتمــل الديــون وتواجــده 
خــارج البــالد بشــكل دائــم وإهمالــه ألهــل بيتــه وعــدم اإلنفــاق عليهــم 
النفقــة الواجبــة وذكــر تصرفــات لوالــده اســتدل بهــا علــى ســفهه ، لــم 
تعتبــر احملكمــة هــذا التصرفــات موجبــه إلثبــات ســفه املدعــى عليــه ، 
انكــر املدعــى عليــه مــا جــاء يف دعــوى املدعــي وذكــر بــأن املدعــي عــاق 
ويتعاطــى املخــدرات وأن بينــه وبــني املدعــى عــدة دعــاوى ، طلــب املدعــي 
الكشــف علــى والــده لتحديــد ســالمته مــن املــرض ، قــررت احملكمــة 
الكتابــة للمستشــفى املختــص ، فــورد تقريــر مــن اجلهــة املختصــة يثبــت 
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ــذا حكمــت  ــة ،  ل ــة النفســية والعقلي ــه مــن الناحي ســالمة املدعــى علي
احملكمــة بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــى ، اعتــرض املدعــي علــى 

احلكــم ، صــدق احلكــم مــن محكمــة االســتئناف .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ).....( القاضــي يف احملكمــة العامــة 
بالريــاض حضــر وحضــر حلضــوره وادعــى األول قائــاًل: إن دعــواي علــى 
والــدي علــى قيامــه بتبديــد أمــوال التركــه ورفــع دعــوى علــى والــده بعــد 
املمــات مبطالبــة ماليــة ومطالبــة الورثــة ببيــع الوقــف جلــدي ورهــن املنــازل 
التــي نعيــش بهــا وحتميلنــا ديــون ملصلحتــه وتواجــده خــارج الســعودية 
بشــكل دائــم وهــو مبتلــى بفتنــة النســاء وظلمــه لنــا ولوالدتنــا ونحــن 
جاهــزون لتحضيــر الشــهود أنــا وإخوتــي وأطلــب احلجــر علــى والــدي 
لعــدم أهليتــه يف صــرف األمــوال وحمايتــه مــن نفســه وحمايتنــا منــه ورد 
حقــوق النــاس هــذه دعــواي وبعــرض دعــوى املدعــي علــى املدعــى عليــه 
وكالــة أجــاب جوابــًا محــررًا هــذا نصــه : احلمــد هلل علــى مــا قــدر واحلمد 
هلل علــى مــا شــاء وكمــا قــال تعالــى وقولــه احلــق جــل يف عــاله يف كتابــه 
الكــرمي )إن مــن أزواجكــم وأوالدكــم عــدو لكــم( ســورة التغابــن 
اســمحوا لــي أن لوضــح لكــم الوقائــع الســابقة بينــي وبــني املدعــي ) 
ابنــي العــاق ( وهــي مــا يلــي : 1- قــام ابنــي العــاق يف بيــع عــدد 52 تأشــيرة 
واملســجلة باســم مؤسســة ).......( للديكــورات لصاحبهــا ).......(، قــام 
وموافقتــي  علمــي  وبــدون  وشــركات  ملؤسســات  ببيعهــا  العــاق  ابنــي 
ــة وبعــد مناقشــة  وجــراء بيعــه للتأشــيرات فقــد ضــر مبصاحلــي التجاري
ابنــي العــاق بشــان بيعــه للتأشــيرات قــام بتهديــدي بالقتــل والتلفــظ علــى 
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باســوا األلفــاظ التــي ال تليــق بابــن عاقــل أن يتلفــظ بهــا علــى والــده ويف 
العشــر األواخــر مــن رمضــان مــن عــام 1431هـــ قامــت الدوريــات األمنيــة 
بالقبــض عليــه للشــك يف تعاطيــه للمخــدرات ، وبعــد إجــراء الكشــف 
الطبــي عليــه ثبــت تعاطيــه للمخــدرات بنــاء علــى التقريــر الطبــي الصــادر 
مــن مستشــفى ).......( والــذي ســبق وان زودناكــم بصــورة منــه ومرفــق 
صــورة منــه . 2-تفاجئــت يف يــوم عيــد الفطــر لعــام 1431 هـــ بخــروج ابنــي 
العــاق مــن املستشــفى مــع املفتــرض أن يبقــي فتــرة طويلــة متتــد ألشــهر 
للعــالج فــال أعلــم كيــف خــرج مــن املستشــفى ، ولهــذا الســبب قــرر 
أن ينتقــم منــي برفعــه لهــذه الدعــوى املنظــورة لــدي فضيلتكــم فضيلــة 
بخطــاب  تقدمــت  1432/03/12هـــ  بتاريــخ  بأنــه  أفيدكــم  الشــيخ 
لصاحــب الســمو امللكــي األميــر )مرفــق صــورة مــن اخلطــاب( ومت إحالــة 
اخلطــاب مــن أمــارة الريــاض إلــي احملكمــة اجلزئيــة لنظــر موضوعــي 
شــرعًا ضــد ابنــي العــاق وقامــت احملكمــة اجلزئيــة بإحالــة ملــف القضيــة 
إلــى فضيلــة الشــيخ الدكتــور ).......( ، حيــث تتعلــق الدعــوى بعقــوق 
ــر مــن  ــه أكث ابنــي ولكــن تخلــف ابنــي عــن حضــور اجللســات ومت طلب
ــم يحضــر ، وقــد  ــه عــدة مــرات ول ــة القاضــي واتصــل ب مــرة مــن فضيل
أرســل فضيلــة القاضــي ملركــز شــرطة امللــز خطابــًا ذي الرقــم 5699 
وتاريــخ 1432/8/17هـــ للقبــض عليــه بالقــوة وإحضــاره مخفــورًا ومت 
التعميــم عليــه يف املباحــث إلحضــاره للقبــض عليــه بالقــوة اجلبرية ولكن 
لــم يتــم القبــض عليــه حتــى هــذا التاريــخ وال يــزال حــرًا طليقــًا وميــارس 
إدمانــه للمخــدرات ، واملباحــث يف أدارة مكافحــة املخــدرات تبحــث 
عنــه ألكثــر مــن أربعــة شــهور ولــم جتــده حتــى اآلن فضيلــة الشــيخ كمــا 
أوضحــت يف اجللســة الســابقة لفضيلتكــم بأننــي تأســفت بــان املدعــي 
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ابنــي الــذي قمــت طــوال هــذه الســنوات املنطويــة بتربيتــه وتعليمــه يف 
ارقــي اجلامعــات وتكلفــت بتكاليــف زواجــه كاملــة مــن مهــر ومعيشــة 
كرميــة وقدمــت لــه مــن التســهيالت املاليــة فــوق حاجتــه وســلمته اجلمــل 
ومــا حمــل وحــررت لــه وكاالت شــرعية ) مرفــق صــورة منهــا ( يحــق لــه 
البيــع والشــراء والقبــض وغيرهــا مــن الصالحيــات وقــد ضعفــت نفســه 
الدنيئــة للشــيطان واســتجاب لشــياطني اإلنــس واجلــن وأصبــح عــدوا لــي 
ويريــد احلجــر علــي وأن يســتحل مالــي بــدون مســوغ شــرعي أو نظامــي.
العامــة  القاضــي يف احملكمــة   ).......( فلــدي  وبعــد  احلمــد هلل وحــده 
بالريــاض ففــي يــوم الســبت املوافــق 1433/03/19هـــ افتتحــت اجللســة 
الســاعة 30 : 10ص لســماع دعــوى ضــد وفيهــا حضــر املدعــى عليــه 
ولــم يحضــر املدعــي أو مــن ينــوب عنــه يف هــذه اجللســة وقــد قــدم املدعــي 
طلــب تأجيــل الدعــوى برقــم  يف 1433/03/14هـــ لكونــه غيــر متواجــد 
يف هــذا التاريــخ احملــدد لســماع الدعــوى وعليــه رفعــت اجللســة حلــني 
مراجعــة املدعــي وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 
آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1433/03/19هـــ الســاعة احلاديــة عشــرة 

صباحــا.
املوافــق 1434/03/17هـــ  الثالثــاء  يــوم  ففــي  وبعــد  وحــده  احلمــد هلل 
افتتحــت اجللســة الســاعة 00 : 09وفيهــا حضــر الطرفــان ولــم يحــرر 
املدعــي رده علــى مــا جــاء يف جــواب املدعــى عليــه يف اجللســة املاضيــة 
ليــوم  وجــرى إفهــام املدعــي بتحريــر دعــواه ورفعــت اجللســة وتأجلــت 
األربعــاء 1434/5/1هـــ الســاعة 30 : 11 وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/3/17هـــ

فضيلــة الشــيخ أن ابنــي العــاق أخــذ برفــع هــذه الدعــوى ليمــارس االنتقام 
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والضغــط العصبــي ضــدي ويكســب مــن وراءهــا التســتر علــى أعمالــي 
واســتغالله للــوكاالت الشــرعية الصــادرة لــي واســتغل كبــر ســني يف 
عــدم متابعتــه للجلســات القضائيــة والرضــوخ لــي ولكــن فــات علــى ابني 
العــاق بانــه اســتمد قوتــه مــن اهلل ســبحانه وتعالــي والدعــاء عليــه ليــاًل 
ونهــارًا ويف الســر والعالنيــة فضيلــة الشــيخ اطلــب مــن فضيلتكم صرف 
النظــر عــن الدعــوى وعــدم التأخيــر يف البــت يف هــذه القضيــة مــع حفــظ 
ــي  ــاق ومــا ســببه ل ــي الع ــة ضــد ابن كامــل حقوقــي الشــرعية والنظامي
مــن أســى وتعــب جــراء تصرفاتــه بحقــي هكــذا أجــاب وبعــرض جــواب 
املدعــى عليــه علــى املدعــي قــال أطلــب مهلــة للجــواب جوابــًا محــررًا يف 
اجللســة القادمــة . ويف جلســة أخــرى حضــر املدعــي وحضــر حلضــوره 
املدعــى عليــه يرافقــه بصفتــه وكيــال عنــه مبوجــب الوكالــة والصــادرة 
مــن كتابــة العــدل الثانيــة بالريــاض واملخــول لــه فيهــا باملطالبــة واملرافعة 
ــخ وبســؤال املدعــي عمــا اســتمهل مــن  ــازل ... إل ــح والتن واإلقــرار والصل
أجلــه أجــاب قائــاًل أن مــا طرحــه خصمــي يف دعــواي مــن أننــي ابــن 
عــاق واســتخدم مخــدرات فاجلــواب أن فحــوى قضيتنــا هــذه أننــي أطلــب 
احلجــر علــى الوالــد لســفهه وعــدم حســن تصرفــه باملــال وأطلــب إصــدار 
صــك واليــة عليــه وردي علــي ادعائــه أننــي ابــن عــاق فهــذه قضيــة أخــري 
ومنظــورة لــدي فضيلــة القاضــي ).......(  باحملكمــة اجلزئيــة وقــد انتهــت 
بحفظهــا لــدي القاضــي بعــد حضــوري للجلســة وتقــدمي كفالــة حضوريــة 
حلضــوري يف أي وقــت يتــم اســتدعائي وأنــا مســتعد وجاهــز وبالنســبة 
الدعائــه أننــي اســتخدم مخــدرات وســارق فقــد صــدر تقريــر مــن إمــارة 
الريــاض ببطــالن هــذا االدعــاء وجتــدون القــرار لديكــم يف األوراق 
ولــدي منــه صــورة أعــود إلــى صلــب املوضــوع فــإن والــدي قــد اســتلم 
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مبلــغ حوالــي 70 مليــون ريــال ورثــه مــن والــده منــذ ثــالث ســنوات تقريبــا 
ولديكــم اإلثبــات ولــدي منهــا صــوره أيــن املــال اآلن ولدينــا بينــه اآلن 
أنــه يتســلف مبالــغ صغيــرة مــن العمــال وكذلــك يســكن شــقة إيجــار 
وكذلــك مت توقيفــه بشــرطه امللــز بقضيــه مبلــغ 170الــف ريــال إضافــة 
إلــى أن والــدي قــام ببيــع عمــارة بامللــز مببلــغ ثالثــة ماليــني وثالثمائة ألف 
ريــال يف 1432/9/2هـــ وهــي مســيومة مببلــغ أربعــة ماليــني وســتمائة 
ألــف ريــال عــن طريــق مكتــب ).......( العقــاري وخالــي كان وســيطا 
ثــم بعــد خمســة أشــهر مت توقيــف والــدي بشــرطة امللــز يف 1433/2/1هـــ 
أطلــب ســؤاله أيــن ذهــب املــال الثالثــة ماليــني خــالل اخلمســة أشــهر 
ــاع هــذه العمــارة ســفها حيــث باعهــا بأقــل مــن  ــدي ب ــا ادعــي أن وال فأن
قيمتهــا مبليــون ريــال واعتقــد شــرعًا أن هــذا مبــرر قــوي لرفــع واليتــه 
عــن البيــع والشــراء وبالنســبة إلضاعــة املــال خــالل خمســة أشــهر ولدينــا 
الدليــل وهــذا يعتبــر تفريــط وهــذان املبــرران أعتقــد أنهمــا كافيــان 
لنــزع واليتــه علــى التصــرف باملــال كمــا أن والــدي بــاع فيــال بالربــوة 
قبــل أربعــني يومــا تقريبــا مببلــغ ثالثــة ماليــني ومائتــي ألــف ريــال فأطلــب 
ــم  ــة لتقيي ــب مــن احملكمــة نــدب جلن ســؤاله أيــن ذهــب هــذا املــال وأطل
العقــار ألننــي اعتقــد أنــه بــاع هــذا العقــار بالنقــص مــن قيمتــه بكثيــر 
وبالنســبة لألمــور الباقيــة لــدى والــدي والتــي معــي عليهــا دليــل وهــي 
التــي دفعتنــي لطلــب احلجــر عليــه هــي متلكــه لقصــر باملغــرب وللعلــم فــان 
والــدي قــد طلــب منــي أن أتنــازل عــن أرضــه بحائــل أو أنــه ســوف يتعامــل 
معــي بقســاوة ولــدي دليــل علــى مســاومته وعنــدي شــاهد ضابــط يعمــل 
بالشــرطة وأنــا مســتعد بإحضــاره وبالنســبة الدعائــه بتربيتنــا فلتعلــم 
احملكمــة أن أكثــر إقامتــه كانــت باملغــرب وتركنــي أنــا ووالدتــي 
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بحائــل وبإمــكان احملكمــة طلــب تقريــر مــن جــوزات الريــاض عــن 
عــدد الســنوات التــي أقامهــا يف املغــرب وقبــل ذلــك كان يقيــم بالريــاض 
وأطلــب تقريــر حديــث مــن الصحــة النفســية لتحديــد ســالمة والــدي 
مــن املــرض النفســي وقــد أحضــر للمحكمــة تقريــر حديــث يفيــد أنــه 
ــل أن  ــا الدلي ــم يتعــد أشــهر وهــذا باطــل ولدين ــد ل ســليم وأن ملفــه جدي
ملفــه بالصحــة النفســية بالريــاض مفتــوح وقائــم منــذ خمســة عشــر ســنة 
ورقــم امللــف إضافــة إلــى أن علــى والــدي مطالبــة ماليــة قائمــة باحملكمــة 
مببلــغ أربعــة ماليــني ريــال ولــدي الدليــل فضيلــه القاضــي كيــف أن 
شــخص يســتلم حوالــي ســبعني مليــون ريــال منــذ ثالثــة ســنوات تقريبــا 
واآلن مفلــس مــع العلــم انــه لــم يدخــل ســوق األســهم إمنــا كانــت إقامتــه 
بـــ).....( للنزهــة أليــس هــذا ســفها أطلــب مــن الشــرع حمايــة باقــي احلــالل 
ــه  ــه أجــاب املدعــى علي ــى املدعــى علي هكــذا أجــاب هــذا وبعرضــه عل
وكالــة بــأن املدعــي قــد أقــام علــى والــده عشــرة قضايــا حقوقيــة حديثــة 
لــم يتســلم موكلــي تبليغــات احلضــور بهــا فكيــف يدعــي علــى والــده 
الســفه ويقيــم عليــه هــذه القضايــا هكــذا أجــاب وبعرضــه علــى املدعــي 
أجــاب بــأن مــا ذكــره املدعــى عليــه وكالــة غيــر دقيــق والصحيــح أننــي 
رفعــت علــى والــدي خمســة قضايــا حقوقيــة حديثــة وقضيــة سادســة 
جنائيــة تتضمــن طلــب كــف أذى وقــد رفضــت املدعــى عليــه وكالــة 
اســتالم التبليغــات وهــذا ال يتعــرض مــع دعــوى الســفهة هكــذا أجــاب 
هــذا وقــد جــرت الكتابــة منــي بتاريــخ 1433/6/7هـــ ملجمــع ).......( 
  ).......( التنفيــذي ملجمــع  املديــر  اإلفــادة بخطــاب  بالريــاض فوردتنــي 
ــة عــرض  ــخ 1433/7/5هـــ واملتضمن برقــم 44/22/5704/4441 وتاري
املذكــور علــى اللجنــة الطبيــة يــوم األربعــاء 1433/6/25هـــ وباالطــالع 
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علــى ملفــه لدينــا وأخــذ التاريــخ املرضــي مــن أحــد أقاربــه وإجــراء املقابلة 
النفســية وفحــص احلالــة العقليــة تبــني التالــي: لــم يســبق لــه أنــه راجــع 
ــات نفســية ســابقة حســب  ــخ ألي اضطراب ــل ال يوجــد تاري ــا مــن قب لدين
معتــدل  متعــاون مزاجــه  هــاديء  أنــه  وجــد  اليــوم  ادعائــه ومبناظرتــه 
والوظائــف  واألشــخاص  واملــكان  للزمــان  مــدرك  مترابــط  كالمــه 
املعرفيــة ضمــن احلــدود الطبيعيــة حكمــه علــى األمــور جيــد ومســتبصر 
بحالتــه التوصيــات تــرى اللجنــة الطبيــة أن املذكــور ســليم مــن الناحيــة 
النفســية والعقليــة يف الوقــت الراهــن وعليــه فهــو ال يحتــاج إلــى ولــي 
يرعــى شــؤونه أخصائــي طــب نفســي د. أ).......( ختــم وتوقيــع د. ).......( 
أخصائــي طــب نفســي ختــم وتوقيــع رئيــس اللجنــة الطبيــة ).......( توقيــع 
وبعــرض التقريــر علــى الطرفــني قــرر املدعــي عــدم القناعــة بــه وقــرر 
املدعــى عليــه القناعــة بــه فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة 
وبنــاء علــى التقريــر الطبــي املرصــود بعاليــه وفيــه أن املذكــور ســليم مــن 
الناحيــة النفســية والعقليــة يف الوقــت الراهــن وعليــه فهــو ال يحتــاج إلــى 
ولــي يرعــى شــؤونه لــذا فقــد أفهمــت املدعــي بعــدم اســتحقاقه ملــا يدعيــه 
النظــر عــن دعــواه وبإعــالن احلكــم علــى الطرفــني فقــرر  وصرفــت 
املدعــى عليــه القناعــة وقــرر املدعــي عــدم القناعــة فأفهمتــه باملراجعــة 
يف يــوم الســبت 1434/5/11هـــ الســتالم نســخة احلكــم لتقــدمي الالئحــة 
االعتراضيــة خــالل ثالثــني يومــًا مــن تاريخــه وإن لــم يتقــدم خــالل املــدة 
املذكــورة فــإن حقــه يف االســتئناف يســقط ويكتســب احلكــم القطعية 
وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آله وصحبه وســلم 

. حــرر يف 1434/5/1هـــ .
احلمــد هلل وحــده وبعــد ، فقــد اطلعنــا نحــن قضــاة الدائــرة السادســة 
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علــى  بالريــاض  االســتئناف  مبحكمــة  احلقوقيــة  القضايــا  لتمييــز 
املعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالريــاض برقــم  
وتاريــخ  املرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة القاضــي باحملكمــة 
الشــيخ ).......( اخلــاص بدعــوى ).......( ضــد ).......( يف دعــوى احلجــز علــى 
األوليــاء واملفلســني علــى الصفــة املوضحــة بالصــك واملتضمــن حكــم 
فضيلتــه بــأن املدعــى عليــه ال يحتــاج إلــى ولــي يرعــى شــؤونه وعــدم 
اســتحقاق املدعــي ملــا يدعيــه وصــرف النظــر عــن دعــواه، وبدراســة 
الصــك وصــورة ضبطــه والالئحــة االعتراضيــة وأوراق املعاملــة قررنــا 
باألكثريــة املصادقــة علــى احلكــم. واللـــه املوفــق وصلــى اهلل علــى نبينــا 

محمــــد وآلـــه وصحبـــه وســلم .
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: 34221359 تاريُخه: 1434/5/25هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3489887   

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
342919  تاريخه:1434/8/8هـ

عقــد وكالــة بعــوض- اتفــاق املدعــي واملدعــى عليــه علــى شــراء املدعــى 
عليــه ســيارات مبواصفــات معينــة خــال مــدة محــددة- دفــع املدعــي 
للمدعــى عليــه مبلــغ مالــي- عــدم إيفــاء املدعــى عليــه مبــا مت االتفــاق 
عليــه- مصادقــة املدعــى عليــه علــى الدعــوى- حلــف املدعــي اليمــن- 

إلــزام املدعــى عليــه بدفــع املبلــغ املطالــب بــه 

قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: ) البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 
مــن أنكــر( أخرجــه البيهقــي .

ادعــى املدعــي بأنــه اتفــق مــع املدعــى عليــه علــى أن يشــتري لــه ســيارة 
مبواصفــات مذكــورة يف دعــواه خــالل مــدة محــددة وســلم لــه مبلغــا 
ماليــا مقابــل ذلــك إال أن املدعــى عليــه لــم يــِف مبــا مت االتفــاق عليــه ولــم 
يقــم بشــراء الســيارة لــه، ولــذا طلــب إلزامــه بدفــع املبلــغ الــذي اســتلمه 
منــه حــاال- أقــر املدعــى عليــه مبــا جــاء يف الدعــوى ودفــع بأنــه وســيط 
بــني املدعــي وبــني طــرف ثالــث إال أنــه عجــز عــن إثبــات ذلــك الدفــع 
وطلــب ميــني املدعــي علــى نفــي مــا دفــع بــه فأداهــا املدعــي طبــق مــا 
ــه أقــر مبــا جــاء يف دعــوى املدعــي وعجــز عــن  ــه- املدعــى علي ــب من طل
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احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا القاضــي يف احملكمــة العامــة بالطائف 
والقائــم بعمــل املكتــب القضائــي الثامــن وبنــاء علــى املعاملــة احملالــة 
لنــا مــن فضيلــة رئيــس احملكمــة العامــة بالطائــف برقــم 3489887 
وتاريــخ 1434/02/24 هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 34459611 وتاريــخ 
1434/02/24 هـــ ففــي يــوم األحــد املوافــق1434/03/22 هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة التاســعة صباحــا للنظــر يف الدعــوى املرفوعــة مــن ........ 
ضد ........ للمطالبة بتســليم مبيع وفيها حضر ســعودي اجلنســية مبوجب 
الســجل املدنــي رقــم ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه بوكالــة 
ــة واخلمســني  ــى املــادة الثالث ــاء عل ــا مــا يفيــد تبلغــه وبن ــم يردن شــرعية ول
مــن نظــام املرافعــات الشــرعية رفعــت اجللســة ثــم لــدي أنــا القاضــي يف 
احملكمــة العامــة بالطائــف ويف يــوم الســبت املوافــق1434/04/20 هـــ 
افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة صباحــا وفيهــا حضــر املدعــي ســعودي 
اجلنســية مبوجــب الســجل املدنــي رقــم وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه  
ــة الوطنيــة رقــم وأدعــى املدعــي  ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة الهوي
قائــال يف حتريــر دعــواه أنــي دفعــت لهــذا احلاضــر معــي مبلــغ وقــدرة 
أربعــة وخمســون ألــف ريــال مقابــل أن يشــتري لــي ســيارة مــن نــوع .... 
موديــل 2010م بلــون ســمني والداخلــي بلــون هلــوز اســتعمال أمريكــي 

إثبــات كونــه وســيطًا واملدعــي حلــف اليمــني التــي طلبــت منــه- قضــت 
احملكمــة بإلــزام املدعــى عليــه بــأن يســلم للمدعــي املبلــغ املدعــى بــه 
حــااًل دون تأخيــر أو مماطلــة- عــارض املدعــى عليــه علــى احلكــم- 

قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم .
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ببطاقــة جمركيــة خــالل أربعــني يومــا إال أن املدعــى عليــه لــم يــِف مبا مت 
االتفــاق عليــه ولــم يحضــر لــي شــيئًا حتــى تاريــخ أطلــب إلزامــه بدفــع هــذا 
املبلــغ لــي حــاال هــذه دعــواي وإنــي أســأله اجلــواب وبســؤال املدعــي عليــه 
عــن دعــوى املدعــي أجــاب قائــال : مــا ذكــره املدعــي مــن اســتالم املبلــغ 
وقــدرة أربعــة وخمســون ألــف فصحيــح وكنــت اتفقــت معــه علــى أن 
اســتلم منــه املبلــغ وأشــتري لــه ســيارة باملواصفــات املذكــورة يف دعــواه 
ويســتلم الســيارة مــن شــخص يدعــى هــذ إجابتــي ولضيــق وقــت اجللســة 
ودخــول وقــت اجللســة التــي تليهــا جــرى رفــع اجللســة ويف يــوم الســبت 
1434/05/25 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا 
وفيهــا حضــر املدعــي ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة الهويــة الوطنيــة 
رقــم وحضــر حلضــوره املدعــى عليــه ..... ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة 
الهويــة الوطنيــة رقــم ..... وبســؤال املدعــى عليــه عــن االتفــاق الــذي بينــه 
وبــني املدعــي أجــاب قائــاًل: إمنــا أنــا مجــرد وكيــل للمدعــي يف إيصــال 
وبســؤال   ، إجابتــي  هــذه  باملبلــغ،  كمبيالــة  املدعــي  وتســليم  املبلــغ 
املدعــى عليــه هــل لديــك بينــة؟ أجــاب قائــاًل: ليــس لــدي بينــة وأطلــب 
ميــني املدعــي هكــذا أجــاب ، وبعرضــه علــى املدعــي اســتعد باحللــف 
وحلــف قائــاًل : واهلل الــذي ال إلــه إال هــو الــذي يعلــم الســر والعالنيــة 
ويعلــم الغيــب والشــهادة إننــي اتفقــت مــع هــذا احلاضــر معــي علــى أن 
يحضــر لــي ســيارة مــن نــوع .... 2010 لونهــا ســمني وداخلهــا هلــوز خــالل 
مــدة أربعــني وليــس وكيــال لــي يف إيصــال املبلــغ ولــم أتفــق معــه علــى أن 
يكــون االســتالم عنــد ....... وال أعرفــه إال بعــد حصــول هــذه املشــكلة 
ولــم أســتلم منــه الســيارة ولــم أكشــف عليهــا واهلل واهلل واهلل هكــذا 
حلــف ، فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى واإلجابــة املتضمنــة مصادقــة 
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املدعــى عليــه لدعــوى املدعــي وعجــزه عــن إثبــات كونــه وســيطًا ومبا أن 
املدعــي حلــف اليمــني التــي طلبــت منــه ، وملــا جــاء عــن النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم : ) البينــة علــى املدعــي واليمــني علــى مــن أنكــر( أخرجــه 
البيهقــي )252/10( عــن ابــن عبــاس -رضــي اهلل عنــه- وحســنه احلافــظ 
يف الفتــح )283/5(، لذلــك كلــه فقــد ثبــت لــدي أن بذمــة املدعــى عليــه 
مبلــغ قــدره أربعــة وخمســون ألــف ريــال يدفعهــا للمدعــي ............ حــااًل 
دون تأخيــر أو مماطلــة هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت وبعرضــه علــى 
ــب االســتئناف بالئحــة  ــى احلكــم وطل ــه قــرر اعتراضــه عل املدعــى علي
اعتراضيــة ويف نفــس اجللســة جــرى تســليم املدعــى عليــه نســخة احلكــم 
وأفهــم بــأن لــه مــدة ثالثــني يــوم لتقــدمي اعتراضــه علــى احلكــم تبــدأ مــن 
تاريــخ اليــوم وإذا لــم يقــدم اعتراضه خاللها فيســقط حقه يف االعتراض 
ويكتســب احلكــم القطعيــة ففهــم ذلــك ، وكان رفــع اجللســة الســاعة 
ــا محمــد  ــى نبين ــى اهلل وســلم عل ــق وصل ــاهلل التوفي العاشــرة صباحــا وب

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني، حــرر يف 1434/5/25هـــ.
احلمــد هلل وحــده، والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد : 
ثــم عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة مصادقــًا 
احلمــد هلل  رقــم 34291917 يف 1434/8/8هـــ ونصــه  بالقــرار  عليهــا 
والصــالة والســالم علــى رســول اهلل وبعــد فقــد جــرى اطالعنــا نحــن 
االســتئناف  الرابعــة يف محكمــة  احلقوقيــة  الدائــرة  رئيــس وعضــوي 
مبنطقــة مكــة املكرمــة االطــالع علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة 
الشــيخ / القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائف واملســجل بعــدد املتضمن 
دعــوى ضــد/ احملكــوم فيــه مبــا دون باطنــه ، وبدراســة الصــك وصــورة 
وبــاهلل  احلكــم  علــي  املوافقــة  تقــررت  االعتراضيــة  والئحتــه  ضبطــه 
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التوفيــق وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم قاضــي 
اســتئناف ختــم وتوقيــع. قاضــي اســتئناف موقــع يف األصــل وموافــق علــى 
احلكــم ومنتــدب. رئيــس الدائــرة ختــم وتوقيــع. وصلــى اهلل وســلم علــى 

نبينــا محمــد .حــرر يف 1434/8/25هـــ.
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: 34227273 تاريُخه: 1434/5/29هـ  كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 3499675   

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34274574 تاريخه:1434/7/22هـ

عقــد وكالــة بعــوض- اتفــاق املدعــي مــع املدعــى عليــه علــى شــراء 
املدعــى عليــه ســيارات محــددة الوصــف خــال مــدة محــددة- الرجــوع 
وســداد الثمــن حــال عــدم التســليم يف املوعــد- عــدم إيفــاء املدعــى عليــه 
مبــا مت االتفــاق عليــه- املطالبــة باملبلــغ املدفــوع- تقــدمي املدعــي بينــة- 
شــهادة شــاهد عــدل- حلــف اليمــن- عــدم حضــور املدعــى عليــه دون 
عــذر- إلــزام املدعــى عليــه غيابيــًا بدفــع املبلــغ املدعــى بــه- املدعــى عليــه 

علــى حجتــه متــى حضــر .

1- حديــث ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا: )أن النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم قضــى بشــاهد وميــن (. أخرجــه مســلم

2- ذكــر ابــن قدامــة يف الــكايف )128/6( مــا نصــه: »فــإن امتنــع اخلصــم 
مــن احلضــور عنــد احلاكــم حكــم عليه..إلخ«.أ.هـ.

ــو إســحاق إبراهيــم بــن حســن يف معــن احلــكام مــا نصــه:  3- ذكــر أب
اهلل  إلــى  دعــوا  )وإذا  تعالــى  قولــه  تفســير  املــاوردي يف  قــال  »مســألة 

..إلخ«.أ.هـــ اآليــة(  بينهــم..  ليحكــم  ورســوله 
4- املادة )55( من نظام املرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية.
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ادعــى املدعــي بأنــه اتفــق مــع املدعــى عليــه علــى أن يشــتري لــه ســيارات 
مبواصفات مذكورة يف دعواه خالل مدة محددة وأنه إذا لم يحضرها 
خــالل تلــك املــدة فيحــق للمدعــي الرجــوع واســتعادة الثمــن، وقــد ســلم 
لــه مبلغــا ماليــا مقابــل ذلــك إال أن املدعــى عليــه لــم يــِف مبــا مت االتفــاق 
عليــه ولــم يقــم بشــراء الســيارات حتــى انقضــت املــدة املتفــق عليهــا، ولــذا 
طلــب إلزامــه بإعــادة املبلــغ الــذي اســتلمه منــه حــاال- املدعــى عليــه لــم 
يحضــر مــع تبلغــه لغيــر شــخصه لــذا فقــد قــررت احملكمــة مواصلــة 
دعــواه  علــى  البينــة  املدعــي  مــن  وطلبــت  غيابيــا  الدعــوى  يف  الســير 
فأبــرز كمبيالــة مــن املدعــى عليــه لصاحلــه تتضمــن التزامــه لــه باملبلــغ 
املدعــى بــه كمــا أحضــر شــاهدا واحــدًا فشــهد بصحــة دعــوى املدعــي 
وجــرى تعديلــه شــرعًا- قــررت احملكمــة توجيــه اليمــني إلــى املدعــى 
عليــه اســتظهارًا حلــال الغائــب وتكميــاًل لبينتــه فأداهــا طبــق مــا طلــب 
منــه- قضــت احملكمــة غيابيــًا بإلــزام املدعــى عليــه بــأن يســلم للمدعــي 
املبلــغ املدعــى بــه حــااًل وهــو علــى حجتــه إذا حضــر- تعــذر تبليــغ املدعــى 
عليــه باحلكــم فقــررت احملكمــة رفعــه حملكمــة االســتئناف لتدقيقــه- 

قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم .
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احلمــد هلل وحــده، والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد : 
فلــديَّ أنــا .......... القاضــي يف احملكمــة العامــة بالطائــف ففــي يــوم 
صباحــًا  التاســعة  الســاعة  اجللســة  افتتحــت  1434/4/25هـــ  األربعــاء 
لســماع دعــوى ضــد وفيهــا حضــر .... ســعودي اجلنســية بالســجل املدنــي 
الوكيــل الشــرعي عــن بالوكالة رقــم 33463624 يف 1433/12/21هـ 
املطالبــة  تخولــه  والتــي  الثانيــة  الطائــف  عــدل  مــن كتابــة  الصــادرة 
وإقامــة الدعــاوي واملرافعــة واملدافعــة وســماع الدعــاوي والــرد عليهــا 
والبينــات  الشــهود  إحضــار  و  والتنــازل  والصلــح  واإلنــكار  واإلقــرار 
ونفيهــا  بالتزويــر  والطعــن  والتعديــل  واجلــرح  واإلجابــة  فيهــا  والطعــن 
واالعتــراض علــى األحــكام وطلــب االســتئناف وإنهــاء مــا يلــزم حضــور 
اجللســات يف جميــع الدعــاوى لــدى جميــع احملاكــم واســتالم املبالــغ 
واســتالم صكــوك األحــكام و االســتالم والتســليم ومراجعــة جميــع 
اجلهــات ذات العالقــة وإنهــاء جميــع اإلجــراءات الالزمــة والتوقيــع فيمــا 
يتطلــب ذلــك، ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ميثلــه بوكالــة شــرعية 
)) وقــد وردنــا مــن قســم شــرطة الســالمة خطابهــم رقــم 1308/ع يف 
1434/3/15هـــ املتضمــن مت البحــث عــن املذكــور باملنــزل ولــم يعثــر 
ــه باملنــزل وذلــك حســبما  ــب وموعــد اجللســة لذوي ــه ومت تســليم الطل علي
تضمــن طيــه مــن إقــرار منــدوب العمــدة (( واســتنادًا للمــادة اخلامســة 
واخلمســني مــن نظــام املرافعــات الشــرعية رفعــت اجللســة ويف يــوم الســبت 
حضــر  وفيهــا  الســاعة  اجللســة  افتتحــت  هـــ   1434/04/20 املوافــق 
املدعــي وكالــة ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم 
ولــم يحضــر املدعــى عليــه وال مــن ينــوب عنــه ولــم يردنــا مــا يفيــد تبلغــه 
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باجللســة مــن عدمــه واســتنادا علــى املــادة اخلامســة واخلمســني مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية جــرى رفــع اجللســة ويف يــوم األربعــاء 1434/5/29هـ 
الســاعة التاســعة صباحــًا افتتحــت اجللســة وفيهــا حضــر املدعــي ســعودي 
اجلنســية مبوجــب بطاقــة الهويــة الوطنيــة رقــم ولــم يحضــر املدعــى عليــه 
رغــم تبلــغ ذويــه يف موعــد جلســة ســابقة حســب خطــاب مديــر مركــز 
شــقيقه  ورفــض  1434/3/15هـــ  يف  1308/ع  رقــم  الســالمة  شــرطة 
شــرطة  مركــز  مديــر  خطــاب  حســب  اليــوم  جللســة  التبليــغ  اســتالم 
الســالمة رقــم 2159/ع يف 1434/4/30هـــ فادعــى املدعــي قائــاًل يف 
حتريــر دعــواه : إننــي ســلمت الغائــب املجلــس احلكــم الشــرعي/ مبلــغ 
وقــدره مائــة وواحــد وســبعون ألــف ريــال مقابــل أن يحضــر لــي ثــالث 
ســيارات مــن نــوع .... موديــل 2010م اســتعمال أمريكــي لونهــا ســمني 
يســلمني إياهــا بتاريــخ 1433/5/20هـــ كمــا اتفقــت معــه علــى أنــه إذا 
لــم يحضرهــا باملوعــد احملــدد فيحــق لــي الرجــوع وإعــادة الثمــن لــي وقــد 
مضــت املــدة احملــدد ولــم يســلمني املدعــى عليــه أي شــيء لــذا أطلــب 
إلــزام املدعــى عليــه بإعــادة الثمــن لــي وقــدره مائــة وواحــد وســبعون ألــف 
ريــال لــي حــااًل، هــذه دعــواي هكــذا ادعــى املدعــي وبطلــب البينــة 
ــخ 1433/5/20هـــ  ــة برقــم 41665 بتاري ــا كمبيال ــرز لن مــن املدعــي أب
باســم املديــن مبلــغ الكمبيالــة مائــة وواحــد وســبعون ألــف ريــال ال غيــر 
كمــا أحضــر للشــهادة وأدائهــا ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة الهويــة 
ــة والتعليــم مبحافظــة مهــد الذهــب ال  ــإدارة التربي ــم ب ــة رقــم معل الوطني
تربطــه باملدعــي أي قرابــة وشــهد قائــاًل :أشــهد هلل تعالــى إنــه تقريبــًا يف 
شــهر صفــر مــن عــام 1433ه حضــرت اجتمــاع بــني املدعــي مــع املدعــى 
عليــه ودفــع املدعــي للمدعــى عليــه مبلــغ قــدره مائــة وواحــد وســبعون 
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ألــف ريــال عوضــًا عــن ثالثــة ســيارات فــورد ماركيــز م 2010/ بلــون 
ســمني واتفقــا علــى أن يحضــر املدعــى عليــه الســيارات للمدعي يف نهاية 
1433/5/20هـــ وإذا لــم يحضرهــا فيحــق املطالبــة بثمــن الــذي دفعــه 
وحــرر كمبيالــة بهــذا املبلــغ وكتبهــا املدعــى عليــه بيــده هكــذا شــهد 
، ثــم طلبــت مــن املدعــي مزكــني لشــاهده فأحضــر للتزكيــة وأدائهــا 
اجلنســية  ســعودي  رقــم  الوطنيــة  بالهويــة  اجلنســية  ســعودي  مــن  كاًل 
مبوجــب الهويــة الوطنيــة رقــم وشــهد كل واحــد منهمــا بعدالــة الشــاهد 
وأنــه يقبــل شــهادته لــه وعليــه ثــم طلبــت مــن املدعــي اليمــني علــى صحــة 
دعــواه فاســتعد بهــا وحلــف قائــاًل / واهلل العظيــم الــذي ال إلــه إال هــو 
الــذي يعلــم اجلهــر ومــا يخفــى ويعلــم خائنــة األعــني ومــا تخفــي الصــدور 
إن املدعــى عليــه أخــذ منــي مبلــغ وقــدرة مائــة وواحــد وســبعون ألــف ريــال 
ثمنــًا لثــالث ســيارات مــن نــوع فــورد موديــل 2010م لــون ســمني اســتعمال 
أمريكــي يســلمها لــي يف موعــد أقصــاه 1433/5/20هـــ واتفقــت معــه 
ــى أنــه يف حــال عــدم إحضارهــا يف املوعــد احملــدد فــإن لــي الرجــوع  عل
وإعــادة الثمــن لــي وقــد مضــت املــدة احملــددة ولــم يحضــر لــي الســيارات 
حتــى اآلن ولــم يعــد لــي املبلــغ ولــم أبرئــه منهــا أي شــيء واهلل واهلل واهلل. 
ــة ومبــا  ــة املعدل ــى مــا تقــدم مــن الدعــوى والبين ــاء عل هكــذا حلــف فبن
أن املدعــي حلــف اليمــني التــي طلبــت منــه وملــا جــاء عــن ابــن عبــاس 
رضــي اهلل عنــه : )أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قضــى بشــاهد وميــني 
( أخرجــه مســلم يف صحيحــه برقــم : )1712( ص: )711(، واســتنادا 
علــى املــادة اخلامســة واخلمســني مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحهــا 
التنفيذيــة ومبــا أن املدعــى عليــه لــم يحضــر ولــم يقــدم عــذرا عــن ســبب 
ــغ لغيــر  عــدم احلضــور ولــم يقــدم دفاعــه علــى هــذه الدعــوى مــع أنــه تبل
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شــخصه يف جلســة ماضيــة ورفــض شــقيقه اســتالم التبليــغ جللســة هــذا 
اليــوم بهــا حســب التعليمــات ، وقــد ذكــر ابــن قدامــه رحمــه اهلل تعالــى 
يف كتابــه الــكايف 128/6 مــا نصــه: »فــإن امتنــع اخلصــم مــن احلضــور 
لولــم يحكــم عليــه جلعــل االمتنــاع  عنــد احلاكــم حكــم عليــه ألنــه 
واالســتتار طريقــا لتضييــع احلقوق«.أ.هـــ وقــد ذكــر أبــو إســحاق إبراهيــم 
مــا  القضايــا واألحــكام  احلــكام علــى  بــن حســن يف كتابــه معــني 
نصــه: »مســالة قــال املــاوردي يف تفســير قولــه تعالــى )وإذا دعــوا إلــى اهلل 
ورســوله ليحكــم بينهــم (اآليــة دليــل علــى أنــه مــن دعــي إلــى حاكــم مــن 
حــكام املســلمني فعليــه اإلجابــة ويحــرج إن تأخــر وقــد ورد عــن احلســن 
بــن علــي رضــي اهلل عنهمــا أن النبــي صلــى اهلل عليــه قــال )مــن دعــي 
إلــى حاكــم مــن حــكام املســلمني ولــم يجــب فهــو ظالــم ال حــق لــه ».أ.هـــ 
لذلــك كلــه فقــد حكمــت بإلــزام املدعــى عليــه الغائــب عــن مجلــس 
احلكــم الشــرعي أن يدفــع للمدعــي مبلــغ مائــة وواحــد وســبعون ألــف 
ريــال حــاال هــذا مــا ظهــر لــي وبــه حكمــت ، واملدعــى عليــه علــى حجتــه 
متــى حضــر، وقــررت بعــث نســخة مــن صــك احلكــم للمدعــى عليــه 
ليقــدم اعتراضــه خــالل ثالثــني يومــا مــن تاريــخ التبليــغ باحلكــم وإذا 
لــم يقــدم اعتراضــه خاللهــا فيســقط حقــه يف االعتــراض ويكتســب 
احلكــم القطعيــة، وبــاهلل التوفيــق وصلــى اهلل وســلم علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــني، حــرر يف 1434/5/29هـــ.
ويف يــوم الســبت 1434/06/17 هـــ افتتحــت اجللســة الســاعة الثامنــة 
والنصــف صباحــا وفيهــا وردتنــا تبليــغ صــورة احلكــم مــن رئيــس قســم 
محضــري اخلصــوم باحملكمــة برقــم 341318618 املتضمــن )حيــث 
أن املدعــى عليــه املذكــور مطلــوب يف عــدة قضايــا ومت الذهــاب إلــى 
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العنــوان املــدون أعــاله ولعــدة مــرات ولكنــه غيــر متواجــد حتــى عنــد 
تبليغــه باحلضــور للجلســات غيــر متواجــد ممــا تعــذر علينــا تســليمه اســم 
احملضــر توقيعــه( أ. هـــ لــذا قــررت رفعهــا حملكمــة االســتئناف لتدقيــق 
آلــه  احلكــم وبــاهلل التوفيــق ، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى 

وصحبــه وســلم . حــرر يف 1434/6/17هـــ.
احلمــد هلل وحــده، والصــالة والســالم علــى مــن ال نبــي بعــده، وبعــد : 
ثــم عــادت املعاملــة مــن محكمــة االســتئناف مبكــة املكرمــة مصادقــًا 
عليهــا بالقــرار رقــم 34274574 يف 1434/7/22هـــ ونصــه احلمــد هلل 
والصــالة والســالم علــى رســول اهلل وبعــد فقــد جــرى اطالعنــا نحــن 
االســتئناف  محكمــة  الرابعــة  احلقوقيــة  الدائــرة  وعضــوي  رئيــس 
مبنطقــة مكــة املكرمــة علــى الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ / 
 34227273 بعــدد  واملســجل  بالطائــف  العامــة  باحملكمــة  القاضــي 
ــه مبــا  ــخ  1434/5/29هـــ املتضمــن دعــوى ضــد/  واحملكــوم في وتاري
علــي  املوافقــة  تقــررت  الصــك وصــورة ضبطــه  وبدراســة  باطنــة  دون 
احلكــم وعلــى فضيلتــه مراعــاة التنبيــه املرفــق باملعاملــة وصلــى اهلل علــى 
نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع. 
قاضــي اســتئناف ختــم وتوقيــع. رئيــس الدائــرة ختــم وتوقيــع. وصلــى اهلل 

وســلم علــى نبينــا محمــد .حــرر يف 1434/8/6هـــ .
احلمــد هلل وحــده، وبعــد لــدي أنــا القاضــي باحملكمــة العامــة بالطائــف 
1435/1/11هـــ  اخلميــس  يــوم  ففــي  الثامــن  املكتــب  بعمــل  والقائــم 
افتتحت اجللســة الســاعة العاشــرة والنصف صباحًا بناء على االســتدعاء 
املقــدم مــن املدعــو/ ............ واملقيــد باحملكمــة برقــم 342825300 
ــى الصــك رقــم  ــه يف التهميــش عل يف 1434/12/19هـــ واملتضمــن رغبت
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34227273 يف 1434/5/29هـ باســتالمه املبلغ املدون بالصك كاماًل 
وحضــر فيهــا املدعــي وكالــة ســعودي اجلنســية مبوجــب بطاقــة الهويــة 
الوطنيــة رقــم بصفتــه وكيــل عــن املدعــي ســعودي مبوجــب ســجل مدنــي 
رقــم مبوجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة عــدل الطائــف الثانيــة برقــم 
33463624 يف 1433/12/21هـــ املتضمنــة املطالبــة وإقامــة الدعــاوي 
واملرافعــة واملدافعــة و اإلقــرار واالســتالم والتســليم ، وقــرر أنــه اســتلم 
كامــل املبلــغ احملكــوم بــه ضــد املدعــى عليــه بخصــوص هــذا الصــك 
، وأنــه بعــد اســتالم املبلــغ ال يطالــب املدعــى عليــه وال غيــره بشــيء 
بخصــوص هــذه الدعــوى، وبهــذا انتهــت هــذه الدعــوى، وبــاهلل التوفيق، 

وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد. حــرر يف 1435/1/11هـــ .
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: 34234533 تاريُخه: 1434/6/7هـ   كِّ َرْقُم الصَّ
َرْقُم الدعوى: 34183370  

رقم قرار التصديق من محكمة االستئناف: 
34311444 تاريخه:1434/9/2هـ

عقــد وكالــة بغيــر عــوض- دفــع املدعــي للمدعــى عليــه مبلــغ مالــي 
مقابــل اســتخراج تأشــيرة ســفر- التأشــيرة مــزورة- املطالبــة باملبلــغ- 
حلــف املدعــى عليــه اليمــن بتســليم مبلــغ اســتخراج التأشــيرة ملكتــب 
خدمــات عامــة- ثبــوت الغــش والتزويــر على مكتب اخلدمــات- الوكيل 
يــده يــد أمانــة وال ضمــان عليــه إال إذا تعــدى أو فــرط- رد الدعــوى 

وإخــاء ســبيل املدعــى عليــه منهــا .

1- الوكيــل يــده يــد أمانــة باتفــاق الفقهــاء وال ضمــان عليــه إال إذا 
تعــدى أو فــرط ويــد األمانــة يترتــب عليهــا أن يكــون القــول قــول األمــن 
الفقهيــة  املوســوعة  انظــر  نفســه.  عــن  الضمــان  دفــع  مــع ميينــه يف 

.)86/45( الكويتيــة 
ولوائحــه  الشــرعية  املرافعــات  نظــام  مــن  و)178(   )176( املــواد   -2

. يــة لتنفيذ ا

أن  منــه  وطلــب  ماليــًا  مبلغــا  عليــه  املدعــى  بأنــه ســلم  املدعــي  ادعــى 
يســتخرج تأشــيرة لزوجــة أخيــه بعــد أن علــم بأنــه ســيذهب الســتخراج 
تأشــيرة لزوجتــه عــن طريــق أحــد مكاتــب اخلدمــات العامــة ثــم بعــد أن 
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مت اســتخراج التأشــيرة تبــني أنهــا مــزورة، ولــذا فقــد طلــب إلــزام املدعــى 
ــغ الــذي ســلمه لــه- أقــر املدعــي باســتالم املبلــغ  عليــه بإعــادة ذلــك املبل
املذكــور ودفــع بأنــه ســلمه إلــى مكتــب اخلدمــات املذكــور كمــا طلب 
منــه املدعــي إال أن املكتــب قــام بخداعهمــا وأصــدر لهمــا تأشــيرات 
مــزورة وقــد قــدم ضــده شــكوى لــدى اجلهــات املختصــة ولذلــك فهــو غيــر 
مســتعد بإعــادة املبلــغ- قــررت احملكمــة توجيــه اليمــني إلــى املدعــى 
عليــه علــى صحــة مــا دفــع بــه فأداهــا طبــق مــا طلــب منــه- الوكيــل يــده 
يــد أمانــة وال ضمــان عليــه إال إذا تعــدى أو فــرط فيقبــل قولــه مــع ميينــه يف 
دفــع الضمــان عــن نفســه- قضــت احملكمــة بــرد دعــوى املدعــي وأخلــت 
ســبيل املدعــى عليــه منهــا- قنــع املدعــى عليــه باحلكــم وعــارض عليــه 

املدعــي- قــررت محكمــة االســتئناف املوافقــة علــى احلكــم .

احلمــد هلل وحــده وبعــد فلــدي أنــا ........ رئيــس احملكمــة العامــة باملويــه 
ــة الــواردة لنــا مــن قســم اإلحــاالت برقــم 34183370  وبنــاء علــى املعامل
وتاريــخ 1434/04/21 هـــ املقيــدة باحملكمــة برقــم 34978975 وتاريــخ 
1434/04/21 هـــ ففــي يــوم األحــد املوافــق 1434/05/26هـــ افتتحــت 
اجللســة الســاعة 30 : 08 وفيها حضر ....... باكســتاني اجلنســية مبوجب 
اإلقامــة رقــم واملدعــى عليه ....... باكســتاني اجلنســية حامل االقامة رقم 
والــذي يجيــد اللغــة العربيــة واملترجــم باكســتاني اجلنســية مســلم الديانة 
اقامــة رقــم وادعــى املدعــي عــن طريــق املترجــم قائــال يف دعــواه انــه يف 
تاريــخ 1434/2/3هـــ اتفقــت مــع املدعــى عليــه علــى أن يســتخرج تأشــيرة 
لزوجــة أخــي لكونــي علمــت أنــه ســوف يذهــب إلــى الريــاض الســتخراج 
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تأشــيرة لزوجتــه وأخبرنــي بذلــك مــن يعمــل بجــوار محــل املدعــى عليــه 
وهــو مهنــدس األجهــزة الكهربائيــة واســمه وجنســيته باكســتاني وبعــد 
أســبوع ســلمت املدعــى عليــه مبلــغ وقــدره اثنــا عشــر ريــال12000 وبعــد 
يومــني اتصــل بــي ليــال وأخبرنــي بأنــه مت اســتخراج التأشــيرة وأنــه ســلم 
املبلــغ للمكتــب وأرســل لــي رقــم التأشــيرة وقــال ســوف أحضــر غــدا 
وأســلمك ورقــة التأشــيرة ويف الصبــاح قمــت بتســليم الرقــم لصديــق لــي 
يدعــى ...... يعمــل يف كهربــاء املويــه وقــام بإدخــال الرقــم علــى شــبكة 
اإلنترنــت ولــم يخــرج أي نتيجــة فأخبــرت املدعــى عليــه بذلــك فقــال 
بــل التأشــيرة صحيحــة وأرســلها لباكســتان كمــا قــام املدعــى عليــه 
 ...... ألخــي  وســلمتها  بالتأشــيرة  اخلاصــة  الصفــراء  الورقــة  بتســليمي 
مبكــة فأرســلها بالفاكــس لباكســتان فقــام أخــي الثالــث ويدعــى 
التأشــيرة  إن  لــه  فقالــوا  بباكســتان  الســعودية  لســفارة  فذهــب   ......
مــزورة وأنــا اآلن اطلــب املدعــى عليــه تســليمي املبلــغ الــذي دفعتــه لــه 
وبعــرض  مــزورة،  التأشــيرة  ألــف 12000 لكــون  اثنــا عشــر  وقــدره 
الدعــوى علــى املدعــى عليــه قــال مــا ذكــره املدعــي صحيــح كلــه جملــة 
وتفصيــال ماعــدا قولــه انــه اتصــل بــي صباحــا واخبرنــي أن الرقــم غيــر 
صحيــح بــل إن ...... أخبرنــي بأنــه ال يعــرف الدخــول ملوقــع وزارة اخلارجيــة 
الســعودية كمــا أخبرنــي املدعــي بــأن أخــاه ...... تأكــد مــن التأشــيرة 
يف مكــة فوجدهــا صحيحــة وأنــا لســت مســتعدا بإرجــاع هــذا املبلــغ ألن 
املكتــب الــذي تعاملــت معــه غشــني وغــش املدعــى عليــه وقــد شــكيته 
لــدى شــرطة املربــع بالريــاض ورقــم املعاملــة ........ يف 1434/2/24هـــ 
واســم صاحــب املكتــب ..... واســم املكتــب ..... للخدمــات العامــة وقــد 
ــرز صــورة  ــق وبالفعــل اب ــه مغل ــى شــكايته ومكتب ــت شــخصًا عل وكل
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وكالــة صــادرة مــن هــذه احملكمــة برقــم 34413900 يف 1434/4/6هـ 
املتضمنــة ) وقــد مت اإلقــرار بتوكيــل ســعودي اجلنســية ســجل مدنــي رقــم 
فيمــا يخــص اجلهــات احلكوميــة وذلــك يف مراكــز الشــرطة ملراجعــة 
ــة  ــع بالريــاض الســتالم جميــع مســتحقاتي املالي احلقــوق يف شــرطة املرب
-االســتالم والتســليم- ومراجعــة جميــع اجلهــات ذات العالقــة وإنهــاء 
جميــع اإلجــراءات الالزمــة والتوقيــع فيمــا يتطلــب ذلــك ( انتهــى كمــا 
ابــرز صــورة ورقــة باســم تذكــرة مراجعــة تأشــيرات لإلقامــة اســتقدام 
الريــاض وعليهــا شــعار وزارة الداخليــة اإلدارة العامــة لشــؤون الوافديــن 
املتضمنــة  1434/2/16هـــ  يف  الصــادر  رقــم  االســتقدام  شــؤون  إدارة 
)حيــث تقــرر املوافقــة علــى طلــب رقــم صاحــب العمــل( انتهــى وبســؤال 
املدعــي عــن التأشــيرة ورقمهــا ابــرز صــورة ورقــة باســم تذكــرة مراجعــة 
الداخليــة  وزارة  الريــاض وعليهــا شــعار  اســتقدام  تأشــيرات لإلقامــة 
اإلدارة العامــة لشــؤون الوافديــن إدارة شــؤون االســتقدام رقــم الصــادر 
يف  1434/2/16هـــ املتضمنــة )حيــث تقــرر املوافقــة علــى طلــب رقــم 
صاحــب العمــل( انتهــى وبعــرض صــورة التأشــيرة علــى املدعــى عليــه 
قــال نعــم هــذه صورتهــا ويف جلســة أخــرى حضــر املتداعيــان وحضــر 
ثــم  رقــم  اإلقامــة  مبوجــب  اجلنســية  باكســتاني  املترجــم  حلضورهمــا 
جــرى ســؤالي للمدعــي عــن طريــق املترجــم هــل اتفقــت مــع املدعــى 
عليــه علــى مبلــغ مالــي مقابــل إصــدار التأشــيرة املذكــورة بالدعــوى 
فأجــاب عــن طريــق املترجــم بــــال ثــم ســألته هــل تريــد ميينــه علــى انــه 
ســلم املبلــغ للمكتــب الــذي قــام باســتخراج التأشــيرة ولــم يســتخدمه 
يف شــيء غيــره وانــه لــم يســتلم املبلــغ بعــد ذلــك وال شــيء منــه فقــال 
ال فطلبــت أنــا مــن املدعــى عليــه احللــف علــى ذلــك بعــد حتذيــري لــه 
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بخطــر اليمــني ان كانــت كاذبــة فأصــر فأذنــت لــه فحلــف قائــال واهلل 
العظيــم أننــي ســلمت املبلــغ الــذي ســلمنيه املدعــي وقــدره اثنــا عشــر 
ألــف ريــال12000 الســتخراج تأشــيرة لزوجــة أخيــه إلــى موظــف ســعودي 
مبكتــب للخدمــات العامــة ولــم اســتخدمه يف شــيء غيــره وال اســتلم 
املبلــغ بعــد ذلــك وال شــيء منــه واهلل العظيــم فبنــاء علــى مــا ســبق مــن 
الدعــوى واإلجابــة وملصادقــة املدعــى عليــه علــى دعــوى املدعــي ولكــون 
املدعــي يدعــي بــان املدعــى عليــه اصــدر لــه تأشــيرة مــزورة ولكــون 
ــل ولكــون  ــارة عــن وكي ــة بينهمــا عب ــة احلاصل ــه يف املعامل املدعــى علي
املدعــى عليــه دفــع بــأن تأشــيرته اخلاصــة بــه والصــادرة لزوجتــه مــزورة 
أيضــا بســبب غــش مكتــب اخلدمــات العامــة لــه ولكونــه قــام مبــا طلــب 
منــه املدعــي ولكــون الغــش مــن عدمــه ليــس مــن شــأن املدعــى عليــه وال 
بســببه بــل بســبب صاحــب املكتــب وهــذا ليــس تعديــا وال تفريطــا منــه 
ولكــون الوكيــل يــده يــد أمانــة باتفــاق الفقهــاء وأنــه ال ضمــان عليــه إال 
إذا تعــدى أو فــرط وملــا قــرره الفقهــاء مــن أن يــد األمانــة يترتــب عليهــا أن 
يكــون القــول قــول األمــني مــع ميينــه يف دفــع الضمــان عــن نفســه انظــر 
ــف املدعــى  ــة )86/45( وحلل ــة الكويتي ــه يف املوســوعة الفقهي ذلــك كل
عليــه اليمــني املطلوبــة بطلبــي وبعــد اذنــي وحتذيــري لــه مــن خطرهــا ان 
ــه فقــد رددت  ــة بعــد ان قــرر املدعــي رفضهــا لذلــك كل كانــت كاذب
دعــوى املدعــي وأخليــت ســبيل املدعــى عليــه منهــا هــذا مــا ظهــر لــي وبــه 
حكمــت وبعرضــه علــى الطرفــني قــرر املدعــي عــدم القناعــة ورغــب 
قناعتــه  قــرر  املدعــى عليــه  وبعرضــه علــى  اعتراضيــه  بتقــدمي الئحــة 
باحلكــم وقــررت تنظيــم صــك هــذا اليــوم وجــرى تســليم املعتــرض نســخة 
منــه هــذا اليــوم وأفهمتــه بــأن لــه مهلــة ثالثــون يومــًا لتقــدمي مــا لديــه مــن 
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اعتــراض علــى احلكــم واذا انتهــت هــذه املهلــة ولــم يتقــدم بشــي فيســقط 
حقــه يف طلــب التمييــز ويكتســب احلكــم القطعيــة بنــاًء علــى املادتــني 
السادســة والســبعني بعــد املائــة والثامنــة والســبعني بعــد املائــة مــن نظــام 
املرافعــات الشــرعية ولوائحــه التنفيذيــة وقــد كانــت جميــع أســئلتي 
للمدعــي وأجوبتــه واإلفهــام عــن طريــق املترجــم وأغلقــت اجللســة الســاعة 
الثامنــة والنصــف، وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 

وســلم . حــرر يف 1434/6/7هـــ.
يــوم األحــد 1434/08/21 هـــ افتتحــت  احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي 
اجللســة الســاعة الثامنــة وقــد عــادت املعاملــة مــن فضيلــة رئيــس محكمة 
 341667730 رقــم  املكلــف  املكرمــة  مكــة  مبنطقــة  االســتئناف 
قضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  قــرار  وبرفقهــا  1434/7هـــ   /30 بتاريــخ 
1434/7/25هـــ  بتاريــخ   34278741 رقــم  الثالثــة  احلقوقيــة  الدائــرة 
وفيــه )وبدراســة احلكــم وصــورة ضبطــه والئحتــه االعتراضيــة تقــرر 
باألكثريــة إعادتهــا لفضيلتــه إلدخــال املكتــب طــرف ثالــث حســب 
صاحبــي  أجيــب  وعليــه  انتهــى   ) للصــواب  اجلميــع  اهلل  وفــق  النظــام 
الفضيلــة وفقنــي اهلل وإياهــم لــكل خيــر أوال بــأن طلــب اإلدخــال الــوارد 
يف النظــام طلــب جــوازي وثانيــا أن املكتــب غيــر معــروف لدينــا املعرفــة 
التــي متكــن احملكمــة نظامــا مــن تبليغــه والداللــة عليــه وكل مــا لــدى 
املدعــى عليــه ورقــة عاديــة مصــورة حتمــل اســم املكتــب ولــم يتبــني فيهــا 
ال رقــم ترخيصــه وال غيــره ويف هــذا تطويــل للدعــوى ومضــارة للقاضــي 
يف اســتقصاء ذلــك كلــه وقــررت رفــع املعاملــة إلــى محكمة االســتئناف 
وعليــه أغلقــت اجللســة الســاعة الثامنــة والنصــف وصلــى اهلل علــى نبينــا 

ــه وســلم . حــرر يف 1434/8/21هـــ ــه وصحب ــى آل محمــد وعل
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يــوم الثالثــاء 1434/10/6 هـــ افتتحــت  احلمــد هلل وحــده وبعــد ففــي 
التاســعة والنصــف وقــد عــادت املعاملــة مــن فضيلــة  اجللســة الســاعة 
رئيــس محكمــة االســتئناف مبنطقــة مكــة املكرمــة املكلــف برقــم 
341021262 بتاريــخ 1434/9/13هـــ وبرفقهــا قــرار أصحــاب الفضيلــة 
قضــاة الدائــرة احلقوقيــة الثالثــة رقــم 34311444 بتاريــخ 1434/9/2هـــ 
والئحتــه  ضبطــه  وصــورة  احلكــم  بدراســة   ( منــه  احلاجــة  ونــص 
االعتراضيــة تقــررت املوافقــة علــى احلكــم بعــد اإلجــراء األخيــر ( انتهــى 
وعليــه أغلقــت اجللســة الســاعة العاشــرة وصلــى اهلل علــى نبينــا محمــد 

وعلــى الــه وصحبــه وســلم حــرر 1434/10/6هـــ .
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