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:	34187417	تاريُخه:	1434/4/14هـ	 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	33269648

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
34214744	تاريخه:	1434/5/18هـ

وضــع يــد- االســتيالء علــى أرض - طلــب كــف يــد املدعــى عليــه عــن 
للقبائــل-  اململوكــة  األراضــي  يف  باإلثبــات  اإلحاطــة  تعــذر  أرض- 
قبيلــة  بــن  العامــة  الدعــاوى  ســماع  جــواز  بعــدم  صريــح  التعميــم 

وأخــرى- احلكــم بصــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي .

يف   5/114 رقــم  الدائمــة  بالهيئــة  األعلــى  القضــاء  مجلــس  قــرار 
1418/1/19هـــ ونصــه مــا يلــي : »يــرى املجلــس عــدم ســماع الدعــاوى 
العامــة بــن قبيلــة ضــد أخــرى يف األراضــي ، ألن الدعــوى العامــة مــن 
اختصــاص اجلهــات الرســمية ، وإمنــا تســمع دعــوى امللكيــة اخلاصــة«. 

حضــر	املدعــي	بصفتــه	شــيخًا	ألحــد	القبائــل	وقــرر	أن	احلاضــر	معــه	
)املدعــى	عليــه(	قــد	اســتولى	علــى	األرض	اململوكــة	لقبيلتــه	وقــد	وضــع	
املدعــى	عليــه	يــده	عليهــا	دون	وجــه	حــق	لــذا	طلــب	كــف	يــد	املدعــى	عليــه	
عــن	هــذه	األرض	ـ	أنكــر	املدعــى	عليــه	مــا	جــاء	بدعــوى	املدعــي	وذكــر	
أن	األرض	ملــك	لــه	،	وبقيــة	ورثــة	والــده	،	آلــت	إليهــم	بــاإلرث	وليــس	
للمدعــي	ومــن	ميثلــه	فيهــا	شــيء،	مت	طلــب	رفــع	مســاحي	لتحديــد	مــكان	
اإلحاطــة	 يتعــذر	 الدعــاوى	 هــذه	 مثــل	 	- املدعــي	 مــن	 األرض	 وحــدود	
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باإلثبــات	فيهــا	ـ	نــص	قــرار	مجلــس	القضــاء	األعلــى	بهيئــة	الدائمــة	بعــدم	
جــواز	ســماع	الدعــاوى	العامــة	بــن	قبيلــة	ضــد	أخــرى	يف	األراضــي	،	
ألن	الدعــاوى	العامــة	مــن	اختصــاص	اجلهــات	الرســمية	،	وإمنــا	تســمع	
دعــوى	امللكيــة	اخلاصــةـ	احلكــم	بصــرف	النظــر	عــن	دعــوى	املدعــي	ضــد	
املدعــى	عليهـــ	إفهــام	املدعيــن	وكالــة	مبراجعــة	اجلهــات	الرســمية	للنظــر	
يف	طلبهــم	ـ	إفهــام	املتداعــن	أن	هــذا	احلكــم	ال	يعنــي	إثبــات	التملــك	أو	
نفيــه	ألحــدـ	قنــع	املدعــى	عليــه	باحلكــم	وقــرر	املدعيــان	اعتراضهمــا	على	
احلكــم	بالئحــة	اعتراضيــة	ـ	صــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف.

ــع	 ــا	القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	بينب ــدي	أن احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فل
وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	
بينبــع/	املســاعد	برقــم	33269648	وتاريــخ	1433/04/18	هـــ		املقيــدة	
يــوم		 ففــي	 	 هـــ	 	1433/04/18 وتاريــخ	 	33727543 برقــم	 باحملكمــة	
		09 	: 	02 الســاعة	 اجللســة	 افتتحــت	 هـــ	 املوافــق1433/05/02	 األحــد	
لســماع	دعــوى	.......	ضــد	.......	وحيــث	حــدد	لســماع	الدعــوى	الســاعة	
ــه	 ــم	يحضــر	املدعــي	وال	املدعــى	علي 00	:	08	وانتهــى	الوقــت	احملــدد	ول
	ينــوب	عــن	أحدهمــا	ولــم	يتقدمــا	بعــذر	تقبلــه	احملكمــة	لــذا	 وال	وكيــالً
فقــد	جــرى	شــطب	القضيــة	للمــرة	األولــى	حســب	التعليمــات	املتعلقــة	
بذلــك		ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	املدعــي	.......	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	
الســجل	املدنــي	رقــم	.......	بصفتــه	شــيخ	قبيلــة	.......	وحضــر	حلضــوره	.......	
ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	.......	وبســؤال	املدعــي	عــن	
دعــواه	لــم	يقــم	بتحريرهــا	حتريــرًا	مفهومــا	ومعلومــا	وبنــاء	عليــه	أفهمتــه	
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بوجــوب	حتريــر	دعــواه	حتريــرًا	مفهومــا	ومعلومــًا	فاســتعد	لذلــك	ورفعــت	
اجللســة	ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	املدعــي	واملدعــى	عليــه	وحيــث	أن	معالــم	
األرض	مــكان	النــزاع	غيــر	معلومــة	لــذا	فقــد	طلبــت	مــن	املدعــي	إحضــار	
كروكــي	مــن	مكتــب	معتمــد	ورفعــت	اجللســة	لذلــك	ويف	جلســة	أخــرى	
لــدي	أنــا	القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	بينبــع	اخللــف	لفضيلــة	الشــيخ	
مبوجــب	قــرار	املجلــس	األعلــى	للقضــاء	رقــم	19016	يف	1433/9/9هـــ	
اجللســة	 افتتحــت	 املوافــق	1434/01/25هـــ	 	 األحــد	 اليــوم	 هــذا	 ففــي	
وفيهــا		حضــر	املدعــي	واملدعــى	عليــه	وجــرى	ســؤال	املدعــي	عــن	حتريــر	
دعــواه	فقــال	إن	هــذا	احلاضــر	قــد	اســتولى	علــى	األرض	اململوكــة	لقبيلــة	
ــه	عــن	 ــارة	عــن	شــعب	ب ــي	املســماة	...	الواقعــة	يف	وادي	.......	وهــي	عب بن
مــاء	ونخــل	ومحــدود	بحــدود	عرفيــه	تســمى	).......(	وقــد	وضــع	املدعــى	
عليــه	يــده	علــى	األرض	مدعيــًا	متلكــه	لهــا	دون	وجــه	حــق	وحيــث	إنــي	
شــيخ	لقبيلــة	أطلــب	كــف	يــد	املدعــى	عليــه	عــن	األرض	املذكــورة	هــذه	
دعــواي	وبعــرض	الدعــوى	علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــاًل	مــا	ذكــره	
املدعــي	يف	دعــواه	مــن	وضــع	يــدي	علــى	األرض	املذكــورة	دون	وجــه	
حــق	غيــر	صحيــح	،	فــاألرض	ملــك	لــي	وبقيــة	ورثــة	آلــت	إلينــا	بــاإلرث	،	
وليــس	للمدعــي	ومــن	ميثلــه	ســوى	قنــو	مــن	كل	نخلــة	وقــد	احتــرق	النخــل	
بكاملــه	فليــس	لهــم	فيــه	شــي	هكــذا	أجــاب	املدعــى	عليــه	،	ونظــرًا	
لعــدم	حتديــد	مــكان	وحــدود	األرض	محــل	النــزاع	مــن	قبــل	املدعــي	فقــد	
أفهمتــه	بإحضــار	رفــع	مســاحي	موضــح	فيــه	حــدود	وأطــوال	ومــكان	
األرض	املذكــورة	ورفعــت	اجللســة	ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	املدعــى	عليه	
وحضر	حلضوره	.......	ســعودي	اجلنســية	مبوجب	الســجل	املدني	رقم	.......		
و	.......		ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	.......		بصفتهمــا	
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وكيلــن	عــن	املدعــي	مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة	العــدل	
املثبــت	 برقــم	34452060	يف	1434/4/13هـــ	 املنــورة	 باملدينــة	 الثانيــة	
ــازل	 ــح	والتن ــة	وإقامــة	الدعــاوى	واملرافعــة	وللصل لهمــا	فيهــا	حــق	املطالب
وقبــول	األحــكام	واالعتــراض	عليهــا	وطلــب	االســتئناف	وإنهــاء	مــا	يلــزم		
حضــور	اجللســات	يف	جميــع	الدعــاوى	لــدى	جميــع	احملاكــم	،	وجــرى	
ســؤال	املدعيــن	وكالــة	عــن	مطالبــة	موكلهــم	بــاألرض	محــل	النــزاع	ملن	
تعــود؟	فقــاال:	إنهــا	تعــود	لبنــي	مــن	مئــات	الســنن	،	وكل	مــن	كان	مــن	
بنــي	فــإن	لــه	فيهــا	هكــذا	قــاال	،	وعليــه	فبعــد	ســماع	الدعــوى	واإلجابــة	
وملــا	جــاء	يف	دعــوى	املدعــي	،	ومــا	قــرره	وكيــاله	مــن	أنهــم	يطالبــون	
بــاألرض	محــل	النــزاع	لقبيلتهــم	،	وألن	مثــل	هــذه	الدعــوى	قــد	يتعــذر	
اإلحاطــة	باإلثبــات	فيهــا	،	إذ	إن	لــكل	فــرد	مــن	القبيلــة	املذكــورة	حقــًا	
قــد	يطالــب	بــه	أو	يتنــازل	عنــه	،	واســتنادًا	ملا	جاء	يف	قرار	مجلس	القضاء	
األعلــى	بهيئتــه	الدائمــة	برقــم	5/114	يف	1418/1/19هـــ	القاضــي	فيــه	
مبــا	نصــه	»يــرى	املجلــس	عــدم	ســماع	الدعــاوى	العامــة	بــن	قبيلــة	ضــد	
أخــرى	يف	األراضــي	ألن	الدعــوى	العامــة	مــن	اختصــاص	اجلهات	الرســمية	
وإمنــا	تســمع	دعــوى	امللكيــة	اخلاصــة«	أ.هـــ	لذلــك	فقــد	صرفــت	النظــر	عن	
دعــوى	املدعــي	ضــد	املدعــى	عليــه	،	وأفهمــت	املدعــن	وكالــة	مبراجعــة	
اجلهــات	الرســمية	املختصــة	للنظــر	يف	طلبهــم	كما	أفهمــت	املتداعين	أن	
هــذا	احلكــم	ال	يعنــي	إثبــات	متلــك	أو	نفيــه	ألحــٍد	منهمــا	وبعــرض	احلكــم	
علــى	الطرفــن	قنــع	بــه	املدعــى	عليــه	،	أمــا	املدعيــن	وكالــة	فقــررا	عــدم	
القناعــة	واســتعدا	بتقــدمي	الئحــة	اعتراضيــة	وُأفهما	باالنتظار	لتســليمهما	
نســخة	مــن	احلكــم	وجــرى	إفهامهمــا	بــأن	مــدة	االعتــراض	هــي	ثالثــون	
يومــًا	مــن	تاريــخ	اســتالمه	نســخة	مــن	احلكــم	وإذا	لــم	يتقدمــا	خــالل	هــذه	
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املــدة	فــإن	احلكــم	يكتســب	القطعيــة		وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	
علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/04/14هـــ
احلمــد	هلل	وحــده،	والصــالة	والســالم	علــى	مــن	ال	نبــي	بعــده،	وبعــد:ـ	
الســابعة	مبحكمــة	 احلقوقيــة	 الدائــرة	 قضــاَة	 نحــن	 منــا	 جــرى	 فقــد	
ــة	الــواردة	 االســتئناف	يف	منطقــة	مكــة	املكرمــة	االطــالع	علــى	املعامل
مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	بينبــع	املســاعد	برقــم	33727543	
وتاريــخ	1434/05/01هـــ	املرفــق	بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	فضيلــة	الشــيخ	
القاضــي	باحملكمــة	العامــة	بينبــع	املســجل	برقــم	34187417	وتاريــخ	
.......	ضــد.......،	وبدراســة	الصــك	 1434/04/14هـــ	املتضمــن	دعــوى	
ــى	احلكــم	 ــة	علـ ــررت	املوافقـ ــة	تقـ ــه	اإلعتراضي ــه	والئحت ــورة	ضبطـ وصـ
بصــرف	النظــر	عــن	الدعــوى	واهلل	املوفــق	وصلـــى	اهلل	علـــى	نبينــا	محمــد	

وعلـــى	آلـــه	وصحبـــه	وســلم	.
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:	34238642	تاريُخه:	1434/6/12هـ	 كِّ 	َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	34237114

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
34286710	تاريخه:1434/7/20هـ

اســتطراق ) فتــح طريــق( - االســتعانة بــرأي أهــل اخلبــرة  - اإلقــرار 
املكتــوب واملصادقــة عليــه لــه حجتيــه - احلكــم لقطــع النــزاع وال يفيــد 

التملــك - إلــزام املدعــى عليــه بفتــح الطريــق . 

1. قوله صلى اهلل عليه وسلم ) ال ضرر وال ضرار ( .
2. القاعدة الفقهية ) الضرر يزال ( .

الطريــق	 بفتــح	 عليــه	مبطالبتــه	 املدعــى	 املدعــي	وكالــة	ضــد	 ادعــى	
وإلزامــه	بذلــك-	حيــث	قــام	املدعــى	عليــه	بقفــل	الطريــق	الــذي	يخــدم	
املدعــي	وأوالده	-	صــادق	املدعــى	عليــه	علــى	الدعــوى	وأن	املدعــي	ال	
صفــة	لــه	يف	هــذه	الدعــوى	وال	يلحقــه	ضــرر	يف	إغــالق	الطريــق	-	جــرى	
الكتابــة	لهيئــة	النظــر	بشــخوصهم	إلــى	املوقــع	والتأكــد	مــن	وجــود	
ضــرر	علــى	املدعــي	بإغــالق	الطريــق	فــورد	جوابهــم	باملصادقــة	علــى	
وجــود	الضــرر	علــى	املدعــي	-	بنــاء	علــى	مــا	تقــدم	وقولــه	صلــى	اهلل	عليــه	
وســلم	)	ال	ضــرر	وال	ضــرار	(	ومــا	قــرره	الفقهــاء	)أن	الضــرر	يــزال	(	
-	احلكــم	بإلــزام	املدعــى	عليــه	بفتــح	الطريــق	-	إفهــام	الطرفــن	بــأن	
هــذا	احلكــم	ال	يفيــد	التملــك	وال	مينــع	مــن	دعــوى	الغيــر	وال	يغنــي	عــن	



14

حجــة	االســتحكام	وال	يســتند	عليــه	يف	اإلفــراغ	-	قنــع	املدعــي	باحلكــم	
واعتــرض	املدعــى	عليــه	بالئحــة	اعتراضيــة	-	صــدق	احلكــم	مــن	الدائــرة	

احلقوقيــة	األولــى	مبحكمــة	االســتئناف	مبنطقــة	عســير	

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	......	مســاعد	رئيــس	احملكمــة	العامــة	
برجــال	أملــع			وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا		برقــم	34237114	وتاريــخ	
وتاريــخ	 	341253631 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 	 هـــ	 	1434/05/22
هـــ	 املوافــق1434/05/22	 األربعــاء	 	 يــوم	 ففــي	 	 هـــ	 	1434/05/22
افتتحت	اجللســة	الســاعة	30	:	12		وفيها	حضر		......			ســعودي		اجلنســية	
ــى	احلاضــر	معــه	املدعــو	 ــي	رقــم				......	وادعــى	عل مبوجــب	الســجل	املدن
......	أصالــة	عــن	 ......	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	
ــة	 ــة	الصــادرة	مــن	كتاب نفســه	ووكيــال	عــن	أمــه	......	مبوجــب	الوكال
عــدل	رجــال	أملــع	برقــم	430	وتاريــخ	1430/3/12هـــ	والتــي	تخــول	لــه	
حــق	املرافعــة	واملدافعــة	وإقامــة	الدعــوى	وســماع	اإلجابــة	وبســؤال	املدعي	
عــن	دعــواه	أجــاب	قائــال	يف	دعــواه	أنــه	يوجــد	خــط	يخدمنــي	ويخــدم	
أملــع	وحــدوده	 التابــع	حملافظــة	رجــال	 	... ...	مبركــز	 أوالدي	يف	قريــة	
كمــا	يلــي:	يبــدأ	مــن	ظهــر	القــرن	جنوبــا	وينتهــي	بــوادي	.........شــماال	
بعــرض	أربعــة	أمتــار	وحيــث	إن	هــذا	اخلــط	مفتــوح	مبوجــب	إقــرار	مــؤرخ	
يف	1408/11/25هـــ	علــى	والــد	املدعــى	عليــه	وحيــث	قــام	املدعــى	عليــه	
وموكلتــه	بقفــل	الطريــق	أطلــب	إلزامهــم	بفتــح	هــذا	الطريق	هــذه	دعواي	
وبعــرض	مــا	جــاء	يف	الدعــوى	علــى	املدعــى	عليــه	أصالــة	ووكالــة	قــال	مــا	
ذكــره	املدعــي	مــن	اإلقــرار	ومــا	ذكــره	مــن	قفــل	اخلــط	فصحيــح	وأنــا	
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وموكلتــي	مســتعدين	بفتــح	اخلــط	عنــد	مطالبــة	أوالد	......	بفتحــه	كــون	
املدعــي	أصالــة	ووكالــة	ليــس	لــه	صفــة	كونــه	شــاهد	فقــط	وال	عالقــة	
لــه	باإلقــرار	وليــس	عليــه	ضــرر	مــن	إغالقــه	هكــذا	أجــاب	وبعــرض	ذلــك	
علــى	املدعــي	أجــاب	قائــال	مــا	ذكــره	املدعــى	عليــه	أصالــة	ووكالــة	مــن	
أنــي	شــاهد	يف	القــرار	الســابق	فصحيــح	ومــا	ذكــره	مــن	عــدم	وجــود	
الضــرر	فغيــر	صحيــح	حيــث	علــي	ضــرر	مــن	إغــالق	الطريــق	كــون	
هنــاك	خطــر	علــى	مواشــينا	لعبورهــا	مــن	طريــق	الســيارة	هكــذا	أجــاب	
ثــم	جــرى	االطــالع	علــى	اإلقــرار	فوجدتــه	يتضمــن	مــا	نصــه	))تقــرر	علــى	
كل	مــن	......	و......	......	مقــري	و......	بــأن	اخلــط	الــذي	يطلــب	......	نافــذ	
لثــالث	البيــوت	عيــال	......	و......	و......	وقــد	تراضى	عليه	أنه	ماشــي	ونافذ	
مــن	ظهــر	القــرن	اخلــط	العــام	متجهــا	شــماال	إلــى	ذي	مقــاع	للماشــية	الغنــم	
والبقــر	واإلبــل	واحلاطبــة	والــواردة	علــى	عــادة	القدميــة	الســابقة	خــط	بــدون	
مســح	دون	ضــرر	وال	ضــرار	وعلــى	مــا	ذكــر	جــرى	منــا	التوقيــع		واملوافقــة	
وعــرض	اخلــط	املذكــور	4	م	علــى	طــول	اخلــط	مــن	الشــمال	اجلنــوب	أي	
مــن	اخلــط	العــام	الــذي	يف	ظهــر	القــرن	إلــى	وادي	ذي	مقــاع	واهلل	علــى	
ــح	املدعــو	......	و	 مــا	نقــول	وكيــل	وقــد	حضــر	علــى	هــذا	القــرار	والصل
......	وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	نبينــا	محمــد	((	إ	.هـــ	هــذا	وقــد	ســبق	لنــا	
مخاطبــة	هيئــة	النظــر	مبوجــب	خطابنــا	رقــم2/245	يف	1434/2/23هـــ	
ــى	املدعــي	مــن	 ــى	املوقــع	والتأكــد	مــن	وجــود	ضــرر	عل بشــخوصهم	عل
إغــالق	الطريــق	أم	ال	فوردنــا	جوابهــم	املرفــق	املتضمــن	))	يف	يــوم	األحــد	
املوافــق	1434/2/24هـــ	مت	وقوفنــا	بحضــور	طــريف	النــزاع	وأشــار	لنــا	
املدعــي	إلــى	اخلــط	املــراد	فتحــه	وقــال	أنــه	يبــدأ	مــن	ظهــر	القــرن	جنوبــا	
وينتهــي	بــوادي	ذي	مقــاع	شــماال	بعــرض	أربعــة	أمتــار	وهــذا	اخلــط	يخدمــن	
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ــا	 ــة	......	وســبق	أن	اتفقن ــه	وورث ــة	املدعــى	علي ــا	نحــن	أوالد	...	وورث جميع
جميعــا	برضانــا	واختيارنــا	أن	يكــون	هــذا	اخلــط	نافــذا	وماشــي	مــن	
ظهــر	القــرن	أي	اخلــط	العــام	متجهــا	شــماال	إلــى	ذي	مقــاع	للماشــية	الغنــم	
والبقــر	واإلبــل	واحلاطبــة	والــواردة	علــى	عادتــه	القدمية	الســابقة	دون	مســح	
بــدون	ضــرر	وعمــل	بذلــك	قــرار	مــؤرخ	يف	1408/11/25هـــ	ثــم	أشــار	
لنــا	علــى	موقــع	ماشــيه	يف	ذي	مقــاع	وقــال	أنهــا	متــر	مــع	هــذا	الطريــق	يف	
مســرحها	ومراحهــا	وهــذا	اخلــط	خلدمتنــا	جميعــا	وليــس	مــن	حــق	املدعــي	
عليــه	قفلــه	ثــم	جــرى	ســؤال	املدعــي	عــن	اخلــط	البديــل	الــذي	أشــرنا	لــه	
يف	تقريرنــا	الســابق	فأفــاد	بــأن	ذلــك	اخلــط	خــاص	بالســيارة	وفيــه	خطــر	
ــى	مواشــينا	ومواشــي	املدعــى	عليــه	وال	يســتغنى	بخــط	الســيارة	عــن	 عل
الطريــق	الــذي	مت	االتفــاق	عليــه	بالوثيقــة	املذكــورة	ثــم	جــرى	ســؤال	
املدعــي	كذلــك	عــن	الوثيقــة	حيــث	لــم	يذكــر	اســمه	فيهــا	فأفــاد	بــأن	
الوثيقــة	أشــارت	إلــى	عيــال	...	وأنــا	أحــد	أبنائــه	وأفــاد	املدعــى	عليــه	بــأن	
الطريــق	معتــرف	بــه	وال	أســتطيع	أن	أنكــر	هــذه	الوثيقــة	املؤرخــة	يف	
1408/11/25هـــ	وبعــد	مناقشــة	الطرفــن	ومشــاهدة	الطبيعــة	نــرى	بــأن	
ــى	 ــق	يلحــق	الضــرر	باملدعــي	ومبواشــيه	وهــو	يف	حاجــة	إل إغــالق	الطري
اســتطراق	هــذا	اخلــط	املشــار	إليــه	يف	الوثيقــة	بــدون	مســح	وبعــرض	أربعــة	
أمتــار	بغيــر	ضــرر	وال	ضــرار	هــذا	ما	رأيناه	بعــد	االجتهاد	يف	هذه	القضية	
واهلل	املوفــق((	إ	.هـــ	فبنــاء	علــى	مــا	ســبق	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	وملــا	ورد	
يف	قــرار	هيئــة	النظــر	املشــار	إليــه	بعاليــه	املتضمــن	وجــود	ضــرر	علــى	
املدعــي	مــن	إقفالــه	ولقولــه	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	)ال	ضــر	وال	ضــرار(	
ــا	جــاء	يف	اإلقــرار	املتضمــن	 ــزال	ومل ــا	قــرره	الفقهــاء	مــن	أن	الضــرر	ي ومل
فتــح	الطريــق	وعــدم	إغالقــه	مــن	قبــل	والــد	املدعــى	عليــه	وملصادقــة	
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املدعــى	عليــه	أصالــة	ووكالــة	عليــه		فقــد	ألزمــت	املدعــى	عليهــم	أصالــة	
ووكالــة	بفتــح	الطريــق	املذكــور	يف	القــرار	وبذلــك	حكمــت	وأفهمــت	
الطرفــن	بــأن	هــذا	احلكــم	لقطــع	النــزاع		بينهمــا	وال	يفيــد	يف	إثبــات	
التملــك	وال	مينــع	مــن	دعــوى	الغيــر	وال	يغنــي	عــن	حجــة	االســتحكام	وال	
يســتند	عليــه	يف	اإلفــراغ	وبذلــك	حكمــت	وبعــرض	احلكــم	علــى	املدعــى	
عليــه	أصالــة	ووكالــة	قــرر	عــدم	قناعتــه	وطلــب	االســتئناف	ومتكينــه	
مــن	تقــدمي	الئحــة	االعتراضيــة	فأجبتــه	لطلبــه	ومت	تســليمه	صــورة	لصــك	
احلكــم	هــذا	اليــوم	وأفهمتــه	بــأن	لــه	مــدة	ثالثــون	يومــا	مــن	تاريــخ	اليــوم	
لتقــدمي	اعترضــه	وال	ســوف	يســقط	حقــه	يف	طلــب	االســتئناف	ويكتســب	
احلكــم	القطعيــة	فقــرر	فهمــه	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	

محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/05/22	هـــ	.
احلقوقيــة	 الدائــرة	 قضــاة	 نحــن	 اطلعنــا	 فقــد	 وبعــد	 وحــده	 احلمــد	هلل	
األولــى	مبحكمــة	االســتئناف	مبنطقــة	عســير	علــى	املعاملــة	الــواردة	مــن	
ــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	مبحافظــة	رجــال	أملــع	املكلــف	برقــم	 فضيل
341621272	وتاريــخ	1434/7/4هـــ	املرفــق	بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	
فضيلــة	الشــيخ	/	......	برقــم	34238642	وتاريــخ	1434/6/12هـــ	اخلــاص	
بدعــوى	/	......	ضــد/	......	أصالــة	ووكالــة	بشــأن	فتــح	طريــق	املتضمــن	
احلكــم	مبــا	هــو	مــدون	بالصــك	ومفصــل	فيــه	و	بدراســة	الصــك	وصــورة	
ــرة	املوافقــة	 ــة		تقــرر	الدائ ــة	وأوراق	املعامل ضبطــه	والالئحــة	االعتراضي
علــى	احلكــم	.	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	

ــه	وســلم	. وصحب
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:	33431666	تاريُخه:	1433/10/18هـ	 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	3351994

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
تاريخه:	1433/2/8هـ 	3369552

وديعــة - حفــظ أمانــة - مطالبــه مبــا مت حفظــه - ســرقة مــا مت إيداعــه 
مــن قبــل مجهــول - تقديــر أهــل اخلبرة بأن مكان احلفظ آمن - األصل 
قبــول قــول املــودع يف تلــف الوديعــة ألنــه أمــن - عــدم اعتبــار تســليم 
املــودع لديــه الوديعــة ملــن يحفــظ مالــه تفريطــا يف حفــظ الوديعــة  - 
ــول  عــدم تضمــن األمــن مــا تلــف حتــت يــده إال بتعــٍد أو تفريــط- قب

قــول املــودع يف ســرقة الوديعــة مــع مالــه بيمينــه .

1- روى الــدار قطنــي عــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده أن النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم قــال » ليــس علــى املــودع ضمــان«

2- قــال احلجــاوي يف مختصــر الــزاد » ويقبــل قــول املــودع يف ردهــا إلــى 
ربهــا أو غيــره بأذنــه وعــدم التفريــط« قــال الشــيخ ابــن عثيمــن معلقــًا 
وإن تلفــت مــع مالــه مــن بــاب أولــى بــأن احترقــت أو ســرقها الســراق دون 
أن يتأثــر مالــه بذلــك فــال ضمــان علــى املــودع ألنــه أمــن قبــض املــال 
بــإذن مالكــه والقاعــدة يف األمــن أنــه ال يضمــن مــا تلــف حتــت يــده إال 
بتعــد أو تفريــط  بدليــل قولــه تعالــى » مــا علــى احملســنن مــن ســبيل«  

املمتــع 287/10 .
3- قال املوفق يف املقنع 16/9 » ويلزمه حفظها يف حرز مثلها .

4- قــال يف الشــرح الكبيــر 7/16 » وهــي أمانــة ال ضمــان عليــه فيهــا إال 
أن يتعــدى وإن تلفــت مــن بــن مالــه لــم يضمــن يف أصــح الروايتــن 
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ادعــى	املدعــى	ضــد	املدعــى	عليــه	أنــه	أودع	لديــه	أمانــة	مكونــة	مــن	مبلــغ	
قــدره	ثمانيــة	وثالثــون	ألــف	ريــال	ســعودي	ومبلــغ	قــدره	ســبعة	عشــر	ألــف	
ليــرة	ســوري	حيــث	ســافر	وأنــه	ســوف	يأخــذ	منــه	الوديعــة	بعــد	عودته	وانه	
ــب	املدعــي	مــن	املدعــى	 ــا	طل عندمــا	عــاد	مــن	الســفر	بعــد	يومــن	تقريب
عليــه	األمانــة	فأخبــره	املدعــى	عليــه	أن	أمانتــه	وغيرهــا	مــن	احملتويات	قد	
ســرقت	وأنــه	لــم	يعــد	للمدعــي	ســوا	مبلغــا	قــدره	ألفــان	وخمســمائة	ريــال	

وجملــة ذلــك أن الوديعــة أمانــة إذا تلفــت مــن غيــر قصــد وال تفريــط 
مــن املــودع فليــس عليــه ضمــان ســواء ذهــب معهــا شــيء مــن مــال املــودع 
أو لــم يذهــب هــذا قــول أكثــر أهــل العلــم روى ذلــك عــن أبــي بكــر 
وعلــي وابــن مســعود رضــى اهلل عنهــم وبــه قــال شــريح والنخعــي ومالــك 
وأبــو الزنــاد والثــوري والشــافعي وأصحــاب الــرأي وروى الدارقطــي عــن 
عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال »ليــس 
علــى املــودع ضمــان » وألن املســتودع مؤمتــن فلــم يضمــن مــا تلــف مــن 
غيــر تعديــه وال تفريطــه كمــا لــو ذهبــت مــع مالــه وألن املســتودع إمنــا 
إليــه فلــو لزمــه  يحفظهــا لصاحبهــا متبرعــا مــن غيــر نفــع يرجــع 

الضمــان المتنــع النــاس عــن االســتيداع وذلــك مضــر«
وقــال أيضــا يف الشــرح الكبيــر )26/16( » وان دفــع الوديعــة إلــى مــن 
يحفــظ مالــه كزوجتــه أو عبــده لــم يضمــن نــص عليــه احمــد وهــو 
قــول أبــي حنيفــة ألنــه حفظهــا مبــا يحفــظ بــه مالــه أشــبه مــا إذا 
حفظهــا بنفســه« قــال يف اإلنصــاف وهــذا املذهــب بــال ريــب ونــص عليــه 

وعليــه جماهيــر األصحــاب 26/16.
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ألنــه	وضــع	هــذا	املبلــغ	أعلــى	التجــوري	فلــم	تتــم	ســرقته	وأضــاف	املدعــى	
يف	دعــواه	انــه	لــم	يعهــد	املدعــى	عليــه	ســوي	أمينــا	يف	حفــظ	األمانــات	
وطلــب	الفصــل	يف	القضيــة	وإعطائــه	باقــي	املبلــغ	املــودع	لديه-أجــاب	
املدعــى	عليــة	باملصادقــة	علــى	الدعــوى	جملــة	وتفصيــال	وقــرر	أنــه	حفــظ	
األمانــة	يف	جتــوري	يف	غرفــة	والدتــه	وأن	غرفــة	والدتــه	أكثــر	غــرف	
منزلــه	أمانــًا	وهــى	مقفلــة	طــوال	الوقــت	-	وأن	هذا	التجــوري	داخل	خزانة	
وهــو	يحفــظ	فيــه	أموالــه	اخلاصــة	وأوراقــه	املهمــة	وأن	املفاتيــح	مــع	والدتــه	
ألنــه	يخــرج	للعمــل	صباحــًا	وال	يعــود	إال	يف	الليــل	ويوجــد	أمانــات	كثيــرة	
وكثيــرًا	مــا	يتصــل	بوالدتــه	ليطلــب	منهــا	تســليم	األمانــات	إلــى	أهلها	وأن	
والدتــه	أخبرتــه	أن	التجــوري	واخلزانــة	مت	كســرها	وســرقة	مــا	بهمــا	وأنــه	
اتصــل	علــى	الشــرطة	وحضــرت	ألخــذ	البصمــات	ولــم	يجــدوا	الســارق-	
ــة	النظــر	لإلفــادة	عــن	مــكان	حفــظ	 ــراء	وهيئ ــة	اخلب ــة	لهيئ متــت	الكتاب
األمانــة	وهــل	هــو	مــكان	امــن	فــورد	القــرار	مــن	هيئــة	اخلبــراء	ان	املــكان	
يف	بيــت	مؤمــن		مــن	كافــة	اجلهــات		وان	التجــوري	صغيــر	داخــل	خزانــه	
مالبــس	وهــو	مــكان	آمــن	-	قــرر	ناظــر	القضيــة	انــه	نظــرًا	لعــدم	ثبــوت	
تعــدي	املدعــى	عليــه		أو	تفريطــه		يف	حفــظ	األمانــة		وملــا	جــاء	يف	أســباب	
احلكــم	والنصــوص	الشــرعية	فقــد	صــدر	احلكــم	بــرد	الدعــوى		قــرر	
املدعــى	عليــه	املعارضــة	-	صــدر	قــرار	محكمــة	االســتئناف	باملالحظــة	
ومضمــون	القــرار	إفهــام	املدعــي	بــان	لــه	ميــن	املدعــى	عليــه		علــى	أن	املبلــغ	
قــد	ســرق		وانــه	لــم	يفــرط	يف	احلفــظ		-	مت	أجــراء	الــالزم	حيــال	املالحظــة		
يف	أخــذ	ميــن		املدعــى	عليــه		علــى	أن	املبلــغ		قــد	ســرق	منــه		وانــه	لــم	يفــرط		
يف	حفــظ	األمانــة	-	صــدر	قــرار	محكمــة	االســتئناف		باملصادقــة		علــى	

احلكــم	.
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ــا	.........	القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	 ــدي	أن احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فل
بعرعــر	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	
املقيــدة	 	 1433/08/11هـــ	 وتاريــخ	 	33519094 برقــم	 بعرعــر	 العامــة	
باحملكمــة	برقــم	331512406	وتاريــخ	1433/08/11	هـــ		ففــي	يــوم		
		10	: الســاعة	00	 اجللســة	 افتتحــت	 املوافــق	1433/10/16هـــ	 اإلثنــن	
وفيهــا	حضــر		ســوري		اجلنســية	مبوجــب	رخصــة	اإلقامــة		رقــم				وحضــر	
حلضــوره	املدعــى	عليــه	أصالــة	ســوري	اجلنســية	مبوجــب	رخصــة	اإلقامــة	
رقــم	فادعــى	املدعــي	قائــال	:	لقــد	أودعــت	أمانــة	عنــد	هــذا	احلاضــر	
مكونــة	مــن	مبلــغ	قــدره	ثمانيــة	وثالثــون	ألــف	ريــال	ســعودي	ومبلــغ	قــدره	
ســبع	عشــرة	ألــف	ليــرة	ســورية	وكان	ذلــك	بتاريــخ	1433/7/1هـــ	ذلــك	
أنــي	ســأذهب	إلــى	حفــر	الباطــن	ثــم	آخــذ	منــه	هــذه	األمانــة	بعــد	عودتــي	
وعندمــا	عــدت	بعــد	يومــن	تقريبــًا	طلبــت	منــه	األمانــة	املذكــورة	أعــاله	
فوجــد	اخلزانــة	التــي	وضــع	فيهــا	هــذه	األمانــة	وغيرهــا	مــن	احملتويــات	قــد	
ســرقت	ولــم	يعيــد	لــي	إال	مبلغــا	قــدره	ألفــان	وخمســمائة	ريــال	ألنــه	وضــع	
هــذا	املبلــغ	يف	أعلــى	التجــوري	فلــم	تتــم	ســرقته	ولــم	أعهــد	هــذا	الرجــل	إال	
أمينــًا	يف	حفظــه	لألمانــات	ويوجــد	غيــري	ممــن	أعــرف	قــد	وضــع	عنــده	
أمانــات	أخــرى	فأطلــب	الفصــل	يف	هــذه	القضيــة	وإعطائــي	باقــي	املبلــغ	
وقدره	خمســة	وثالثون	ألفًا	وخمســمائة	ريال	ســعودي	وســبع	عشــرة	ألف	
ليــره	ســوري	إن	كان	مــن	حقــي	أخذهــا	هــذه	دعــواي	وأســأله	اجلــواب	
وبســؤال	املدعــى	عليــه	عمــا	جــاء	يف	دعــوى	املدعــي	أجــاب	قائــال	كل	مــا	
جــاء	يف	دعــوى	املدعــي	صحيــح	جملــة	وتفصيــال	فقــد	أودع	عنــدي	األمانــة	
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املذكــورة	وقــد	وضعتهــا	عنــدي	يف	املنــزل	يف	جتــوري	خــاص	بأموالــي	
وأوراقــي	املهمــة	وجميــع	األمانــات	وقــد	وضعــت	هــذا	التجــوري	يف	داخــل	
اخلزانــة	وهــذه	اخلزانــة	يف	داخــل	غرفــة	لوالدتــي	وهــي	أكثــر	الغــرف	
أمانــًا	يف	املنــزل	ذلــك	أن	غرفتــي	يكثــر	الدخــول	واخلــروج	إليهــا	مــن	قبــل	
األطفــال	وألن	غرفــة	والدتــي	مقفلــة	طــوال	الوقــت	ذلــك	أن	والدتــي	تقــوم	
ــة	وقفــل	التجــوري	وقفــل	الغرفــة	وقــد	وضعــت	املفاتيــح	مــع	 بقفــل	اخلزان
والدتــي	ألنــي	أخــرج	للعمــل	يف	الصناعيــة	صباحــًا	وال	أعــود	إال	بالليــل	
ويوجــد	أمانــات	وأوراق	كثيــرة	وكثيــرًا	مــا	أتصــل	عليهــا	وأقــول	لهــا	
ســيأتيك	فــالن	فأعطيــه	كــذا	وكــذا	ألنــي	ال	أســتطيع	املجــيء	مــن	
عملــي	وكذلــك	وضعــت	عندهــا	املفاتيــح	وقــد	اتصلــت	علــي	والدتــي	
وأخبرتنــي	أن	اخلزانــة	مكســورة	فذهبــت	فوجــدت	اخلزانــة	مكســورة	
والتجــوري	كذلــك	مكســور	فاتصلنــا	على	الشــرطة	وأخــذوا	البصمات	
ولــم	يجــدوا	الســارق	حتــى	اآلن	وقــد	ســرق	مــن	التجــوري	بعــض	محتوياتــه	
مــن	ضمنهــا	أمانــة	هــذا	احلاضــر	وأنــا	لــم	أفــرط	يف	حفــظ	هــذه	واألمانــة	
وهــذا	هــو	جهــدي	يف	حفظهــا	هكــذا	أجــاب	ولضيــق	الوقــت	رفعــت	

اجللســة	إلــى	يــوم	األربعــاء	املوافــق	1433/10/18هـــ.
ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	املدعــي	وحضــر	حلضــوره	املدعــى	عليــه	فســألت	
ــه	 ــك	في ــه	حلفــظ	أمانت ــًا	للمدعــى	علي ــًا	معين املدعــي	هــل	حــددت	مكان
وهــل	مــا	ذكــره	املدعــى	عليــه	مــن	ســرقة	األمــوال	املذكــورة	صحيــح	
فأجــاب	قائــاًل	ال	لــم	أحــدد	لــه	ومــا	ذكــره	املدعــي	مــن	حفــظ	األمــوال	
كلــه	صحيــح	وقــد	شــاهدت	التجــوري	مكســورًا	ثم	ســألت	املدعى	عليه	
عــن	مــكان	منزلــه	الــذي	وضــع	بداخلــه	هــذه	األمانــة	وعــن	)التجــوري(	
املذكــور	يف	اجللســة	املاضيــة	هــل	يحــوي	أمــوااًل	لــك	فأجــاب	قائــاًل	بيتــي	
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يقــع	يف	حــي	...	وأمــا	التجــوري	فإنــه	يحــوي	أمــوااًل	لــي	ولغيــري	كمــا	أنــه	
يحــوي	جميــع	األوراق	املهمــة	والرســمية	اخلاصــة	بــي	وبعائلتــي		وقــد	جــرت	
الكتابــة	لهيئــة	النظــر	يف	هــذه	احملكمــة	بخطابنــا	رقــم	331512406	
يف	101433/18هـــ		وقــد	وردنــا	القــرار	رقــم	152	يف	1433/10/18هـــ	
واملتضمــن	)		مت	شــخوصنا	إلــى	موقــع	املبلــغ	املــودع	فوجدنــا	غرفــة		ذكــر	
ــا	أنــه	نقــل	التجــوري	عــن	الغرفــة	التــي	كان	فيهــا	ووجدنــا	أن	املنــزل	 لن
يقــع	بحــي	...	وهــو	بيــت	مؤمــن	مــن	كافــة	اجلهــات	والتجــوري	صغيــر	
وداخــل	خزانــة	مالبــس	وهــو	مــكان	أمــن	أمــا	حفــظ	املبلــغ	فاألولــى	
أن	يكــون	يف	أحــد	البنــوك	املعتبــرة	عضــو	عضــو	رئيــس	هيئــة	النظــر	
توقيعاتهــم		(	فبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	وملصادقــة	
الطرفــن	علــى	مقــدار	املبلــغ	املــوَدع	وإلقــرار	املدعــي	بأمانــة	املدعــى	عليــه	
وأن	الوديعــة	قــد	ســرقت	مــن	)التجــوري(	بالصفــة	املذكــورة	وأنــه	لــم	
يحــدد	مكانــًا	معينــًا	للمدعــى	عليــه	حلفــظ	الوديعــة	فيــه	ولكــون	املدعــى	
عليــه	قــد	حفــظ	الوديعــة	بالصفــة	املذكــورة	يف	اجللســة	املاضيــة	وكانــت	
هــذه	الوديعــة	محفوظــة	مــع	أمــوال	املدعــى	عليــه	وأوراقــه	املهمــة	ولكــون	
ــم	يفــرط	يف	حفــظ	هــذه	الوديعــة	وألن	األصــل	 ــه	ل ــه	أفــاد	أن املدعــى	علي
قبــول		قــول	املــودع	يف	تلــف	الوديعــة	ألنــه	أمــن	وقــد	قبــض	هــذه	الوديعــة	
حلــظ	مالكهــا	ال	حلــظ	نفســه	قــال	احلجــاوي	يف	مختصــر	الــزاد	)	ويقبــل	
قــول	املــوَدع	يف	ردهــا	إلــى	ربهــا	أو	غيــره	بإذنــه	وعــدم	التفريــط(	قــال	ابــن	
عثيمــن	معلقــًا	علــى	ذلــك	)وإن	تلفــت	مــع	مالــه	مــن	بــاب	أولــى	00بــأن	
احترقــت	00	أو	ســرقها	الســراق	دون	أن	يتأثــر	مالــه	بذلــك	فــال	ضمــان	
علــى	املــودع	ألنــه	أمــن	قبــض	املــال	بــإذن	مــن	مالكــه	...	والقاعــدة	يف	
األمــن	أنــه	ال	يضمــن	مــا	تلــف	حتــت	يــده	إال		بتعــد	أو	تفريــط	بدليــل	
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قولــه	تعالــى	)	مــا	علــى	احملســنن	مــن	ســبيل	(	(	املمتــع	287/10	قــال	
أبــن	أبــي	عمــر	يف	الشــرح	7/16	)	وهــي	أمانــة	ال	ضمانــة	عليــه	فيهــا	إال	
أن	يتعــدى	وإن	تلفــت	مــن	بــن	مالــه	لــم	يضمــن	يف	أصــح	الروايتــن	وجملــة	
ذلــك	أن	الوديعــة	أمانــة	إذا	تلفــت	مــن	غيــر	تعــد	وال	تفريــط	مــن	املــودع	
فليــس	عليــه	ضمــان	ســواء	ذهــب	منهــا	شــيء	مــن	مــال	املــودع	أو	لــم	يذهــب	
وهــذا	قــول		أكثــر	أهــل	العلــم	:	روي	ذلــك	عــن	أبــي	بكــر	وعلــي	وابــن	
مســعود	رضــي	اهلل	عنهــم	وبــه	قــال	شــريح	والنخعــي	ومالــك	وأبــو	الزنــاد	
والثــوري	والشــافعي	وأصحــاب	الــرأي	وروى	الدارقطنــي	عــن	عمــرو	بــن	
شــعيب	عــن	أبيــه	عــن	جــده	أن	النبــي	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	قــال	)		ليــس	
ــف	مــن	 ــم	يضمــن	مــا	تل ــى	املــودع	ضمــان	(،	وألن	املســتودع	مؤمتــن	فل عل
غيــر	تعديــه	وال	تفريطــه	كمــا	لــو	ذهبــت	مــع	مالــه،	وألن	املســتودع	إمنــا	
يحفظهــا	لصاحبهــا	تبرعــًا	مــن	غيــر	نفــع	يرجــع	إليــه	فلــو	لزمــه	الضمــان	
المتنــع	النــاس	مــن	االســتيداع	وذلــك	مضــر	(	وألن	املدعــي	أقــر	بســرقة	
األمــوال	املذكــورة	،	وملــا	جــاء	يف	قــرار	هيئــة	النظــر	املذكــور	أعــاله		
واملتضمــن	أن	املــكان	الــذي	حفــظ	فيــه	املدعــى	عليــه	الوديعــة	يعــد	حــرزًا	
ملثلهــا	قــال	املوفــق	يف	املقنــع	16/9	)	ويلزمــه	حفظهــا	يف	حرز	مثلها(،وألن	
تفريطــا	يف	حفــظ	 يعــد	 والدتــه	ال	 مــع	 املفاتيــح	 	 املدعــى	عليــه	 وضــع	
األمانــة	علــى	الصحيــح	مــن	قولــي	أهــل	العلــم	،	وألن		والدتــه	حتفــظ	بهــذا	
املــكان	مــال	املدعــى	عليــه	أيضــا،	ولذلــك	قــال	ابــن	أبــي	عمــر	يف	الشــرح	
26/16	)	وإن	دفــع	الوديعــة	إلــى	مــن	يحفــظ	مالــه	كزوجتــه	أو	عبــده	لــم	
يضمــن	نــص	علــى	هــذا	أحمــد	وهــو	قــول	أبــي	حنيفــة	...	ألنــه	حفظهــا	مبــا	
يحفــظ	بــه	مالــه	أشــبه	مــا	إذا	حفظهــا	بنفســه	(،	قــال	صاحــب	اإلنصــاف	
26/10:	)هــذا	املذهــب	بــال	ريــب	ونــص	عليــه	وعليــه	جماهيــر	األصحــاب	
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(	،	وجلميــع	مــا	تقــدم	فقــد	حكمــت	بــرد	دعــوى	املدعــي	وطلبــه	باقــي	
املبلــغ	وقــدره	خمســة	وثالثــون	ألفــًا	وخمســمائة	ريــال	ســعودي	وســبع	
عشــرة	ألــف	ليــرة	ســوري	وبذلــك	حكمــت	وبعرضــه	علــى	املدعــي	قــرر	
ــى	احلكــم	وأفهمتــه	مبقتضــى	التعليمــات	وأن	عليــه	تقــدمي	 املعارضــة	عل
الئحــة	اعتراضيــة	خــالل	مــدة	أقصاهــا	ثالثــون	يومــًا	مــن	تاريــخ	اســتالم	
نســخة	مــن	احلكــم	وإذا	لــم	يقــدم	الئحــة	خــالل	هــذه	املــدة	فسيكتســب	
احلكــم	القطعيــة	وقــد	اســتلم	نســخة	مــن	احلكــم	يف	هــذه	اجللســة		وبــاهلل	
التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	

حــرر	يف		1433/10/18	هـــ
املوافــق1434/03/01	هـــ	 	األحــد	 يــوم	 	ففــي	 احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	
افتتحــت	اجللســة	الســاعة	العاشــرة	صباحــا		وفيهــا	حضــر	املدعــي	وحضر	
حلضــوره	املدعــى	عليــه	وقــد	وردتنــا	املعاملــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	
الدائــرة	 قــرار	 ومرفقهــا	 	 1434/2/25هـــ	 وتاريــخ	 	34361120 برقــم	
احلقوقيــة	األولــى	رقــم	3441353	وتاريــخ	1434/2/19هـــ	ونــص	احلاجــة	
ــه	)	وبدراســة	الصــك	وصــورة	ضبطــه	والالئحــة	االعتراضيــة	وأوراق	 من
املعاملــة	لوحــظ	مايلــي	:	أواًل	لــم	يفهــم	فضيلتــه	املدعــي	بــأن	لــه	ميــن	
املدعــى	عليــه	علــى	أن	املبلــغ	قــد	ســرق	وأنــه	لــم	يفــرط	يف	احلفــظ	.	ثانيــًا	
:	ذكــر	فضيلتــه	أنــه	يف	يــوم	الثالثــاء	1433/10/24هـــ	افتتحــت	اجللســة	
وجــرى	االطــالع	علــى	الالئحــة	وختــم	فضيلتــه	اجللســة	أنهــا	حــررت	بتاريــخ	
ــًا	:	يوجــد	تكــرار	ثالثــة	 1433/11/17هـــ	وهــذا	خطــأ	فليصحــح	.	ثالث
أســطر	يف	الصــك	مــن	قولــه	)	احلجــاوي	يف	مختصــر	الــزاد	(	فليحــذف	
املكــرر	.	رابعــًا	:تصحيــح	األخطــاء	الكتابيــة	النحويــة	املشــار	إليهــا	
بقلــم	الرصــاص.	خامســًا	:	تأخــر	بعــث	املعاملــة	حملكمــة	االســتئناف	
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فليالحــظ		ذلــك	مســتقباًل	(	قاضــي	اســتئناف	قاضــي	اســتئناف	رئيــس	
الدائــرة	أ.	هـــ	وإجابــة	علــى	ذلــك	أقــول	:	أمــا	ماجــاء	يف	املالحظــة	األولــى	
ــة	ــــ	وفقهــم	اهلل	ــــ	وألن	القاعــدة	 ومتشــيًا	مــع	ماذكــره	أصحــاب	الفضيل
الشــرعية	أن	كل	مــن	كان	القــول	قولــه	فالقــول	قولــه	بيمــن	وعليــه	
ميــن	 أطلــب	 قائــال:	 قــرر	 ثــم	 بذلــك	 عليــه	 املدعــى	 إفهــام	 جــرى	 فقــد	
املدعــى	عليــه	بــأن	املبلــغ	املــوَدع	وقــدره	ثمانيــة	وثالثــون	ألــف	ريــال	و	ســبع	
عشــرة	ألــف	ليــرة	ســورية	قــد	ســرق	منــه	وأنــه	لــم	يفــرط	يف	حفــظ		هــذه	
األمانــة	هكــذا	قــرر	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	حلــف	قائــال	:	
واهلل	العظيــم	أن	املبلــغ	املــودع	عنــدي	مــن	املدعــي	وقــدره	ثمانيــة	وثالثــون	
ألــف	ريــال	ســعودي	وســبع	عشــرة	ألــف	ليــرة	ســوري	قــد	ســرق	منــي	وإنــي	
لــم	أفــرط	يف	حفظــه	واهلل	العظيــم	هكــذا	حلــف	فبنــاء	علــى	ماتقــدم	
فقــد	حكمــت	مباحكمــت	بــه	ســابقًا	وأمــا	ماجــاء	يف	املالحظــة	الثانيــة	
والثالثــة	والرابعــة	واخلامســة	فقــد	مت	إجــراء	الــالزم	وســيالحظ	ذلــك	
مســتقباًل	إن	شــاء	اهلل	.	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	

ــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/03/01	هـــ ــى	آل وعل
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	.	.	.	فقــد	اطلعنـــا	نحــن	قـضـــاة	الدائـــرة	احلقوقيــة	
ــة	الــواردة	 األولــى	يف	محكمــة	االســتئناف	مبنطقــة	اجلــوف	علــى	املعامل
	34507793 برقــم	 عرعــر	 يف	 العامــة	 احملكمــة	 رئيــس	 فضيلــة	 مــن	
وتاريــخ	1434/3/2هـــ	املقيــدة	لــدى	هــذه	احملكمــة	برقــم	34605296	
وتاريــخ	1434/3/9هـــ	املرفــق	بهــا	الصــك	الصــــادر	مــن	فضيلـــــة	القاضي	
1433/10/18هــــ	 وتاريــخ	 	33431666 برقــم	 	 	/ الشــيخ	 باحملكمــة	
اخلاص	بدعوى	/	ســوري	اجلنســية	ضد	/	ســوري	اجلنســية	يف	مطالبة	برد	
أمانــه	وقــد	تضمــن	الصــك	حكــم	فضيلتــه	مبــا	هــو	مــدون	ومفصــل	فيــه	
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.	وباإلطــالع	علــى	مــا	أجــاب	بــه	فضيلــة	القاضــي	وأحلقــه	بالصــك	وصــورة	
ضبطــه	بنــاًء	علــى	قرارنــا	رقــم	3441353	وتاريــخ	1434/2/19هـــ	فــإن	
الدائــرة	تقــرر	املصادقــة	علــى	احلكــم	بعــد	اإلجــراء	األخيــر	واهلل	املوفــق	

وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم.
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:	34354006	تاريُخه:	1434/11/9هـ	 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	33497062

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
35119917	تاريخه:	1435/1/18هـ

وديعــة - تنــازل عــن جــزء مــن مبلــغ وديعــة - مطالبــة بإعــادة وديعــة  - 
ســداد جــزء مــن الوديعــة - إقــرار املــودع لديــه - دعــوى إعســار - نظــر 
وجــوب   - املبلــغ  بتســديد  حكــم   - مســتقلة  بدعــوى  يكــون  اإلعســار 

الوفــاء بالعقــود .

1- قوله تعالى »يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود«
2- حديث » املسلمون على شروطهم« رواه الترمذي وأبو داوود .

رواه  عليــه«  املدعــى  علــى  واليمــن  املدعــى  علــى  »البينــة  3- حديــث 
الترمــذي.

قــال أبــو عيســى العمــل عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم وغيرهــم أن البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى املدعــى 

عليــه.

دعــوى	املدعــى	وكالــة	ضــد	املدعــى	عليــه	ومضمــون	الدعــوى	أن	مــوكل	
املدعــى	أودع	لــدى	املدعــى	عليــه	مبلغــا	قــدره	مئتــان	وأربعــة	عشــر	ألــف	
اململكــة	 خــارج	 الســفر	 أصالــة	 املدعــى	 أراد	 حينمــا	 ريــال	كوديعــة	
ــًا	قــدره	 ــه	للمدعــى	مبلغ ــة	أعــاد	املدعــى	علي وحينمــا	عــاد	املدعــى	أصال
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ســبعون	ألــف	ريــال	وتنــازل	املدعــى	أصالــة	عــن	مبلــغ	قــدره	أربعــة	وأربعــون	
ألــف	ريــال	علــى	أن	يعيــد	املدعــى	عليــه	باقــي	املبلــغ	وقــدره	مائــة	ألــف	ريــال	
بعــد	أســبوع	مــن	تاريــخ	1431/4/7هـــ	ولكــن	املدعى	عليه	لــم	يعيد	املبلغ	
للمدعــى	وطالــب	املدعــى	وكالــة	إلــزام	املدعــى	عليــه	بــأن	يعيــد	للمدعــى	
ــه	 ــال	.	-	صــادق	املدعــى	علي ــف	ري ــة	أل ــغ	املتبقــي	وقــدره	مائ ــة	املبل أصال
علــى	الدعــوى	وقــرر	انــه	ســدد	للمدعــى	مــن	املبلــغ	املتبقــي	أربعــة	عشــر	
ألــف	ريــال	ويبقــى	يف	ذمتــه	ســته	وثمانــون	ألــف	ريــال	ادعــى	اإلعســار	يف	
ســداداها	-	قــرر	ناظــر	القضيــة	انــه	بنــاء	علــى	إقــرار	املدعــى	عليــه	ومبــا	
أن	نظــر	اإلعســار	يكــون	بدعــوى	مســتقلة		لقـــوله	تعالــى	))يــا	أيهــا	الذيــن	
آمنــوا	أوفــوا	بالعقــود((	فقــد	صــدر	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	بــأن	يســلم	
املبلــغ	للمدعــي	وقــدره	ســتة	وثمانــون	ألــف	ريــال	-	قــرر	املدعــى	عليــه	
االعتــراض	-	قــرر	املدعــى	القناعــة	-	صــدر	قــرار	محكمــة	االســتئناف	

باملصادقــة	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	33497062	وتاري
وتــاريــــــــخ	 	331440446 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 1433/07/30هـــ	
1433/07/30هـ	ففي	يــــــــــــوم	األحــــــد	املوافق1434/11/09هـ	افتتحت	
اجلــلــســــة	الـــساعـــة	30	:	08	وفيهــا	حضــر	.....	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	
الســجل	املدنــي	رقــم	بصفتــه	وكيــال	عــن	املدعــي	......	تشــادي	اجلنســية	
مبوجــب	اإلقامــة	رقــم	مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة	العــدل	
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1433/7/6هـــ	 وتاريــخ	 	59734 برقــم	 جــدة	 محافظــة	 شــمال	 الثانيــة	
جلــد	11881	كمــا	حضــر	املدعــي	أصالــة	تشــادي	اجلنســية	مبوجــب	
تشــادي	 معــه	 احلاضــر	 علــى	 املدعــي	وكالــة	 وادعــى	 	، رقــم	 اإلقامــة	
اجلنســية	مبوجــب	اإلقامــة	رقــم	قائــال	:	لقــد	أودع	موكلــي	عنــد	املدعــى	
عليــه	مبلغــا	قــدره	مائتــان	وأربعــة	عشــر	ألــف	ريــال	كوديعــة	،	وذلــك	
حينمــا	أراد	موكلــي	الســفر	خــارج	اململكــة	،	وحينمــا	عــاد	موكلــي	
مــن	الســفر	،	أعــاد	لــه	املدعــى	عليــه	مبلغــا	قــدره	ســبعون	ألــف	ريــال	،	
وتنــازل	موكلــي	عــن	مبلــغ	قــدره	أربعــة	وأربعــون	ألــف	ريــال	علــى	أن	يعيــد	
املدعــى	عليــه	ملوكلــي	باقــي	املبلــغ	وقــدره	مائــة	ألــف	ريــال	بعــد	أســبوع	
مــن	تاريــخ	1431/4/7هـــ	،	وقــد	حــرر	بينهمــا	ورقــة	تثبــت	ذلــك	مؤرخــة	
يف	1431/4/7هـــ	وبشــهادة	كال	مــن	/	و	/		ولــم	يعــد	املدعــى	عليــه	
ملوكلــي	مــن	ذلــك	املبلــغ	شــيئا	حتــى	اليــوم	،	أطلــب	إلــزام	املدعــى	عليــه	
بدفــع	مبلــغ	القرضــة	ملوكلــي	وقــدره	مائــة	ألــف	ريــال	.	هــذه	دعــواي	.	
ــة	أصــل	الورقــة	املشــار	إليهــا	يف	الدعــوى	،	ومت	 ــرز	املدعــي	وكال ــم	أب ث
تزويــد	املعاملــة	بنســخة	منهــا	،	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	قــال	
ــغ	قــدره	مائتــان	 ــه	ملبل ــة	مــن	إيــداع	موكل :	إن	مــا	ذكــره	املدعــي	وكال
وأربعــة	عشــر	ألــف	ريــال	فصحيــح	،	ولكــن	هــذا	املبلــغ	ضــاع	منــي	،	
وقــد	قمــت	بإعــادة	جــزء	مــن	املبلــغ	،	وتعــذر	علــي	الباقــي	،	وبعــد	حتريــر	
الورقــة	املشــار	إليــه	ســددت	للمدعــي	مبلغــا	قــدره	أربعــة	عشــر	ألــف	ريــال	
،	وبقــي	يف	ذمتــي	لــه	مبلغــا	قــدره	ســتة	وثمانــون	ألــف	ريــال	،	وأطلــب	
إمهالــي	لســداد	هــذا	املبلــغ	.	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــي	أصالــة	قــال	:	مــا	
دام	أقــر	بــأن	بذمتــه	لــي	مبلغــا	قــدره	ســتة	وثمانــون	ألــف	ريــال	،	فأطلــب	
إلزامــه	بــه	،	وأنــا	متنــازل	عــن	الباقــي	،	وال	أمهلــه	أبــدا	.	وبعرضــه	علــى	
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ــاء	 ــي	معســر	اآلن	.	فبن ــر	أنن ــه	قــال	:	ال	إضافــة	عنــدي	،	غي املدعــى	علي
علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	،	وبنــاء	علــى	إقــرار	املدعــى	عليــه	
مبــا	ورد	يف	دعــوى	املدعــي	،	ودفعــه	بســداد	بعــض	ذلــك	املبلــغ	محــل	
الدعــوى	،	وبنــاء	علــى	إقــرار	املدعــي	أصالــة	بتنازلــه	عمــا	دفــع	بــه	،	
وطلبــه	إلــزام	املدعــى	عليــه	مبــا	أقــر	بــه	،	ورفضــه	إمهــال	املدعــى	عليــه	
ــه	 ــى	أن	نظــر	اإلعســار	إمنــا	يكــون	بدعــوى	مســتقلة	،	ولقول ــاء	عل ،	وبن
تعالــى	)يــا	أيهــا	الذيــن	آمنــوا	أوفــوا	بالعقــود(	،	وحلديــث	)املســلمون	علــى	
شــروطهم(	رواه	الترمــذي	وأبــو	داوود	،	وحلديــث	)البينــة	علــى	املدعــي	
واليمــن	علــى	املدعــى	عليــه(	رواه	الترمــذي	،	قــال	أبــو	عيســى	:	العمــل	
عنــد	أهــل	العلــم	مــن	أصحــاب	النبــي	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	وغيرهــم	أن	
البينــة	علــى	املدعــي	واليمــن	علــى	املدعــى	عليــه	،	لذلــك	كلــه	،	فقــد	
حكمــت	علــى	املدعــى	عليــه	........	بدفــع	مبلــغ	قــدره	ســتة	وثمانــون	ألــف	
ــراض	 ــه	االعت ــع	املدعــي	وقــرر	املدعــى	علي ــه	قن ــال	للمدعــي	.........	وب ري
علــى	عــدم	اإلمهــال	،	وجــرى	تســليمه	نســخة	مــن	احلكــم	وإفهامــه	بــأن	
لــه	احلــق	يف	االعتــراض	عليــه	خــالل	ثالثــن	يومــا	،	وإال	ســقط	حقــه	يف	
االعتــراض	،	واكتســب	احلكــم	القطعيــة	.	وأقفلــت	اجللســة	الســاعة		
00	:	09	.	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	

ــه	وســلم	.	حــرر	يف	1434/11/09هـــ وصحب
احلمــد	هلل	،	والصــالة	والســالم	علــى	رســول	اهلل	،	وبعــد	:	ـ	فقـــد	جـــرى	
مّنــا	نحـــن	رئيــس	واعضــاء	الدائـــرة	احلقوقيـــة	السادســة	يف	محكمــة	
احلكــم	 هــذا	 علـــى	 االطــالُع	 املكرمـــة	 مكـــة	 مبنطقــة	 االســتئناف	
الصــادر	مــن	فضيلــة	الشــيخ	/	القاضــي	باحملكمــة	العامــة	مبحافظــة	
ــدد	34354006	وتاريــخ	1434/11/09هـــ		املتضمــن	 جــدة	واملســجل	بعـ
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دعــوى،	احملكــوم	فيـــه	مبــا	دون	باطنــه	،	وبدراســـة	احلكــم	وصـــورة	
ــى	احلكــم	،	واهلل	 ــة	علـ ــررت	املوافقـ ــة	تقـ ــه	االعتراضي ــه	و	الئحت ضبطـ
ــه	وســلم	، ــه	وصحبـ ــى	آلـ ــى	نبينــا	محمــد	وعلـ ــى	اهلل	علـ املوفــق	وصلـ
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:	33252837	تاريُخه:	1433/5/17هـ		 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	1613

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
34212720	تاريخه:	1434/05/13هـ

إجــارة - إيجــار ســيارة - مطالبــة بقيمــة ســيارة مســتأجرة لــم تعــد - دفع 
املدعــى عليــه بســرقة الســيارة - عــدم قيــام املدعــى عليــه باإلجــراءات 
املتبعــة يف مثــل هــذه األحــوال - تقديــر أهــل اخلبــرة - انتهــاء عقــد 
اإلجــارة قبــل الســرقة - عــدم إبــالغ املســتأجر عــن الســرقة - عــدم صــرف 
قيمــة الســيارة مــن شــركة التأمــن - إلــزام املدعــى عليــه بدفــع قيمــة 

الســيارة وقــت الســرقة.

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

تقدمــت		املدعيــة	»مؤسســة«	بدعــوى	ضــد	املدعــى	عليــه	بأنــه	اســتأجر	
منهــا	ســيارة	بأجــرة	يوميــة	قدرهــا	ثالثمائــة	ريــال	ولــم	يعــد	الســيارة	حتــى	
اآلن	وقــد	ســدد	مــن	األجــرة	ألفــن	وخمســمائة	ريــال	وطلبــت	احلكــم	
مــن	 للمــدة	 األجــرة	 كامــل	 بســداد	 وإلزامــه	 الســيارة	 بإعــادة	 عليــه	
1424/10/11هـ	إلى	1431/1/10هـ	وقدرها	ستمائة	وخمسة	وسبعون	
ألفــا	ومائتــا	ريــال	-	أقــر	املدعــى	عليــه	بأنــه	اســتأجر	الســيارة	بأجــرة	
يوميــة	قدرهــا	ثالثمائــة	ريــال	وبعــد	عشــرة	أيــام	مــن	تاريــخ	االســتئجار	
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ســرقت	الســيارة	منــه	فبلــغ	املكتــب	الــذي	اســتأجر	منــه	فطلــب	موظــف	
املكتــب	منــه	عــدم	تبليــغ	اجلهــات	املختصــة	لكونــه	قــام	بتأجيــر	الســيارة	
برخصــة	منتهيــة	وســوف	يتضــرر	مــن	البــالغ	وأخبــره	بأنــه	ســيقوم	بتبليــغ	
منــدوب	الشــركة	ليقــوم	بذلــك	ثــم	راجعهــم	خــالل	األســبوعن	التاليــن	
للســرقة	وأكــد	لــه	املوظــف	بأنــه	مت	التبليــغ	وطالبــه	بصــورة	البــالغ	وبقــي	
لهــم	ثمامنائــة	ريــال	تقريبــا	فطلــب	منــه	أن	يــزوده	بصــورة	التبليــغ	حتــى	يتــم	
تصفيــة	احلســاب	وتســليمه	الباقــي	فذهــب	وتركهــم	ولــم	يطالبــوه	بشــيء	
وقــرر	بأنــه	مســتعد	بتســليمهم	باقــي	األجــرة	وقدرهــا	ثمامنائــة	ريــال-	
جــرى	طلــب	املوظــف	فظهــر	بأنــه	تــرك	العمــل	مــع	املدعيــة	-	جــرى	ســؤال	
املدعــي	ملــا	لــم	يقــم	باإلبــالغ	حينهــا	عــن	الســيارة	ملــا	ســرقت	فأجــاب	بأنــه	
لــم	يقــم	بذلــك	لكــون	العقــد	يف	الســيارة	-	جــرى	تقديــر	قيمــة	الســيارة	
بواســطة	أهــل	اخلبــرة	وقــت	إبــرام	العقــد	-	جــرى	التحقــق	بــأن	الســيارة	
لــم	يتــم	التعويــض	عــن	ســرقتها	عبــر	أحــد	شــركات	التأمــن	-	عليــه	
وبنــاء	علــى	مــا	تضمنــه	عقــد	اإليجــار	وأن	مدتــه	ثالثــة	أيــام	وأن	املدعــى	
عليــه	جتــاوز	مــدة	العقــد	وبنــاء	علــى	إقــراره	بالســرقة	بعــد	عشــرة	أيــام	مــن	
تاريــخ	عقــد	اإليجــار	ولــم	يقــم	باإلجــراءات	املتبعــة	مــن	تبليــغ	للمدعيــة	أو	
إبــالغ	اجلهــات	األمنيــة	ثــم	غيابــه	وانقطاعــه	مــدة	طويلــة	ممــا	يقــوي	التهمة	
نحــوه	بإخفــاء	الســيارة	والتصــرف	و	يؤكــد	ذلــك	عــدم	صحــة	العناويــن	
التــي	ذكرهــا	يف	العقــد	وعــدم	إعــادة	الســيارة	بعــد	انتهــاء	مــدة	العقــد	
ويــده	بعــد	انتهــاء	مــدة	العقــد	يــد	ضمــان	ومبــا	أنــه	قــرر	بأنــه	إذا	ثبــت	أن	
املدعيــة	لــم	تســتلم	تعويضــًا	عــن	الســيارة	موضــع	الدعــوى	فإنــه	مســتعد	
املدعيــة	 بــأن	 للســيارة	 البائعــة	 الشــركة	 أقــرت	 وقــد	 بســداد	قيمتهــا	
قــد	دفعــت	كامــل	املبلــغ	وأنهــا	لــم	تعوضهــا	بســبب	الســرقة	ولــم	يظهــر	
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	احلمــد	هلل	وحــده	والصــالة	والســالم	علــى	مــن	ال	نبــي	بعــده	وبعــد	فلــدي	
أنــا	)....(	القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	بالريــاض	وبنــاء	علــى	املعاملــة	
1431/01/10هـــ	حضــر	 وتاريــخ	 	315172 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	
)....(	رقــم	الســجل	املدنــي	)....(	بالوكالــة	عــن	)....(	بصفتــه	صاحــب	
1430/2/22هـــ	 يف	 	15594 رقــم	 الوكالــة	 مبوجــب	 	)....( مؤسســة	
الصــادرة	مــن	كتابــة	العــدل	الثانيــة	بجنــوب	الريــاض	التــي	تخولــه	حــق	
وحضــر	 والتنــازل	 والصلــح	 واإلنــكار	 واإلقــرار	 واملدافعــة	 املرافعــة	
حلضــوره	)....(	رقــم	الســجل	املدنــي	)....(	فادعــى	...	قائــال	لقــد	اســتأجر	
املدعــى	عليــه	مــن	موكلتــي	مؤسســة	)....(	ســيارة	مــن	نــوع	)....(	وارد	
2004م	رقــم	اللوحــة	)....(	يف	1424/10/11هـــ	بأجــرة	يوميــة	قدرهــا	
ثالثمائــة	ريــال	ولــم	يعــد	الســيارة	حتــى	اآلن	وقــد	ســدد	مــن	األجــرة	ألفــن	
وخمســمائة	ريــال	أطلــب	احلكــم	عليــه	بإعــادة	الســيارة	وإلزامــه	بســداد	
1431/1/10هـــ	 إلــى	 1424/10/11هـــ	 مــن	 للمــدة	 األجــرة	 كامــل	
دعــواي	 هــذه	 ريــال	 ومائتــا	 ألفــا	 وســبعون	 وخمســة	 ســتمائة	 وقدرهــا	
وبســؤال	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــال	صحيــح	أنــي	اســتأجرت	من	مؤسســة	

حاجــة	لالطــالع	علــى	عقــد	الشــراء	وبنــاء	علــى	تقديــر	الســيارة	لــذا	فقــد	
أفهمــت	احملكمــة	املدعــى	عليــه	بأنــه	يلزمــه	دفــع	قيمــة	الســيارة	وقدرهــا	
مائــة	وثالثــون	ألــف	ريــال	ودفــع	باقــي	أجرتهــا	وقــدره	خمســمائة	ريــال	
للمدعيــة	-	بعــرض	احلكــم	علــى	الطرفــن	قــرر	املدعــي	وكالــة	القناعــة	
بينمــا	اعتــرض	املدعــى	عليــه	وأفهــم	بالتعليمــات	-	صــدق	احلكــم	مــن	

محكمــة	االســتئناف.
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...................	وارد	2004م	رقــم	اللوحــة	...............	يف	1424/10/11هـــ	
تاريــخ	 مــن	 أيــام	 عشــرة	 وبعــد	 ريــال	 ثالثمائــة	 قدرهــا	 يوميــة	 بأجــرة	
اإلســتئجار	ســرقت	الســيارة	منــي	فبلغــت	املكتــب	الــذي	اســتأجرت	منــه	
فطلــب	منــي	موظــف	املكتــب	عــدم	تبليــغ	اجلهــات	املختصــة	لكونــه	قــام	
البــالغ	 مــن	 يتضــرر	 وســوف	 منتهيــة	 برخصــة	 لــي	 الســيارة	 بتأجيــر	
يقــوم	 أن	 مــن	أجــل	 الشــركة	 بتبليــغ	منــدوب	 بأنــه	ســيقوم	 وأخبرنــي	
بإجــراء	تبيلــغ	الســيارة	ثــم	راجعتهــم	خــالل	األســبوعن	التاليــن	للســرقة	
وأكــد	لــي	املوظــف	بأنــه	مت	التبليــغ	وطالبتــه	بصــورة	البــالغ	وبقــي	لهــم	
ثمامنائــة	ريــال	تقريبــا	فطلبــت	منــه	أن	يزودنــي	بصــورة	التبليــغ	حتــى	يتــم	
تصفيــة	احلســاب	وتســليمه	الباقــي	وأنــا	ذهبــت	وتركتهــم	ولــم	يطالبونــي	
ريــال	 باقــي	األجــرة	وقدرهــا	ثمامنائــة	 بشــيء	وأنــا	مســتعد	بتســليمهم	
هكــذا	أجــاب	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــي	وكالــة	قــال	ال	صحــة	ملــا	
وأوراق	 العقــد	 علــى	 لالطــالع	 اجللســة	 ورفعــت	 عليــه	 املدعــى	 ذكــره	
القضائــي	 املــالزم	 	.................. انــا	 لــدي	 أخــرى	 جلســة	 ويف	 املعاملــة	
باحملكمــة	العامــة	بالريــاض	املكلــف	مــن	قبــل	فضيلــة	الشــيخ	..............	
حضــر	الطرفــان	وقــال	املدعــى	عليــه	أيــن	هــم	منــذ	ســبع	ســنوات	لــم	
لــم	يتغيــر	فطيلــت	هــذه	الســبع	 يطالبونــي	فأنــا	عنوانــي	هــو	عنوانــي	
ســنوات	ولــم	يــأت	أحــد	ملطالبتــي	وأنــا	قــد	أخبــرت	املوظــف	والتــزم	هــو	
بالبــالغ	عــن	الســيارة	لــدى	اجلهــات	األمنيــة	وبســؤال	املدعــي	وكالــة	عــن	
عقــد	اإليجــار	أحضــر	أصــل	عقــد	اإليجــار	وباالطــالع	عليــه	وجــد	يتضمن	
اســتئجار	.....................	ســيارة	نــوع	)....(	2004م	ملــدة	ثالثــة	أيــام	مــن	
وبســؤال	 ريــال	 ثالثمائــة	 قدرهــا	 شــهرية	 بأجــرة	 	................. مؤسســة	
املدعــي	وكالــة	عمــا	ذكــره	املدعــى	عليــه	مــن	أن	عنوانــه	لــم	يتغيــر	فغيــر	
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صحيــح	فقــد	ســألنا	عنــه	يف	خميــس	مشــيط	فلــم	جند	له	عنــوان	والعنوان	
املــدون	يف	الســجل	التجــاري	للمدعــى	عليــه	والترخيــص	الصناعــي	فغيــر	
صحيــح	وقــد	عممنــا	علــى	الســيارة	لــدى	شــرطة	الشــفاء	بعــد	شــهر	مــن	
اســتئجار	املدعــى	عليــه	للســيارة	ثــم	أبــرز	املدعــي	وكالــة	صــورة	التعميــم	
علــى	املركبــة	فجــرى	االطــالع	عليــه	فوجــد	يتضمــن	أنــه	صــارد	مــن	
شــرطة	الشــفاء	برقــم	60/1222/19	يف	1424/11/11هـــ	ومضمونــه	
أنــه	بــالغ	عــن	ســيارة	نــوع	)....(	موديــل	2004م	برقــم	اللوحــة	...............	
اســم	املالــك	..............		ورفعــت	اجللســة	مــن	أجــل	إحضــار	صــورة	أوضــح	
للبــالغ	ويف	جلســة	أخــرى	لــدي	...	القاضــي	يف	احملكمــة	العامة	بالرياض	
خلــف	القاضــي	...	حضــر	الطرفــان	وقــد	وردنــا	خطــاب	مديــر	مركــز	
شــرطة	الشــفاء	رقــم	6/6/7187/19	يف	1431/07/22هـــ	املتضمــن	أنــه	
مت	التعميــم	علــى	الســيارة	نــوع	)....(	رقــم	اللوحــة	)	............(	وفــق	البــالغ	
املرفــق	وأنــه	لــم	يعثــر	عليهــا	حتــى	تاريخــه	وبعرضــه	عليهمــا	قــال	املدعــى	
عليــه	إن	الســيارة	ســرقت	بعــد	اســتئجاري	لهــا	بأحــد	عشــر	يومــا	تقريبــا	
وقــد	أبلغــت	موظــف	املكتــب	بذلــك	فقــال	لــي	نحــن	ســوف	نتولــى	اإلبــالغ	
وقــال	لــي	ذلــك	ألنــه	أجرنــي	الســيارة	ورخصــة	قيادتــي	منتهيــة	وتركــت	
ــم	 ــب	إحضــار	املوظــف	.................		ث ــا	أطل ــه	وأن ــى	طلب ــاء	عل املوضــوع	بن
أيــن	شــركة	..............	منــذ	ســبع	ســنوات	وال	يوجــد	علــي	أي	تعاميــم	أو	
ــى	عقــد	اإليجــار	رقــم	 ــم	جــرى	اإلطــالع	عل أوامــر	قبــض	هكــذا	قــرر	ث
4291		الصــادر	مــن	مؤسســة	..............	املتضمــن	أن	...............	اســتأجر	
الســيارة	نــوع	)....س(	2004	رقــم	اللوحــة	............	ملــدة	ثالثــة	أيــام	اعتبــارا	
ليــوم	1424/10/11هـــ	 	الســاعة	السادســة	وعشــر	دقائــق	مســاء	 مــن	
بأجــرة	يوميــة	قدرهــا		300	ريــال	وعنــوان	املســتأجر	..............	تلفــون	
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تلفــون	 	............. الســكن	 	.…………… وجــوال	 	............. العمــل	
...............	وبعرضــه	علــى	املدعــى	عليــه	قــال	صحيــح	مــا	تضمنــه	هــذا	
العقــد	فســألته	ملــاذا	تأخــر	عــن	تســليم	الســيارة	يف	وقتهــا	فقــال	إننــي	
ســافرت	بالســيارة	إلــى	مدينــة	جــدة	وســرقت	منــي	يف	مدينــة	جــدة	وبعــده	
بيــوم	رجعــت	للريــاض	وأبلغــت	املوظــف	مبــا	حصــل	فســألته	ملــاذا	لــم	تقــدم	
بالغــا	لــدى	شــرطة	محافظــة	جــدة	فقــال	كيــف	أتقــدم	ببــالغ	عــن	ســيارة	
مســروقة	وليــس	عنــدي	عقــد	اإليجــار	حيــث	كان	العقــد	يف	الســيارة	
هكــذا	أجــاب	ورفعــت	اجللســة	إلحضــار	املوظــف	........	ويف	جلســة	أخــرى	
حضــر	الطرفــان	وجــرى	ســؤال	املدعــي	عــن	املدعــو	...	فقــال	إننــي	بحثــت	
بــأن	 علمــا	 أجــده	 ولــم	 	.............. شــركة	 وراجعــت	 أجــده	 فلــم	 عنــه	
..................	ال	يعمــل	لدينــا	اعتبــارا	مــن	1426/01/07هـــ	بعــد	تنــازل	
موكلــي	عــن	كفالتــه	وأضــاف	بقولــه	إذا	لــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	
الســيارة	فإننــي	أطلــب	تثمــن	الســيارة	وإلزامــه	بدفــع	ثمنهــا	وقــال	املدعــى	
عليــه	إننــي	أطلــب	إحضــار	ســند	القبــض	وبعرضــه	علــى	املدعــي	وكالــة	
قــال	إن	ســند	القبــض	ســلم	لــه	وقــت	حتريــره	وســوف	أبحــث	عــن	صــورة	
منــه	ورفعــت	اجللســة	للتأمــل	ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	الطرفــان	وجــرى	
ــة	وتفصيــال	وبعــد	 عــرض	مــا	تقــدم	ضبطــه	عليهمــا	فصادقــا	عليــه	جمل
تأمــل	مــا	ســبق	ضبطــه	جــرى	ســؤال	املدعــى	عليــه	متــى	ســرقت	منــك	
مــن	 أيــام	 بعــد	عشــرة	 الســيارة	 بقولــه	ســرقت	منــي	 الســيارة	فأجــاب	
اســتئجارها	وقــررت	الكتابــة	لشــيخ	املعــارض	لتقديــر	قيمــة	الســيارة	
وقــت	إجارتهــا	ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	الطرفــان	وقــد	وردنــا	خطــاب	
معــرض	............	يف	1432/07/10هـــ	بخصــوص	الدعــوى	املقامــة	مــن	
مؤسســة	.................	بشــأن	الســيارة	مــن	نــوع	)	....(	موديــل	)2004(	لوحــة	
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رقــم	)	................(	نفيدكــم	بأنــه	مت	تقديــر	الســيارة	املوضــح	بيناتهــا	
أعــاله	يف	الوقــت	التــي	مت	تأجيــر	الســيارة	يف	عــام	1424هـــ	بنــاء	علــى	
قــدرت	 كــم	 	1474 الســيارة	 ملمشــى	 ونظــرًا	 لنــا	 املوجــه	 خطابكــم	
الســيارة	مببلــغ	وقــدره	)130.000(	مائــة	وثالثــون	ألــف	ريــال	ال	غيــر	
وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	قــال	أن	املبلــغ	املطالــب	بــه	كثيــر	وال	
يصــل	إلــى	هــذا	املبلــغ	وأنــا	غيــر	مقتنــع	بهــذا	التقديــر	ثــم	أن	نظــام	وزارة	
وهــذا	 ســيارتها	 علــى	 بالتأمــن	 التأجيــر	 شــركات	 يلــزم	 املواصــالت	
اســتلمت	 قــد	 املدعيــة	 أن	 ويحتمــل	 الســيارة	 لســرقة	 شــامل	 التأمــن	
تعويضــًا	عــن	ســرقة	هــذه	الســيارة	موضــع	الدعــوى	وإذا	ثبــت	أن	املدعيــة	
لــم	تســتلم	تعويضــًا	عــن	هــذه	الســيارة	فأنــا	مســتعد	بســداد	قيمتهــا	بعــد	
النظــر	يف	تثمــن	شــيخ	املعــارض	هكــذا	قــرر	وبعرضــه	علــى	 إعــادة	
ســيارتها	 مؤمنــه	 التأجيــر	 مكاتــب	 جميــع	 أن	 صحيــح	 قــال	 املدعــي	
ولكــن	التأمــن	اليشــمل	الســرقة	حتــى	ولــو	كان	شــاماًل	للســرقة	فــإن	
الســيارة	موضــع	الدعــوى	ال	نعلــم	حتــى	اآلن	هــل	هــي	مســروقة	أو	ال	ولــم	
يقــم	املدعــى	عليــه	بإجــراء	صحيــح	مــن	حيــث	اإلبــالغ	وقــت	الســرقة	
هكــذا	قــرر	هــذا	وقــد	جــرى	األطــالع	علــى	خطــاب	شــركة	.........	يف	
1431/02/17هـ	املتضمن	االستفسار	عن	السيارة	لوحة	رقم	...............	
)....(بيعــت	ل..................	بتاريــخ	2003/1/15م	مببلــغ	إجمالــي	وقــدره	
مائــة	وخمســة	وثالثــون	ألــف	وثالثمائــة	واثنــان	وســبعون	ريــال	ال	غيــر	ومت	
ســداد	كامــل	االقســاط	ولهــم	احلــق	يف	نقــل	ملكيــة	الســيارة	باســمهم	
كمــا	جــرى	األطــالع	علــى	اســتمارة	الســيارة	باســم	ش	/	............	لوحــة	
...............	رقــم	الهيــكل	.............	نــوع	الســيارة	)....(	موديلهــا	2004م	
1427/09/17هـــ	 االنتهــاء	 وتاريــخ	 1424/09/17هـــ	 االصــدار	 تاريــخ	
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ورفعــت	اجللســة	للكتابــة	لشــركة	...............	وطلــب	اإلفــادة	هــل	جــرى	
تعويــض	الشــركة	عــن	ســرقة	الســيارة	أم	ال	وتأجلــت	حتــى	ورود	اجلــواب	
ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	الطرفــان	وقــد	وردنــا	خطــاب	شــركة	..........	
بــدون	رقــم	املتضمــن	أنــه	مت	اقفــال	حســاب	هــذه	الســيارة	وأن	مؤسســة	
..........	قامــت	بســداد	كامــل	املبالــغ	املترتبــة	عليهــا	عليهــا	وأن	شــركة	
ــم	تعــوض	مؤسســة	.............	فيمــا	حصــل	مــن	ســرقة	للســيارة	 ............	ل
موضــع	النــزاع	مــن	قبــل	الشــركة	وبعرضــه	علــى	املدعــى	عليــه	قــال	إن	
ــا	احلــق	يف	تأمــن	 شــركة	..................	ليســت	شــركة	تأمــن	وليــس	له
الســيارات	وأطلــب	إبــراز	عقــد	الشــراء	بــن	شــركة	.............	ومؤسســة	
..............	لألطــالع	علــى	بنــود	العقــد	والتحقــق	مــن	ذلــك	هكــذا	قــرر	ثــم	
ســألت	املدعــي	عــن	املبالــغ	الواصلــة	فقــال	الواصــل	مــن	األجــرة	ألفــان	
وخمســمائة	ريــال	هكــذا	قــرر	فبنــاء	علــى	مــا	تقدم	من	الدعــوى	واإلجابة	
وبنــاء	علــى	مــا	تضمنــه	عقــد	اإليجــار	وأن	مدتــه	ثالثــة	أيــام	وأن	املدعــى	
عليــه	جتــاوز	مــدة	العقــد	وبنــاء	علــى	إقــراراه	بالســرقة	بعــد	عشــرة	أيــام	
مــن	تاريــخ	عقــد	اإليجــار	ولــم	يقــم	باألجــراءات	املتبعــة	مــن	تبليــغ	للمدعيــة	
أو	إبــالغ	اجلهــات	األمنيــة	ثــم	غيابــه	وانقطاعــه	مــدة	طويلــة	ممــا	يقــوي	
التهمــة	نحــوه	بإخفــاء	الســيارة	والتصــرف	و	يؤكــد	ذلــك	عــدم	صحــة	
العناويــن	التــي	ذكرهــا	يف	العقــد	وعــدم	إعــادة	الســيارة	بعــد	انتهــاء	مــدة	
العقــد	ويــده	بعــد	انتهــاء	مــدة	العقــد	يــد	ضمــان	ومبــا	أنــه	قــرر	بأنــه	إذا	
ثبــت	أن	املدعيــة	لــم	تســتلم	تعويضــًا	عــن	الســيارة	موضــع	الدعــوى	فإنــه	
مســتعد	بســداد	قيمتهــا	وقــد	أقــرت	شــركة	...........	البائعــة	للســيارة	بــأن	
املدعيــة	قــد	دفعــت	كامــل	املبلــغ	وأنهــا	لــم	تعوضهــا	بســبب	الســرقة	ولــم	
يظهــر	حاجــة	لألطــالع	علــى	عقــد	الشــراء	وبنــاء	علــى	تقديــر	الســيارة	لــذا	
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فقــد	أفهمــت	املدعــى	عليــه	بأنــه	يلزمــه	دفــع	قيمــة	الســيارة	وقدرهــا	مائــة	
ريــال	 خمســمائة	 وقدرهــا	 أجرتهــا	 باقــي	 ودفــع	 ريــال	 ألــف	 وثالثــون	
قــرر	 الطرفــن	 علــى	 احلكــم	 وبعــرض	 قضيــت	 تقــدم	 ومبــا	 للمدعيــة	
املدعــي	وكالــة	القناعــة	بــه	وقــرر	املدعــى	عليــه	عــدم	القناعــة	وطلــب	
التمييــز	فأجيــب	لطلبــه	وأســتلم	نســخة	مــن	احلكــم	وأفهمتــه	بــأن	مــدة	
االعتــراض	بــدأت	مــن	اليــوم	وتنتهــي	يف	1433/06/17هـــ	وإذا	لــم	يحضر	
متييــز	 املذكــورة	يســقط	حقــه	يف	 املــدة	 الالئحــة	االعتراضيــة	خــالل	
احلكــم	ويكتســب	احلكــم	القطعيــة	حســب	التعليمــات	وبــاهلل	التوفيــق	
وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	أجمعــن	حــرر	
يف	1433/05/17هـــ	احلمــد	هلل	وحــده	والصــالة	والســالم	علــى	مــن	النبــي	
بعــده	وبعــد	ففــي	يــوم	األربعــاء	املوافــق1434/03/25	هـــ	افتتحــت	اجللســة	
ولــم	يحضــر	 املدعــي	وكالــة	 الثامنــة	صباحــا	وفيهــا	حضــر	 الســاعة	
املدعــى	عليــه	وقــد	وردنــا	قــرار	محكمــة	االســتئناف	رقــم	33376798	
ضبطــه	 وصــورة	 الصــك	 )وبدراســة	 املتضمــن	 1433/08/12هـــ	 يف	
والالئحــة	االعتراضيــة	وأوراق	املعاملــة	لوحــظ	مايلــي	:-	ورد	يف	الصــك	
	................ حضــر	 أنــه	 1431/02/23هـــ	 جلســة	 يف	 ضبطــه	 وصــورة	
بالوكالــة	عــن	...............	بصفتــه	صاحــب	مؤسســة	...............بالوكالــة	
رقــم	15594	يف	1430/02/22هـــ	بينمــا	يف	صــورة	الوكالــة	املذكــورة	
املرفقــة	أن	............	حضــر	لــدى	فضيلــة	كاتــب	العــدل	بصفتــه	وكيــاًل	
هــذا	 وجــه	 فمــا	 	. 	.......... مؤسســة	 صاحــب	 بصفتــه	 	................ عــن	
االختــالف	والبــد	مــن	التصحيــح	2-	ورد	يف	الالئحــة	االعتراضيــة	املقيــدة	
بقيــد	احملكمــة	331132117	يف	1433/06/16هـــ	نقــاط	مهمــة	جــدًا	
فالبــد	مــن	الرجــوع	إليهــا	وعرضهــا	علــى	الطرفــن	الســيما	وأن	املعتــرض	
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ذكــر	أن	القضيــة	لهــا	ســبع	ســنوات	وال	يوجــد	عليــه	تعميــم	فالبــد	مــن	
ــى	فضيلتــه	مالحظــة	ماذكــر	عليــه	فقــد	جــرى	 التحقــق	عــن	ذلــك.	فعل
بصفتــه	 	........... أن	 املتضمنــة	 إليهــا	 املشــار	 الوكالــة	 علــى	 األطــالع	
وكيــاًل	عــن	................	صاحــب	عليــه	فقــد	جــرى	التصحيــح	وبخصــوص	
املالحظــة	الثانيــة	فإننــي	اطلعــت	علــى	الالئحــة	وكل	مــا	فيهــا	هــو	بيــان	
أن	ضمــان	العــن	املؤجــرة	علــى	مالكهــا	وأن	املســتأجر	ال	يضمــن	وأبــن	
ألصحــاب	الفضيلــة	مايلــي:-	)1(	أن	العقــد	محــدد	بثالثــة	أيــام	فقــط	)2(	
أن	املدعــى	عليــه	أقــر	بــأن	الســيارة	بقيــت	بحوزتــه	بعــد	انتهــاء	مــدة	العقــد	
وعليــه	فتكــون	يــده	بعــد	انتهــاء	العقــد	يــد	غاصــب	و	الغاصــب	يضمــن	مــا	
حتــت	يــده	ألنــه	غيــر	مــأذون	لــه	باســتعمالها	بعــد	هــذه	املــدة	احملــددة	يف	
عقــد	اإليجــار	وإذا	لــم	يضمــن	املدعــى	عليــه	فمــا	فائــدة	حتديــد	العقــود	و	
بخصــوص	ثــم	إنــي	ســألت	املدعــى	عليــه	وكالــة	عــن	ســبب	عــدم	التعميــم	
علــى	املذكــور	فقــرر	بقولــه	غيــر	صحيــح	فلقــد	قامــت	موكلتــي	بتقــدمي	
بــالغ	لــدى	شــرطة	الشــفا	عــن	الســيارة	وعــن	املدعــى	عليــه	بعــد	شــهر	مــن	
تاريــخ	اســتئجارها	غيــر	أن	الشــرطة	قامــت	بالتعميــم	علــى	الســيارة	دون	
املدعــى	عليــه	وجــرى	البحــث	عــن	املدعــى	عليــه	ووجدنــا	شــخصًا	يطابــق	
املدعــى	يف	االســم	ويســكن	يف	منطقــة	أبهــا	وتبــن	أنــه	رجــل	مقعــد	
هكــذا	قــرر	ثــم	إننــي	أبــن		ألصحــاب	الفضيلــة	أنــه	مــده	ســبع	ســنوات	ال	
تصيــر	الدعــوى	متقادمــة	وال	تســقط	احلــق	يف	املطالبــة	وعليــه	فليــس	لــدي	
ســوى	ماحكمــت	بــه	ثــم	أبــرز	املدعــي	مذكــرة	هــذا	نصهــا	))بســم	اهلل	
الرحمــن	الرحيــم	أن	العقــد	شــريعة	املتعاقديــن	وقــد	أمرنــا	احلــق	ســبحانه	
وتعالــى	بالوفــاء	بالعقــود	يف	قولــه	)يــا	أيهــا	الذيــن	آمنــوا	أوفــوا	بالعقــود	(	
ويف	احلديــث	)املســلمون	علــى	شــروطهم	(	وقــول	شــريح	مــن	شــرط	علــى	
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نفســه	طائعــًا	مختــارًا	غيــر	مكــره	فهــو	عليــه	(	،	والعبــرة	مبضمــون	
العقــد	وليــس	بالشــكل	ألن	مــن	املتعــارف	عليــه	بــأن	أطــراف	العقــد	
ملزمــون	مبــا	مت	إفراغــه	يف	العقــد	مــن	بنــود	وشــروط	)	مصــادر	االلتــزام	
للعطــار(	،	فقــد	التزمــت	بتمكــن	املدعــى	عليــه	مــن	ملكيــة	منفعــة	
الســيارة	فيــده	يف	هــذه	احلالــة	يــد	ضمــان	وهــي	يــد	احلائــز	الــذي	حــاز	
الشــئ	بقصــد	متلــك	منفعتــه	وحكــم	يــد	الضمــان	يف	هــذه	احلالــة	أن	واضع	
اليــد	علــى	الشــئ	يضمنــه	إذا	عجــز	عــن	رده	لصاحبــه	بفعلــه	أو	بفعــل	
غيــره	أي	يجــب	عليــه	ضمــان	املثــل	أو	القيمــة	بالتلــف	أو	االتــالف	يف	كل	
ــو	 ــده	ول ــك	عن األحــوال	وقابــض	املضمــون	مســئول	عــن	املقبــوض	إذا	هل
بآفــة	ســماوية	يف	هــذه	احلالــة	الضامــن	يضمــن	مــا	تلــف	حتــت	يــده	بتعديــه	
وتقصيــره	حيــث	قــد	توافــرت	لديــه	عناصــر	املســئولية	التقصيريــة	وهــي	
)اخلطــأ	والضــرر	وعالقــة	الســببية	بينهمــا(	،	وملــا	كان	العقــد	هو	شــريعة	
املتعاقديــن	فهــو	االلتــزام	واملنهــج	لــكل	أطــراف	العقــد	)	ولــكل	أمــة	
جعلنــا	شــرعة	ومنهاجــًا	،	والشــرع	هــو	مضمــون	التكاليــف	واملنهــاج	هــو	
االلتــزام	بالتكاليــف	وهــذا	مــا	اتفــق	عليــه	العلمــاء	ســلفًا	وخلفــًا	منــذ	
آرائــه	 الشــافعي	يف	 لإلمــام	 )األم	 وســلم	 عليــه	 النبــي	صلــي	اهلل	 بعثــة	
اجلديــدة	مبصــر	(	،	هــذا	مــا	أردت	توضيحــه	وإلــى	فضيلتكــم	الــرد	مــن	
وجــوه	1(	ذكــر	املدعــى	عليــه	باســتئنافه	أنــه	قام	بإبــالغ	مكتب	التأجير	
عــن	الســرقة	1424/11/11هـــ	وهــذا	مــردود	مــن	وجهــن	األول	أن	العقــد	
ــع	العقــد	 ــخ	توقي ــخ	1424/10/11هـــ	أي	بعــد	شــهر	مــن	تاري ــرم	بتاري مب
كمــا	أن	مــدة	العقــد	ثالثــة	أيــام	فقــط	،	والثانــي	جــاء	يف	البنــد	)8(	مــن	
العقــد	فقــرة	)أ(	إشــعار	املؤجــر	واجلهــات	األمنيــة	فــور	تعــرض	الســيارة	
حلــادث	أو	إكتشــاف	ســرقتها	مــع	تزويدهــم	بكافــة	املعلومــات	التــي	
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يطلبونهــا	)	2(اســتند	املدعــى	عليــه	يف	الفقــرة	الثانيــة	مــن	مذكرتــه	مبــا	
ورد	بقــرار	مجلــس	الــوزراء	رقــم	)271(	وتاريــخ	1427/12/29هـــ	بشــأن	
التزامــات	املؤجــر	)تأجيــر	ســيارة	دون	تغطيــة	تأمينيــة	(	واعتبــره	تفريــط	
منــي	،	فهــذا	مــردود	مبــا	جــاء	يف	العقــد	بنــد	6	فقــرة	2	أن	التأمــن	ال	
يغطــي	احلــوادث	يف	احلــاالت	اآلتيــة	وعليــه	فإنــه	يتحمــل	كامــل	املســئولية	
املترتبــة	عليهــا	)	وقــوع	احلــادث	بعــد	إنتهــاء	مــدة	العقــد	بقيــادة	الســيارة(	
وبإقــراره	يف	ضبــط	الدعــوى	أن	احلــادث	وقــع	بعــد	انتهــاء	العقــد	)بعــد	
عشــرة	أيــام	مــن	تاريــخ	العقــد	،	فالعقــد	واضــح	وصريــح	ال	لبــس	فيــه	وال	
غمــوض	،	واســتنادًا	للقاعــدة	الشــرعية		القائلــة	)ال	اجتهــاد	يف	مــورد	
النــص	(	وبــذا	فــإن	قولــه	مــردود	عليــه	وكمــا	جــاء	يف	احلديــث	)	علــى	
اليــد	مــا	أخــذت	حتــى	تؤديــه(	)3(	اســتند	املدعــى	عليــه	مبــا	ورد	يف	القــرار	
تاريــخ	 يف	 اإلســالمي	 الفقــه	 مجمــع	 عــن	 الصــادر	 	)110( رقــم	
1421/6/25هـــ	)	يكــون	ضمــان	العــن	املؤجــرة	علــى	املالــك	األصلــي	ال	
علــى	املســتأجر	وبذلــك	يتحمــل	املؤجــر	مــا	يلحــق	العــن	املؤجــرة	مــن	غيــر	
ناشــئ	مــن	تعــد	املســتأجر	أو	تفريطــه	وال	يلــزم	-*املســتأجر	بشــئ	إذا	
فاتــت	املنفعــة	(	،	وهــذا	مــردود	جملــة	وتفصيــاًل	،	فقــد	التزمــت	أنــا	
كمالــك	ومؤجــر	للعــن	املؤجــرة	ومكنتــه	مــن	ملكيــة	منفعــة	الســيارة،		
واملدعــى	عليــه	اســتلم	الســيارة	بعــد	توقيــع	العقــد	وبعــد	االطــالع	علــى	
لــم	ينتفــع	بالســيارة	وهــي	بحوزتــه	،	 بنــود	العقــد	وشــروطه	فكيــف	
فمحــور	العقــد	هــو	املنفعــة	وقــد	انتفــع	بهــا	املدعــى	عليــه	فعقــد	اإلجــارة	
ــن	العــن	املؤجــر	واملســتأجر	)حاشــية	 ــارة	عــن	إضافــة	خاصــة	ب هــو	عب
املكاســب32(	،	أو	هــي	جعــل	العــن	يف	الكــراء	أو	جعــل	نفســه	باألجــرة	
املكاســب	 )حاشــية	 	) الزمهــا	 املنفعــة	 وملــك	 بالعــن	 إال	 يتعــدى	 وال	
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328/1-329(	،	فــإذا	انتفــع	املدعــى	عليــه	بالعــن	املؤجــرة	أصبــح	ضامن	
ملــا	انتفــع	بــه		)4(	اســتند	املدعــى	عليــه	علــى		مــا	جــاء	يف	كتــاب	املغنــي	
البــن	قدامــه	)311/5(	فــإن	شــرط	املؤجــر	علــى	املســتأجر	ضمــان	العــن	
املؤجــرة	فالشــرط	فاســد	ألنــه	ينــايف	مقتضــى	العقــد	،	وهــذا	مــردود	
بتوقيــع	املدعــى	عليــه	العقــد	وباســتالمه	للســيارة	ومنفعتــه	منهــا	مــدة	
اإليجــار	فقــد	قــال	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	يف	احلديــث	)	املســلمون	عنــد	
شــروطهم	(	وقال	شــريح	بن	مالك	)	من	شــرط	على	نفســه	طائعًا	مختارًا	
فهــو	عليــه	(	ويف	القاعــدة	)	العقــد	شــريعة	املتعاقديــن	(	،	كمــا	أن	عقــود	
إيجــار	الســيارات	هــي	عبــارة	عــن	منــاذج	تصــدر	عــن	طريــق	وزارة	النقــل	
التملــص	 يريــد	 وتفريطــه	 عليــه	 املدعــى	 تعــدي	 فبعــد	 	، واملواصــالت	
والتهــرب	مــن	دفــع	قيمــة	الســيارة	وهــذا	مرفــوض	متامــًا	وقد	أجمــع	العلماء	
ــًا	بــال	خــالف	،	 ــه	يكــون	ضامن ط	فإن ــة	تعــدى	املســتأجر	أو	فــرَّ يف	حال
وذلــك	كمــا	لــو	اســتأجر	دارًا	ليســكنها	فأســكن	فيهــا	مــن	يفوقــه	يف	
الصحــاح	 اد)مختــار	 واحلدَّ املنيرصـــ193(	 ار)املصبــاح	 الضــرر	كالقصَّ
صـــ126(	أو	جعــل	منهــا	مدرســة	أو	مصنعــًا	أو	مخزنــًا	)مغنــي	احملتــاج	
ج2ص350(	)5(	يطلــب	املدعــى	عليــه	أن	يحلــف	اليمــن	فكيــف	لــه	ذلــك	
والعقــد	موجــود	وإقــراره	بســرقة	الســيارة	بعــد	انتهــاء	مدة	العقــد	واإلقرار	
أقــوى	البّينــات		،	فالعقــد	هــو	األصــل	واليمــن	هــو	اخللــف	فــإذا	وجــد	
األصــل	انتهــى	حكــم	اخللــف	ولســنا	بحاجــة	إلــى	ميــن	املدعــى	عليــه	)6(
الســيارة	محــل	العقــد	املبــرم	بينــي	واملدعــى	عليــه	مت	اســتئجارها	مــن	قبــل	
املدعــى	عليــه	وكانــت	قــراءة	العــداد	حينهــا	)1474كم	(	أي	أن	الســيارة	
كانــت	بحالــة	جديــدة	كمــا	هــو	ثابــت	يف	العقــد	،	وقــد	كتــب	فضيلتــه	
ــأن	مؤسســة	..............	ســددت	كامــل	 ــي	أفــادت	ب لشــركة	..........	والت
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مبلــغ	الســيارة	،	كمــا	أن	اســتناد	فضيلــة	مصــدر	احلكــم	علــى	خطــاب	
شــيخ	الداللن	يف	تســبب	احلكم	فهو	تســبيب	صحيح	ألن	شــيخ	الداللن	
مبثابــة	جهــة	معتــد	بهــا	ورأيــه	أمــر	مأخــوذ	بــه	ويصــح	ســندًا	صحيحــًا	
للحكــم	)7(	مــا	ورد	علــى	لســان	املدعــى	عليــه	وســؤاله	حــول	مــا	إذا	
كان	املؤجــر	)	املدعــي(	قــد	صــرف	التأمــن	أو	ال	،	فقــد	جعلــه	فضيلتــه	
قرينــه	ضــد	املدعــى	عليــه	والقرينــة	طريقــة	مــن	طــرق	اإلثبــات	كمــا	
جــاءت	يف	املــواد	)157،156،155(	مــن	نظــام	املرافعــات	الشــرعية	،	
وهــذا	األمــر	متــروك	لفضيلــة	مصــدر	احلكم8(إضافــة	إلــى	كل	مــا	
تقــدم	إقــرار	املدعــى	عليــه	بســرقة	الســيارة	بعــد	عشــرة	أيــام	مــن	تاريــخ	
توقيــع	العقــد	ولــم	يقــم	بإبــالغ	اجلهــات	املختصــة	،	فإقــراره	يلزمــه	شــرعًا	
ونظامــًا	،	فاملقــر	مؤاخــذ	بإقــراره	شــرعًا	كمــا	يف	احلديــث	وحديــث	)	ال	
نظــام	 مــن	 	) 	)105،104(( املادتــن	 لنــص	 اســتنادًا	 	) أقــر	 ملــن	 عــذر	
املرافعــات	الشــرعية	فقــد	جــاء	يف	ســياق	الدعــوى	ومجلــس	القضــاء	وبنــاء	
علــى	كل	مــا	ســبق	ألتمــس	إحقاقــًا	للحــق	ورفــع	الضــرر	الــذي	حلــق	بــي	رد	
قيمــة	 بدفــع	 وإلزامــه	 احلكــم	 علــى	 والبقــاء	 عليــه	 املدعــى	 اســتئناف	
الســيارة	كامــاًل	دون	إبطــاء	،	مــع	احتفاظــي	بحقــي	يف	طلــب	قيمــة	أجــرة	
الســيارة	وحجــب	منفعتهــا	طيلــت	هــذه	املــدة	،	وفقكــم	اهلل	وصلــى	اهلل	
وســلم	علــى	نبينــا	محمــد	وبــاهلل	التوفيــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	
وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	حــرر	يف	1434/03/25هـــ	احلمــد	هلل	وحــده	
القضايــا	 لتمييــز	 اخلامســة	 الدائــرة	 قضــاة	 نحــن	 اطلعنــا	 فقــد	 وبعــد	
احلقوقيــة	مبحكمــة	االســتئناف	بالريــاض	علــى	املعاملــة	الــواردة	مــن	
فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	بالريــاض	املســاعد	برقــم	331672214	
وتاريــخ	1434/4/9هـــ	املرفــق	بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	فضيلــة	القاضــي	
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باحملكمــة	الشــيخ/.........................	املســجل	برقــم	33252837	وتاريــخ	
1433/5/17هـــ	اخلــاص	بدعــوى/................	وكالة	ضــد/.....................	
يف	مبلــغ	مــن	املــال	علــى	الصفــة	املوضحــة	بالصــك	واملتضمــن	حكــم	
فضيلتــه	كمــا	هــو	موضــح	بالصــك.	وباالطــالع	علــى	مــا	أجاب	بــه	فضيلة	
القاضــي	واحلقــه	بذيــل	الصــك	وصــورة	ضبــط	بنــاء	علــى	قرارنــا	رقــم	
33376798	وتاريخ1433/8/12هـــ	لــم	يظهــر	مــا	يوجــب	االعتراض	على	
احلكــم	بعــد	االجــراء	األخيــر.	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	

وآله	وصحبه	وسلم.	
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:	33415126	تاريُخه:1433/9/18هـ	 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:3441	

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	
:34191043	تاريخه:	1434/4/17هـ

إجــارة - عقــد - إجــارة مــن الباطــن - اســتراد ثمــن اجــرة لعــدم حتقــق 
شــرط يف العقــد - دفــع املدعــى عليــه باالنتفــاع مــدة مــن العقد - تقدير 
اجــرة املثــل مــن قســم اخلبــراء - ثبــوت بطــالن العقــد لعــدم موافقــة 
املؤجــر األصلــي - إلــزام املدعــى عليــه بإعــادة الثمــن املســلم وإفهامــه 
بــأن لــه املطالبــة بأجــرة املثــل خــالل فتــرة انتفاعــه بدعــوى مســتقلة.

1- قــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة أن األصــل يف العقــود والشــروط 
علــى  الشــرع  دل  مــا  إال  ويبطــل  منهــا  يحــرم  وال  والصحــة  اجلــواز 
حترميــه وإبطالــه نصــًا أو قياســا عنــد مــن يقــول بــه وقــال مانصــه 
»وأصــول أحمــد املنصوصــة عنــه أكثرهــا يجــري علــى هــذا القــول ، 
ومالــك قريــب منــه، لكــن أحمــد أكثــر تصحيحــًا للشــروط ، فليــس 
يف الفقهــاء األربعــة أكثــر تصحيحــًا للشــروط منــه ...«.ا.هـــ مجمــوع 

الفتــاوى)132-126/29(
2- قــول ابــن قدامــة يف الشــرح:)فإذا عــاد أحدهمــا فبــذل اليمــن ، لــم 
يســمعها يف ذلــك املجلــس ألنــه أســقط حقــه منهــا حتــى يحتكمــا يف 
مجلــس آخــر فــإذا اســتأنف الدعــوى أعيــد احلكــم بينهمــا كاألول( 

الشــرح الكبيــر مــع اإلنصــاف )436/28 و 437(.
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ادعــت	املدعيــة	»الشــركة«	ضــد	املدعــى	عليها«شــركة	أخــرى«	بدعــوى	
بأنهــا	اســتأجرت	منهــا	مجموعــة	مســتودعات	بثمــن	محــدد	واشــترطت	
بــأن	تســتخرج	لهــا	تراخيــص	وســلمت	الدفعــة	األولــى	وبقيــت	فيــه	فتــرة	-	
عليــه	ولعــدم	قيامهــا	باســتخراج	التراخيــص	الالزمــة	وملــا	جــاء	يف	منطــوق	
وثيقــة	العقــد	مــن	اعتبــار	العقــد	الغيــا	وإلتــزام	املدعــى	عليهــا	بإعــادة	مــا	
ســلم	مــن	ثمــن	لــذا	فقــد	طلبــت	إلــزام	املدعــى	عليهــا	بإعــادة	الثمــن	املســلم	
-	أقــر	وكيــل	املدعــى	عليهــا	بالدعــوى	جملــة	وتفصيــال	لــذا	فــإن	العقــد	
يعتبــر	الغيــا	ودفــع	بــأن	املدعيــة	اســتفادت	مــن	العقــار	قرابــة	الســنة	لــذا	
فهــي	غيــر	مســتعدة	بإعــادة	مــا	تطالــب	بــه	-	متســك	وكيــل	املدعــن	مبــا	
ــة	بإلتزامهــا	 ورد	يف	منطــوق	اخلطــاب	املوجــه	مــن	املدعــى	عليهــا	للمدعي
باســتخراج	الترخيــص	وإال	فيعــد	العقــد	الغيــا	وتلتــزم	بإعــادة	املبلــغ	لهــا	
-	طلبــت	احملكمــة	مــن	املدعــى	عليهــا	مســتند	متلكهــا	فأبــرزت	وثيقــة	
العقــد	املبرمــة	بينهــا	وبــن	املؤجــر	وقــد	تضمــن	يف	أحــد	بنــوده	إلتزامهــا	
بتوثيــق	أي	عقــد	أجــرة	تبرمــه	يف	الباطــن	لديه	وقرر	وكيل	املدعى	عليها	
بــأن	موكلتــه	لــم	تقــم	بهــذا	اإلجــراء	-	عليــه	وألن	املدعــى	عليهــا	صادقــت	
علــى	دعــوى	املدعيــة	وأقــرت	بعــدم	اســتخراج	رخصــة	مــن	البلديــة	اخلاصــة	
عليــه	كمــا	 تشــارطا	 الــذي	 املوعــد	 الدعــوى	يف	 محــل	 باملســتودعات	
أقــرت	أنــه	يف	حــال	عــدم	القــدرة	علــى	اســتخراجه	يف	التاريــخ	املنــوه	عنــه	
فــإن	العقــد	يعتبــر	الغيــًا	وملــا	جــاء	يف	إجابــة	املدعــى	عليــه	مــن	أن	أصــل	
العقــار	مســتأجر	مــن	املؤسســة	...	عليــه	وألن	مذهــب	جمهــور	العلمــاء	
مــن	املالكيــة	والشــافعية	واملذهــب	عنــد	احلنابلــة	واحلنفيــة	علــى	تفصيــل	
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عندهــم	وقــول	ابــن	حــزم	واختيــار	شــيخ	اإلســالم	ابــن	تيميــة	علــى	جــواز	
إجــارة	العــن	املســتأجرة	بعــد	قبضهــا	وال	يشــترط	إذن	املؤجــر	ومــا	ذكــر	
يف	العقــد	بــن	املؤجــر	األول	واملؤجــر	الثانــي	مــن	اشــتراط	عــدم	جــواز	
التأجيــر	مــن	الباطــن	إال	بعــد	توثيــق	اإلجــراء	لــدى	املؤجــر	األول	علــى	
التفصيــل	املذكــور	فــإن	الصحيــح	مــن	مذاهــب	العلمــاء	جــواز	مثــل	هــذه	
الشــروط	التــي	تعــود	علــى	املؤجــر	األول	بنفــع	مقصــود	ولــه	فيهــا	مصلحــة	
و	أن	األصــل	يف	العقــود	والشــروط	اجلــواز	والصحــة	وال	يحــرم	منها	ويبطل	
ــد	مــن	 ــه	،	نصــًا	،	أو	قياســًا	عن ــحرميه	وإبطال ــى	تـــ إال	مــا	دل	الشــرع	عل
يقــول	بــه	وملصادقــة	الطرفــن	علــى	عــدم	توثيــق	العقــد	لــدى	املؤجــر	األول	
فعلــى	هــذا	فــإن	العقــد	الثانــي	لــم	يــن	علــى	عقــد	إيجــار	صحيــح	ومبــا	أن	
املدعــي	وكالــة	يطالــب	بإعــادة	األجــرة	املدفوعــة	للســنة	األولــى	وقدرهــا	
ــر	 ــال	ولعــدم	طلــب	أحــد	منهمــا	تقدي خمســمائة	وســبعة	وســتون	ألــف	ري
أجــرة	املثــل	وألن	األصــل	يف	مثــل	هــذا	أن	يطالــب	بتقديــر	أجــرة	املثــل	
يف	دعــوى	مســتقلة،	لــذا	فقــد	ثبــت	لــدى	احملكمــة	أن	بذمــة	الشــركة	
املدعــى	عليهــا	خمســمائة	وســبعة	وســتن	ألــف	ريــال	تدفعهــا	للمدعيــة	
ــي	واملســتأجر	 ــي	مــن	الباطــن	بــن	املؤجــر	الثان لعــدم	صحــة	العقــد	الثان
الثالــث	وافهــم	وكيــل	املدعــى	عليهــا	بــأن	لــه	مطالبــة	الشــركة	املدعيــة	
بأجــرة	املثــل	-	وبعرضــه	علــى	الطرفــن	قــرر	املدعــي	وكالــة	القناعــة	
وقــرر	املدعــى	عليــه	وكالــة	عــدم	القناعــة	فأفهــم	بالتعليمــات	-	عــادت	
املعاملــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	مبلحوظــة	بــأن	وكيــل	املدعــى	عليهــا	
طالــب	بأجــرة	املثــل	فأجابــت	احملكمــة	بــأن	وكيــل	املدعــى	عليهــا	ذكر	
يف	الئحتــه	باعتراضــه	علــى	بطــالن	العقــد	ثــم	طالــب	بأجــرة	املثــل	وال	
ميكــن	النظــر	يف	طلبــه	واحلــال	هــذه	إال	بعــد	اكتســاب	احلكــم	بثبــوت	
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بطــالن	العقــد	لكونــه	فــرع	عنهــا	كمــا	أن	مطالبتــه	بأجــرة	املثــل	لــم	
تــرد	إال	بعــد	النطــق	باحلكــم	وال	تقبــل	الطلبــات	بعــد	قفــل	بــاب	املرافعــة	
وأكــدت	علــى	مــا	قررتــه	ســابقا	بــأن	لهــا	إقامــة	دعــوى	مســتقلة	بذلــك	
ونظيــر	هــذا	مــا	جــاء	يف	الشــرح	الكبيــر	إذا	نــكل	مــن	توجهــت	اليمــن	
يف	حقــه	قــال	-	رحمــه	اهلل	-	مــا	نصه:)فــإذا	عــاد	أحدهمــا	فبــذل	اليمــن	
-	لــم	يســمعها	يف	ذلــك	املجلــس	ألنــه	أســقط	حقــه	منهــا	حتــى	يحتكمــا	
يف	مجلــس	آخــر	فــإذا	اســتأنف	الدعــوى	أعيــد	احلكــم	بينهمــا	كاألول(	
ــر	مــع	اإلنصــاف	)437.436/28(	-	صــدق	احلكــم	مــن	 الشــرح	الكبي

محكمــة	االســتئناف	.

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد		لــدي	أنــا	.................	القاضــي	باحملكمــة	العامــة	
لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	محاكــم	 الــواردة	 بنــاًء	علــى	األوراق	 بالدمــام	
رقــم	 الدمــام	 شــرطة	 مديــر	 خطــاب	 علــى	 الشــرقية	 املنطقــة	
برقــم	 احملكمــة	 بهــذه	 واملقيــدة	 2/30625يف1430/8/27هـــ	
اجلنســية	 ســعودي	 	.............. حضــر/	 1429/5/19هـــ	 2912973يف	
مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	.....	بالوكالــة	عــن	.................	مبوجــب	
الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة	العــدل	الثانيــة	شــمال	محافظــة	جــده	
عــن	 وكيــال	 بصفتــه	 	7048 جلــد	 1429/3/22هـــ	 31290يف	 برقــم	
الثانيــة	 العــدل	 مــن	كتابــة	 الصــادرة	 الوكالــة	 ...................	مبوجــب	
شــمال	محافظــة	جــدة	برقــم	96970	يف	1428/11/24هـــ	جلــد	6646	
بصفتــه	شــريك	ومديــر	شــركة	......................	مبوجــب	عقــد	التأســيس	
19يف	 برقــم	 بجــدة	 التجاريــة	 الغرفــة	 عــدل	 كاتــب	 مــن	 الصــادر	
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يف	 	4030141450 رقــم	 التجــاري	 الســجل	 ومبوجــب	 1423/11/2هـــ	
	................... حلضــوره	 وحضــر	 جــدة	 مــن	 الصــادر	 1423/11/17هـــ	
ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	…………..	بالوكالــة	
عــن	م.....................	مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة	عــدل	الدمام	
الثانيــة	برقــم	48966	يف	1430/10/7هـــ	جلــد	8343	وبالوكالــة	عــن	
الدمــام	 عــدل	 كتابــة	 مــن	 الصــادرة	 الوكالــة	 مبوجــب	 	...................
الثانيــة	برقــم	56849يف	1430/11/15هـــ	جلــد	8422	وهمــا	أصحــاب	
شــركة	.......................مبوجــب	عقــد	التأســيس	املثبــت	لــدى	كاتــب	
العــدل	املكلــف	بالعمــل	بالغرفــة	التجاريــة	الصناعيــة	باملنطقــة	الشــرقية	
برقــم	132جلــد	60	لعــام	1426هـــ	ومبوجــب	الســجل	التجــاري		الصــادر	
مــن	الدمــام	برقــم	…………..يف	1422هـــ		وادعــى	األول	بقولــه:	لقــد	
تســعة	 	............... شــركة	 مــن	 	........................... شــركة	 اســتأجرت	
مســتودعات	مبنطقــة	................	وذلــك	بتاريــخ	2006/7/5م	ملــدة	خمــس	
ســنوات	اعتبــارًا	مــن	2006/12/5م	حتــى	2011/12/4م	بأجــرة	ســنوية	
املســتودعات	 ريــال	لكامــل	 ألــف	 وســتون	 وســبعة	 قدرهــا	خمســمائة	
وتســدد	أجــرة	كل	ســنة	دفعــة	واحــدة	يف	بدايــة	كل	ســنة	مبوجــب	العقــد	
الشــركة	 قامــت	 وقــد	 مــواد	 عشــرة	 علــى	 واملشــتمل	 بينهمــا	 احملــرر	
وســبعة	 خمســمائة	 وقدرهــا	 االولــى	 الســنه	 أجــرة	 بتســليم	 موكلتــي	
ــال	للشــركة	املدعــي	عليهــا	مبوجــب	شــيك	مســحوب	 ــف		ري وســتون	أل
.....	برقــم	4171	يف2006/7/5م	وبتاريــخ	2006/7/11م	 علــى	البنــك	
تعهــدت	الشــركة	املؤجــرة	بتجهيــز	رخــص	البلديــة	اخلاصة	باملســتودعات	
التســعة	وتســليمها	للشــركة	موكلتــي	وإذا	لــم	تقــم	بتجهيــز	الرخــص	
املذكــورة	يف	موعــد	أقصــاه	نهايــة	شــهر	2006/9م	فإنهــا	ملتزمــة	بإعــادة	
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ــم	تــف	مبــا	 ــا	ل ــًا	إال	أنه ــر	العقــد	الغي ــى	ويعتب كامــل	أجــرة	الســنة	األول
تعهــدت	بــه	ثــم	قامــت	بتســليم	املســتودعات	التســعه	للشــركة	موكلتــي	
يف	 موكلتــي	 الشــركه	 اســتمرت	 وقــد	 2006/10/12م	 بتاريــخ	
املســتودعات	حتــى	2007/9/26م	وكانــت	خاللهــا	تطالــب	بالرخــص	
دون	جــدوى	ثــم	قامــت	بإعــادة	املســتودعات	للشــركة	املؤجــرة	لــذا	أطلــب	
وقدرهــا	 األولــى	 الســنة	 أجــرة	 بإعــادة	 	................... شــركة	 إلــزام	
خمســمائة	وســبعة	وســتون	ألــف	ريــال	للشــركة	موكلتــي	هــذه	دعــواي	
وبســؤال	املدعــى	عليــه	وكالــة	أجــاب	بقولــه	:	ماذكــره	املدعــي	وكالــة	
لــم	 موكلتــي	 والشــركة	 وتفصيــاًل	 جملــة	 صحيــح	 كلــه	 دعــواه	 يف	
تســتطع	جتهيــز	رخــص	البلديــه		اخلاصــة	باملســتودعات	التســعه	املؤجــرة		
علــى	الشــركة	موكلــة	املدعــى	يف	املوعــد	الــذي	التزمــت	فيــه	وهــو	نهايــة	
شــهر	2006/9م	وبنــاًء	علــى	هــذا	فــإن	العقــد	الــذي	بينهمــا	يعتبــر	الغيــًا	
بتاريــخ	 التســعة	 املســتودعات	 اســتلمت	 املدعيــة	 الشــركة	 أن	 إال	
2006/10/12م	واســتمرت	بهــا	وانتفعــت	منهــا		حتــى	إرجاعها	للشــركة	
موكلتــي	بتاريــخ	2007/9/26م	أي	مايقــارب	ســنة	الشــركة	موكلتــي	
ليســت	مســتعدة	مبــا	طلبــه	املدعــي	وكالــة	ألن	مــا	دفعتــه	الشــركة	
املدعيــة	هــو	مقابــل	انتفاعهــا	ملــدة	بقائهــا	يف	املســتودعات	هكــذا	أجــاب	
...................	ســعودي	اجلنســيه	مبوجــب	 أخــرى		حضــر	 ثــم	يف	جلســة	
الســجل	املدنــي	رقــم	....................	بالوكالــة	عــن	......................	مبوجــب	
الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة	العــدل	الثانيــة	شــمال	محافظــة	جــدة		
برقــم	29746	يف	1431/29هـــ	جلــد	9444	باألصالــة	عــن	نفســه	وبصفتــه	
و....................	 	.................... 	................. مــن	 كل	 عــن	 وكيــاًل	
شــركة	 يف	 الشــركاء	 بصفتهــم	 و...................	 و.....................	
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العــدل	 كاتــب	 لــدى	 	 املوثــق	 التأســيس	 عقــد	 مبوجــب	 	...................
بالغرفــة	التجاريــة	الصناعيــة	بجــدة	رقــم	19صحيفــة	42/23/22/جلــد	
9/ش/4يف	1423/11/2هـــ	والســجل	التجــاري	رقــم	4030/4/450/يف	
1423/11/17هـــ	الصــادر	مــن	جــدة	مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة		مــن	
يف	 	27578 برقــم	 جــدة	 محافظــة	 شــمال	 الثانيــة	 العــدل	 كتابــة	
1431/3/22هـــ	جلــد	9412	املخــول	للوكيــل	فيهــا	حــق	املطالبــة	بحقــوق	
الشــركة	وإقامــة	وســماع	الدعــاوي	والــرد	عليهــا	واملرافعــة	والصلــح	
املوافــق	 الســبت	 يــوم	 ويف	 واإلجابــة	 واإلنــكار	 واإلقــرار	 والتنــازل	
1431/3/20هـــ	الســاعة	العاشــرة	صباحــًا	فتحــت	اجللســة	وفيهــا	حضــر	
املدعي	وكاله	...	وحضر	حلضوره	.................	ســعودي	اجلنســية	مبوجب	
الســجل	املدنــي	رقــم	..................	بالوكالــة	عــن	......................	مبوجــب	
الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابة	عدل	الدمام	الثانية	برقم	1429/6/21هـ	
........................ جلــد	7523	بصفتــه	أصــاًل	عــن	نفســه	ووكيــاًل	عــن	
برقــم	 الثانيــة	 الدمــام	 الصــادرة	مــن	كتابــة	عــدل	 الوكالــة	 مبوجــب	
29973	يف	1426/7/8هـ	جلد	4699	بصفتها	أصحاب	……………..	
مبوجــب	عقــد	التأســيس	املوثــق	مــن	كاتــب	عــدل	الدمــام	برقــم	45	عــدد	
48	مــن	جلــد	3العــام	1422هـــ	وملحــق	التعديــل	املوثــق	مــن	كاتــب	العــدل	
الشــرقية	 باملنطقــة	 الصناعيــة	 التجاريــة	 بالغرفــة	 بالعمــل	 املكلــف	
وكالــة	 وألن	 1426/3/15هـــ	 6يف	 جلــد	 144عــدد132	 بالصحيفــة	
املدعــي	املشــار	إليهــا	آنفــًا	قــد		نصــت	علــى	أن	للوكيــل	مراجعــة	جميــع	
اجلهــات	والدوائــر	احلكوميــة	واخلاصــة	والهيئــات	واحملاكــم	ومطالبــه	
كل	مــن	شــركة	..................	و.....................	بقيمــة	اإليجــار	املدفــوع	
لهــم	مقابــل	املســتودعات		مبدينــة	................	وتقــدمي	الدعــاوي	واالنهاءات	
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واســتالم	م	كافــة	احلقــوق	باســم	الشــركة	مبوجــب	شــيكات	واملرافعــه	
عــن	الشــركة	لــدى	جميــع	مواصلــة	الســير	يف	الدعــوى	الفتقارهــا	إلــى	
باحلكــم	 والقناعــه	 اليمــن	 وطلــب	 لســياق	 االقرارواحضــار	 حــق	
واالعتــراض	عليــه	ونحــو	ذلــك	لــذا	فقــد	أفهمــت	املدعــي	وكالــة	بذلــك	
ماتقتضيــه	 جميــع	 حتولنــي	 وكالــة	 إلحضــار	 إمهالــي	 أطلــب	 فقــال	
بعــد	 لذلــك	 اجللســه	 ورفعــت	 لطلبــه	 فأجــاب	 قــرر	 هكــذا	 الدعــوى	
إعالمهمــا	باحلضــور	يــوم	الســبت	املوافق1431/5/17هـ	واجلرح	والتعديل	
وتنـــــفيذ	 واالعتــراض	 والبينــات	 الشــهود	 وتوريــد	 الســفر	 مــن	 واملنــع	
األحــكام	واالســتئناف	واإلجابــة	وطلــب	اليمــن	وســماع	وطلــب	احلكــم	
واإلبــراء	 والفســخ	 متييــزه	 وطلــب	 عليــه	 واالعتــراض	 ونفيــه	 وقبولــه	
واملخالصــه	واســتالم	الصكــوك	واالعتــراض	عليهــا	إلى	أخــر	ماوردفيها	
وحضــر	حلضــوره	املدعــى	عليــه	وكالــه	………………….	وبعــرض	
قــال	 وكالــة	 املدعــي	 علــى	 	............... وكالــة	 عليــه	 املدعــى	 إجابــة	
ماذكــره	املدعــى	عليــه	وكالــة	مــن	أن	الشــركة	موكلتــه	لــم	تســتطع	
جتهيــز	رخــص	البلديــة	للمســتودعات	التســعة	يف	املدة	احملــددة	وأن	العقد	
بنــاًء	علــى	هــذا	يعتبــر	ال	غيًافهــو	صحيــح	حيــث	ســبق	أن	بعثــت	شــركة	
...............	لشــركة	...........	خطابــًا	بتاريــخ	2006/7/11م	تتعهــد	فيــه	
بتجهيــز	الرخــص		يف	مــدة	أقصاهــا	نهايــة		الشــهر	التاســع	عــام	2006م	
وإذا	لــم	يتــم	جتهيــز	الرخــص	فــإن	شــركة		........	ملتزمــه	بــإ	عــادة	املبلــغ	
الــذي	اســتلمته	مــن	الشــركة	موكلتــي	كامــاًل	ويعتبــر	العقــد	الغيــًا	
وقــد	وافقــت	الشــركة	موكلتــي	علــى	مــاورد	يف	خطــاب	الشــركة	
موكلــة	املدعــى	عليــه	وأصبــح	إتفاقــَا	بينهمــا	هكــذا	قــرر	ثــم	أبــرز	
بتاريــخ	 	........... شــركة	 مــن	 الصــادر	 االتفــاق	 عقــد	 املدعــي	وكالــة	
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2006/7/5م	وباالطــالع	عليــه	وجــد	أنــه	يتضمن	قيام	شــركة	...............	
ــى	شــركة	.................	 ــة	عل بتأجيــر	تســعة	مســتودعات	مبنطقــة	اخلالدي
ملــدة	خمــس	ســنوات	تبــدأ	مــن	2006/12/5م	وتنتهــي	يف	2011/12/4م	
بأجــرة	ســنوية	قدرهــا	خمســمائة	وســبعة	وســتون	ألــف	ريــال	تدفــع	دفعــة	
واحــدة	وهــذا	العقــد	وفــق	خمســة	عشــر	بنــد	ومذيــل	بتوقيــع	كل	مــن	
شــركة	.............	وشــركة	...................	كمــا	أبــرز	املدعــي	وكالــة	
خطابــًا	صــادرًا	مــن	شــركة	...	وموجهــًا	لشــركة	..................	بتاريــخ	
بتجهيــز	 والتــزام	 تعهــد	 	: املوضــوع	 	: مانصــه	 يتضمــن	 2006/7/11م	
	............... شــركة	 نحــن	 لكــم	 نتعهــد	 هــذا	 بخطابنــا	 بلديــة	 رخصــة	
بتجهيــز	رخصــة	بلديــة	لعــدد	واحــد	مســتودع	تخزيــن	املــواد	الغذائيــة	
ــن	 ــة	مســتودعات	تخزي ــة	أخــرى	لعــدد	ثماني ــز	أيضــًا	رخصــة	بلدي وجتهي
أدوات	كهربائيــة	متنوعــه	وذلــك	يف	منطقــة	...	بالدمــام	وإذا	لــم	يتــم	
جتهيــز	رخــص	البلديــة	املطلوبــة	وذلــك	حتــى	نهايــة	شــهر	ســبتمبر	2006م	
نتعهــد	ونلتــزم		بإعــادة	املبلــغ	كامــاًل	ويعتبــر	العقــد	ال	غيــًا	.	أهـــ	.	ومذيــل	
ــم	شــركة	...	وبعــرض	 ــوم	بخت ــر	العــام	ومخت ــع	املدي هــذا	اخلطــاب	بتوقي
العقــد	واخلطــاب	املشــار	إليهمــا	بعاليــه	علــى	املدعــى	عليــه	وكالــة	صــادق	
بــن	شــركة	 اتفــاق	جديــد	 ثــم	ســألت	الطرفــن	هــل	حصــل	 عليهمــا	
.............	وشــركة	......................	بعــد	إلغــاء	العقــد	املبــرم	بينهمــا	وقبــل	
2006/10/12م	 بتاريــخ	 للمســتودعات	 	.................. شــركة	 اســتالم	
فقــاال	لــم	يحصــل	أي	إتفــاق	جديــد	علــى	التأجيــر	مكتوبــَا	وال	مشــافهة	
ثــم	ســألت	املدعــى	عليــه	وكالــة	عــن	مســتند	ملكيــة	 هكــذا	قــرر	
..............	للمســتودعات	فقــال	إن	موقــع	املســتودعات	مؤجــر	 شــركة	
ــل	...	هكــذا	قــرر	فســألته	عــن	عقــد	 ــي	مــن	قب ــى	الشــركة	موكلت عل
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اإليجــار	فقــال	أطلــب	إمهالــي	إلحضــاره	لكــم	هكــذا	قــرر	فأجيــب	
لطلبــه	ثــم	يف	جلســة	أخــرى		حضــر	الطرفــان	كل	مــن	املدعــي		وكالــة	
...	واملدعــى	عليــه	وكالــة	...	وأبــرز	املدعــي	وكالــة	...	صــك	الوكالــة	
الصــادر	مــن	كتابــة	العــدل	الثانيــة	شــمال	محافظــة	جــدة	برقــم	9827	يف	
عــن	 وكيــاًل	 بصفتــه	 	..................... أن	 تتضمــن	 1431/2/2هـــ	
........................	بصفتــه	شــريك	ومديــر	شــركة	.......................	مبوجــب	
عقــد	التأســيس	رقــم	19	يف	1432/11/2هـــ	صحيفــة	رقــم	24/23/22	
بجــده		 التجاريــة	 الغــرف	 عــدل	 مــن	كتــاب	 الصــادر	 9/ش/ع	 مجلــد	
مبوجب	السجل	التجاري	رقم	4030141450	يف	تاريخ	1423/11/17هـ	
ســجل	جــدة	بالوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة	عــدل	جــدة	الثانيــة	شــمال	
محافظــة	جــدة	برقــم	96970	يف	1428/11/24هـــ	جلــد	6646	قــد	أقامــا	
...................	وكيــال		ينــوب	عنــه	يف	املطالبــة	واملرافعــة	واملدافعــة	وإقامــة	
	..................... وابنــه	 	................. أو	 	............. شــركة	 ضــد	 الدعــوى	
لهــم	مقابــل	عقــد	اســتئجار	 املبالــغ	املدفوعــة	 بإعــادة	قيمــة	 للمطالبــة	
مســتودعات	يف	...	ولــه	حــق	اإلقــرار	عــن	الشــركة	واســتالم	الصكــوك	
واالعتــراض	عليهــا	وإنهــاء	مايلــزم	حضــوره	إلــى	اخــر	مــاورد	فيهــا	ثــم	أبــرز	
ــة	....	أصــل	العقــد	الصــادر	مــن	املؤسســة	…	برقــم	 املدعــى	عليــه	وكال
2631	يف	1426/11/19هـــ	وباالطــالع	عليــه	وجدتــه	يتضمــن	تأجيــر	
املؤسســة	…	لقطعــة	األرض		رقــم	3/46	يف	...	علــى	شــركة	..................	
ملــدة	تســع	ســنوات	تنتهــي	يف	1435/12/29هـــ	بأجــرة	ســنوية	قدرهــا	
مائــة	وســتة	وثالثــون	ألفــًا	وأربعمائــة	وثــال	ثــون	ريــاأًل	وهــذا	العقــد	وفــق	
ثالثــة	وعشــرين	مــادة	ومذيــل	بتوقيــع	كل	مــن	الطــرف	األول	املؤسســة	...	
والطــرف	الثانــي	شــركة	......................	وقــد	تضمنــت	املــادة	احلاديــة	
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عشــر	علــى	أنــه	ال	يجــوز	للطــرف	الثانــي	تأجيــر	األرض	موضــوع	العقــد	
املنشــآت	املقامــة	عليهــا	كليــًا	أو	جزئيــا	للغيــر	إال	بشــرط	أن	يوثــق	هــذا	
اإلجــراء	لــدى	الطــرف	األول	وعلــى	النمــوذج	املخصــص	لهــذا	الغــرض	
خــالل	شــهر	مــن	تاريــخ		التأجيــر	مــن	الباطــن	علــى	أن	ال	تتجــاوز	مــدة	
التاجيــر	مــن	الباطــن	مــدة	هــذا	العقــد	هكذا	تضمنت	وبســؤال	الطرفن	
هــل	قامــا	بتوثيــق	عقــد	اإليجــار	الــذي	بينهمــا	علــى	الصفــة	الــواردة	يف	
املــادة	احلاديــة	عشــر	املشــار	إليهــا	بعاليــه	فقــاال:	لــم	يتــم	توثيقــه	علــى	
عقــد	 وألن	 ماذكــر	 األمــر	 وحيــث	 قــررا	 املذكــورة	هكــذا	 الصفــة	
اإليجــار	املبــرم	بــن	الشــركتن	قــد	مت	إلغــاؤه	بإقــرار	الطرفــن	وألن	
اســتالم	الشــركة	املدعيــة	للمســتودعات	التســعة	وإنتفاعهــا	بهــا	للفتــرة	
مــن	2006/10/12م	حتــى	2007/9/26م	لــم	يبنــى	علــى	عقــد	إيجــار	
املثــل	 أجــرة	 لتقديــر	 النظــر	 لهيئــة	 الكتابــة	 رأيــت	 فقــد	 لــذا	 صحيــح	
للمستودعات	التسعة	املذكورة	يف	الدعوى	اعتبارًأ	من	2006/10/12م	
حتــى	2007/9/26م	واإلفــادة	ثــم	يف	جلســة	أخــرى	فلــدي	أنــا	...	القاضــي	
باحملكمــة	العامــة	بالدمــام	حضــر	الطرفــان	كل	مــن	املدعــي	وكالــة	
.......................	واملدعــى	عليــه	.......................	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	
	....................... عــن	 الوكيــل	 	 	 	 	....................... رقــم	 املدنــي	 الســجل	
مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة	العــدل	الثانيــة	بالدمــام	برقــم	
عــن	 الوكيــل	 بصفتــه	 1433/5/23هـــ	 وتاريــخ	 	3384196
............................	واملخــول	لــه	فيهــا	املطالبــة	وإقامــة	الدعــاوي	واملرافعــة	
واملدافعــة	وســماع	الدعــاوي	والــرد	عليهــا	وطلــب	اليمــن	ورده	واالمتنــاع	
عنــه	وطلــب	تطبيــق	املــادة	230	مــن	نظــام	املرافعــات	الشــرعية	واملطالبــة	
بتنفيــذ	االحــكام	وقبــول	االحــكام	ونفيهــا	واالعتــراض	علــى	االحكام	
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وطلــب	االســتئناف	واســتالم	املبالــغ	بشــيك	لــدى	احملاكــم	الشــرعية	ويف	
هــذه	اجللســة	جــرى	تــالوة	مــا	ســبق	ضبطــه	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	ومــا	مت	
بعــد	ذلــك	فســألت	املتداعيــن	عــن	ذلــك	فصادقــا	عليــه	وطلبا		االســتمرار	
يف	الدعــوى	والنظــر	علــى	ضــوء	مــا	ســبق	ضبطــه	وطلبــا	الفصــل	يف	
القضيــة		ثــم	يف	جلســة	أخــرى	حضــر	املدعــي	وكالــة	وحضــر	حلضــوره	
مبوجــب	 اجلنســية	 ســعودي	 	........................... 	 أصالــة	 عليــه	 املدعــى	
ــة	وجــد	 ــى	أوراق	املعامل ــي	رقــم	....................		وبالرجــوع	إل الســجل	املدن
قــرار	هيئــة	اخلبــراء	برقــم	163	وتاريــخ	1432/4/28هـــ	واملتضمــن	مــا	
نصــه	:	)	بنــاء	علــى	آمــر	صاحــب	الفضيلــة	الشــيخ	/	.....................	رقــم	
31/19687	يف	1431/12/2هـ	املتعلقة	بدعوى	.....................	بالوكالة	
املنــوه	 املســتودعات	 .................	أجــرة	 ...................	ضــد	 عــن	شــركة	
لهــذه	 املثــل	 أجــرة	 تقديــر	 ثــم	 ومــن	 القضيــة	 أطــراف	 بحضــور	 عنهــا	
مــع	 2007/9/26م	 حتــى	 2006/10/12م	 مــن	 اعتبــارًا	 املســتودعات	
االســتعانة	بأهــل	اخلبــرة	يف	ذلــك	عليــه	جــرى	املكاتبــة	ملكتــب	كل	مــن	
شــركة	.....................	وشــركاه	...	ومكتــب	شــركة	.............	املرفقــة	
باملعاملــة	مكتــب	..........	يذكــر	ان	األجــرة	يف	تلــك	الفتــرة	مــا	بــن	90	
إلــى	120	للمتــر	املربــع	ومكتــب	...	يذكــر	أن	األجــرة	يف	تلــك	الفتــرة	مــا	
بــن	100	إلــى	110	ريــال	للمتــر	املربــع	يف	حــال	املبنــى	جديــد	غير	مرخص	
ــن	 ــة	النظــر	أن	االجــرة	املتوســطة	ب ــرى	هيئ ــذا	ت مــن	اجلهــات	الرســمية	ل
التقديريــن	أجــرة	وقدرهــا	95	ريــال	للمتــر	املربــع	وهــذه	أجــرة	معتدلــة	مــن	
تاريــخ	2006/10/12م	إلــى	2007/9/26م	هــذا	مــا	جــرى	وباهلل	التوفيق	
عضــو	هيئــة	النظــر	.................	وعضــو	هيئــة	النظــر	............	وعضــو	هيئــة	
النظــر	......................(	وبعرضــه	علــى	املتداعيــن	طلبــا	إمهالهمــا	للجواب	
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ــة	النظــر	ثــم	يف	جلســة	أخــرى		حضــر	الطرفــان	وقــد	مت	 ــى	قــرار	هيئ عل
ــة	القاضــي	 تأمــل	مــا	ســبق	ضبطــه	فبــدا	لــي	عــدم	وجاهــة	إجــراء	فضيل
الســلف	مــن	جهــة	إحالــة	تقديــر	أجــرة	املثــل	لهيئــة	النظــر		ويف	هــذه	اجللســة	
جــرى	عــرض	الصلــح	علــى	الطرفــن	فلــم	يوفقــا	إليــه	فبنــاًء	علــى	مــا	تقــدم	
مــن	الدعــوى	واإلجابــة	وإقرارهمــا	علــى	مــا	مت	ضبطــه	ومبــا	أن	املدعــى	
عليــه	صــادق	علــى	دعــوى	املدعــي	وأقــر	بعــدم	اســتخراج	رخصــة	مــن	
البلديــة	اخلاصــة	باملســتودعات	محــل	الدعــوى		يف	املوعــد	الــذي	تشــارطا	
عليــه	كمــا	أقــر	أنــه	يف	حــال	عــدم	القــدرة	علــى	اســتخراجه	يف	التاريــخ	
املنــوه	عنــه	فــإن	العقــد	يعتبــر	الغيــًا	ومــا	جــاء	يف	تضاعيــف	إجابــة	املدعــى	
عليــه	مــن	أن	أصــل	العقــار	مســتأجر	مــن	...	فــإن	مذهــب	جمهــور	العلمــاء	
مــن	املالكيــة	والشــافعية	واملذهــب	عنــد	حلنابلــة	واحلنفيــة	علــى	تفصيــل	
عندهــم	وقــول	ابــن	حــزم	واختيــار	شــيخ	االســالم	ابــن	تيميــة	علــى	جــواز	
إجــارة	العــن	املســتأجرة	بعــد	قبضهــا	وال	يشــترط	إذن	املؤجــر	ومــا	ذكــر	
ــي	مــن	اشــتراط	عــدم	جــواز	 يف	العقــد	بــن	املؤجــر		األول	واملؤجــر	الثان
التأجيــر	مــن	الباطــن	إال	بعــد	توثيــق	اإلجــراء	لــدى	املؤجــر	األول	علــى	
التفصيــل	املذكــور	فــإن	الصحيــح	مــن	مذاهــب	العلمــاء	جــواز	مثــل	هــذه	
الشــروط	التــي	تعــود	علــى	املؤجــر	األول	بنفــع		مقصــود	ولــه	فيهــا	مصلحــة	
وهــذا	هــو	مذهــب	احلنابلــة	والظاهــر	مــن	مذهــب	املالكيــة		وذكــر	شــيخ	
اإلســالم	ابــن	تيميــة	أن	األصــل	يف	العقــود	والشــروط	اجلــواز	والصحــة	وال	
يحــرم	منهــا	ويبطــل	إال	مــا	دل	الشــرع	علــى	تـــــحرميه	وإبطالــه	،	نصــًا	،	أو	
قياســًا	عنــد	مــن	يقــول	بــه	وقــال	مــا	نصــه		:	)	وأصــول	أحمــد	املنصوصــة	
ــه	،	لكــن	 ــى	هــذا	القــول	،	ومالــك	قريــب	من ــه	أكثرهــا	يجــري	عل عن
أحمــد	أكثــر	تصحيحــًا	للشــروط	،	فليــس	يف	الفقهــاء	األربعــة	أكثــر	
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تصحيحــًا	للشــروط	منــه	...	(	اهـــ	مجمــوع	الفتــاوى	:	)132-126/29(	.	
وحيــث	صــادق	الطرفــان	علــى	عــدم	توثيــق	العقــد	لــدى	املؤجــر	األول	
فعلــى	هــذا		فــإن	العقــد	الثانــي	لــم	يبنــى	علــى	عقــد	إيجــار	صحيــح		ومبــا	
أن	املدعــي	وكالــة	يطالــب	بإعــادة	األجــرة	املدفوعــة	للســنة	األولــى	والتــي	
قدرهــا	خمســمائة	وســبعة	وســتون	ألــف	ريــال	ومبــا	أن	املتداعيــن	لــم	
يطلــب	أحــد	منهمــا	تقديــر	أجــرة	املثــل	واألصــل	يف	مثــل	هــذا	أن	يطالــب	
بتقديــر	أجــرة	املثــل	يف	دعــوى	مســتقلة	لــذا	فقــد	ثبــت	لــدي	أن	بذمــة	
شــركة	................	مبلغــًا	قــدره	خمســمائة	وســبعة	وســتون	ألــف	ريــال	
تدفعهــا	لشــركة	...............................	وذلــك	لعــدم	صحــة	العقــد	الثانــي	
حكمــت	 وبــه	 الثالــث	 واملســتأجر	 الثانــي	 املؤجــر	 بــن	 الباطــن	 مــن	
وأفهمــت	وكيــل	شــركة	...............	بــأن	للشــركة	مطالبــة	الشــركة	
املدعيــة	بأجــرة	املثــل	وبذلــك	حكمــت	وبعرضــه	علــى	الطرفــن	قــرر	
القناعــة	 عــدم	 املدعــى	عليــه	وكالــة	 وقــرر	 القناعــة	 املدعــي	وكالــة	
وطلــب	االســتئناف	فأفهــم	أن	مــدة	االعتــراض	ثالثــون	يومــًا	تبــدأ	بعــد	
أيــام	إذا	مضــت	املــدة	ولــم	يقــدم	الئحــة	 مهلــة	تنظيــم	الصــك	خمســة	
اعتراضيــة	ســقط	حقــه	يف	طلــب	االســتئناف	ولــه	املراجعــة	خــالل	املهلــة	
وبــاهلل	 عليــه	 لالعتــراض	 احلكــم	 نســخة	 الســتالم	 النظاميــة	 واملــدة	
التوفيــق	وختمــت	اجللســة	يف	متــام	الســاعة	الثانيــة	عشــر		،	وصلــى	اهلل	
على	نبينا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم	.	حرر	يف		1433/08/18هـ	
احلمــد	هلل	وحــده			ففــي	يــوم		األحــد	املوافــق1434/06/11	هـــ	الســاعة	
الثامنــة	انعقــدت	اجللســة	بعــد	انتهــاء	انتدابنــا	مــن	املجلــس	األعلــى	للقضاء	
ــة	رئيــس	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	رقــم	 ــاب	فضيل ــا	كت وقــد	وردن
34620259	وتاريــخ	1434/4/22هـــ	واملرفــق	بها	قرار	املالحظة	الصادر	
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الدائــرة	األولــى-	ق/1	رقــم	34191042	وتاريــخ	1434/4/17هـــ	 مــن	
والالئحــة	 ضبطــه	 وصــورة	 الصــك	 وبدراســة	 	( 	: منــه	 احلاجــة	 ونــص	
االعتراضيــة	وأوراق	املعاملــة	لوحــظ	أن	املدعــى	عليــه	وكالــة	طالــب	يف	
الئحتــه	االعتراضيــة	بأجــرة	املثــل	وهــذا	مــن	حقــه	يف	هــذه	الدعــوى	،	
فعلــى	فضيلتــه	مالحظــة	ذلــك	وإكمــال	الــالزم	حســب	الوجــة	الشــرعي	
والتعليمــات(	.	اهـــ	.	وأجيــب	أصحــاب	الفضيلــة	الكــرام	أن	الالئحــة	
االعتراضيــة	تضمنــت	االعتــراض	علــى	احلكــم	ببطــالن	العقــد	صراحــة	
ــى	 ــم	يف	آخــر	الالئحــة	أشــار	إل ــر	مــا	دون	يف	الضبــط	،	ث يف	مواضــع	غي
أجــرة	املثــل	ومبــا	أن	مطالبتــه	هــذه	تتضمــن	املوافقة	علــى	احلكم	ببطالن	
العقــد	،	ويظهــر	بهــذا	عــدم	حتريرهــا	،	واألصــل	أن	املطالبــة	بأجــرة	املثل	
ــع	باحلكــم	 ــه	غيــر	مقتن فــرع	عــن	بطــالن	العقــد	أو	انفســاخه	،	ومبــا	أن
فــال	ميكــن	النظــر	يف	مطالبتــه	أجــرة	املثــل	حتــى	يكتســب	احلكــم	
القطعيــة	علــى	مــا	جــاء	يف	النظــام	،	ثــم	إن	مطالبتــه	أجــرة	املثــل	جــاءت	
بعــد	احلكــم	،	وتعديــل	الدعــوى	بعــد	صــدور	احلكــم	الــذي	جــاء	مبنيــًا	
علــى	مطالبتــه	الســابقة	يف	دعــواه	غيــر	مقبــول	؛	ألن	صــدور	احلكــم	مــن	
القاضــي	يف	القضيــة	بعــد	انتهــاء	املرافعــة	قفــل	لبابهــا،	ولــه	رفــع	دعــوى	
مســتقلة	كمــا	ُأْوضــح	ذلــك	يف	تســبيب	احلكــم،	ونظيــر	هــذا	مــا	جــاء	يف	
الشــرح	الكبيــر	إذا	نــكل	مــن	توجهــت	اليمــن	يف	حقــه	قــال	ابــن	قدامــه	
رحمــه	اهلل	-	مــا	نصــه	:	)	فــإذا	عــاد	أحدهمــا	فبــذل	اليمــن	،	لــم	يســمعها	
يف	ذلــك	املجلــس	ألنــه	أســقط	حقــه	منهــا	حتــى	يحتكمــا	يف	مجلــس	
آخــر	فــإذا	اســتأنف	الدعــوى	؛	أعيــد	احلكــم	بينهمــا	كاألول	(	الشــرح	
الكبيــر	مــع	اإلنصــاف	:	)437.436/28(	،	وســيجري	رفــع	املعاملــة	
حملكمــة	االســتئناف	للتدقيــق	وبــاهلل	التوفيــق	وختمــت	اجللســة	يف	متــام	
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الســاعة	الثامنــة	وعشــر	دقائــق	وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	نبينــا	محمد	وعلى	
ــا	محمــد	 ــى	نبين ــى	اهلل	عل ــق	،	وصل ــاهلل	التوفي ــه	حــرر	يف	وب ــه	وصحب آل
وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/06/11	هـــ	احلمــد	هلل	وحــده	
والصــالة	والســالم	علــى	رســولنا	محمــد	وآلــه	وصحبــه	أمــا	بعــد	...	فقــد	
ــا	نحــن	قضــاة	الدائــرة	احلقوقيــة	األولــى	يف	محكمــة	االســتئناف	 اطلعن
ــة	رئيــس	احملكمــة	 ــة	الــواردة	مــن	فضيل باملنطقــة	الشــرقية	علــى	املعامل
الدمــام	برقــم	34/1017287	وتاريــخ	1434/6/18هـــ	 العامــة	مبدينــة	
واملقيــدة	لــدى	احملكمــة	برقــم	34/1531166	وتاريــخ	1434/6/25هـــ	
املرفــق	بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	فضيلــة	الشــيخ/	.......................	املســجل	
برقــم	33415126	وتاريــخ	1433/9/18هـــ	اخلــاص	بدعــوى/	شــركة	
................	ضــد/	شــركة	................	يف	قضيــة	حقوقيــة	وقــد	تضمــن	
الصــك	حكــم	فضيلتــه	مبــا	هــو	مــدون	ومفصــل	فيــه	.	وبدراســة	الصــك	
وصــورة	ضبطــه	والالئحــة	االعتراضيــة	وأوراق	املعاملــة	وباالطــالع	علــى	
ــة	القاضــي	وأحلقــه	بالصــك	وصــورة	ضبطــه	وأوراق	 مــا	أجــاب	بــه	فضيل
املعاملــة	بنــاًء	علــى	قرارنــا	رقــم	34191042	وتاريــخ	1434/4/17هـــ	فقــد	
قّررنــا	املصادقــة	علــى	احلكــم،	ولبيانــه	حــرر	يف	1434/7/30هـــ	،	واهلل	

ولــي	التوفيــق	.
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:	33469025	تاريُخه:	1434/11/29هـ	 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	4958

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
3437543	تاريخه	1434/2/16هـ

إجــارة- مطالبــة بإخــالء العقــار أو مضاعفــة األجــرة ملخالفــة بنــود 
العقــد- ثبــوت ســريان مــدة العقــد وعــدم تغييــر النشــاط املتفــق عليــه- 
مصادقــة الطرفــن علــى مــدة العقــد والنشــاط- صــرف النظــر عــن 

الدعــوى .

ما أشار له القاضي من مبادئ وقواعد يف تسبيب حكمه.

ادعــى	املدعــي	بقولــه	أنــه	أبــرم	عقــد	إيجــار	عقــار	..	ميلكــه	للشــركة	
املدعــى	عليهــا	ملــدة	وأجــرة	محددتــن	،	قامــت	الشــركة	املدعــى	عليهــا	
مبخالفــة	بنــود	العقــد	وذلــك	بقيامهــا	بتغييــر	النشــاط	املتفــق	عليــه	يف	
العقــد،	طالــب	املدعــي	بإخــالء	املبنــى	ومضاعفــة	األجــرة،	أنكــرت	
املدعــى	عليهــا	دعــوى	املدعــي	ورفضــت	اإلخــالء	ومتســكت	مبــدة	العقد،	
صــادق	الطرفــان	علــى	ســريان	مفعــول	مــدة	العقــد	وعــدم	تغييــر	النشــاط	
املتفــق	عليــه	ولــم	يثبــت	لــدى	القاضــي	خــالف	ذلــك،	وملــا	كان	فســخ	
العقــد	ال	يكــون	إال	بإنتهــاء	املــدة	وتراضــي	الطرفــن	لــذا	حكمــت	
احملكمــة	بصــرف	النظــر	عــن	الدعــوى	-	صــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	

اإلســتئناف	.
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	احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	........................	القاضــي	يف	احملكمــة	
رئيــس	 مــن	فضيلــة	 لنــا	 احملالــة	 املعاملــة	 علــى	 وبنــاء	 بالدمــام	 العامــة	
1431/07/03هـــ	 وتاريــخ	 	4958 برقــم	 بالدمــام	 العامــة	 احملكمــة	
املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	3119812	وتاريــخ		1431/7/3ه	ففــي	يــوم	
اجلنســية	 ..................ســعودي	 حضــر	 املوافق1432/06/18هـــ	 الســبت	
مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	.........................	الوكيــل	الشــرعي	عــن	
الدمــام	 مــن	كتابــة	عــدل	 الصــادرة	 الوكالــة	 .....................	مبوجــب	
برقــم	39925	وتاريــخ	1432/10/12هـــ	جلــد	1885	وحضــر	حلضــوره	
.......................	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	..............
الوكيــل	الشــرعي	عــن	...................	بصفتــه	رئيــس	.................	مبوجــب	
الوكالــة	الصــادة	مــن	كاتــب	العــدل	املكلــف	بوزارة	التجــارة	والصناعة	
قائــاًل	يف	دعــواه:	لقــد	أجــر	موكلــي	علــى	الشــركة	..................	كامــل	
القطعتــن	 املقــام	علــى	 دوريــن	وملحــق	ومواقــف	 مــن	 املكــون	 املبنــى	
رقــم	5	و	6	مــن	مخطــط	رقــم	1/791	بحــي	املنــار	مبدينــة	الدمــام	ملــدة	
يف	 املبــرم	 العقــد	 حســب	 تســليمه	 تاريــخ	 مــن	 إعتبــارًا	 ســنوات	 عشــر	
1432/11/5هـــ	بأجــرة	قدرهــا	ثالثمائــة	وخمســن	ألــف	ريــال	للســنة	ويف	
عــام	1430هـــ	أخــل	املدعــى	عليــه	بالعقــد	حيــث	كان	العقــد	علــى	معهــد	
لتدريــب	البنــن	فقســم	املدعــى	عليــه	املبنــى	الــى	قســمن	وقــام	بتشــغيل	
معهــد	لتدريــب	البنــات	مــن	غيــر	رجــوع	الــى	موكلــي	ويف	هــذا	مخالفــة	
للبنــد	الســادس	مــن	العقــد	لــذا	أنذرتهــم	لقــاء	إخاللهــم	بالعقــد	وطلبــت	
منهــم	إخــالء	املبنــى	أو	مضاعفــة	األجــرة	لتصبــح	ســبعمائة	ألــف	لــذا	



72

ــغ	ســبعمائة	ألــف	عــن	 ــب	إلزامهــم	بإخــالء	العــن	املؤجــرة	ودفــع	مبل أطل
الســنتن	األخيرتــن	وبعــرض	الدعــوى	علــى	املدعــى	عليــه	قــال	أطلــب	
ــة	للرجــوع	إلــى	موكلــي	وإعــداد	جــواب	فطلبــت	مــن	املدعــي	أصــل	 مهل
صــك	امللكيــة	وحتديــد	بدايــة	املــدة	املطالــب	فيهــا	مبضاعفــة	األجــرة	

وبيــان	مجمــوع	الواصــل	فأســتعد	بذلــك
ويف	جلســة	1432/09/10هـــ	حضــر	الطرفــان	وســألت	املدعــي	عــن	صك	
امللكيــة	فأبــرز	الصــك	الصــادر	مــن	كتابــة	العــدل	بالدمــام	األولــى	برقــم	
2/64/6000	يف	1432/10/13هـــ	ويتضمــن	ملكيــة	مــوكل	املدعــي	
لقطعتــي	األرض	5	و	6	مــن	مخطــط	رقــم	791/1	يف	حــي	املنــار	بالدمــام	
وأمــرت	بإيــداع	صــورة	مصدقــة	منــا	باملعاملــة	كمــا	ســألته	عــن	بدايــة	
املــدة	املطالــب	فيهــا	مبضاعفــة	االجــرة	ومقــدار	الواصــل	فقــال	لســت	

متأكــدًا	وأطلــب	مهلــة	للرجــوع	إلــى	احلســابات
ويف	جلســة	1433/02/24هـ	حضر	الطرفان	وســألت	املدعي	عن	مقدار	
الواصــل	فقــال	مبلــغ	مليونــن	وثمامنائــة	ريــال	وســألته	عــن	بدايــة	املــدة	
املطالــب	فيهــا	مبضاعفــة	األجــرة	فقــال	تاريــخ	1431/04/04هـــ	فســألته	
عــن	املبلــغ	الــذي	يطالــب	بــه	عــن	الســنتن	االخيرتــن	مــا	صفتــه	فقــال	
صفتــه	مبلــغ	مضاعــف	علــى	االجــرة	املنصــوص	عليهــا	يف	العقــد	وامــا	
ــغ	متخلــف	وبعــرض	الدعــوى	ومــا	أضيــف	 حســب	العقــد	فــال	يوجــد	مبل
ــه	قــال	صحيــح	اســتأجرت	الشــركة	موكلتــي	 ــى	املدعــى	علي إليهــا	عل
املبنــى	املذكــور	مــن	مــوكل	املدعــي	باألجــرة	الســنوية	املذكــورة	واملــدة	
املذكــورة	ولكــن	لــم	نخــل	بالعقــد	وال	نقــر	مبضاعفــة	األجــرة	وال	يوجــد	
ــغ	متخلــف	مــن	األجــرة	وغيــر	مســتعدين	بإخــالء	العــن	املؤجــرة	ألن	 مبل
العقــد	ســاري	املفعــول	فطلبــت	مــن	املدعــي	أصــل	العقــد	فأبــرزه	ووقــع	
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الطرفــان	علــى	صــورة	منــه	وأمــرت	بإرفاقــه	باملعاملــة	.
عليــه	 املدعــى	 وخلــص	 الطرفــان	 حضــر	 1433/10/28هـــ	 جلســة	 ويف	
الشــروط	 بعــض	 اإليجــار	 عقــد	 تضمــن	 بقولــه	 اجلوابيــة	 مذكرتــه	
اجلوهريــة		منهــا	أن	للمســتأجر	حــق	االنتفــاع	منــه	واالســتفادة	بــكل	
الطــرق	املشــروعة	ومنهــا	أن	مــدة	اإليجــار	عشــر	ســنوات	حســب	البنــد	
ثالثــة	مــن	الفقــرة	ثانيــًا		ومنهــا	أنــه	ال	يحــق	ألحــد	الطرفــن	فســخ	العقــد	
أال	بانتهــاء	املــدة	أو	تراضــي	الطرفــن	حســب	البنــد	الســابع	ومنهــا	أن	
علــى	املســتأجر	تســليم	املبنــى	املؤجــر	للطــرف	األول	عنــد	االســتغناء	عنــه		
كمــا	اســتلمه	عنــد	بدايــة	العقــد	وعليــه	إصــالح	مــا	اتلــف	أو	دفــع	كامــل	
التكاليــف	كمــا	يف	البنــد	الثامــن	وأحلــق	علــى	العقــد	يف	1424/9/6ه	
بزيــادة	اإليجــار	خمســن	ألــف	ريــال	علــى	نفــس	مــدة	العقــد	وأؤكــد	علــى	
أن	عقــد	اإليجــار	خــال	مــن	أي	عبــارة	أو	إشــارة	بــأن	املعهــد	يخــص	الرجــال	
أو	النســاء	أو	كالهمــا	ونســتند	علــى	البنــد	األول	مــن	أواًل	وفيــه	أن	يقــوم	
الطــرف	األول	بتجهيــز	مقــر	العامليــة	يف	الدمــام	ويف	البنــد	األول	مــن	ثانيــًا	
بــكل	الطــرق	املشــروعة	 وللمســتأجر	حــق	االنتفــاع	منــه	واالســتفادة	
وهــذا	نــص	يف	العقــد	وال	اجتهــاد	مــع	النــص	وموكلتــي	مرخــص	لهــا	
هــذا	 وممارســة	 الرجــال	 او	 للنســاء	 ســواء	 التدريــب	 نشــاط	 ممارســة	
النشــاط	اســتفادة	مشــروعة	ال	تتعــارض	مــع	النظــام	او	مــع	عقــد	اإليجــار	
ولــم	تخالــف	موكلتــي	البنــد	الســادس	مــن	عقــد	اإليجــار	ومــا	قامــت	
بــه	هــو	فصــل	قســم	النســاء	عــن	قســم	الرجــال	مــن	خــالل	عمــل	فواصــل	
ميكــن	إزالتهــا	يف	أي	وقــت	دون	املســاس	باملبنــى	وال	تعتبــر	تعديــالت	
مــن	شــأنها	اإلضــرار	باملبنــى	وال	تنــدرج	حتــت	نــص	املــادة	السادســة	ولــو	
ــى	 ــم	تعــط	احلــق	للمؤجــر	يف	فســخ	العقــد	عل ــادة	ل اندرجــت	فــإن	ذات	امل
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افتــراض	وجــود	املخالفــة	مــع	أنهــا	لــم	توجــد	والفصــل	بــن	معهــد	الرجــال	
الثامنــة	مــن	العقــد	ألزمــت	 والنســاء	مطلــب	شــرعي	ونظامــي	واملــادة	
إلــى	الطــرف	األول	كمــا	اســتلمته	وعليهــا	 موكلتــي	بتســليم	املبنــى	
إصــالح	مــا	تلــف	أو	التعويــض	عنــه	وهــذا	اكبــر	ضمــان	للمدعــي	ضــد	
ــة	املدعــي	بإخــالء	املبنــى	فــورًا	فــان	فيــه	 ــل	أمــا	مطالب أي	تغييــر	أو	تعدي
مخالفــة	صريحــة	لبنــود	العقــد	فــال	يحــق	ألحــد	الطرفــن	فســخ	العقــد	إال	
بانتهــاء	املــدة	والتراضــي	ومطالبتــه	مبضاعفــة	قيمــة	اإليجــار	يكشــف	
هدفــه	فهــذا	الطلــب	ينــايف	جميــع	مــا	أورده	يف	دعــواه	ويتعــارض	مــع	باقــي	
الطلبــات	فكيــف	يطالــب	باإلخــالء	للمخالفــة	ثــم	يخيرهــا	أو	يســاومها	
بــن	ذلــك	وبــن	مضاعفــة	اإليجــار	فهــل	يســتقيم	أن	يطالــب	بفســخ	العقــد	
لوجــود	مخالفــات	ثــم	يف	الوقــت	نفســه	يطالــب	مبضاعفــة	اإليجــار	علمــًا	
الــذي	جــرى	فيــه	 بــأن	اإليجــار	مغالــى	فيــه	نســبه	للمــكان	والزمــان	
االتفــاق	وقبلــت	موكلتــي	بذلــك	تطبيقــا	لسياســة	طويلــة	األجــل	إلثبــات	
ــه	مــؤرخ	يف	 ــى	العقــد	وجــد	ان ــد	عمالئهــا	وباالطــالع	عل مصداقيتهــا	عن
األول	 الطــرف	 يقــوم	 األول	 البنــد	 أواًل	 الفصــل	 ويف	 1423/11/05هـــ	

بتجهيــز	مقــر	.......	يف	الدمــام
ويف	الفصــل	الثانــي	يف	البنــد	األول	منــه	ما	نصه	وللمســتأجر	حق	االنتفاع	
منــه	واالســتفادة	بــكل	الطــرق	املشــروعة	ويف	البنــد	الثالــث	مــا	نصــه	إن	
هــذا	اإليجــار	معقــود	ملــدة	عشــر	ســنوات	ميالديــة	ويف	البنــد	الســادس	ال	
يحــق	للطــرف	الثانــي	أي	تغييــر	يف	املوقــع	املؤجــر	لــه	إال	بعــد	أخــذ	املوافقة	
اخلطيــة	مــن	الطــرف	األول	املالــك	ويتــم	التنفيــذ	حســب	شــروط	الطــرف	
األول	ويف	البنــد	الســابع	ال	يحــق	ألحــد	الطرفــن	فســخ	العقــد	إال	بانتهــاء	
املــدة	أو	تراضــي	الطرفــن	ويف	البنــد	الثامــن	علــى	الطــرف	الثانــي	تســليم	
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املبنــى	املؤجــر	......	كمــا	اســتلمه	وقــد	أحلــق	عليــه	يف	1424/09/06	
إضافــات	وتعديــالت	مــن	ضمنهــا	إضافــة	وحدتــن	ســكنيتن	يف	مقدمــة	

البنــاء	يف	الــدور	الثالــث	لتكــون	مكاتــب	إلدارة	املعهــد
وتعديــل	مبلــغ	اإليجــار	بزيــادة	خمســن	ألــف	ريــال	ســنويًا	طــوال	فتــرة	
العقــد	بعــرض	العقــد	علــى	الطرفــن	صادقــا	علــى	مــا	فيــه	وانــه	مــؤرخ	يف	
1423/11/05هـــ	املوافــق	2003/01/08م	ويف	جلســة	1433/11/27هـــ	
حضــر	الطرفــان	وســألت	املدعــي	هــل	العقــد	ال	يــزال	ســاري	املفعــول	
فقــال	نعــم	ولــن	ينتهــي	إال	يف	2014/03/01م	أي	بعــد	ســتة	أشــهر	تقريبــًا	
وســألته	مــا	هــو	وجــه	انتفــاع	املدعــى	عليــه	مــن	العــن	املؤجــرة	فقــال	
التدريــب	علــى	احلاســب	اآللــي	ولــم	يغيــر	نشــاطه	وبعرضــه	علــى	املدعــى	
عليــه	صــادق	علــى	ذلــك	إال	أنــه	ذكــر	أن	انتهــاء	العقــد	يف	2014/7/1م	
وأبــرز	 نعــم	 فقــال	 النســاء	 لتدريــب	 ترخيــص	 موكلتــه	 لــدى	 فســألته	
برقــم	 للتدريــب	 النســائي	 	..................... باســم	 نســاء	 تدريــب	 رخصــة	
135927/1/8وتاريــخ	1433/06/30هـــ	وهــو	صــادر	مــن	اإلدارة	العامــة	
للتدريــب	...	يف	املؤسســة	العامــة	للتدريــب	التقنــي	واملهنــي	وأمــرت	بإيــداع	
صــورة	مصدقــة	منهــا	باملعاملــة	وبعرضهــا	علــى	املدعــي	صــادق	عليهــا	
فســألت	الطرفــن	ألديهمــا	زيــادة	يريــدان	إضافتهــا	فقــاال	ال	زيــادة	لدينــا	
فبنــاًء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	وحيث	تصــادق	الطرفان	على	
أن	العقــد	ال	يــزال	ســاري	املفعــول	وان	املدعــى	عليــه	انتفــع	بالعــن	املؤجــرة	
يف	التدريــب	علــى	احلاســب	اآللــي	ولــم	يغيــر	نشــاطه	ومبــا	أن	النشــاط	
الــذي	متارســه	املدعــى	عليهــا	مرخــص	بــه	مــن	اجلهــة	املختصــة	وألن	مســتند	
املدعــي	يف	طلبــه	مــن	املدعــى	عليــه	اإلخــالء	أو	مضاعفــة	األجــرة	هــو	
البنــد	الســادس	وألن	البنــد	الســادس	ال	يجيــز	فســخ	العقــد	وال	مضاعفــة	
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األجــرة	وألن	البنــد	األول	مــن	العقــد	يجيــز	للمدعــى	عليــه	االنتفــاع	بالعــن	
املؤجــرة	واالســتفادة	بــكل	الطــرق	املشــروعة	وألن	البنــد	الســابع	مينــع	
فســخ	العقــد	إال	بعــد	انتهــاء	املــدة	أو	تراضــي	الطرفــن	وحيــث	لــم	أجــد	
يف	العقــد	مــا	يبــرر	للمدعــي	طلبــه	لــذا	كلــه	صرفــت	النظــر	عــن	دعــوى	
املدعــي	ولــم	يثبــت	لــدي	اســتحقاقه	ملــا	يدعيــه	وبذلــك	حكمــت	وبعــرض	
احلكــم	علــى	الطرفــن	قنــع	بــه	املدعــى	عليــه	ولــم	يقنــع	بــه	املدعــي	وطلــب	
ــا	محمــد	 ــى	نبين ــى	اهلل	عل ــاهلل	التوفيــق،	وصل ــه.	وب ــه	لطلب ــزه	فأجبت متيي

وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم.	حــرر	يف	1433/11/27هـــ.
احلمد	هلل	وحده	وبعد	بشــأن	دعوى	……………../		ضد	/		الشــركة	
باملنطقــة	 االســتئناف	 مــن	محكمــة	 املعاملــة	 عــادت	 فقــد	 	.................
الشــرقية	وبرفقهــا	قرارهــا	رقــم	3437543	وتاريــخ	1434/02/16هـــ	
والالئحــة	 ضبطــه	 وصــورة	 الصــك	 بدراســة	 	( نصــه	 مــا	 املتضمــن	
االعتراضيــة	وأوراق	املعاملــة	قررنــا	املصادقــة	علــى	احلكــم	(	رئيــس	
الدائــرة	الشــيخ	.................	توقيعــه	بقلمــه	وختمــه	،	وقاضــي	اســتئناف	
الشــيخ	.................	توقيعــه	بقلمــه	وختمــه	،	وقاضــي	اســتئناف	الشــيخ	
........................	توقيعــه	بقلمــه	وختمــه	.	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	
علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/3/22هـــ.
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	.	.	.	فقــد	اطلعنـــا	نحــن	قـضـــاة	الدائـــرة	احلقوقيــة	
الثانيــة	يف	محكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	علــى	املعاملــة	الــواردة	
مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	مبدينــة	الدمــام	املســاعد	برقــم	
برقــم	 احملكمــة	 لــدى	 املقيــدة	 هـــ	 	1434/1/14 وتاريــخ	 	3119812
34193124	وتاريــخ	1434/1/23هـــ	املرفــق	بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	
برقــم	 املســجل	 الشــيخ/.........................	 القاضــي	باحملكمــة	 فضيلــة	
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بدعــوى/..................	 اخلــاص	 1433/11/29هـــ	 وتاريــخ	 	33469025
ــة	وقــد	تضمــن	الصــك	 ــة	حقوقي ضد/الشــركة	......................	يف	قضي
حكــم	فضيلتــه	مبــا	هــو	مــدون	ومفصــل	فيــه	.	وبدراســة	الصــك	وصــورة	
ضبطــه	والالئحــة	االعتراضيــة	وأوراق	املعاملــة	قررنــا	املصادقــة	علــى	
احلكــم	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وآلــه	وصحبــه	وســلم	

حــرر	يف	1434/2/16هـــ	.
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:33190139		تاريُخه:	1433/4/14هـ	 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	8746

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
34271403		تاريخه:1434/7/17هـ

 إجــارة - عقــد- املطالبــة بباقــي أجــره وإخــالء - إنــكار املدعــى عليــه 
متلــك املدعيــة للعقــار - االدعــاء بتملكــه وليــس اســتئجار - إحضــار 
بينــة شــهادة الشــهود ومحــرر عليــه إقــرار - إنــكار احملــرر والشــهادة - 
االســتعانة باألدلــة اجلنائيــة ملضاهــاة التوقيــع - صحــة توقيــع املدعــى 
عليــه لعقــد اإليجــار - احلكــم بإخــالء العقــار ودفــع األجــرة - احلكــم 
ال يفيــد التملــك وال يقــوم مقــام حجــة االســتحكام وال يســتند عليــه 

يف اإلفــراغ.

مــا أســتند إليــه القاضــي مــن مبــادئ عامــة وقواعــد العدالــة الــواردة يف 
تســبيب احلكــم .

ادعــت	املدعيــة	بدعــوى	ضــد	املدعــى	عليــه	بأنهــا	اشــترت	عقــارا	مــن	
غيــر	صــك	بــل	بوثيقــة	عاديــة	وكان	املدعــى	عليــه	مســتأجرا	مــن	املالــك	
الســابق	وملــا	اشــترته	قــام	بإبــرام	عقــد	مــع	موكلتــه	إال	أنــه	لــم	يدفــع	إال	
قــدرا	بســيطا	مــن	األجــرة	لــذا	فتطلــب	احلكــم	عليــه	باألجــرة	املســتحقة	
لألعــوام	املاضيــة	واالخــالء	-	أقــر	املدعــى	عليــه	بســكنه	املنــزل	محــل	
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النــزاع	إال	أنــه	دفــع	بأنــه	املالــك	احلقيقــي	آل	إليــه	بالهبــة	مــن	زوجــة	والــده	
وأن	املدعيــة	ال	صفــة	لهــا	يف	دعواهــا	وطلــب	صــرف	النظــر	عــن	طلبهــا-	
أبــرز	وكيــل	املدعــي	محــررا	مضمونــه	توقيــع	املدعــى	عليــه	علــى	عقــد	
وإلتزامــه	 العقــد	 بتجديــد	 توقيعــه	 عليــه	 ومظهــر	 للمنــزل	 اســتئجاره	
بدفــع	األجــرة	-	أنكــر	املدعــى	عليــه	توقيعــه	علــى	احملــرر	-	أحضــر	
ــة	آل	 ــك	للمدعي ــت	الشــعبي	مل ــأن	البي ــة	شــاهدا	وشــهد	ب ــل	املدعي وكي
إليهــا	بالشــراء	ولــم	يحضــر	هــذه	املبايعــة	وقــد	وكلتــه	باســتخراج	حجــة	
اســتحكام	وتقــدم	لهــذه	احملكمــة	بذلــك	ولــم	تنتــِه	حتــى	اآلن	واملدعــى	
عليــه	ليــس	مالــكًا	لــه	وإمنــا		مســتأجر	مبوجــب	عقــود	اإليجــار	-	أحضــر	
النــزاع	ملــك	 املنــزل	محــل	 بــأن	 وكيــل	املدعيــة	شــاهدا	آخــر	وشــهد	
للمدعيــة	آل	إليهــا	بالشــراء	وكان	املدعــى	عليــه	مســتأجرا	لــه	ولكــن	ال	
يعــرف	هــل	اســتأجره	مــن	املدعيــة	أو	مــن	املالــك	الســابق	وقــد	وقــع	علــى	
عقــد	االيجــار	وبعــرض	وثيقــة	العقــد	عليــه	شــهد	بأنــه	توقيعــه	-	أحضــر	
وكيــل	املدعيــة	شــاهدا	ثالثــا	وشــهد	بأنــه	حضــر	وشــهد	علــى	عقــد	
االيجــار	املبــرم	بــن	وكيــل	املدعيــة	واملدعــى	عليــه	-	أنكــر	املدعى	عليه	
مــا	تضمنتــه	شــهادة	الشــهود	-	جــرى	الكتابــة	لألدلــة	اجلنائيــة	ملضاهــاة	
التوقيــع	واإلفــادة	عــن	الســند	-	أحضــر	وكيــل	املدعيــة	البينــة	علــى	
متلــك	موكلتــه	للعقــار	مفصــال	حتــى	تاريــخ	اإلحيــاء	قبــل	صــدور	املنــع-	
عليــه	وبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	وبعــد	ســماع	شــهادة	
الشــهود	املعدلــن	شــرعًا	وبعــد	االطــالع	علــى	العقــد	املذكــور	وفيــه	
توقيــع	منســوب	للمدعــى	عليــه	يف	خانــة	الطــرف	الثانــي	والعقــد	متضمــن	
ــه	فقــد	قــررت	احملكمــة	 ــه	للبيــت	وملــا	ســبق	كل اســتئجار	املدعــى	علي
أواًل	:	الــزام	املدعــى	عليــه	بإخــالء	البيــت	املدعــى	بــه	-	ثانيــًا	:	إلزامــه	



80

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	......................	القاضــي	يف	احملكمــة	
العامــة	باملدينــة	النبويــة		بنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	
احملكمــة	العامــة	باملدينــة	املنــورة	برقــم	8746	وتاريــخ	1431/6/8	هـــ		
املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	3133503	وتاريــخ	1431/6/8	هـــ		،	املتضمنة	
ــوم	األحــد	 ــي	يف	أجــرة	عقــار	،	يف	ي دعــوى	................	ضــد	..............	عل
املوافــق	1431/8/6هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة	احلاديــة	عشــر	صباحــًا	
وفيهــا	حضــر		…………..	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	
عــن	 .......................	بصفتــه	وكيــاًل	 عــن	 الوكيــل	 	................... رقــم	
املدينــة	 عــدل	 مــن	كتابــة	 الصــادرة	 الوكالــة	 مبوجــب	 	....................
الثانيــة	برقــم	4873/35299	يف	1429/6/4هـــ	وادعــى	علــى	احلاضــر	
رقــم	 املدنــي	 الســجل	 مبوجــب	 اجلنســية	 ســعودي	 	................. معــه	
..................	قائــاًل	يف	دعــواه	يف	عــام	1417هـــ	اشــترت	موكلــة	موكلــي	
ــة	 ــة	مبائ ..................	البيــت	الشــعبي	يف	حــي	...	خلــف	مدرســة	...	باملدين
ألــف	ريــال	وهــذا	البيــت	بــدون	صــك	متلــك	وقــد	تقدمــت	موكلــة	موكلــي	
لديكــم	بطلــب	حجــة	اســتحكام	وبــديء	فيهــا	إال	أنــه	توقــف	الســير	
فيهــا	لوجــود	توجيــه	مــن	املقــام	الســامي	بالتوقــف	عمــا	هــو	داخــل	حــرم	
املدينــة	وقــد	كان	املدعــى	عليــه	مســتأجرًا	للبيــت	املذكــور	مــن	املالــك	
الســابق	.................	ثــم	عنــد	بيعــه	كتــب	معــه	عقــد	أجــرة	آخــر	لهــذا	
البيــت	بأجــرة	ســنوية	مقدارهــا	تســعة	آالف	ريــال	ابتــداًء	من	عــام	1417هـ	

بدفــع	مبلــغ	األجــرة	ملوكلــه	املدعــى	-	قــرر	املدعــى	عليــه	االعتــراض	
فأفهــم	بالتعليمــات	-	صــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف.
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ولــم	يدفــع	املدعــى	عليــه	مــن	األجــرة	لألعــوام	الســابقة	ســوى	ألفــي	ريــال	
وأربعــة	 مائــة	 1431هـــ	 عــام	 نهايــة	 حتــى	 األجــرة	 مــن	 ذمتــه	 يف	 وبقــي	
املدعــى	عليــه	 إلــزام	 وتطلــب	موكلــة	موكلــي	 ريــال	 ألــف	 وعشــرون	
بإخــالء	الــدار	املذكــورة	وتســليمها	ملوكلــة	موكلــي	وإلزامــه	بدفــع	
األجــرة	املتبقيــة	يف	ذمتــه	وقدرهــا	مائــة	وأربعــة	وعشــرون	ألــف	ريــال	
ملوكلــة	موكلــي	هــذه	دعــواي	وبســؤال	املدعــى	عليــه	عــن	دعــوى	املدعــي	
ــي	أســكن	يف	 ــة	مــن	أن ــاًل	مــا	ذكــره	املدعــي	وكال ــة	أجــاب	قائ وكال
البيــت	الشــعبي	املذكــور	صحيــح	أمــا	مــا	ذكــره	مــن	أنــي	مســتأجر	مــن	
موكلــة	موكلــه	لهــذا	البيــت	وأنهــا	اشــترتها	مــن	...............	غيــر	صحيــح	
والصحيــح	أنــي	أملــك	هــذا	البيــت	فقــد	متلكتــه	بعــد	أن	أعطتنيــه	زوجــة	
والــدي	............	قبــل	عشــرين	ســنة	وهــو	خرابــة	وقالــت	لــي	عمــره	فعمرتــه	
وال	زلــت	أســكن	فيــه	ولــم	يعترضنــي	أحــد	هكــذا	أجــاب	وبعرضــه	علــى	
املدعــي	وكالــة	قــال	الصحيــح	مــا	ذكــرت	ولــدي	البينــة	علــى	ذلــك	
ومســتعد	بإحضارهــا	يف	جلســة	قادمــة	هكــذا	أجــاب	ثــم	رفعــت	اجللســة	
إلحضــار	بينــة	املدعــي	وكالــة	ويف	اجللســة	املؤرخــة	يف		1431/9/12هـــ			
حضــر	املدعــي	وكالــة	واملدعــى	عليــه	وبســؤال	املدعــي	وكالــة	عــن	
ــى	مطبوعــات	منســوبة	ل...................	 ــا	ورقــة	عل ــرز	لن ــة	أب ــة	املطلوب البين
تتضمــن	بأنــه	بتاريــخ	1417/3/12هـــ	مت	االتفــاق	بــن	..................	طــرف	
بتأجيــر	 االول	 الطــرف	 موافقــة	 علــى	 ثانــي	 طــرف	 و....................	 أول	
الطــرف	الثانــي	الــدار	الكائنــة	يف	...	ملــدة	ســنة	ابتــداء	1417/1/1هـــ	
واألجــرة	9000	ريــال	لــم	يدفــع	منهــا	ســوى	ألفــي	ريــال	وعلــى	الطــرف	
الثانــي	االخــالء	عنــد	نهايــة	مــدة	العقــد	إال	إذا	رغــب	الطــرف	األول	يف	
جتديــد	مــدة	العقــد	لســنة	أخــرى	انتهــى	املقصــود	منــه	ويف	نهايتــه	تواقيــع	
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والطــرف	 	............. عنهــا	 	................... املالــك	 األول	 للطــرف	 منســوبة	
الثانــي	املســتأجر	.............	والشــاهدين	..............	و....................	وعليهــا	
بــأن	 تتضمــن	 عبــارة	 ذيلــه	 ............للعقــار	ويف	 منســوب	ملكتــب	 ختــم	
الطــرف	األول	وكيــل	عــن	املالكــة	................	مبوجب	وكالة	شــرعية،	
وعلــى	ظهــر	هــذه	الورقــة	اقــرار	منســوب	ل.....................	علــي	يتضمــن		
بأنــه	مت	جتديــد	العقــد	إلــى	نهايــة	1420هـــ	وســيقوم	بتســديد	املبلــغ	علــى	
دفعــات	يف	نهايــة	1420/7هـــ	نــص	املبلــغ	املتبقــي	من	عــام	1417هـ	وعليها	
هــذه	 ....................وبعــرض	 وشــاهد	 ل......................	 منســوب	 توقيــع	
التوقيــع	 الورقــة	ومــا	تضمنتــه	علــى	املدعــى	عليــه	أنكرهــا	وأنكــر	
املنســوب	لــه	ثــم	جــرى	ســؤال	املدعــي	وكالــة	هــل	لديــه	زيــادة	بينــة	فوعــد	
باحضارهــا	يف	جلســة	قادمــة		ويف	اجللســة	املؤرخــة	يف				1431/11/2هـــ		
حضــر	املدعــي	وكالــة	واملدعــى	عليــه	وأحضــر	املدعــي	وكالــة	معــه	
للشــهادة	وأدائهــا	.................	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	
و..............................	 1383/7/1هـــ	 يف	 املولــود	 	...................... رقــم	
ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	................	املولــود	يف	
1380/7/1هـــ	وباستشــهادهما	شــهد	..............	قائــاًل	ليــس	بينــي	وبــن	
املــرأة	................	قرابــة	وأشــهد	بــأن	البيــت	الشــعبي	الواقــع	يف	حــي	...	وال	
أعــرف	حــدوده	ملــك،	.......................	بالشــراء	ولــم	أحضــر	هــذه	املبايعــة	
وقــد	وكلتنــي	.............	باســتخراج	حجــة	اســتحكام	وتقدمــت	أنــا	لهــذه	
احملكمــة	وأحيلــت	لكــم	يف	عــام	1420هـــ	تقريبــًا	ولــم	تنتــِه	حتــى	اآلن	
وهــذا	احلاضــر	...	ليــس	مالــكًا	لهــذا	البيــت	وإمنــا	هــو	مســتأجر	مبوجــب	
عقــود	اإليجــار	هــذا	مــا	لــدي	وأشــهد	بــه	وشــهد	.................	قائــاًل	ليــس	
بينــي	وبــن	......................	قرابــة	وأشــهد	بــأن	البيــت	الواقــع	بــن	طريــق	...	
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الطالــع	والنــازل	وال	أعــرف	حــدوده	والــذي	هــو	قريــب	مــن	مدرســة	....	
ملــك	ل................	وقــد	كان	هــذا	البيــت	ملــك	ل..................	وباعــه	علــى	
ــى	................	 ــاع	............	عل ــم	ب ــة	ث ــى	هــذه	املبايع ...............	وشــهدُت	عل
هــذا	البيــت	وهــذا	احلاضــر	............	كان	مســتأجرًا	لهــذا	العقــار	ولكــن	
ال	أعــرف	هــل	هــو	مســتأجر	مــن	........	أو	.................	وقــد	كان	هــذا	
اإليجــار	تقريبــًا	يف	عــام	1413هـــ	وقــد	وقعــت	علــى	هــذا	العقــد	هــذا	مــا	
لــدي	وأشــهد	بــه	وقــد	جــرى	عــرض	عقــد	اإليجــار	املبــرز	لنــا	يف	اجللســة	
الســابقة	املؤرخــة	يف	1431/9/12هـــ	علــى	الشــاهد	احلاضــر	...	فصــادق	
علــى	توقيعــه	علــى	هــذا	العقــد	وعلــى	مضمونــه		وبعــرض	الشــاهدين	
وشــهادتهما	علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــاًل	الشــاهد	...	ال	أعــرف	حالــه	
وأعــرف	أنــه	كان	يف	احملكمــة	وال	أقبــل	شــهادته	ألنــه	لــم	يعــرف	حــدود	
البيــت	وشــهادته	غيــر	صحيحــة	والشــاهد	الثانــي	...	أعرفــه	وال	أقبلــه	
شــاهدًا	علــّي	ويشــهد	علــى	جماعتــه	...	وشــهادته	غيــر	صحيحــة	هكــذا	
أجــاب	وبســؤال	املدعــي	وكالــة	هــل	لديــه	زيــادة	بينــة	ذكــر	بــأن	لديــه	
زيــادة	بينــة	وســيحضرها	يف	جلســة	قادمــة	،	ويف	اجللســة	املؤرخــة	يف	
أحضــر	 و	 عليــه	 واملدعــى	 وكالــة	 املدعــي	 حضــر	 1431/11/22هـــ	
املدعــي	وكالــة	معــه	للشــهادة	وادائهــا	...................	ســعودي	اجلنســية	
1383/1/5هـــ	 يف	 املولــود	 	................ رقــم	 املدنــي	 الســجل	 مبوجــب	
وباستشــهاده	شــهد	قائــاًل	ليــس	بينــي	وبــن	املدعيــة	..................	قرابــة	
واشــهد	بأنــه	يف	حــدود	عــام	1416هـــ	كنــت	حاضــرًا	يف	البيــت	الشــعبي	
الواقــع	قــرب	رئاســة	....	وقــد	شــهدت	علــى	العقــد	الواقــع	بــن	وكيــل	
وقــد	 	...................... احلاضــر	 وهــذا	 	................ أخوهــا	 وهــو	 	...........
كانــت	األجــرة	ســنوية	تســعة	آالف	ريــال	وكنــت	اذهــب	احيانــًا	مــع	
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............	عندمــا	يطالــب	.............	باألجــرة	ويحــد	البيــت	املذكــور	مــن	
اجلهتــن	القبليــة	والغربيــة	بشــوارع	وأمــا	احلــد	الشــمالي	بعمــارة	مســلحة	
ــه	وبعــرض	الشــاهد	 واحلــد	الشــرقي	بيــت	شــعبي	هــذا	مالــدي	واشــهد	ب
وشــهادته	علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــاًل	بــأن	هــذا	الشــاهد	ال	اعرفــه	
وشــهادته	غيــر	صحيحــة	فلــم	يحضــر	لدينــا	وال	يوجــد	عقــد	بينــي	وبــن	
املدعيــة	يف	التأجيــر	هكــذا	أجــاب	ثــم	جــرى	ســؤال	املدعــي	وكالــة	هــل	
لديــه	زيــادة	بينــة	فقــال	اكتفــي	مبــن	احضــرت	مــن	شــهود	وليــس	لــدي	
ــم	رفعــت	اجللســة	 ســوى	الشــاهدين	الذيــن	احضرتهمــا	هكــذا	أجــاب	ث
للتأمــل	ويف	اجللســة	املؤرخــة	يف			1432/1/6هـــ		حضــر	املدعــي	وكالــة	
واملدعــى	عليــه	ثــم	جــرى	ســؤال	املدعــي	وكالــة	مــرة	ثانيــة	هــل	لديــه	
زيــادة	بينــة	فأجــاب	بأنــه	ليــس	لديــه	زيــادة	بينــة	ثــم	جــرى	رفــع	اجللســة	
للكتابــة	للجهــة	املختصــة	للتأكــد	مــن	التوقيــع	املنســوب	للمدعــى	عليــه	
....................	الــوارد	يف	عقــد	اإليجــار	املشــار	إليــه	ومطابقته	مع	توقيعات	
املدعــى	عليــه	واإلفــادة		ويف	اجللســة	املؤرخــة	يف	يــوم	الســبت	املوافــق	
1432/8/22هـــ			حضــر	املدعــي	وكالــة	واملدعــى	عليــه	وســبق	الكتابــة	
بخطابنــا	رقــم	32/2585	يف	1432/1/13هـــ	لفضيلــة	رئيــس	احملكمــة	
للكتابــة	للجهــة	املختصــة	للتأكــد	مــن	التوقيــع	املنســوب	للمدعــى	عليــه	
............	الــوارد	يف	عقــد	اإليجــار	ومطابقتــه	مــع	توقيعــات	املدعــى	عليــه،	
فــورد	اجلــواب	مــن	إدارة	شــعبة	مكافحــة	التزييــف	والتزويــر	يف	شــرطة	
ــر	 ــه	التقري ــة	رقــم	762/4/2	يف	1432/4/29هـــ	املرفــق	ب منطقــة	املدين
الفنــي	الصــادر	مــن	شــعبة	الفحــوص	الفنيــة	ألبحــاث	التزييــف	والتزويــر	
املســتند	يف	 بــأن	 فيــه	 والــذي	جــاء	 وتزوير/1432هـــ	 رقــم	55/تزييــف	
الفحــص	هــو	أصــل	عقــد	إيجــار	منــزل	مــؤرخ	يف	1417/3/12هـــ	حــررت	
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بياناتــه	علــى	ورقــة	مطبوعــات	مكتــب	...	ومحتــوم	مــن	مكتــب	...	وموقع	
	/ الثانــي	 للطــرف	 منســوب	 وتوقيــع	 	................. 	/ األول	 الطــرف	 مــن	
..................	)موضــوع	الفحــص	1	(	ومحــرر	علــى	ظهــر	العقــد	جتديــد	
إلــى	نهايــة	عــام	1420هـــ	مذيــل	يف	خانتــه	)	املقــر	مبــا	فيــه	(	اســم	املدعــو	
/	....................	وتوقيــع	منســوب	لــه	)	موضــوع	الفحــص	2	(	وجــاء	يف	
نتيجــة	هــذا	الفحــص	مــا	يلــي:	أواًل:	،	مبضاهــاة	اخلــط	املنســوب	للمدعو/	
...............	املذيــل	بالعقــد	يف	خانــة	الطــرف	الثاني)املســتأجر(	)موضــوع	
الفحــص1(	علــى	خطــه	بــاألوراق	املقدمة	للمضاهاة	)أوراق	االســتكتاب	
ثانيــًا:	 يتفقــان،	 أنهمــا	 وجدنــا	 طبيعيــة(	 بظــروف	 احملــررة	 واألوراق	
مبضاهــاة	اخلــط	املنســوب	للمدعــو/	.........	املثبــت	علــى	ظهــر	العقــد	يف	
خانــة	)املقــر	مبــا	فيــه(	)موضــوع	الفحــص2(	علــى	خطــه	بــاألوراق	املقدمــة	
طبيعيــة(	 بظــروف	 احملــررة	 واألوراق	 االســتكتاب	 )أوراق	 للمضاهــاة	
وجدنــا	أنهمــا	يختلفــان،	ثالثــًا:	مبضاهــاة	التوقيــع	املنســوب	للمدعــو/	
.................	املثبــت	علــى	ظهــر	العقــد	يف	خانــة	)املقــر	مبــا	فيــه(	)موضــوع	
)أوراق	 للمضاهــاة	 املقدمــة	 بــاألوراق	 تواقيعــه	 علــى	 الفحــص2(	
االســتكتاب	واألوراق	احملــررة	بظــروف	طبيعيــة(	وجدنــا	أنــه	محــرر	
بنمــط	كتابــي	مختلــف	وهــذا	ال	يعنــي	بالضــرورة	نفيــه	أو	إثباتــه	عــن	يــد	
أول/	 واملــالزم	 	.................... املــالزم	 مــن	 واملوقــع	 انتهــى،	 املذكــور،	
النقيــب	 والتواقيــع	 اخلطــوط	 فحــص	 قســم	 ومديــر	 	.....................
......................	ومديــر	شــعبة	الفحــوص	الفنيــة	ألبحــاث	التزييف	والتزوير	
وكالــة	 املدعــي	 علــى	 التقريــر	 هــذا	 وبعــرض	 	،.................. الرائــد/	
واملدعــى	عليــه	أجــاب	املدعــي	وكالــة	قائــاًل:	إن	التوقيعــات	الــواردة	يف	
العقــد	املنســوبة	للمدعــى	عليــه	هــي	توقيعاتــه،	هكــذا	أجــاب،	وأجــاب	
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املدعــى	عليــه	قائــاًل:	مــا	جــاء	يف	هــذا	التقريــر	غيــر	صحيــح	فليــس	لــي	
توقيــع	يف	عقــد	اإليجــار	هكــذا	أجــاب،	وللتأمــل	رفعــت	اجللســة		ويف	
أنــا	 لــدي	 1433/2/8هـــ	 املوافــق	 االثنــن	 يــوم	 	 يف	 املؤرخــة	 اجللســة	
.................	القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	باملدينــة	خلــف	فضيلــة	الشــيخ	
/.......................		حضــر	املدعــي	وكالــة	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	وال	
ــه	رغــم	تبلغــه	باملوعــد	يف	اجللســة	الســابقة	وبســؤال	املدعــي	 ــاًل	عن وكي
عــن	مســتند	متلــك	موكلــه	للبيــت	املذكــور	أفــاد	قائــاًل	إن	موكلتــي	
اشــترت	البيــت	املذكــور	مــن	..........	بتاريــخ	1417هـــ	و.......	اشــترى	مــن	
مــن	 البيــت	 اشــتروا	 	............ وورثــة	 1414هـــ	 بتاريــخ	 	............. ورثــة	
...............	بتاريــخ	1380هـــ	و	..........	ورث	مــن	...........	الــذي	أحياه	األحياء	
الشــرعي	قبــل	عــام	1385هـــ	هكــذا	أفــاد	وبســؤاله	عــن	بينــة	ذلــك	أفــاد	
ــذا	قــررت	رفــع	اجللســة		ويف	 ــى	ذلــك	هكــذا	أفــاد	ول ــة	عل ــه	بين ــأن	لدي ب
اجللســة	املؤرخة	يف			1433/2/24هـ			حضر	املدعي	وكالة	ولم	يحضر	
بتبليغــه	 إفــادة	 تردتنــا	 ولــم	 عنــه	 وكيــٌل	 وال	 	.............. عليــه	 املدعــى	
وأدائهــا	 للشــهادة	 أحضــر	 بينتــه	 عــن	 وكالــة	 املدعــي	 وبســؤال	
	...................... رقــم	 املدنــي	 الســجل	 مبوجــب	 	...........................
أن	 وأشــهد	 مــن	مواليــد	1384/1/5هـــ	 أنــا	 قائــاًل	 وبإستشــهاده	شــهد	
مــن	 عليــه	 املدعــى	 اســتأجره	 الــذي	 البيــت	 اشــترت	 املدعــي	 موكلــة	
ومورثهــم	 	................ ورثــة	 مــن	 البيــت	 اشــترى	 و..............	 	..................
............	قــد	احيــاه	املوقــع	اإلحيــاء	الشــرعي	هكــذا	أفــاد	وحيــث	أن	
الشــاهد	مــن	مواليــد	1384هـــ	فقــد	أفهمــت	املدعــي	وكالــة	أن	شــهاده	
الشــاهد	غيــر	موصلــة	وأنــه	البــد	مــن	احضــار	بينــه	علــى	اإلحيــاء	قبــل	
صــدور	املنــع	يف	عــام	1387هـــ	ففهــم	ذلــك	وأفــاد	قائــاًل	لــدي	بينــه	علــى	
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ذلــك	هكــذا	أفــاد	ولــذا	فقــد	قــررت	رفــع	اجللســة		ويف	اجللســة	املؤرخــة	يف				
1433/3/22هـــ		حضــر	املدعــي	وكالــة	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	وال	
وكيــل	عنــه	ولــم	تردنــا	إفــادة	بتبليغــه	وقــد	أحضــر	معــه	املدعــي	وكالــة	
اجلنســية	مبوجــب	 ســعودي	 	..................... مــن	 وأدائهــا	كاًل	 للشــهادة	
1357/7/1هـــ	 عــام	 مواليــد	 مــن	 	................ رقــم	 املدنــي	 الســجل	
مــن	 	... رقــم	 املدنــي	 الســجل	 مبوجــب	 اجلنســية	 ســعودي	 و.................	
مواليــد	عــام	1373هـــ	فشــهد	كل	واحــد	منهمــا	قائــاًل	أشــهد	إن	البيــت	
مــن	 اشــترته	 وأنهــا	 املدعــي	 ملوكلــة	 ملــك	 ...أنــه	 يف	 الواقــع	 الشــعبي	
مــن	 اشــتراه	 و..................	 	................ مــن	 اشــتراه	 و.............	 	.............
.........	الــذي	أحيــاه	اإلحيــاء	الشــرعي	قبــل	عــام	1387هـــ	هكــذا	شــهدا	
فطلبــت	مــن	املدعــي	وكالــة	تعديــل	الشــهود	فاســتعد	بذلــك	ولــذا	فقــد	
قــررت	رفــع	اجللســة	ويف	اجللســة	املؤرخــة	يف			1433/4/11هـــ	افتتحــت	
اجللســة	الســاعة		العاشــرة	صباحــًا		وفيهــا	حضــر	املدعــي		وكالــة		و	
اجلنســية	 ســعودي	 	 	.................. 	 مــن	 	كال	 الشــهود	 لتعديــل	 أحضــر	
اجلنســية	 ســعودي	 	................ ..........و	 رقــم	 املدنــي	 الســجل	 مبوجــب	
مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	..................		وجــرى	تعديلهــم	للشــهود	،	ثــم	
أفــاد	املدعــي	وكالــة	قائــاًل	إن	مبلــغ	األجــرة	احلــال	يف	ذمــة	املدعــى	عليــه	
حتــى	تاريخــه	مائــة	وثــالث	وأربعــون	ألــف	ريــال	هكــذا	أفــاد	،	فبنــاًء	
الشــهود	 شــهادة	 ســماع	 وبعــد	 واإلجابــة	 الدعــوى	 مــن	 تقــدم	 مــا	 علــى	
املعدلــن	شــرعًا	فقــد	قــررت	مايلــي		أواًل	:	ـ		ألزمــت	املدعــى	عليــه	بإخــالء	
البيــت	املدعــى	بــه		الواقــع	يف	حــي	العوالــي	خلــف	مدرســة	...	الشــرعية	،	
ثانيــًا	:	ـ	ألزمــت	املدعــى	عليــه	بدفــع	مبلــغ	األجــرة	ملوكلــة	املدعــي	وقــدره	
مائــة	وثــالث	وأربعــون	ألــف	ريــال	هــذا	مــا	ظهــر	لــي	وبــه	حكمــت	وبعرض	
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احلكــم	علــى	املدعــي	وكالــة	قــرر	القناعــة	بــه	وســيجري	تبليــغ	املدعــى	
عليــه	باحلكــم	وإفهامــه	بتعليمــات	االســتئناف	كمــا	جــرى	إفهــام	املدعي		
حجــة	 مقــام	 يقــوم	 وال	 التملــك	 يفيــد	 ال	 احلكــم	 هــذا	 أن	 وكالــة	
االســتحكام	وال	يســتند	عليــه	يف	أي	إفــراغ	ففهــم	ذلــك		وصلــى	اهلل	علــى	

نبينا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم	حرر	يف	1433/4/11هـ	
احلمــدهلل	وحــده	وبعــد	ففــي	يــوم	الســبت	املوافــق	1433/12/25هـــ	جــرى	
االطــالع	علــى	املعاملــة	الــواردة	مــن	محكمــة	االســتئناف	مبكــة	رقــم	
الدائــرة	 قــرار	 بهــا	 واملرفــق	 1433/10/23هـــ	 وتاريــخ	 	331872349
احلقوقيــة	اخلامســة	رقــم	33425372	وتاريــخ	1433/10/14هـــ	املتضمــن	
تقــرر	 االعتراضيــة	 والئحتــه	 ضبطــه	 وصــورة	 احلكــم	 بدراســة	 أنــه	
إعادتهــا	لناظــر	القضيــة	وبتعــن	توضيــح	حــدود	البيــت	مــدار	الدعــوى	
وأبعــاده	ومســاحته	ومطالبتــه	املدعيــة	بإثبــات	ملكيتهــا	لهــذا	البيــت	
وكيــف	آل	إليهــا	ومحاولــة	الصلــح	بــن	الطرفــن	بواســطة	أهــل	اخليــر	إن	
أمكــن	ألن	الصلــح	خيــر	وإحلــاق	مــا	يجــد	يف	الضبــط	والصــك	وســجله	
ــة	وفقهــم	اهلل	مبــا	يلــي	أواًل:-	مــا	ذكــره	 عليــه	أجيــب	أصحــاب	الفضيل
أصحــاب	الفضيلــة	مــن	أنــه	يتعــن	توضيــح	حــدود	البيــت	مــدار	الدعــوى	
الدعــوى	متضمنــة	طلــب	إخــالء	 وأبعــاده	ومســاحته	فاجلــواب	عنــه	أن	
ــر	 ــذا	فــإن	توضيــح	حــدود	البيــت	وأبعــاده	ومســاحته	غي وأجــرة	عقــار	ول
متعــن	والزم،	والنــزاع	ليــس	علــى	حــدود	أو	مســاحة	وإمنــا	بطلــب	إخــالء	
وأجــرة،	وقــد	جــرى	العمــل	يف	القضــاء	أن	دعــاوى	اإلخــالء	واألجــرة	
ال	يطلــب	فيهــا	حــدود	أو	مســاحة	لكــون	ذلــك	غيــر	مؤثــر	يف	الدعــوى	
واســتجابة	لطلــب	أصحــاب	الفضيلــة	فقــد	احضــر	املدعــي	وكالــة	رســم	
كروكــي	للبيــت	املذكــورة	وأطوالهــا	كمــا	يلــي	قبلــه	بطــول	تســعة	



89

أمتــار	ونصــف	شــمااًل	تســعة	أمتــار	وثالثــون	ســم	وشــرقًا	إحــدى	عشــر	
ــرًا	وعشــرون	ســم	وحدودهــا	 ــًا	إحــدى	عشــر	مت ــر	وأربعــون	ســم	وغرب مت
قبلــه	شــارع	بعــرض	7م	وشــمااًل	عمــارة	مســلحة	وشــرقًا	بيــت	شــعبي	
وغربــًا	شــارع	بعــرض	متوســط	9م	ومســاحتها	مائــة	وخمســة	أمتــار	مربعــة	
و100/97	مــن	املتــر	املربــع	ثانيــًا:-	مــا	ذكــره	أصحــاب	الفضيلــة	مــن	
مطالبــة	املدعيــة	بإثبــات	ملكيــة	فاجلــواب	عنــه	أن	ذلــك	قــد	مت	بشــهادة	
ثالثــًا:-	جــرى	عــرض	الصلــح	علــى	املدعــي	 الشــهود	املعدلــن	شــرعًا	
وكالــة	فأفــاد	بــأن	ذلــك	متعــذر	وغيــر	ممكــن	ولــذا	فمــا	زلــت	علــى	مــا	
حكمــت	بــه،	وبــاهلل	التوفيــق،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	
وصحبــه	وســلم.	حــرر	يف	1433/12/25هـــ.	احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	
أنــا	.....................	القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	باملدينــة	القائــم	بأعمــال	
املكتــب	القضائــي	اخلامــس	فقــد	جــرى	اإلطــالع	علــى	املعاملــة	الــواردة	
1434/4/6هـــ	 342451	يف	 برقــم	 االســتئناف	مبكــة	 مــن	محكمــة	
يف	 	34170511 رقــم	 اخلامســة	 احلقوقيــة	 الدائــرة	 قــرار	 وبرفقهــا	
ناظــر	 خلــف	 لفضيلــة	 إعادتهــا	 جــرى	 أنــه	 املتضمــن	 	 1434/3/24هـــ	
القضيــة	أو	القائــم	بعملــه	إلنفــاذ	مقتضــى	قــرار	املالحظــة	رقم	3412197	
يف	1434/1/14هـــ	املتضمــن	إعادتهــا	لعــرض	مــا	اســتجد	علــى	الدعــوى	
علــى	املدعــى	عليــه	ومطالبتــه	املدعيــة	إثبــات	ملكيتهــا	للمنــزل	محــل	
النــزاع	إن	كان	شــراؤه		بوثيقــة	شــراء	أو	إحضــار	البائــع	وســماع	مالديــه	
وكيــف	آل	إليــه	انتهــى	مضمونــه	وعليــه	وقــد	حضــر	املدعــي	وكالــة	
وبعــرض	الشــهود	وشــهادتهم	عليــه	وكالــة	قــال	الشــهود	ال	أعرفهــم	وال	
أقــول	فيهــم	شــيء	وشــهادتهم	غيــر	صحيحــة	ألن	املدعــى	عليــه	موقــع	عقد	
ــك	الســابق	فكيــف	يكــون	مالــكًا	ويوقــع	 ــي	واملال ايجــار	مــع	موكلت
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عقــد	ايجــار	فهــو	إقــرار	ضمنــي	مبلكيــة	موكلتــي	للمنــزل	واإلقــرار	
أقــوى	مــن	الشــهادة	كمــا	أن	املنــزل	مؤجــر	ل.................	مــن	قبــل	البائــع	
ملوكلتــي	كمــا	حضــر	.....................	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	
املدنــي	رقــم	………..	وقــرر	قائــاًل	أنــا	الــذي	بعــت	.............	املنــزل	الواقع	
يف	العوالــي	وقــد	اشــتريته	مــن	ورثــة	...............	وميثلهــم	..............	وقــد	
اشــتروه	ممــن	أحيــاه	وهــو	..............	لــذا	جــرى	ضبطــه	وأمــرت	برفعــه	
ــا	محمــد	 ــى	نبين ــى	اهلل	عل ــق	وصل ــاهلل	التوفي حملكمــة	االســتئناف	،	وب

ــه	وســلم	حــرر	يف	1434/6/13هـــ	.	 ــه	وصحب وآل
احلمــد	هلل	وحــده	والصــالة	والســالم	علــى	مــن	ال	نبــي	بعــده	وبعــد	،	فلــدي	
أنــا	...	القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	باملدينــة	املنــورة	القائــم	بأعمــال	
املكتــب	القضائــي	اخلامــس	،	يف	يــوم	الثالثــاء	املوافــق	1434/8/9هـــ	
افتتحــت	اجللســة	الســاعة	الثانيــة	ظهــرًا	وقــد	عــادت	املعاملة	مــن	محكمة	
(	يف	 	34/245119 	( رقــم	 باخلطــاب	 املكرمــة	 االســتئناف	يف	مكــة	
1434/7/29هـــ	،	وقيــدت	بأســاس	احملكمــة	برقــم	)	34/245119(	
يف	1434/8/8هـــ	،	مرفقــًا	بهــا	اإلعــالم	الصــادر	فضيلــة	ناظــر	القضيــة	
برقــم	)	33190139	(	يف	1433/4/14هـــ	،	مظهــرًا	بالقــرار	الصــادر	مــن	
الدائــرة	احلقوقيــة	اخلامســة	برقــم	)	34271403	(	يف	1434/7/17هـــ	،	
واملتضمــن	مــا	نــص	احلاجــة	منــه	مايلــي/	»	بدراســة	احلكــم	،	وصــورة	
ضبطــه،	والالئحــة	االعتراضيــة	،	تقــرر	املوافقــة	علــى	احلكــم	بعــد	
اإلجــراء	األخيــر	مــن	فضيلــة	خلــف	ناظرهــا	،	وبــاهلل	تعالــى	التوفيــق،	
.	حــرر	يف	 آلــه	وصحبــه	وســلم	 نبينــا	محمــد	وعلــى	 وصلــى	اهلل	علــى	
رســول	 علــى	 والســالم	 والصــالة	 	، وحــده	 هلل	 احلمــد	 1434/8/9هـــ	
اهلل،	وبعــد	:	ـ	نحــن	قضــاَة	االســتئناف	بالدائــرة	احلقوقيــة	اخلامســة	يف	



91

االطــالُع	 مّنــا	 جــرى	 املكرمــة	 االســتئناف	مبنطقــة	مكــة	 محكمــة	
علــى	هــذا	احلكــم	الصــادر	مــن	فضيلــة	الشــيخ	....................	القاضــي	
باحملكمــة	العامــة	باملدينــة	املنــورة	املســجل	بعــدد	33190139	وتاريــخ	
علــي	 	.................. ضــد	 	.................. دعــوى	 املتضمــن	 1433/4/14هـــ	
احملكــوم	فيـــه	مبــا	دون	باطــن	الصــك	،	وبدراســة	احلكــم	وصـــورة	
ضبطـــه	والئحتــه	االعتراضيــة	تقـــرر	املوافقـــة	علـــى	احلكــم	بعــد	اإلجــراء	
األخيــر	مــن	فضيلــة	خلــف	ناظرهــا	وبــاهلل	التوفيــق	وصلـــى	اهلل	علـــى	نبينا	

محمــد	وعلـــى	آلـــه	وصحبـــه	وســلم	.
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:	34254640	تاريُخه:1434/6/28هـ	 كِّ َرْقُم	الصَّ
	َرْقُم	الدعوى:15788	

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	
:34346223		تاريخه:1434/11/2هـ

اجــارة - عقــد - اجــاره ســيارة - مطالبــة باجــرة ســيارة -تخلــف املدعــى 
عليــه عــن احلضــور رغــم تبلغــه - االســتعانه باهــل اخلبــره يف مضاهــاة 
اخلــط - إحضــار البينــة بــأن الســيارة كانــت بحــوزة املدعــى عليــه وقــت 
القبــض ، حتليــف اليمــن -  إلــزام املدعــى عليــه بدفــع باقــي األجــرة - 

الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر.

مــا اســتند اليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة الــواردة 
يف تســبيب احلكــم .

ادعــى	املدعــي	بدعــوى	ضــد	املدعــى	عليــه	غيابيــا	بأنــه	اســتأجر	منــه	
ثــم	 يوميــا	 ريــاالت	 وعشــرة	 مبائــة	 يومــا	 وعشــرين	 ســبعة	 ملــدة	 ســيارة	
الســيارة	 لــم	يســلم	 أنــه	 إال	 اســتبدلها	بســيارة	أخــرى	وبنفــس	األجــرة	
ــه،	 ــه	والقبــض	علي ــم	عن إال	بعــد	املــدة	وابــالغ	اجلهــات	الرســمية	والتعمي
عليــه	وألن	الســيارة	بقيــت	عنــده	أربعمائــة	وأحــد	عشــر	يومــا	فقــد	طلــب	
إلزامــه	بدفــع	أربعــة	وثالثــن	ألفــا	وأربعمائــة	ريــال	بعــد	حســم	مــا	ســلمه،	
ــه	 ــه	لــم	يحضــر	كمــا	وردت	إفــادة	بأن جــرى	تبليــغ	ابنــه	بجلســتن	إال	أن
جــرى	تبليغــه	هاتفيــا	فاعتــذر	عــن	عــدم	احلضــور	،	طلــب	مــن	املدعــي	
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احلمــد	هلل	وحــده	والصــالة	والســالم	علــي	مــن	النبــي	بعــده	وبعــد	لــدي	
أنــا	د/	..................	القاضــي	باحملكمــة	العامــة	باملدينــة	املنــورة	واحملالــة	
ــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	باملدينــه	برقــم	30/60155يف	 لنــا	مــن	فضيل

البينــة	فأحضــر	رجلــي		األمــن	اللذيــن	قبضــا	علــى	املدعــى	عليــه	وشــهدا	
ــر	مــن	ذلــك	-	 ــه	وضبــط	الســيارة	معــه	وال	يذكــران	أكث بالقبــض	علي
وردت	إفــادة	الشــرطة	بأنــه	جــرى	التعميــم	عليــه	وإدراجــه	ضمــن	قائمــة	
إيقــاف	اخلدمــات	-	جــرى	االطــالع	علــى	إقــرار	خطــي	منســوب	للمدعــى	
عليــه	يقــر	فيــه	باملبلــغ	املدعــى	بــه	وموجبــه	فطلــب	مــن	املدعــي	احضــاره	
األدلــة	 لــدى	 املضاهــاة	 إلجــراء	 األجــرة	 عقــد	 وثيقــة	 أصــل	 وإحضــار	
اجلنائيــة	-	طلبــت	األدلــة	اجلنائيــة	أوراقــا	محــررة	يف	أحــوال	عاديــة	مــن	
املدعــى	عليــه	فــردت	اإلفــادة	بتعــذر	ذلــك	لعــدم	حضــور	املدعــى	عليــه	
وطلــب	اإلفــادة	هــل	التوقيــع	علــى	وثيقــة	العقــد	متفقــة	مــع	اإلقــرار	باحملرر	
فعــادت	اإلفــادة	بأنهمــا	متفقــان	-	طلــب	مــن	املدعــي	اليمــن	علــى	صحــة	
دعــواه	تقويــة	جلانبــه	فحلــف	اليمــن	املطلوبــة	-	بنــاء	علــي	مــا	تقــدم	مــن	
الدعــوي	واالجابــة	وبنــاء	علــي	مــا	جــاء	بعقــد	االيجــار	ومــا	جــاء	باالقــرار	
املذكــور	وبنــاء	علــي	ماجــاء	بتقريــر	األدلــة	اجلنائيــة	وحيــث	أدى	املدعــي	
اليمــن	الشــرعية	تقويــة	جلانبــه	وعلــى	عــدم	اســتالمه	املبلــغ	املذكــور	
فقــد	صــدر	احلكــم	علــي	املدعــي	عليــه	الغائــب		بدفــع	أربعــة	وثالثــن	
الفــًا	وأربعمئــة	ريــال	للمدعــي	وتقــرر	بعــث	صــورة	مــن	صــك	احلكــم	
للمدعــى	عليــه	-	تعــذر	ابالغــه	فرفعــت	لالســتئناف	-	صــدق	احلكــم	مــن	
ــه	متــى	حضــر. ــى	حجت ــأن	الغائــب	عل محكمــة	االســتئناف	وأضافــت	ب
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يف	 	15788 برقــم	 احملكمــة	 بأســاس	 واملقيــدة	 1430/11/14هـــ	
1430/11/14هـــ	ففــي	يــوم	الســبت	املوافــق	1431/10/23هـــ	حضــر/	
علــي	 وادعــي	 املدينــة	 	................. رقــم	 املدنــي	 ....................بالســجل	
بالســجل	 	 اجلنســية	 ســعودي	 	........... 	/ احلكــم	 مجلــس	 عــن	 الغائــب	
املدنــي	رقــم	.............	بقولــه	أننــي	أجــرت	املدعــي	عليــه	ســيارة	...	رقــم	
يوميــة	 بأجــرة	 يومــا	 وعشــرين	 ســبعة	 مــدة	 	... لــون	 	).............( اللوحــة	
قدرهــا	مائــة	وعشــرة	ريــاالت	اعتبارمــن	1429/9/9هـــ	ثــم	يف	يــوم	األثــن	
1429/9/22هـــ	حضــر	واســتبدل	الســيارة	بســيارة	أخــرى	مــن	نــوع	...	
وبنفــس	االجــرة	وبنفــس	املــدة	ولكنــه	لــم	يســلم	الســيارة	بعــد	نهايــة	املــدة	
املذكــورة	فأبلغــت	اجلهــات	الرســمية	عنــه	ومت	التعميــم	عنــه	ومت	القبــض	
لديــه	 الســيارة	 بقيــت	 الســيارة	يف	1430/11/6هـــ	وبذلــك	فقــد	 علــى	
أربعمائــة	واحــد	عشــر	يومــا	بلغــت	أجرتهــا	واحــد	وأربعون	ألفــا	ومائة	ريال	
وقــد	ســلمني	خمســة	آالف	ومائتــي	ريــال	وبقــي	عليــه	خمســة	وثالثــون	الفا	
وتســعمائة	ريــال	وقــد	كتــب	لــي	إقــرارًا	بذلــك	بتاريــخ	1430/11/6هـــ	
وهــذا	مانصــه	أقــر	أنــا	...................	بأننــي	اســتأجرت	ســيارة	...	رقــم)	
...........(مبوجــب	العقــد	رقــم	407	يف	1429/9/9هـــ	ملــدة	27	يومــا	ثــم	
تغيــب	حتــي	عمــم	عــن	الســيارة	وقبضــت	مــن	قبــل	البحــث	اجلنائــي	يف	يــوم	
االحــد	1430/11/6هـــ	وحســبت	املــدة	التــي	بقيــت	وهــي	أربعمائــة	وأحــد	
عشــر	يومــًا		بأجــرة	يوميــة	قدرهــا	مائــة	ريــال	بعــد	اخلصــم	ليصبــح	املبلــغ	
قــدره	واحــد	واربعــون	الفــًا	ومائــة	ريــال	دفعــت	منهــا	خمســة	آالف	ومئتــي	
ريــال	ومبوجــب	العقــد	علــى	دفعــات	وتبقــى	لــدى	مبلــغ	قــدره	خمســة	
وثالثــون	الفــًا	وتســعمائة	ريــال	وهــو	يف	ذمتــي	وســوف	اســدده	يف	مــدة	
عشــرة	أيــام	بــدون	تأخيــر	وعلــي	ذلــك	قــررت	بذلــك	وأشــهد	علــي	نفســي	



95

واهلل	خيــر	الشــاهدين	املقرمبــا	فيــه	..............	توقيعــه	يف	1430/11/6هـــ	
أ.	هـــ		وبعــد	ذلــك	ســلمنى	الــف	وخمســمائة	ريــال	فقــط	وبقــي	عليــه	أربعــه	
ــم	 ــة	بحثــت	عنــه	فل وثالثــون	الفــا	وأربعمائــة	ريــال		أهـــ	.	وملــا	أنتهــت	املهل
أجــده	وتقدمــت	ضــده	بهــذه	الدعــوي	ولــذا	فأطلــب	احلكــم	عليــه	بدفــع	
املبلــغ	املذكــور	وقــدره	أربعــة	وثالثــون	الفــًا	وأربعمائــة	ريــال	هكــذا	
قــرر	دعــواه	هــذا	وقــد	جــري	االطــالع	علــى	عقــد	التأجيــر	الصــادر	مــن	
اســتئجار	 املتضمــن	 	... برقــم	 الســيارات	 لتأجيــر	 	............... مؤسســة	
املدعــو/	.........................	للســيارة	املذكــورة	باألجــرة	املذكــورة	املــدة	
املذكــورة	واملشــروح	عليــه	بــأن	املذكــور	اســتبدل	الســيارة	...	بســيارة	...	
برقــم	...............	هــذا	وقــد	جــري	طلــب	املذكوربحضــور	جلســة	الثالثــاء	
1430/11/29هـ	حيث	تبلغ	ابنه	...	من	قبل	محضر	اخلصوم	...		ولكنه	
لــم	يحضــر	كمــا	جــرى	طلبــه	حلضــور	جلســة	الســبت	1431/1/23هـــ	
فوردنــا	خطــاب	قســم	احملضريــن	املتضمــن	انــه	مت	الذهــاب	الــي	املنــزل	
عــدة	مــرات	وبعــد	االتصــال	باملدعــى	عليــه	أفــاد	بأنــه	يف	املستشــفي	يف	
ــم	متــى	 الريــاض	مــن	قبــل	احلــج	إلجــراء	عمليــه	جراحيــة	يف	قلبــه	وال	يعل
يخــرج	علمــًا	بأنــه	تبلــغ	مبوعــد	اجللســة	هاتفيــًا	كمــا	مت	حتديــد	جلســة	
الســبت	1431/3/13هـــ	فأفــاد	احملضــر	أنــه	مت	الذهــاب	للمنــزل	عــدة	
مــرات	ولــم	جنــده	وافــاد	احلــارس	بأنــه	يف	الريــاض	إلجــراء	عمليــه	ثــم	مت	
حتديــد	جلســة	يف	يــوم	الســبت	1431/4/25هـــ	فعــاد	اخلطــاب	بواســطة	
محضــر	اخلصــوم	...	أنــه	مت	الذهــاب	ملنــزل	املذكــور	عــدة	مــرات	واليوجد	
مــن	يتــم	تبليغــه	وقــد	ســلمت	صــورة	اخلطــاب	الــي	عمــدة	احلــي	كمــا	جــرى	
ارســال	خطــاب	مســجل	برقــم	495	يف	1431/3/20هـــ	كمــا	مت	حتديــد	
ــه	املدعــو/	.........	 ــاء	1431/8/15هـــ	ومت	ابــالغ	ابن ــوم	الثالث جلســة	يف	ي
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الــذي	أفــاد	أن	أبــاه	مــا	يــزال	يف	املستشــفي	حســب	كالمــه	مــن	قبــل	
احملضــر	.............	وحيــث	احلــال	مــا	ذكــر	فقــد	قــررت	النظــر	يف	القضيــة	
غيابيــًا	وطلبــت	مــن	املدعــي	البينــة	فقــال	لــدي	شــاهدان	مــن	البحــث	
اجلنائــي	شــهدا	علــى	اإلقــرار	املذكــور	ومســتعد	بإحضارهمــا	ثــم	رفعــت	
اجللســة	لذلــك	وعليــه	حصــل	التوقيــع	.	ويف	يــوم	األحــد	1431/12/1هـــ	
حضــر	املدعــي	كمــا	حضــر	معــه	كل	مــن	.................	بالســجل	املدنــي	
رقــم	...............	املدينــة	و........................	بالســجل	املدنــي	رقــم	..............	
املدينــة	وبســؤالهما	عمــا	لديهمــا	مــن	شــهادة	قــاال	أننــا	أســتلمنا	املدعــو/	
قــد	 وكان	 عندنــا	 حضــر	 وقــد	 األمنيــة	 الدوريــات	 مــن	 	....................
ســبق	التعميــم	عنــه	كمــا	اســتلمنا	منــه	الســيارة	العائــدة	للمدعــي	هــذا	
إنهــا	كانــت	ســيارة	تأجيــر	وســلمناها	لهــذا	احلاضــر	 احلاضــر	حيــث	
...................	ووقــع	بإســتالمها	وبعــد	ذلــك	أوقفنــا	البحــث	عــن	املذكــور	
ــر	مــن	ذلــك	هكــذا	شــهدا	هــذا	 ــا	بذلــك	وال	نذكــر	اكث وانتهــى	دورن
وقــد	ســبق	أن	وردنــا	خطــاب	مديــر	شــرطة	املدينــة	برقــم	5/5/2/22	يف	
1432/1/1هـــ	املتضمــن	إدراج	اســم	................	علــى	قائمــة	املطلوبــن	
إجــراء	)إيقــاف	خدمــات(	وحيــث	أنــه	لــم	يراجعنــا	املدعــي	عليــه	طيلــة	
تلــك	املــدة	فقــد	جــرى	ســؤال	املدعــي	عــن	اإلقــرار	األساســي	املنســوب	
العقــد	 لــدي	فطلبــت	منــه	إحضــار	 إنــه	موجــود	 للمدعــى	عليــه	فقــال	
لتأجيــر	الســيارة	وإحضــار	اإلقــرار	األســاس	للمدعــى	عليــه	ملضاهــات	
التوقيعــن	العائديــن	للمدعــى	عليــه	مــع	بعضهمــا	مــن	قبــل	األدلــة	اجلنائيــة	
فإســتعد	بذلــك	ورفعــت	اجللســة	.	ويف	يــوم	األربعــاء	املوافــق	1434/3/4هـــ	
وفيهــا	حضــر	املدعــي	وقــد	عــادت	املعاملــة	مــن	األدلــة	اجلنائيــة	برقــم	
117/5320	يف	1433/5/22هـــ	والــذي	جــاء	فيــه	بشــأن	مضاهــاة	توقيــع	
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...................	علــي	أقــرار	وعقــد	تأجيــر	ســيارة	منســوبة	إليــه	)موضوعــي	
الفحــص(	وباطــالع	املختصــن	لدينــا	تبــن	أنــه	يلــزم	إلكمــال	الفحــص	
حتقيــق	األتــي	:-	1ـ		تزويدنــا	بــأوراق	محــرره	بظــروف	طبيعيــة	وفيــرة	
ــى	أن	تكــون	أساســًا	 ــع	املدعــو/	................عل ــي	توقي ــوي	عل العــدد	حتت
ولديــه	صــورًا	ومــن	واقــع	تعامالتــه	الرســمية	،	2-	تكليــف	..............	
باحلضــور	لشــعبة	التزويــف	والتزويــر	طرفنــا	ليتــم	اســتكتابة	مــن	قبــل	
املختصــن	لدينــا	.	لــذا	نعيــد	لكــم	أوراق	القضيــة	ويف	حالــة	اســتكمال	
املطلــوب	إعادتهــا	لنــا	.	وحيــث	إن	املدعــى	عليــه	متهــرب	عــن	القضيــة	
منــذ	مــا	يزيــد	عــن	حوالــي	ثــالث	ســنوات	وحيــث	مت	إيقــاف	خدماتــه	منــذ	
مــا	يزيــد	عــن	ســنتن	ولــم	يتــم	حضــوره	إلــى	تاريخــه	وحيــث	أن	ورقــة	
عقــد	اإليجــار	ورقــة	أســاس	واقــراره	باملبلــغ	علــي	ورقــة	أســاس	وكال	
التوقيعــن	توقعــن	اساســين	فقــد	قــررت	اعــادة	املعاملــة	لإلدلــة	اجلنائيــة	
املذكــور	 أن	 حيــث	 حالهــا	 علــي	 املذكوريــن	 التوقيعــن	 ملضاهــات	
متهــرب	ولــم	نتمكــن	مــن	احضــاره	ولــو	حضــر	لدينــا	ملــا	احتجنــا	الــي	
مخاطبتهــم	ورفعــت	اجللســة.	ثــم	جــرت	اعــادة	املعاملــة	مــرة	آخــرى	لالدلــة	
اجلنائيــة	ملضاهــات	التوقيــع	املوجــود	علــى	االقــرار	مــع	التوقيــع	علــي	عقــد	
االيجــار	فقــط	ثــم	عــادت	مــن	األدلــة	اجلنائيــة	برقــم	1/7/3386/22	يف	
1434/4/3هـــ	والــذي	جــاء	فيــه	تقريــر	فنــى	رقــم	50	مــادة	الفحــص	)1(
عقد	ســيارة	)2(	اقرارواملطلوب	املضاهات	بن	توقيع	.........	املنســوب	له	
علــى	االقــرار	والتوقيــع	املثبــت	علــي	عقــد	إيجــار	ســيارة	مــن	فــرع	مؤسســة	
بــن	 باملضاهــات	 النتيجــة:-	 بعــد	 باملضاهــات	 والنتيجــة	 الفحــص	 	...
التوقيعــن	موضــوع	الفحــص	)1(	و)2(ومقارنتهمــا	وجــد	أنهما	يتفقان	أي	
محــرره	شــخص	واحــد.	انتهــى	الفاحصــون	رقيــب	/....................		رئيــس	
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شــعبة	الفحــوص	الفنيــة	..............	أهـــ	وحيــث	احلــال	ماذكــر	فقــد	أفهمت	
املدعــي	بــأن	عليــه	اليمــن	تقويــة	جلانبــه	واليمــن	علــى	أنــه	لــم	يســتلم	املبلــغ	
املذكــور	فاســتعد	بــأداء	اليمــن	ثــم	حلــف	قائــاًل	واهلل	العظيــم	الــذي	ال	
الــه	إال	هــو	عالــم	الغيــب	والشــهادة	أنــه	بقــي	لــي	بذمــة	املدعــي	عليــه	مــن	
الســند	الــذي	حــرره	لــي	أربعــة	وثالثــون	ألفــًا	وأربعمائــة	ريــال	وأربعمائــة	
ريــال	وواهلل	العظيــم	أننــي	لــم	أســتلم	منــه	شــيئا	إلــى	تاريخــه	هكــذا	
ــي	مــا	جــاء	 ــاء	عل ــة	وبن ــي	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوي	واإلجاب ــاء	عل حلــف	فبن
بعقــد	اإليجــار	وماجــاء	باإلقــرار	املذكــور	وبنــاء	علــي	ماجــاء	بتقريــر	
األدلــة	اجلنائيــة	وحيــث	أدى	املدعــي	اليمــن	الشــرعية	تقويــة	جلانبــه	وعلــى	
عــدم	اســتالمه	املبلــغ	املذكــور	فقــد	حكمــت	علــي	املدعــي	عليــه	الغائب	
.............		بدفــع	املبلــغ	املدعــي	بــه	وقــدره	أربعــة	وثالثــون	ألفــًا	وأربعمائــة	
ريــال	للمدعــي	هــذا	مــا	حكمــت	بــه	فليعلــم	وقــررت	بعــث	صــورة	مــن	
مــن	عدمهــا	حســب	 باحلكــم	 قناعتــه	 إلبــداء	 عليــه	 للمدعــي	 احلكــم	
املتبــع		وضبــط	يف	الضبــط	املفتــوح	جلــد	10/52	لعــام	1431هـــ	صفحــة	

ــلم 121وصلــي	اهلل	علــي	نبينــا	محمــد	وعلــي	آلــه	وصحبــه	وســــــ
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ففــي	يــوم	األحــد		املوافــق	1434/11/23	هـــ	فقــد	
عــادت	املعاملــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	مبكــة	املكرمــة	باخلطــاب	
منــا	 الصــادر	 الصــك	 وبرفقهــا	 هـــ	 رقــم34872890	يف1434/11/06	
رقــم	 بالقــرار	 عليــه	 هـــ	ومظهــر	 برقــم	34293027	يف	1434/08/09	
احلقوقيــة	 الدائــرة	 مــن	 الصــادر	 هـــ	 	1434/11/02 يف	 	34346223
اخلامســة		املتضمــن	املوافقــة	علــى	احلكــم	واهلل	املوفــق.	قاضــي	اســتئناف	
		........................... اســتئناف	 قاضــي	 	، وتوقيعــه	 ختمــه	 	.....................
ختمــه	وتوقيعــه		،	رئيــس	الدائــرة	.....................		ختمــه	وتوقيعــه	.	وصلــى	
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اهلل	وســلم	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	
ـ	 	: وبعــد	 	، اهلل	 رســول	 علــى	 والســالم	 والصــالة	 	، وحــده	 احلمــد	هلل	
فقــد	جــرى	مّنــا	نحــن	قضــاَة	االســتئناف	بالدائــرة	احلقوقيــة	اخلامســة	
علــى	 االطــالُع	 املكرمــة	 مكــة	 مبنطقــة	 االســتئناف	 محكمــة	 يف	
القاضــي	 	 	................... 	/ الشــيخ	 فضيلــة	 مــن	 الصــادر	 احلكــم	 هــذا	
	34254640 بعــدد	 املســجل	 	 املنــورة	 باملدينــة	 العامــة	 احملكمــة	 يف	
وتاريخ1434/6/28هـــ	املتضمــن	دعــوى	/	...................	ضــد	..................	
الغائــب	عــن	مجلــس	احلكــم	،	احملكــوم	فيـــه	مبــا	دون	باطــن	الصــك	،	
وبدراســة	احلكــم	وصـــورة	ضبطـــه	تقــرر	املوافقــة	علــى	احلكــم	والغائــب	
علــى	حجتــه	إذا	حضــر	.	وبــاهلل	التوفيــق،		وصلـــى	اهلل	علـــى	نبينــا	محمــد	

وعلـــى	آلـــه	وصحبـــه	وســلم	.
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:	33286548	تاريُخه:1433/6/8هـ			 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	17043

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
3430181	تاريخه:1434/2/5هـ

إجــارة - عقــد- مطالبــة بفســخ العقــد وإخــالء العقــار لعــدم إلتــزام 
إقــرار املدعــى عليــه بعــدم دفــع األجــرة  املســتأجر بشــروط العقــد - 
املؤجــر  بــإذن  بإصالحــات  بالقيــام  والدفــع   - املســتحقة يف موعدهــا 
عليــه  املدعــى  إلــزام   - املســتحقة  األجــرة  مــن  بحســمها  واملطالبــة 
باإلخــالء وصــرف النظــر عــن طلبــه احلســم لعــدم ثبــوت إذن املؤجــر 

احلســم. علــى 

مــا اســتند اليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة الــواردة 
يف تســبيب احلكــم .

ادعــت	املدعيــة	علــى	املدعــى	عليــه	بأنــه	اســتأجر	منهــا	دورا	ملــدة	ثــالث	
ســنوات	بأجــرة	معلومــة	وقــد	ســدد	املبلــغ	احلــال	إال	أنهــا	تطالبــه	بإخــالء	
الــدور	لعــدم	قيامــه	بســحب	البيــارة	وعــدم	قيامــه	بعمــل	الســراميك	وعــدم	
انتظامــه	بدفــع	األجــرة	يف	وقتهــا	احملــدد	واقتنائــه	احلمــام	والدجــاج	يف	
ســطح	الــدور	وقــد	تــأذت	منــه	وإلزالتــه	احلاجــز	املوضــوع	علــى	النافــذة	
املطلــة	علــى	فنــاء	موكلتــه	-	أقــر	املدعــى	عليــه	بالعقــد	وأنكــر	كل	
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موجبــات	اإلخــالء	وأن	الطيــور	يف	ســطحه	ال	أذى	لهــا	عليهــا	وأنــه	لــم	
يتفــق	معهــا	علــى	وضــع	الســراميك	لكامــل	الــدور	-	قــرر	وكيــل	املدعية	
بأنــه	لــم	يعــد	احلاجــز	كمــا	كان	وأن	الســراميك	كان	لكامــل	الــدور	
وهــو	لــم	يقــم	إال	ببعضــه	-	قــرر	وكيــل	املدعــى	عليــه	بــأن	خســر	مــا	
يقــارب	الثالثــن	ألــف	ريــال	مقابــل	اصالحــات	ويطالــب	بحســمها	مــن	
األجــرة	-	قــرر	وكيــل	املدعيــة	بــأن	هــذه	االصالحــات	لــم	تكــن	بــإذن	
موكلتــه	عــدا	الســراميك	فقــد	حســم	لــه	مــن	األجــرة	ألجلهــا	-	أحضــر	
املدعــي	وكالــة	شــاهدا	شــهد	بأنــه	الــدور	اســتؤجر	عــن	طريقــه	وقــد	
جــرى	تخفيــض	األجــرة	مقابــل	قيــام	املدعــى	عليــه	بعمــل	الســراميك	
والتعتيــق	ويكــون	للمؤجــر	حــق	الفســخ	إذا	تأخــر	عــن	دفــع	األجــرة	-	لــم	
يطعــن	املدعــى	عليــه	بشــهادة	الشــاهد	بشــيء	-	أحضــر	املدعــي	وكالــة	
البينــة	علــى	عدالــة	شــاهده	-	جــرى	ســؤال	وكيــل	املدعــى	عليــه	البينــة	
علــى	دفعــه	بــأن	االصالحــات	كانــت	بــإذن	املدعيــة	فقــرر	بــأال	بينــة	لديــه	
فأفهمــه	بــأن	ملوكلــه	طلــب	ميــن	املدعيــة	إال	أن	وكالتــه	ال	تخولــه	تقريــر	
طلبهــا	مــن	عدمــه	وأن	علــى	موكلــه	احلضــور	أو	احضــار	وكالــة	تخولــه	
طلبهــا	-	جــرى	االطــالع	علــى	وثيقــة	العقــد	وقــد	ظهــر	فيهــا	أن	للمدعيــة	
خيــار	الفســخ	إذا	تأخــر	املســتأجر	عــن	الســداد	أو	ازعــاج	اجليــران	ويف	
مقابــل	 األجــرة	 تخفيــض	 جــرى	 بأنــه	 دون	 العقــد	 مــن	 األميــن	 اجلانــب	
تركيــب	الســراميك	-	أقــر	وكيــل	املدعــى	عليــه	بــأن	موكلــه	تأخــر	
يف	ســداد	األجــرة	-	فبنــاء	علــى	مــا	ســبق	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	ومبــا	أن	
عقــد	اإليجــار	نــص	علــى	فســخ	العقــد	يف	حالــة	التأخــر	يف	تســديد	األجــرة	
وأذى	اجليــران	ومبــا	أن	املدعــى	عليــه	وكالــة	أقــر	بتوقفــه	عــن	دفع	األجرة	
وهــو	مخــول	باإلقــرار	يف	الوكالــة	وألن	املدعــى	عليــه	وكالــة	يشــغل	
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احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	..............	القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	
بالريــاض	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	
املقيــدة	 1431/04/05هـــ	 وتاريــخ	 	17043 برقــم	 بالريــاض	 العامــة	
باحملكمــة	برقــم	3156358	وتاريــخ	1431/04/01هـــ	ففــي	يــوم	الثالثاء	
املوافق1431/08/29هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة	57	:	09	وفيهــا	حضــر	
...............	ســجل	رقــم	....................	بالوكالــة	عــن		.................	مبوجــب	
كتابــة	 مــن	 الصــادرة	 هـــ	 	1428/02/15 يف	 	9861 رقــم	 الوكالــة	
العــدل	الثانيــة	بجنــوب	الريــاض	وحضــر	حلضــوره	................	ســجل	رقــم	
مــن	 املدعــى	عليــه	 اســتأجر	 لقــد	 بقولــه	 األول	 وادعــى	 	.......................

العقــار	حتــى	اآلن	وذكــر	املدعــى	عليــه	أن	عقــد	اإليجــار	ســاٍر	ومبــا	أن	
املدعــى	عليــه	طالــب	بخصــم	اإلصالحــات	مــن	ثمــن	األجــرة	وألنــه	ذكــر	
يف	العقــد	أنــه	جــرى	تخفيــض	األجــرة	مقابــل	تركيــب	الســيراميك	وألن	
املدعــي	وكالــة	أنكــر	موافقــة	موكلتــه	علــى	قيــام	املدعــى	عليــه	أصالــة	
باإلصالحــات	وألن	املدعــى	عليــه	لــم	يحضــر	بينــة	ولــم	يخــول	وكيلــه	
طلــب	اليمــن	ولــم	يحضــر	ليقــرر	هــل	يطلــب	اليمــن	أم	ال	وملصادقــة	
املدعــى	عليــه	علــى	عقــد	اإليجــار	لــذا	فقــد	صــدر	احلكــم	بإلــزام	املدعــى	
عليــه	أصالــة	بإخــالء	العقــار	املســتأجر	وتســليمه	للمدعيــة	أصالــة	عــن	
طريــق	احلقــوق	املدنيــة	وصــرف	النظــر	عــن	طلبــه	خصــم	اإلصالحــات	
التــي	ذكرهــا	مــن	قيمــة	اإليجــار	-	بعــرض	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	
وكالــة	قــرر	عــدم	القناعــة	فأفهــم	بالتعليمــات	-	صــدق	احلكــم	مــن	

محكمــة	االســتئناف.
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...............	بالقــرب	مــن	 الواقعــة	بحــي	 الفلــة	 موكلتــي	دورا	علويــا	يف	
شــارع	........	بتاريــخ	1430/06/01	هـــ	ملــدة	ثــالث	ســنوات	بأجــرة	ســنوية	
ــغ	احلــال	وموكلتــي	 ــال	وقــد	ســدد	املبل قدرهــا	واحــد	وعشــرون	ألــف	ري
تطلــب	إلزامــه	بفســخ	العقــد	وإخــالء	العقــار	وذلــك	إلخاللــه	بشــروط	
العقــد	التاليــة	:	1-	عــدم	ســحب	البيــارة	2-	عــدم	قيامــه	بعمــل	ســيراميك	
لكامــل	الــدور	كمــا	هــو	متفــق	عليــه		3-	عــدم	ســداده	االيجــار	يف	وقتــه	
ــة	وقــد	تــأذت	منــه	موكلتــي	5-	 4-	وجــود	حمــام	ودجــاج	يف	ســطح	الفل
كمــا	أنــه	قــام	بإزالــة	احلاجــز	املوضــوع	علــى	النافــذة	التــي	تطــل	علــى	فنــاء	
تابــع	ملوكلتــي	هكــذا	ادعــى	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	وكالــة	
أجــاب	بقولــه	مــا	ذكــره	املدعــي	وكالــة	يف	دعــواه	كلــه	غيــر	صحيــح	
ــه	 ــى	موكلت ــه	أذى	عل مــا	عــدا	وجــود	احلمــام	والدجــاج	ولكــن	ليــس	في
أمــا	ســحب	البيــارة	فقــد	قمــت	بذلــك	مرتــن	أو	ثــالث	وأمــا	الســيراميك	
فاملتفــق	عليــه	كان	علــى	الصالــة	وقــد	عملــت	وأمــا	احلاجــز	فقــد	كســر	
بســبب	لعــب	األوالد	وقــد	أعدتــه	كمــا	كان	وأنــا	غيــر	مســتعد	بإخــالء	
العقــار	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــي	وكالــة	قــال	مــا	ذكــره	املدعــى	عليــه	
مــن	أنــه	أعــاد	احلاجــز	فصحيــح	ولكنــه	لــم	يعــده	كمــا	كان	ومــا	ذكــره	
مــن	أن	االتفــاق	علــى	الســيراميك	علــى	الصالــة	فقــط	فغيــر	صحيــح	
والصحيــح	أن	املتفــق	عليــه	للــدور	كامــال	وهــو	منصــوص	عليــه	يف	العقــد	
فجــرى	ســؤال	املدعــى	عليــه	هــل	لديــه	بينــة	علــى	أن	املتفــق	عليــه	هــو	
عمــل	الســيراميك	للصالــة	فقــط	فقــال	نعــم	وســوف	أحضرهــا	يف	اجللســة	
القادمــة	وعليــه	رفعــت	اجللســة	وحــدد	لهــا	موعــد	يــوم	الثالثــاء	املوافــق	
1431/11/04	هـــ	الســاعة	09,30	وبــاهلل	التوفيــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	
محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف	1431/08/29	هـــ	احلمــد	هلل	
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وحــده	وبعــد	ففــي	يــوم	الثالثــاء		املوافــق	1431/11/4هـــ	أفتتحــت	اجللســة	
الســاعة	52	:	09		وفيهــا	حضــر	املتداعيــان	ويف	هــذه	اجللســة	قــال	املدعــى	
عليــه	بــأن	الــدور	مت	عمــل	ســراميك	لــه	وأطلــب	خــروج	جلنــه	عليــه	وعليــه	
فقــد	رفعــت	اجللســة	للكتابــة	لهيئــة	النظــر	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	
علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1431/11/4هـــ	
احلمد	هلل	وحده	وبعد	ففي	يوم	االربعاء	املوافق	1432/9/10هـ	أفتتحت	
اجللســة	الســاعة	15	:	01		وفيهــا	حضــر	املدعــي	وكالــة	وحضــر	حلضــوره	
	.......................... عــن	 وكيــاًل	 	.................... رقــم	 ســجل	 	...................
مبوجــب	الوكالــة	رقــم	76581	يف	1432/9/8هـــ	الصــادرة	مــن	كتابــة	
العــدل	الثانيــة	بجنــوب	الريــاض	وفيهــا	وردنــا	قــرار	هيئــة	اخلبــراء	رقــم	
ــى	محــل	 1/633	وتاريــخ	1432/5/2هـــ	واملتضمــن	فقــد	مت	الوقــوف	عل
النــزاع	بحضــور	الطرفــن	وهــو	عبــارة	عــن	دور	ثانــي	يف	فلــة	املدعيــة	
وقــد	قــام	املدعــى	عليــه	بوضــع	بــالط	ســيراميك	لكامــل	الــدور	ماعــدا	
غرفتــن	وممــر	بينهمــا	حيــث	أن	بهــا	فرشــة	أرضيــة	ونقــدر	أن	الــذي	وضــع	
الســيراميك	فيــه	يعــادل	ثالثــة	أربــاع	مســاحة	الــدور	هــذا	مالدينــا	أ	.	هـــ		
ويف	هــذه	اجللســة	قــال	املدعــى	عليــه	وكالــة	إن	التهميــش	املوضــوع	علــى	
عقــد	اإليجــار	واخلــاص	بالســيراميك	لــم	يكــن	مبوافقــة	موكلــي	كمــا	
أن	موكلــي	قــد	عمــل	إصالحــات	يف	الــدور	كلفــت	ثالثــن	ألــف	يطلــب	
خصمهــا	مــن	اإليجــار	فجــرى	ســؤاله	عــن	نــوع	اإلصالحــات	وهــل	كانــت	
بإتفــاق	مــع	املدعــي	فقــال	ســوف	أســأل	موكلــي	ورفعــت	اجللســة	وحــدد	
لهــا	موعــد	يــوم	االثنــن	املوافــق	1432/11/19هـــ	الســاعة	9.30	وبــاهلل	
التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	

حــرر	يف	1432/9/10هـــ	
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هـــ	 املوافــق	1432/11/19	 االثنــن	 يــوم	 ففــي	 وبعــد	 احلمــد	هلل	وحــده	
افتتحــت	اجللســة	الســاعة	35	:	09	وفيهــا	حضــر	املتداعيــان	ويف	هــذه	
اجللســة	جــرى	ســؤال	املدعــى	عليــه	وكالــة	عمــا	طلــب	فيــه	اإلمهــال	
باجللســة	 فضيلتكــم	 طلــب	 إلــي	 إشــارة	 نصهــا	 هــذا	 مذكــرة	 فقــدم	
الســابقة	حتديــد	أعمــال	اإلصالحــات	التــي	قــام	بهــا	موكلنــا	املدعــى	
عليــه	/	.................	بعقــار	املدعيــة	/	..................	ويطلــب	إلــزام	املدعيــة	
ــك	األعمــال	هــي	 ــي	أن	تل ــك	األعمــال	فقــد	أفادنــي	موكل بتكاليــف	تل
كاآلتــي	:	إصالحــات	احلمــام	اخلــاص	بالقســم	الصغيــر	بتكلفــة	350	
ريــال	وفتــح	بــاب	خارجــي	مــع	شــراء	البــاب	وتركيبــه	بتكلفــة	500	
عــازل	 وبــاب	 ريــال	 	220 بالنســاء	 اخلــاص	 للقســم	 قاطــع	 وبــاب	 ريــال	
لغــرف	النــوم	220	ريــال	وأجــرة	تركيــب	األبــواب	املشــار	إليهــا	وإصــالح	
تلفيــات	األبــواب	القدميــة	بتكلفــة	400	ريــال	وتركيــب	مجلــى	إيطالــي	
370	ريــال	وتعتيــق	الســيب	املوصــل	بــن	قســم	الرجــال	والنســاء	ســعر	
املتــر	10	ريــال	الكميــة	وتعتيــق	مقلــط	الرجــال	مــع	بويــة	الســقف	ســعر	
املتــر	10	ريــال	بتكلفــة	إجماليــة	وشــراء	ســيراميك	ســعر	املتــر	14	ريــال	
إجمالــي	وتركيــب	الســيراميك	ســعر	تركيــب	املتــر	10	ريــال	إجمالــي	
وعــدد	متــر	نعلــه	ســعر	املتــر	5	ريــال	+	تركيــب	2	ريــال	للمتــر	ليكــون	
إجمالــي	مــا	تكلفــه	موكلــي	ويطلــب	إلــزام	املدعيــة	بــه	مــا	تقــرره	اللجنــة	
املختصــة	إضافــة	إلــى	ذلــك	تقديــر	أجــرة	الســيارة	تقديــر	أجــرة	ملوكلــي	
عــن	قيامــه	بتلــك	األعمــال	و	وقوفــه	مــع	العمــال	وإحضــار	األغــراض	علمــًا	
أن	جميــع	تلــك	اإلصالحــات	متــت	مبعرفــة	املدعيــة	يثبــت	ذلــك	العقــد	
املوقــع	مــن	الطرفــن	نطلــب	مــن	فضيلتكــم	إحالتهــا	إلــي	هيئــة	اخلبــراء	
مــا	 قــال	 وكالــة	 املدعــي	 علــى	 وبعرضهــا	 ا.هـــ	 اإلصالحــات	 لتقديــر	
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ذكــره	املدعــى	عليــه	مــن	إصــالح	احلمــام	وتلفيــات	األبــواب	القدميــة	فأنــا	
مــن	قــام	بذلــك	وأمــا	بخصــوص	فتــح	البــاب	اخلارجــي	وبــاب	قاطــع	لقســم	
ــى	فجميعهــا	 ــوم	وأجــرة	تركيبهــا	واملجل ــاب	عــازل	لغــرف	الن النســاء	وب
لــم	نــأذن	لــه	فيهــا	وأمــا	بخصــوص	التعتيــق	والســيراميك	فقــد	اســتعد	
هــو	بذلــك	عنــد	اســتئجاره	للــدور	وقــد	أنقــص	يف	أجــرة	الــدور	مقابــل	
ذلــك	هكــذا	ذكــر	وبعرضــه	علــى	املدعــى	عليــه	وكالــة	قــال	الصحيــح	
مــا	ذكرتــه	ولــدي	البينــة	عليــه	وســوف	أحضرهــا	يف	اجللســة	القادمــة	
وبســؤال	املدعــي	هــل	لديــه	بينــة	علــى	دفعــه	قــال	نعــم	وســوف	أحضرهــا	
يف	اجللســة	القادمــة	وعليــه	رفعــت	اجللســة	وحــدد	لهــا	موعــد	يــوم	االربعــاء	
1432/1/19هـــ	وبــاهلل	التوفيــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	

وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف	1432/11/19	هـــ	
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ففــي	يــوم	األربعــاء		املوافــق	1433/01/19	هـــ	
وفيهــا	 املتداعيــان	 وفيهــا	حضــر	 	 	08 	: 	40 الســاعة	 اجللســة	 افتتحــت	
أحضــر	املدعــي	وكالــة	شــاهدا	هــو	.................	ســجل	رقــم	..................	
ــذي	 ــة	وال ــة	قراب ــاض	وال	يوجــد	صل ــود	يف	1383هـــ	ويســكن	الري واملول
شــهد	بقولــه	إننــي	صاحــب	املكتــب	العقــاري	الــذي	مت	اســتئجار	الــدور	
عــن	طريقــه	وقــد	حصــل	االتفــاق	بينهــم	عنــد	االســتئجار	بأن	يتــم	تخفيض	
مقــدار	األجــرة	إلــى	واحــد	وعشــرين	ألــف	ريــال	ســنويا	ملــدة	ثــالث	ســنوات	
مقابــل	قيــام	املســتأجر	بأعمــال	الســيراميك	والتعتيــق	ويكــون	للمؤجــر	
ــد	تأخــر	املســتأجر	يف	دفــع	األجــرة	هكــذا	شــهد	 حــق	فســخ	العقــد	عن
وبســؤال	املدعــي	هــل	لديــه	زيــادة	بينــة	قــال	ال	يوجــد	لــدي	بينــة	هكــذا	
ذكــر	فجــرى	عــرض	الشــاهد	علــى	املدعــى	عليــه	وكالــة	فقــال	ال	أقــول	
فيــه	شــيئا	فطلبــت	مــن	املدعــي	تزكيــة	شــاهدة	فاســتعد	بذلــك	ورفعــت	
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اجللســة	وحــدد	لهــا	موعــد	يف	يــوم	األربعــاء	1433/3/9هـــ	الســاعة	09.15	
وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	

وســلم	.	حــرر	يف		1433/01/19	هـــ	
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ففــي	يــوم	األربعــاء	املوافــق	1433/03/09	هـــ	
افتتحــت	اجللســة	الســاعة	50	:	09		وفيهــا	حضــر	املتداعيــان	وأحضــر	
ــة	لشــاهده	وهمــا	...................	مصــري	اجلنســية	 ــة	تزكي املدعــي	وكال
يحمــل	إقامــة	رقــم	……………	و	...............	مصــري	اجلنســية	يحمــل	
إقامــة	رقــم	.................	وقــد	شــهدا	بعدالــة	الشــاهد	وبســؤال	املتداعيــن	
هــل	لديهمــا	مــا	يرغبــان	يف	إضافتــه	قــال	املدعــى	عليــه	وكالــة	ال	وقــال	
املدعــي	وكالــة	نعــم	أرغــب	إفهــام	املدعــى	عليــه	وكالــة	بــأن	موكلتــي	ال	
ترغــب	يف	جتديــد	العقــد	الــذي	ينتهــي	يف	1433/05/30	هـــ	مــع	مطالبتنا	
باإلخــالء	قبــل	هــذه	املــدة	فجــرى	إفهــام	املدعــى	عليــه	وكالــة	بذلــك	
إلبــالغ	موكلــه	بــه	عنــد	ذلــك	جــرى	إفهــام	املتداعيــن	بأنــه	قــد	مت	إقفــال	
بــاب	املرافعــة	ورفعــت	اجللســة	لذلــك	وحــدد	لهــا	موعــد	يــوم	األربعــاء	
ــى	اهلل	 ــق	،	وصل ــاهلل	التوفي املوافــق	1433/3/30هـــ	الســاعة	09.15	وب
علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف	1433/03/09	هـــ	
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ففــي	يــوم		األربعــاء	املوافــق	1433/03/30	هـــ	
افتتحــت	اجللســة	الســاعة	17	:	09		وفيهــا	حضــر	املتداعيــان	وكالــة	
ويف	هــذه	اجللســة	جــرى	ســؤال	املدعــى	عليــه	وكالــة	هــل	لــدى	موكلــه	
بينــة	علــى	أن	اإلصالحــات	كانــت	بــإذن	مــن	املدعيــة	فقــال	ال	يوجــد	
بينــة	ســوى	التذييــل	الــذي	علــى	عقــد	اإليجــار	والــذي	ســبق	أن	ذكــره	
املدعــي	وكالــة	عنــد	ذلــك	أفهمتــه	أن	ملوكلــه	ميــن	املدعيــة	وباالطــالع	
علــى	وكالتــه	وجدتهــا	ال	تخولــه	اجلــواب	عــن	ذلــك	فأفهمتــه	بأنــه	البــد	
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مــن	إضافــة	طلــب	اليمــن	و	ردهــا	يف	الوكالــة	أو	حضــور	موكلــه	وعليــه	
رفعــت	اجللســة	وحــدد	لهــا	موعــد	يــوم	األربعــاء	املوافــق	1433/06/04	هـــ	
الســاعة	09.30	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	

آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1433/03/30	هـــ	
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	...................			القاضــي	يف	احملكمــة	
العامــة	بالريــاض	خلــف	الشــيخ	..................	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	
	17043 برقــم	 بالريــاض	 العامــة	 احملكمــة	 رئيــس	 فضيلــة	 مــن	 لنــا	
وتاريــخ	1431/04/05	هـــ		املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	3156358	وتاريــخ	
1431/04/01	هـــ		ففــي	يــوم		األربعــاء	املوافق1433/06/04	هـ	افتتحت	
اجللســة	الســاعة	44	:	09		وفيهــا	حضــر	املدعــي	وكالــة	واملدعــى	عليــه	
وكالــة	....................	املذكوريــن	أعــاله	وبســؤال	املدعــى	عليــه	وكالــة	
عمــا	طلــب	منــه	يف	اجللســة	املاضيــة	قــال	إن	موكلــي	غيــر	موجــود	يف	
الريــاض	وهــو	مجــاز	مــن	عملــه	وقــد	أخبرنــي	بأنــه	يطلــب	منكــم	احلكــم	
يف	القضيــة	أو	حتديــد	جلســة	أخــرى	ليحضــر	فيهــا	ويقــرر	مــا	لديــه	وقــد	
أبــرز	املدعــي	وكالــة	نســخة	كربونيــة	لعقــد	إيجــار	صــادر	مــن	مكتــب	
...	للعقــارات	برقــم	144	يف	1430/6/1هـــ	اســتئجار	املدعــى	عليــه	أصالــة	
دور	علوي	عوائل	يقع	يف	حي	............	الغربي	بأجرة	سنوية	قدرها	واحد	
وعشــرون	ألــف	ريــال	ملــدة	ثــالث	ســنوات	طريقــة	الدفــع	دفعــة	كل	ســتة	
أشــهر	وقدرهــا	عشــرة	آالف	وخمســمائة	ريــال	ثــم	ذكــرت	شــروط	العقــد	
و	جــاء	يف	فقــرة	املالحظــة	مــا	نصــه	يحــق	للمالــك	فســخ	العقــد	وخــروج	
املســتأجر	يف	حالــة	التأخيــر	عــن	تســديد	اإليجــار	أو	إزعــاج	اجليــران	ويف	
اجلانــب	األميــن	مــن	العقــد	كتــب	مــا	نصــه	مت	تنزيــل	اإليجــار	مببلــغ	قــدره	
واحــد	وعشــرون	ألــف	ريــال	ســنوي	مقابــل	تركيــب	الســيراميك	للــدور	
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العلــوي	ويف	اجلانــب	األيســر	منــه	عبــارة	نصها	ســباكة	احلمامات	واملطبخ	
والكهربــاء	علــى	املالــك	كذلــك	جــاء	يف	الفقــرة	العاشــرة	مــن	الشــروط	
يف	حالــة	تأخــر	املســتأجر	عــن	دفــع	الدفعــة	املســتحقة	يحــق	للمالــك	فســخ	
العقــد	وخروجــه	عــن	طريــق	اجلهــات	املختصــة	ثــم	يف	أســفل	العقــد	توقيــع	
ــه	 ــه	ابن منســوب	للطــرف	األول	..............	والطــرف	الثانــي	................	عن
..............	وختــم	املكتــب.	وبعــرض	هــذا	العقــد	علــى	املدعى	عليه	وكالة	
قــال	هــذا	هــو	العقــد	بــن	موكلــي	واملدعــي	أصالــة	وقــال	املدعــي	وكالــة	
إن	املدعــى	عليــه	أصالــة	لــم	يســدد	اإليجــار	مــن	1431/12/1هـــ	حتــى	
اآلن	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	وكالــة	قــال	نعــم	إن	موكلــي	لــم	
يدفــع	األجــرة	مــن	1431/12/1هـــ	علمــا	أن	موكلــي	الزال	يشــغل	العقــار		
وعقــد	اإليجــار	كان	ســاريا	فبنــاءا	علــى	مــا	ســبق	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	
ومبــا	أن	عقــد	اإليجــار	املشــار	إليــه	أعــاله	نــص	علــى	فســخ	العقــد	يف	حالــة	
التأخــر	يف	تســديد	األجــرة	و	أذى	اجليــران	ومبــا	أن	املدعــى	عليــه	وكالــة	
أقــر	بعــدم	دفــع	موكلــه	األجــرة	مــن	تاريــخ	1431/12/1هـــ	وهــو	مخــول	
العقــار	 يشــغل	 عليــه	وكالــة	 املدعــى	 أن	 ومبــا	 الوكالــة	 باإلقــرار	يف	
حتــى	اآلن	وذكــر	املدعــى	عليــه	أن	عقــد	اإليجــار	ســاٍر	ومبــا	أن	املدعــى	
عليــه	طالــب	بخصــم	اإلصالحــات	مــن	قيمــة	األجــرة	ومبــا	أنــه	ذكــر	يف	
العقــد	أنــه	جــرى	تخفيــض	األجــرة	مقابــل	تركيــب	الســيراميك	ومبــا	أن	
املدعــي	وكالــة	أنكــر	موافقــة	موكلتــه	علــى	قيــام	املدعــى	عليــه	أصالــة	
باإلصالحــات	ومبــا	أن	املدعــى	عليــه	لــم	يحضــر	بينــة	ولــم	يخــول	وكيلــه	
طلــب	اليمــن	ولــم	يحضــر	ليقرر	هل	يطلب	اليمن	أم	ال	وملصادقة	املدعى	
عليــه	علــى	عقــد	اإليجــار	لــذا	فقــد	ألزمــت	املدعــى	عليــه	أصالــة	بإخــالء	
العقــار	املســتأجر	وتســليمه	للمدعيــة	أصالــة	عــن	طريــق	احلقــوق	املدنيــة	



110

وصرفــت	النظــر	عــن	طلبــه	خصــم	اإلصالحــات	التــي	ذكرهــا	مــن	قيمــة	
اإليجــار	وبعــرض	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	قــرر	عــدم	القناعــة	وطلــب	
االســتئناف	بالئحــة	اعتراضيــة	فجــرى	إفهامــه	مبراجعــة	احملكمــة	يــوم	
األحــد	1433/6/8هـــ	الســتالم	نســخة	مــن	احلكــم	وتقــدمي	اعتراضــه	
عليــه	خــالل	ثالثــن	يومــا	مــن	تاريــخ	اســتالمها	وأنــه	إذا	انتهــت	املــدة	ولــم	
يقــدم	اعتراضــه	خاللهــا		ســقط	حقــه	يف	االســتئناف	واكتســب	احلكــم	
القطعيــة	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	

وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1433/06/04	هـــ	
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ففــي	هــذا	اليــوم	األربعــاء	املوافــق	1434/3/25هـــ	
املعاملــة	 وردت	 وقــد	 وكالــة	 املدعــي	 حضــر	 وفيهــا	 اجللســة	 فتحــت	
يف	 	3430181 رقــم	 القــرار	 بهــا	 مرفقــا	 االســتئناف	 محكمــة	 مــن	
1434/2/5هـــ	املــدون	علــى	ظهــر	الصــك	املتضمــن	أنــه	لــم	يظهــر	مــا	
يوجــب	االعتــراض	علــى	احلكــم	مــع	تنبيــه	فضيلتــه	بإفهــام	املدعــي	بــأن	
لــه	حــق	املطالبــة	فيمــا	ورد	يف	الئحتــه	االعتراضيــة	زائــدا	علــى	اإلخــالء	
واهلل	املوفــق	وحتــى	ال	يخفــى	جــرى	إحلاقــه	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	
علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/03/25	هـ	
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فقــد	اطلعنــا	نحــن	قضــاة	الدائــرة	اخلامســة	لتمييــز	
املعاملــة	 علــى	 بالريــاض	 االســتئناف	 مبحكمــة	 احلقوقيــة	 القضايــا	
ــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	بالريــاض	املســاعد	برقــم	 الــواردة	مــن	فضيل
3156358	وتاريــخ	1433/12/21هـــ	املرفــق	بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	
برقــم	 املســجل	 الشــيخ/.....................	 باحملكمــة	 القاضــي	 فضيلــه	
بدعــوى/...................	 اخلــاص	 1433/6/8هـــ	 وتاريــخ	 	33286548
وكالــة	ضــد/..............	بشــأن	خــالف	يف	عقــار	علــى	الصفــة	املوضحــة	
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الصــك	 يف	 موضــح	 هــو	 كمــا	 فضيلتــه	 حكــم	 واملتضمــن	 بالصــك	
وبدراســة	الصــك	وصــورة	ضبطــه	والالئحــة	االعتراضيــة	وأوراق	املعاملــة	
لــم	يظهــر	مايوجــب	االعتــراض	علــى	احلكــم	مــع	تنبيــه	فضيلتــه	بــا	فهــام	
املدعــي	بــأن	لــه	حــق	املطالبــة	فيمــا	ورد	يف	الئحتــه	االعتراضيــة	زائــدا	
علــى	اإلخــالء.	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وآلــه	وصحبــه	

وســلم.
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:33457134			تاريُخه:1434/11/7هـ	 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	32503		

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	
:34207938		تاريخه:	1434/5/7هـ

  اجــارة - عقــد- دفــع قيمــة باقــي أجــرة عــن تضامنــًا - البينــة ســند 
صــرف واقــرار -إقــرار أحــد الشــركاء بالدعــوى - نكــول املدعــى عليــه 
لهمــا  و  بالســداد  متضامنــن  عليهمــا  احلكــم   - اليمــن  عــن  األول 
الرجــوع علــى بقيــة الشــركاء- رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف لتعــذر 

تبليــغ املدعــى عليــه .

مــا اســتند اليــه القاضــي مــن املبــادئ العامــة وقواعــد العدالــة الــواردة 
يف تســبيب احلكــم .

منــه	 اســتأجرا	 بأنهمــا	 عليهمــا	 املدعــى	 ضــد	 بدعــوى	 املدعــي	 ادعــى	
ثــالث	قالبيــات	بأجــرة	معلومــة	وبقــي	يف	ذمتهمــا	مبلغــا	وطلــب	إلزامهمــا	
لــم	يحضــرا	-	جــرى	 بدفعــة-	جــرى	تبليــغ	املدعــى	عليهمــا	إال	أنهمــا	
ســؤاله	عــن	البينــة	فقــرر	بــأال	بينــة	لديــه	ســوى	ســند	صــرف	وإقــرار	
موقعــان	مــن	املدعــى	عليهمــا	-	حضــر	وكيــل	ألحــد	املدعــى	عليهمــا	
إال	أنــه	ظهــر	بــأن	وكالتــه	ال	تخولــه	إال	بالترافــع	عــن	القضايــا	التــي	
أوقــف	ألجلهــا	وهــو	لــم	يوقــف	ألجــل	القضيــة	فأفهــم	بــأن		عليــه	إحضــار	
ــه	ميــن	 ــأن	ل ــه	-	جــرى	إفهــام	املدعــي	ب ــة	تخــول	أو	يحضــر	موكل وكال



113

يف	 القاضــي	 	 	 	.......................... أنــا	 فلــدي	 وبعــد	 وحــده	 هلل	 احلمــد	 	
ــوم		الســبت	املوافــق1433/05/01	 احملكمــة	العامــة	بالريــاض		ففــي	ي
ــم	 ــي	رقــم	.....................	ول هـــ	حضــر	.....................	حامــل	الســجل	املدن
يحضــر	املدعــى	عليهمــا	وقــد	جــرى	تبليــغ	املدعــى	عليــه	......................	
فنزولــي	اجلنســية	مبوجــب	اإلقامــة	رقــم	.....................	مبوعد	هذه	اجللســة	
لشــخصه	عــن	طريقــي	كمــا	جــرى	تبليــغ	املدعــى	عليــه	........................	
مبوعــد	 لشــخصه	 رقــم	…………………..	 املدنــي	 الســجل	 حامــل	
اجللســة	احملــددة	يــوم	1431/11/26هـــ	عــن	طريــق	مرجعــه	...	مبوجــب	
اخلطــاب	رقــم	31/4638/148/519	يف	1430/12/21هـــ	كمــا	جــرى	
عــن	 لشــخصه	 1432/4/11هـــ	 يــوم	 احملــددة	 اجللســة	 مبوعــد	 تبليغــه	

املدعــى	عليهمــا	فقــرر	بأنــه	يطلــب	ميينهمــا	-	حضــر	أحــد	املدعــى	عليهمــا	
فأفهــم	بــأن	إن	لــم	يحضــر	فســيعد	نــاكال	ويحكــم	عليــه	-	يف	جلســة	
ــا	 ــاكال	وإمن ــه	ســيعد	ن ــذي	أفهــم	بأن ــه	ال ــم	يحضــر	املدعــى	علي أخــرى	ل
حضــر	اآلخــر	وأقــر	بأنــه	وأربعــة	شــركاء	معــه	اســتأجروا	مــن	املدعــي	
ودفــع	بــأن	املدعــى	عليــه	املتخلــف	هــو	املســؤول	عــن	ســداد	الديــون		-	
عليــه	وإلقــرار	املدعــى	عليــه	اآلخــر	واعتبــار	املدعــى	عليــه	األول	نــاكال	
عــن	اليمــن	ومبــا	أن	الشــركاء	يعتبــرون	متضامنــن	يف	ســداد	الديــون	
لــذا	فقــد	حكمــت	الدائــرة	علــى	املدعــى	عليهمــا	بــأن	يســلما	للمدعــي	
متضامنــن	املبلــغ	املدعــى	بــه	ولهمــا	الرجــوع	علــى	بقيــة	الشــركاء	يف	
ــه	-	صــدق	احلكــم	مــن	 ــغ	احملكــوم	ب ــه	مــن	املبل نصيبهــم	فيمــا	يدفعان

محكمــة	االســتئناف.
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يف	 	20/6/1291/19 رقــم	 اخلطــاب	 مبوجــب	 	... حــي	 شــرطة	 طريــق	
ــه	...............	يف	اجللســتن	لــذا	 ــم	يحضــر	املدعــى	علي 1431/12/1هـــ	ول
قــررت	ســماع	الدعــوى	غيابيــا	وقــد	ادعــى	املدعــي	قائــال	يف	دعــواه:	
ــة	 ــات	بأجــرة	قدرهــا	مائ ــى	املدعــى	عليهمــا	ثــالث	قالبي لقــد	أجــرت	عل
ألفــا	 ثمانــن	 منهــا	 ســددا	 ريــاالت	 وســبعة	 وثالثمائــة	 آالف	 وخمســة	
وثمامنائــة	وخمســة	وتســعن	ريــاال	وبقــي	يف	ذمتهمــا	أربعــة	وعشــرون	ألفــا	
وأربعمائــة	واثنــا	عشــر	ريــاال	وأطلــب	إلــزام	املدعــى	عليهمــا	بــأن	يســلما	
هــذا	املبلــغ	لــي	هــذه	دعــواي.	فســألت	املدعــي	هــل	لديــه	بينــة	علــى	دعــواه	
فقــال:	لــدي	ســند	صــرف	وإقــرار	موقعــان	مــن	املدعــى	عليــه	...	ثــم	أبــرز	
املدعــي	ســند	صــرف	علــى	مطبوعــات	...........	وشــركائه	برقــم	140	
وباطالعــي	عليهــا	وجدتــه	يتضمــن	مــا	نصــه:	)اصرفــوا	إلــى	املكــرم	...	
مبلــغ	قــدره	خمســة	آالف	ريــال	نقــدا	وذلــك	مقابــل	جــزء	مــن	ســداد	باقــي	
إيجــار	قالبيــات	والباقــي	24412	ريــال	احملاســب	توقيعــه	املديــر	توقيعــه(	
ــى	مطبوعــات	كســارة	.........	وشــركائه	 ــا	عل ــرز	إقــرارا	مكتوب ــم	أب ث
وباطالعــي	عليــه	وجــدت	فيــه	مــا	نصــه:	)إشــارة	إلــى	املبلــغ	املســتحق	
للســيد	..............	وقــدره	أربعــة	وعشــرون	ألــف	وأربعمائــة	واثنــي	عشــر	
ريــال	فقــط	مت	االتفــاق	علــى	ســداد	املبلــغ	علــى	دفعــات	اعتبــارا	مــن	يــوم	
الســبت	املوافــق	2010/6/12م	مبعــدل	خمســة	آالف	ريــال	لــكل	دفعــة	
على	أن	يتم	اســتالمها	من	مكتب	احملاســب	يف	موعدها	توقيع	أبو	ســند	
توقيعــه(	ويف	هــذه	اجللســة	حضــر	...................	حامــل	الســجل	املدنــي	رقــم	
................	وقــال	إننــي	وكيــل	للمدعــى	عليــه	................	وســوف	أحضــر	
الوكالــة	يف	اجللســة	القادمــة.	ويف	يــوم		األحــد	املوافــق1433/05/02	
هـــ	حضــر	املدعــي	كمــا	حضــر	..........................حامــل	الســجل	املدنــي	
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رقــم	………………	بالوكالــة	عــن	........................	فنزولــي	اجلنســية	
مــن	 الصــادرة	 الوكالــة	 مبوجــب	 	................. رقــم	 اإلقامــة	 مبوجــب	
برقــم	1438	يف	 الداخليــة	 وزارة	 بالعمــل	يف	 املكلــف	 العــدل	 كاتــب	
واملخاصمــة	يف	 واملدافعــة	 املرافعــة	 حــق	 تخولــه	 والتــي	 1432/9/3هـــ	
الدعــاوى	املقامــة	منــه	أو	ضــده	يف	القضايــا	املوقــوف	مــن	أجلهــا	ولــه	
حــق	ســماع	الدعــاوى	والــرد	عليهــا	وتقــدمي	البينــة	واإلقــرار	واإلنــكار	
والصلــح	وقبــول	احلكــم	أو	االعتــراض	عليــه	وطلــب	متييــزه	واالســتئناف	
واالســتالم	والتســليم	ومبــا	أن	هــذه	القضيــة	لــم	يوقــف	املدعــى	عليــه	مــن	
أجلهــا	لــذا	طلبــت	مــن	املدعــى	عليــه	وكالــة	إحضــار	وكالــة	جديــدة	
مــن	املدعــى	عليــه.	ويف	يــوم		األحــد	املوافــق1433/05/16	هـــ	حضــر	
املدعــي	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليهمــا	فســألت	املدعــي	هــل	لديــه	بينــة	
ولــدي	كشــف	 مــا	قدمتــه	ســابقا	 إال	 لــدي	 ليــس	 فقــال	 دعــواه	 علــى	
عليــه	توقيــع	مــن	محاســب	املدعــى	عليهمــا	دون	اســمه	فأفهمتــه	أنــه	لــه	
ــب	أميانهمــا	فقــررت	 ــى	نفــي	دعــواه	فقــال:	أطل أميــان	املدعــى	عليهمــا	عل
الكتابــة	للمدعــى	عليهمــا	بتوجــه	اليمــن	عليهمــا	وأنهمــا	إن	حضــرا	
ألدائهــا	يف	اجللســة	القادمــة	وإال	اعتبرتهمــا	ناكلــن	عنهــا	وحكمــت	
عليهمــا	فرفعــت	اجللســة	لذلــك.	ويف	يــوم		األحــد	املوافــق1433/07/06	
هـــ	حضــر	املدعــى	عليــه	......................	فنزولــي	اجلنســية	مبوجــب	اإلقامــة	
رقــم	...............	فأفهمتــه	بتوجــه	اليمــن	عليــه	وأنــه	إن	حضــر	ألدائهــا	يف	
اجللســة	القادمــة	يــوم	اإلثنــن	املوافــق	1433/11/15	الســاعة	التاســعة	
والنصــف	وإال	اعتبرتــه	نــاكال	عــن	اليمــن	وحكمــت	عليــه.	فرفعــت	
اجللســة	لذلــك.	ويف	يــوم		اإلثنــن	املوافق1433/11/15هـــ	حضــر	املدعــي	
ــي	رقــم	...................	 ــه	.......................	حامــل	الســجل	املدن واملدعــى	علي
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ــه	نــاكال	 ــذا	فقــد	اعتبرت ــه	..........................	ل ــم	يحضــر	املدعــى	علي ول
عــن	اليمــن	كمــا	طلبــت	مــن	املدعــى	عليــه	...................	اجلــواب	عــن	
الدعــوى	فأجــاب	قائــال	:	لقــد	اســتأجرت	مــن	.....................	كســارة	
ونحــن	أربعــة	شــركاء	يف	االســتفادة	مــن	الكســارة	أنــا	واملدعــى	عليــه	
.................	و..........................	والــذي	يديــر	الكســارة	هــو	املدعــى	عليــه	
..............	وهــو	الــذي	وقــع	العقــد	مــع	املدعــي	وهــو	الــذي	يســتلم	دخــل	
الكســارة	وهــو	املســؤول	عــن	تســديد	الديــون	التــي	علــى	الكســارة	
ألفــا	وأربــع	مائــة	 ومــن	ضمنهــا	ديــن	املدعــي	وقــدره	أربعــة	وعشــرون	
واثنــى	عشــر	ريــاال	هكــذا	أجــاب	،	فبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	
وإجابــة	املدعــى	عليــه	.............	واعتبــار	املدعــى	عليــه	...............	نــاكال	
عــن	اليمــن	ومبــا	أن	الشــركاء	يعتبــرون	متضامنــون	يف	ســداد	الديــون	
لــذا	فقــد	حكمــت	علــى	املدعــى	عليهمــا	.............	و.......................	بــأن	
يســلما	للمدعــي	متضامنــن	أربعــة	وعشــرين	ألفــا	وأربــع	مائة	واثنى	عشــر	
ــه	 ــة	الشــركاء	يف	نصيبهــم	فيمــا	يدفعان ــى	بقي ــاال	ولهمــا	الرجــوع	عل ري
مــن	املبلــغ	احملكــوم	بــه	،	وبعــرض	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	...............	
ــه	وقــررت	تســليمه	 ــه	لطلب ــب	االســتئناف	فأجبت قــرر	عــدم	القناعــة	وطل
صــورة	مــن	صــك	احلكــم	حــاال	لتقــدمي	اعتراضــه	عليــه	خــالل	مــدة	ال	
تتجــاوز	ثالثــن	يومــا	فــإن	تأخــر	عــن	ذلــك	ســقط	حقــه	يف	تقــدمي	الالئحــة	
االعتراضيــة	واكتســب	احلكــم	القطعيــة	يف	حقــه	كمــا	قــررت	تبليــغ	
املدعــى	عليــه	.................	باحلكــم	وإفهامــه	أن	لــه	حــق	اإلعتــراض	عليــه	
خــالل	مــدة	ال	تتجــاوز	ثالثــن	يومــا	مــن	تاريــخ	تبليغــه	باحلكــم	فــإن	تأخــر	
عــن	ذلــك	ســقط	حقــه	يف	تقــدمي	الالئحــة	االعتراضيــة	واكتســب	احلكــم	
القطعيــة،	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	
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وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1433/11/15	هـــ.	
هـــ	 املوافــق1434/04/01	 اإلثنــن	 	 يــوم	 ففــي	 وبعــد	 احلمــد	هلل	وحــده	
افتتحــت	اجللســة	وقــد	عــادت	املعاملــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	وبرفقهــا	
القــرار	رقــم	34166627	يف	1434/3/21هـــ	وقــد	جــاء	فيهــا	مــا	نصــه	:	
لوحــظ	مــا	يلــي	:	1-	لــم	يــدون	فضيلتــه	اســم	املدعــي	وهويتــه	والبــد	منــه	
.	2-	ورد	يف	الصــك	وصورتــه	ضبطــه	يف	جلســة	األحــد	1433/7/6هـــ	
أنــه	حضــر	املدعــى	عليــه	.....................	وأفهمــه	فضيلتــه	بتوجــه	اليمــن	
إجابتــه	عليهــا	 املدعــي	ألخــذ	 يعــرض	عليــه	دعــوى	 لــم	 أنــه	 مــع	 عليــه	
وال	بــد	منــه	.	3-	تبليــغ	احلكــم	للمدعــى	عليــه	.................	ناقــص	إذ	
ــه	أ.هـــ	 ــة	باســتالمه	نســخة	احلكــم	مــن	عدمــه	وال	بــد	من ــم	تــرد	اإلجاب ل
وجوابــا	علــى	املالحظــة	األولــى	أقــول	جــرى	إحلــاق	اســم	املدعــي	ورقــم	
ســجله	املدنــي	علــى	الصــك	وســجله	والضبــط	،	وجوابــا	علــى	املالحظــة	
الثانيــة	أقــول	:	إن	املدعــى	عليــه	...............	حضــر	يف	يــوم	األحــد	املوافــق	
1433/7/6هـــ	ولــم	يكــن	محــددا	موعــد	جلســة	لهــذه	القضيــة	يف	ذلــك	
اليــوم	فأفهــم	مبوعــد	اجللســة	واملقصــود	مــن	حتديدهــا	ولــم	اســمع	منــه	
اجلــواب	علــى	الدعــوى	لعــدم	حضــور	املدعــي	ثــم	لــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	
بعــد	ذلــك	وجوابــا	علــى	املالحظــة	الثالثــة	أقــول	:	إنــه	تعــذر	تبليــغ	املدعــى	
عليــه	.................	باحلكــم	ولــم	تردنــا	إفــادة	مــن	شــرطة	اخلليــج	،	وقــررت	
إعــادة	املعاملــة	حملكمــة	االســتئناف	،	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلى	اهلل	على	
نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف1434/04/01هـــ	احلمــد	
ــاء	املوافــق	1434/05/22هـــ	افتتحــت	 ــوم	األربع هلل	وحــده	وبعــد	ففــي	ي
اجللســة	الســاعة	09:45	وقــد	وردتنــا	املعاملــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	
بالريــاض	وقــد	همــش	علــى	ظهــر	الصــك	مبــا	نصــه	)	تظهيــرات	الدائــرة	
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هلل	 احلمــد	 	، بالريــاض	 االســتئناف	 مبحكمــة	 اخلامســة	 احلقوقيــة	
وحــده	وبعــد	:	فقــد	اطلعنــا	علــى	هــذا	الصــك	رقــم	33457134	وتاريــخ	
1433/11/17هـــ	الصــادر	مــن	فضيلــة	الشــيخ	/	...	وأصدرنــا	القــرار	رقم	
34207938	وتاريــخ	1434/05/07هـــ	املتضمــن	أنــه	لــم	يظهــر	مــا	يوجــب		
االعتــراض	علــى	احلكــم	بعــد	اإلجــراء	األخيــر	،	واهلل	املوفــق	.	قاضــي	
	................... ...................	ختمــه	وتوقيعــه	قاضــي	اســتئناف	 اســتئناف	
ختمــه	وتوقيعــه	رئيــس	الدائــرة	.................	ختمــه	وتوقيعــه	.	(	وكان	
ختــام	هــذه	اجللســة	الســاعة	10:00	وبــاهلل	التوفيــق	وصلــى	اهلل	وســلم	
علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	الــه	وصحبــه	وســلم	حــرر	يف	1434/05/22هـــ.	
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فقــد	اطلعنــا	نحــن	قضــاة	الدائــرة	اخلامســة	لتمييــز	
املعاملــة	 علــى	 بالريــاض	 االســتئناف	 مبحكمــة	 احلقوقيــة	 القضايــا	
ــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	بالريــاض	املســاعد	برقــم	 الــواردة	مــن	فضيل
34785880	وتاريــخ	1434/4/13هـــ	املرفــق	بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	
برقــم	 املســجل	 الشــيخ/....................	 باحملكمــة	 القاضــي	 فضيلــة	
33457134	وتاريــخ	1433/11/17هـــ	اخلــاص	بدعــوى/.................	ضــد	
.....................يف	مبلــغ	مــن	املــال	علــى	الصفــة	 كل	مــن/.................	و	
املوضحــة	بالصــك	واملتضمــن	حكــم	فضيلتــه	كمــا	هــو	موضــح	بالصــك	
وباالطــالع	علــى	مــا	أجــاب	بــه	فضيلتــه	وأحلقــه	بذيــل	الصــك	وصــورة	
ضبطــه	بنــاًء	علــى	قرارنــا	رقــم	34166627	وتاريــخ	1434/3/21هـــ	لــم	
يظهــر	مــا	يوجــب	االعتــراض	علــى	احلكــم	بعــد	اإلجــراء	األخيــر.واهلل	

املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وآلــه	وصحبــه	وســلم.
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:	34242640		تاريُخه:	1434/6/17هـ		 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	311048

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف:	
34354805		تاريخه:	1434/11/9هـ

اجــارة - عقــد- باقــي اجــرة عقــار وفاتورتــي كهربــاء وهاتــف - التنــازل 
عــن قيمــة الفاتورتــن- عقــد اإلجــارة عقــد الزٌم بــن الطرفــن- اإللــزام 

بتســليم باقــي أجــرة العقــار، وثبــوت التنــازل عــن الفاتورتــن

- قوله تعالى : »يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود«.
- قــال القــرايف رحمــه اهلل: »األصــل يف العقــود اللــزوم ذلــك أن العقــد 
ــه أو املعقــود عليــه، ودفــع  إمنــا شــرع لتحصيــل املقصــود مــن املعقــود ب
احلاجــات، فيناســب ذلــك اللــزوم دفعــا للحاجــة وحتصيــال للمقصــود« 

] الفــروق 13/4[ 

املدعــى	 وأن	 منــه	شــقه،	 اســتأجر	 عليــه	 املدعــى	 بــأن	 املدعــي	 ادعــى	
عليــه	خــرج	منهــا	وبقــي	يف	ذمتــه	أجــرة	أربعــة	أشــهر	قدرهــا	أربعــة	آالف	
ــه	أيضــًا	خمســمئة	 ــة	وخمســة	عشــر	ريــاال،	كمــا	بقــي	يف	ذمت وأربعمائ
وطلــب	 	، وهاتــف	 كهربــاء	 فاتورتــي	 قيمــة	 ريــاال	 وســبعون	 وواحــد	
إلزامــه	بتســليم	أجــرة	أربعــة	أشــهر	ألنــه	لــم	يســتلم	الشــقة	إال	بعــد	نهايــة	
العقــد،	كمــا	طلــب	إلــزام	املدعــى	عليــه	بتســليم	قيمــة	الفواتيــر-	بعــرض	
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ــه	 ــى	اســتئجار	الشــقة،	وقــرر	أن ــه	صــادق	عل ــى	املدعــى	علي الدعــوى	عل
ســكنها	ثمانيــة	أشــهر،	وســلم	أجــرة	هــذه	املــدة،	وأنــه	لــم	يتبــق	يف	ذمتــه	
ــل	باقــي	أجــرة	أحــد	األشــهر	 ــاال	متث ــن	ري ــة	وثمان مــن	األجــرة	ســوى	ثالث
يدخــل	 لــم	 أنــه	 وقــرر	 الهاتــف،	 فاتــورة	 علــى	 يصــادق	 ولــم	 الثمانيــة،	
الهاتــف	يف	الشــقة،	وأمــا	فاتــورة	الكهربــاء	فقــرر	أنــه	خــرج	مــن	الشــقة	
األربعــة	أشــهر	األخيــرة	بســبب	إدخــال	املدعــي	لعمالــة	عــزاب	يف	العمــارة	
ووضعهــم	يف	الســطح	وأنــه	طلــب	منــه	إخراجهــم	لكنــه	رفــض،	كمــا	
قــرر	أنــه	أخطــر	املدعــي	بخروجــه-	بعــرض	دفــع	املدعــى	عليــه	علــى	
ــه	يف	الســطح،	 ــة	عــزاب	خاصــن	ب ــى	إســكان	عمال املدعــي	صــادق	عل
وقــرر	أن	ذلــك	ملــدة	خمســة	أيــام	فقــط،	وأنهــم	لــم	يكونــوا	ســببا	يف	
خــروج	املدعــى	عليــه	مــن	الشــقة،	وأنكــر	مــا	ذكــره	املدعــى	عليــه	مــن	
إخطــاره	باخلــروج	-	بســؤال	املدعــى	عليــه	عــن	بينتــه	علــى	إبالغــه	املدعــي	
باخلــروج،	قــرر	أنــه	ليــس	لديــه	بينــة	علــى	ذلــك،	وأنــه	ال	يرغــب	يف	ميــن	
املدعــي	علــى	نفــي	ذلــك-		قــرر	املدعــي	تنازلــه	عــن	فاتورتــي	الهاتــف	
والكهربــاء	لوجــه	اهلل	تعالــى	-	لقولــه	تعالــى:	»يــا	أيهــا	الذيــن	آمنــوا	
أوفــوا	بالعقــود«	-	األصــل	يف	العقــود	اللــزوم،	ومــن	املقــرر	فقهــا	أن	عقــد	
اإلجــارة	عقــد	الزم	للطرفــن	-	مــا	دفــع	بــه	املدعــى	عليــه	مــن	وصــف	
ســالب	للــزوم	لــم	يثبــت	كونــه	ســببا	للخــروج	مــن	الشــقة	والبــد	إلثبــات	
األحــكام	مــن	معرفــة	أســبابها،-		لــذا	مت	احلكــم	بإلــزام	املدعــى	عليــه	
بدفــع	مبلــغ	مالــي	قــدره	أربعــة	آالف	وأربعمائــة	وخمســة	عشــر	ريــاال	حالــه	
تســلم	للمدعــي،	وثبــوت	تنــازل	املدعــي	عــن	مطالبتــه	بفاتورتــي	الهاتــف	
والكهربــاء	واملبلــغ	املدعــى	بــه	لقاءهمــا-	جــرى	إفهــام	املدعــى	عليــه	أن	
لــه	ميــن	املدعــي	متــى	طلبهــا	-	بعــرض	احلكــم	علــى	املدعــي	قــرر	قناعتــه	



121

ــا	-	بعــد	رفــع	احلكــم	حملكمــة	االســتئناف	 ــه	عدمه وقــرر	املدعــى	علي
متــت	املصادقــة	عليــه.

يف	 القاضــي	 	 	 	......................... أنــا	 فلــدي	 وبعــد	 وحــده	 هلل	 احلمــد	
احملكمــة	اجلزائيــة	بخميــس	مشــيط			وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	
مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	اجلزائيــة	بخميــس	مشــيط	برقــم	311048	
وتاريــخ	1431/10/16	هـــ		املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	314741	وتاريــخ	
1431/10/16	هـــ		ففــي	يــوم		الســبت	املوافــق1433/10/21	هـــ	افتتحت	
اجللســة	الســاعة	00	:	10		وفيهــا	حضــر	املدعــي	.......................		ســعودي		
اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	....................			وحضــر	حلضــوره	
املدعــى	عليــه	......................ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الهويــة	الوطنيــة	
رقــم	................	وأدعــى	قائــال	إننــي	قــد	أجــرت	....	هــذا	احلاضــر	شــقة	
.........	وقــد	خــرج	منهــا	وتبقــى	يف	ذمتــه	 يف	عمارتــي	الواقعــة	يف	حــي	
أربعــة	آالف	وأربعمائــة	وخمســة	عشــر	ريــاال	مــن	قيمــة	اإليجــار	وهــي	
خمســمائة	 قــدره	 مبلغــا	 ذمتــه	 يف	 تبقــى	 وكــذا	 أشــهر	 أربعــة	 مقابــل	
وواحــد	وســبعون	ريــاال	قيمــة	فاتورتــي	كهربــاء	وهاتــف	متثــل	فاتــورة	
الهاتــف	منهــا	ثالثمائــة	وســتون	ريــاال	ملــدة	اشــتراك	ســنه	كاملــه	وفاتــورة	
الكهربــاء	متثــل	مبلغــا	وقــدره	مائتــان	وأحــد	عشــر	ريــاال	علمــا	بــأن	...	قــد	
تــرك	اإلقامــة	يف	الشــقة	يف	آخــر	شــهر	وقمــت	باالتصــال	عليــه	وأبلغنــي	
بخروجــه	مــن	الشــقة	لــذا	أطلــب	إلزامــه	بدفــع	أجــرة	أربعــة	أشــهر	حيــث	
إنــي	لــم	أســتلمها	إال	بعــد	نهايــة	العقــد	وكانــت	مدتــه	ســنه	كاملــه	كمــا	
أطلــب	منــه	ســداد	قيمــة	الفواتيــر	اخلاصــة	بشــقته	هكــذا	ادعــى	وبعــرض	
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الدعــوى	علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــال	نعــم	كنــت	أســكن	يف	شــقه	
أســتأجرتها	مــن	..............	وســكنت	فيهــا	ملــدة	ثمانيــة	أشــهر	وخرجــت	
االشــهر	كاملــة	 هــذه	 أجــرة	 وقــد	ســلمته	 آخــر	شــهر	1431/2هـــ	 يف	
ولــم	يتبقــى	لــه	يف	ذمتــي	ســوى	ثالثــة	وثمانــن	ريــاال	باقــي	أجــرة	أحــد	
الشــهور	الثمــان	وأمــا	فاتــورة	الهاتــف	فلــم	أســتخدم	الهاتــف	ولــم	أدخلــه	
يف	شــقتي	وأمــا	فاتــورة	الكهربــاء	فلــم	أكــن	موجــودا	يف	الشــقة	يف	هــذه	
الفتــرة	فقــد	خرجــت	منهــا	وهــي	االربعــة	االشــهر	االخيــره	وقــد	خرجــت	
مــن	الشــقة	بســبب	إدخــال	..........	لعمالــه	عــزاب	مــن	اجلنســية	التركيــة	
النــي	 إخراجهــم	 منــه	 طلبــت	 وقــد	 الســطح	 يف	 ووضعهــم	 العمــاره	 يف	
أســافر	وأغيــب	عــن	البيــت	كثيــرا	ولكنــه	رفــض	وخرجــت	يف	نفــس	
االســبوع	الــذي	أســكنهم	فيــه	هكــذا	أجــاب	وإلنتهــاء	وقــت	اجللســة	
رفعتهــا	وحــدد	لهــم	موعــدا	آخــر	ويف	يــوم		األحــد	املوافــق1433/12/19	
هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة	التاســعه	صباحــا	وفيهــا	حضــر	الطرفــان	
وبســؤال	املدعــي		اجلــواب	عــن	مــا	دفــع	بــه	املدعــى	عليــه	مــن	إســكان	
العــزاب	أجــاب	قائــال	نعــم	أســكنتهم	يف	الســطح	وكانــوا	مــن	العمالــه	
اخلاصــة	بــي	وكان	ذلــك	ملــدة	خمســة	أيــام	فقــط	ولــم	يكونــوا	ســببا	يف	
خروجــه	مــن	الشــقة	وال	أتذكــر	تاريــخ	دخولهــم	وخروجهــم	وقــد	رفعــت	
	الثالثــاء	املوافــق1434/06/13	هـــ	افتتحــت	 يــوم	 اجللســة	للتأمــل	ويف	
اجللســة	الســاعة	العاشــرة		وفيهــا	حضــر	املدعــي	واملدعــى	عليــه	وبســؤال	
املدعــى	عليــه	هــل	أخطــر	املؤجــر	املدعــي	بخروجــه	قــال	نعــم	لقــد	رآنــي	
وأنــا	أجمــع	أغراضــي	وأهــم	باخلــروج	وقــد	أخبرتــه	قبــل	ذلــك	.	وبعرضــه	
علــى	املدعــي	قــال	هــذا	ليــس	صحيحــا	فلــم	أره	ولــم	أعلــم	عــن	خروجــه	إال	
بعــد	إنتهــاء	املــدة	يف	نهايــة	آخــر	شــهر	مــررت	بالشــقة	ووجدتهــا	مفتوحــة	
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هكــذا	قــال	وبســؤال	املدعــى	عليــه	البينــة	علــى	إبالغــه	املدعــي	باخلــروج	
قــال	ليــس	لــدي	بينــة	علــى	هــذا	وال	أرغــب	يف	ميينــه	عليهــا	وقــرر	املدعــي	
بقولــه	إننــي	ال	أطالــب	املدعــى	عليــه	بفاتورتــي	الهاتــف	والكهربــاء	وأنــا	
متنــازل	عنهــا	لوجــه	اهلل	تعالــى	هكــذا	قــال	.	وبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	
الدعــوى	واالجابــة	وبنــاء	علــى	أن	األصــل	يف	العقــود	اللــزوم	حيــث	يقــرر	
هــذا	اإلمــام	القــرايف	بقولــه	))	األصــل	يف	العقود	اللــزوم	ذلك	أن	العقد	إمنا	
شــرع	لتحصيــل	املقصــود	مــن	املعقــود	بــه	أو	املعقــود	عليــه	ودفــع	احلاجــات	
فيناســب	ذلــك	اللــزوم	دفعــا	للحاجــة	وحتصيــال	للمقصــود((	]	الفــروق	
13/4[	ولقولــه	تعالــى)	يــا	أيهــا	الذيــن	آمنــوا	أوفــوا	بالعقــود((		وحيــث	
تقــرر	فقهــا	أن	عقــد	اإلجــاره	عقــد	الزم	للطرفــن	وحيــث	إن	مــا	دفــع	بــه	
املدعــى	عليــه	مــن	وصــف	ســالب	للــزوم	لــم	يثبــت	كونــه	ســببا	للخــروج	
فقــد	 لــذا	 أســبابها	 مــن	معرفــة	 األحــكام	 والبــد	إلثبــات	 الشــقة	 مــن	
قــررت	مــا	يلــي:	أوال	:	إلــزام	املدعــى	عليــه	بدفــع	مبلــغ	مالــي	قــدره	أربعــة	
آالف	وأربعمائــة	وخمســة	عشــر	ريــاال	حالــه	تســلم	للمدعــي	.	ثانيــا:	ثبــت	
لــدي	تنــازل	املدعــي	عــن	مطالبتــه	بفاتورتــي	الهاتــف	والكهربــاء	واملبلــغ	
املدعــى	بــه	لقاءهمــا.	هــذا	مــا	ظهــر	لــي	وبــه	حكمــت	كمــا	أفهمــت	
املدعــى	عليــه	أن	لــه	ميــن	املدعــي	متــى	طلبهــا	وبعرضــه	علــى	املدعــي	قــرر	
قناعتــه	باحلكــم	وبعرضــه	علــى	املدعــى	عليــه	قــرر	عــدم	قناعتــه	باحلكم	
وقــد	أفهمــت	املدعــى	عليــه	بتعليمــات	االســتئناف	وحــددت	لــه	موعــدا	
إلســتالم	نســخة	مــن	احلكــم	يــوم	الســبت	1434/6/17هـــ	لتقــدمي	الئحتــه	
االعتراضيــة	عليــه	واختتمــت	اجللســة	الســاعة	العاشــرة	والنصــف	وبــاهلل	
التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	

حــرر	يف		1434/06/13	هـــ	1434/06/13	هـــ	
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احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فقــد	اطلعنــا	نحــن	قضــاة	الدائــرة	احلقوقيــة	الثالثــة	
مبحكمــة	االســتئناف	مبنطقــة	عســير	علــى	املعاملــة	الــواردة	مــن	فضيلــة	
وتاريــخ	 	314741 برقــم	 مشــيط	 بخميــس	 اجلزئيــة	 احملكمــة	 رئيــس	
		................... ضــد/	 	 	................... بدعــوى/	 اخلاصــة	 1434/8/6هـــ	
الشــيخ/	 بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	فضيلــة	 بشــأن	مبلــغ	مالــي	املرفــق	
املتضمــن	 وتاريــخ	1434/6/17هـــ	 برقــم	34242640	 	.........................
حكــم	فضيلتــه	مبــا	هــو	مــدون	ومفصــل	فيــه	وبدراســة	الصــك	وصــورة	
مــا	يوجــب	 لــم	يظهــر	 املعاملــة	 ضبطــه	والالئحــة	االعتراضيــة	وأوراق	
االعتــراض	لــذا	قررنــا	املوافقــة	علــى	احلكــم	.	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	

علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.
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:3416698	تاريُخه:	1434/1/19هـ			 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	3311858

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	
:34324644		تاريخه:	1434/9/23هـ

إجــارة - صيانــة- اســتئجار املدعــي عــدة شــاليهات مــن الشــركة املدعــى 
عليهــا ملــدة معينــة- االتفــاق علــى قيــام الشــركة بأعمــال الصيانــة 
للشــاليهات ودفــع املدعــي مقابــل الصيانــة- مطالبــة الشــركة بفســخ 
العقــد قبــل نهايــة املــدة- موافقــة املدعــي علــى الفســخ واإلخــالء مقابــل 
رد املبالــغ التــي أنفقهــا والتعويــض عــن األربــاح املتوقعــة باقــي مــدة 
العقــد- دفــع املدعــي بوجــود مخالصــة ببــراءة ذمتــه جتــاه الشــركة 
ــام القرينــة علــى إقــرار املدعــي باملخالصــة- صــرف  املدعــى عليهــا- قي

النظــر عــن دعــوى املدعــي.

1- قــول ابــن رجــب احلنبلــي رحمــه اهلل يف جامــع العلــوم واحلكــم ص 
316:«وقــد كان شــريح وإيــاس بــن معاويــة يحكمــان يف األمــوال املتنــازع 
فيهــا مبجــرد القرائــن الدالــة علــى صــدق أحــد املتداعيــن .. وكان 
يقضــي بنحــو ذلــك أبوبكــر الشــامي مــن الشــافعية ورجــح قولــه ابــن 

عقيــل مــن أصحابنــا«.
2- املــادة )155( مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ونصها:«يجــوز للقاضــي 
أن يســتنتج قرينــة، أوأكثــر مــن وقائــع الدعــوى، أو ُمناقشــة اخلصــوم 
أو الشــهود؛ لتكــون ُمســتندًا حُلكِمــه أو لُيكِمــل ِبهــا دليــاًل ناقصــًا ثبــت 

ن بهمــا معــًا اقتناعــه بثبــوت احلــق إلصــدار احُلكــم«. لديــه ليكــوِّ
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أقــام	املدعــي	دعــواه	ضــد	الشــركة	املدعــى	عليهــا	بأنــه	اســتأجر	منهــا	
عــدة	شــاليهات	ملــدة	عشــر	ســنوات	علــى	مبلــغ	معلــوم	لديهمــا،	كمــا	
اتفقــا	علــى	قيــام	الشــركة	بعمــل	صيانــة	لهــذه	الشــاليهات	مقابــل	دفــع	
املدعــي	مبلــغ	معــن	إال	أن	الشــركة	لــم	تقــم	بالعمــل	املطلــوب	كمــا	
ــار	الفســخ	املثبــت	 ــا	مــن	حــق	خي ــى	مبــا	له ــة	الســنة	األول ــل	نهاي ــا	وقب أنه
بأحــد	بنــود	العقــد	طلبــت	فســخ	العقــد،	وافــق	املدعــي	علــى	الفســخ	
وإخــالء	الشــاليهات	شــريطة	إعــادة	املبالــغ	التــي	أنفقهــا	)أجــرة	وصيانــة	
وجتهيــزات	إضافيــة(	والتعويــض	عــن	األربــاح	املتوقعــة	باقــي	مــدة	العقــد،	
اتفــق	الطرفــان	وديــًا	علــى	فســخ	العقــد	واإلخــالء،	قامــت	الشــركة	
مبطالبــة	املدعــي	بســداد	مبلــغ	.....	قيمــة	تكاليــف	الكهربــاء	واملــاء	
واملفقــودات،	أنكــر	املدعــي	مديونيتــه	للشــركة	بهــذه	املبالــغ	عــدا	مبلــغ	
خمســن	ألــف	ريــال	فقــط	وقــدم	لذلــك	»مخالصــة	نهائيــة«	مطبوعــة	علــى	

ورق	الشــركة	املدعــى	عليهــا	تؤكــد	قولــه	.
حالــة	 ويف	 يتجــزأ،	 ال	 االتفــاق	كل	 وملــا	كان	 تقــدم	 مــا	 علــى	 وبنــاًء	
ــه	 ــي	للحكــم	يف	الدعــوى	يجــوز	ل ــل	اليقين ــداء	القاضــي	للدلي عــدم	اهت
اســتنتاج	قرينــة	أو	أكثــر	مــن	وقائــع	الدعــوى	أو	مناقشــة	اخلصــوم	أو	
الشــهود	لتكــون	مســتندًا	حلكمــه	أو	تكملــة	لدليــل	ناقــص	ثبــت	لديــه	
ليكــون	بهمــا	معــًا	اقتناعــه	بثبــوت	احلــق،	كمــا	أنــه	يحكــم	يف	األمــوال	
املتداعــن،	 أحــد	 علــى	صــدق	 الدالــة	 القرائــن	 فيهــا	مبجــرد	 املتنــازع	
وبإعمــال	ذلــك	علــى	الدعــوى	املاثلــة	ومبــا	أنــه	لــم	يثبــت	لــدى	احملكمــة	
أن	يف	ذمــة	الشــركة	املدعــى	عليهــا	حــق	مالــي	لــذا	صرفــت	النظــر	عــن	
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مطالبــة	املدعــي	لعــدم	اســتحقاقه،	وإلــزام	املدعــي	بســداد	مبلــغ	خمســن	
ألــف	ريــال	للشــركة	لثبوتهــا	لديــه	-	قــرر	املدعــي	عــدم	القناعــة	فأفهــم	

بالتعليمــات-	صــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف	.

......................	القاضــي	باحملكمــة	 أنــا	 لــدي	 احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	
العامــة	بالدمــام	بنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	إلينــا	مــن	فضيلــة	الرئيــس	
للبطاقــة	 .................	احلامــل	 برقــم	9514	يف	1420/10/22هـــ	حضــر	
رقــم	................	رقــم	احلفيظــة	........	يف	......	الصــادرة	مــن	.....	وحضــر	
حلضــوره	.......................	احلامــل	للبطاقــة	رقــم	.................	رقــم	احلفيظــة	
عــن	 بالوكالــة	 الريــاض	 مــن	 الصــادرة	 1403/4/1هـــ	 	 يف	 	........
........................	مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة	عــدل.......	برقــم	
.....	يف	......	اجللد	......	وبالوكالة	عن	...............	و.......................	مبوجب	
الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة	عــدل	......		برقــم	.....	يف	.....	اجللــد	.....	
....................	بالوكالــة	 ......................و..................	و	 وبالوكالــة	عــن	
مــن	 الصــادرة	 الوكالــة	 مبوجــب	 .......................و.....................	 عــن	
كتابــة	عــدل	.....	برقــم	.....	يف	.......	اجللــد	...	املخولــة	لــه	يف	املرافعــة	
واملدافعــة	واالعتــراض	كمــا	حضــر	....................	احلامــل	للبطاقــة	رقــم	
يف	 الريــاض	 مــن	 الصــادرة	 	120040 احلفيظــة	 رقــم	 	..……………
	...................... واحلاضــر	 عليــه	 املدعــى	 ومــوكل	 1395/6/19هـــ	
مبوجــب	 	............................. مجلــس	 إدارة	 أعضــاء	 هــم	 واملذكــورون	
محضــر	جمعيــة	الشــركاء	الســابعة	عشــر	وقــد	جــاء	يف	املــادة	1/14	ميثــل	
احلكوميــة	 الدوائــر	 لــدى	 عالقاتهــا	 يف	 الشــركة	 إدارة	 مجلــس	
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واملراجعــة	 واملخاصمــة	 واملدافعــة	 املرافعــة	 يف	 واألفــراد	 والشــركات	
مــن	 اســتأجرت	 بأننــي	 قائــال:	 األول	 وادعــى	 الــخ،	 	... واالعتــراض	
الشــركة	املذكــورة	60	وحــدة	شــاليه	املســماة	بشــاليهات	.................	
مــن	 اعتبــارا	 ريــال	 مليــون	 قدرهــا	 ســنوية	 بأجــرة	 ســنوات	 ملــدة	عشــر	
بــدأت	 اســتئجاري	 وبعــد	 1997/10/1م	 املوافــق	 1418/5/30هـــ	
الشــركة	مبضايقتــي	واختــالق	األعــذار	والزعــم	أني	مقصــر	يف	الصيانة	
وقــد	اتفقــت	معهــم	علــى	أن	يقومــوا	بالصيانــة	مقابــل	مبلــغ	ألفــن	ريــال	يف	
الشــهر	إال	أنهــم	لــم	يقومــوا	بالصيانــة	وقصــروا	معــي	وقبــل	نهايــة	الســنة	
األولــى	طلبــوا	منــي	اإلخــالء	حيــث	طلبــوا	منــي	ذلــك	بشــهرين	وبنــاء	علــى	
ذلــك	قــد	أخليــت	الشــاليهات	وســلمتها	لهــم،	وبنــاء	علــى	ذلــك	فإننــي	
أطالبهــم	بإعــادة	اإليجــار	للســنة	األولــى	وقــدره	مليــون	ريــال،	وإعــادة	
قيمــة	الصيانــة	وقدرهــا	اثنــان	وعشــرون	ألــف	وســبعمائة	وأربعــة	وســبعون	
ألــف	وثمامنائــة	 وقــدره	تســعة	وتســعون	 ثالثــا	مطالبتهــم	مببلــغ	 ريــال،	
وخمســة	عشــر	ريــال	وتفصيلهــا	كمــا	يلــي:	ســتة	عشــر	ألــف	وثالثمائــة	
وتســعة	وتســعون	ريــال	قيمــة	جتهيــزات	إضافيــة،	وثالثــة	عشــر	ألــف	
وســبعة	وعشــرون	ريــال	قيمــة	دعايــة	وإعــالن،	واثنــا	عشــر	ألــف	نســبة	
إيجــار	 ريــال	 وخمســمائة	 ألــف	 وأربعــون	 وأربعــة	 الهواتــف،	 تكلفــة	
الشــاليه	رقــم	6،	وثمامنائــة	وتســعة	وثمانــون	ريــال	أربــاح	التأمــن	التعاونــي	
لعــام	97و	98،	وألــف	وســبعمائة	ريــال	إصــالح	الزجــاج،	وإحــدى	عشــر	
ألــف	وثالثمائــة	ريــال	إصــالح	معــدات	البركــة،	وكذلــك	تعويضــي	عــن	
األربــاح	املتوقعــة	عــن	تســع	ســنوات	الباقيــة	مــن	العقــد	هــذه	دعــواي،	
أطلــب	احلكــم	عليهــم	بذلــك،	وباســتجواب	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــال:	
إن	الشــركة	قامــت	بإنشــاء	شــاليهات	ذات	مســتوى	جيــد،	ونظــرا	لعــدم	
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تخصص	الشــركة	يف	اإليواء	فقد	رأت	تأجير	الشــاليهات	على	شــخص	
متخصــص،	وقــد	تقــدم	املدعــي	بطلــب	االســتئجار	ومت	االتفــاق	معــه	علــى	
تأجيــره	الشــاليهات	عشــر	ســنوات	بأجــرة	قدرهــا	مليــون	ريــال	للســنة	
مبوجــب	العقــد	املــؤرخ	يف	1418/3/28ه	املوافــق	1997/8/1م	ويشــتمل	
علــى	31	بنــد،	وقــد	جــاء	يف	البنــد	الثالــث	أنــه	يلتــزم	الطــرف	الثانــي	
فواتيــر	 قيمــة	 بســداد	 الثامنــة	 واملــادة	 الشــاليهات،	 علــى	 باحملافظــة	
الهاتــف	والكهربــاء	وامليــاه،	واملــادة	العاشــرة	أن	تكــون	الصيانــة	علــى	
عاتــق	املســتثمر	بنفــس	مســتوى	اإلنشــاءات	مــع	االلتــزام	بجــدول	الصيانــة	
الوقائيــة	املرفــق	بالعقــد،	وجــاء	يف	املــادة	الثالثــة	والعشــرين	أنــه	يحــق	
القيــام	 عــدم	 ومنهــا	 احلــاالت	 إحــدى	 يف	 العقــد	 فســخ	 األول	 للطــرف	
بالصيانــة	علــى	الوجــه	املطلــوب	بعــد	إشــعاره	مرتــن	متتاليتــن	الــخ،	
ونظــرا	لعــدم	قيــام	املدعــي	بالصيانــة	علــى	الدرجــة	املطلوبــة	وكــون	
العمالــة	التــي	تديــر	املشــروع	ال	يتجــاوز	عددهــم	أصابــع	اليــد	الواحــدة	ومت	
العقــد	وديــا	ومت	 إنهــاء	 االجتمــاع	معــه	عــدة	مــرات	ومت	االتفــاق	علــى	
اإلخــالء	مــن	املدعــي،	وأمــا	الصيانــة	التــي	ذكــر	فهــي	صيانــة	للحدائــق	
بقيمــة	 مطالبتــه	 مــن	 ذكــره	 ومــا	 يتبعهــا،	 ومــا	 املبانــي	 دون	 فقــط	
للدعايــة	 بالنســبة	 وأمــا	 التجهيــزات،	 هــي	 مــا	 أعلــم	 فــال	 جتهيــزات،	
واإلعــالن	فهــو	مســئول	عنهــا	حســب	العقــد،	وأمــا	بالنســبة	للهواتــف	فــإن	
العقــد	قــد	نــص	علــى	تأمــن	ثــالث	هواتــف	جــوال	اســتقبال	فقــط	ومت	
تأمينهــا،	وأمــا	بالنســبة	إليجــار	الشــاليه	رقــم	6	فهــو	مؤجــر	قبــل	أن	
ــى	 يســتأجر	املدعــي	ملــدة	ســنة	وقــد	نصــت	املــادة	14	مــن	العقــد	بــأن	عل
الطــرف	الثانــي	قبــول	العقــود	املوقعــة	مــع	املســتأجرين	قبــل	بدايــة	هــذا	
ــم	تســتلم	منهــا	شــيء،	وأمــا	إصــالح	الزجــاج	 ــاح	التأمــن	ل العقــد،	وأرب
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وإصــالح	معــدات	البركــة	فهــو	املســئول	عنهــا	حســب	بنــد	الصيانــة،	
كمــا	أضــاف	املدعــى	عليــه:	إذا	كان	املدعــي	لديــه	القــدرة	علــى	تشــغيل	
الشــاليهات	فــال	مانــع	لدينــا	مــن	تســليمها	لــه	مبوجــب	شــروط	العقــد	
ــال،	وبعــرض	مــا	ذكــره	املدعــى	 ــة	ألــف	ري ــه	مــن	األجــرة	مئ ونخفــض	ل
عليــه	علــى	املدعــي	مــن	أنــه	مت	اإلخــالء	مبوجــب	اتفــاق	أجــاب	قائــال:	بأنــه	
قــد	ورد	لــّي	خطــاب	مــن	املدعــى	عليــه	بطلــب	اإلخــالء	حســب	املــاده	23	
مــن	بنــد	العقــد	وقــد	قمــت	باإلخالء	بنــاء	على	طلبهم	املشــروع،	والهواتف	
مت	التفاهــم	مــع	رئيــس	مجلــس	اإلدارة	واملديــر	الســابق	...	علــى	أنــه	مت	
تامــن	هواتــف	أّيــن	كانــت	وعليهــم	حتمــل	75	%مــن	التكلفــة،	وأمــا	
الشــاليه	رقــم	6	فقــد	مت	تســليمي	كشــف	حســاب	يفيــد	بــأن	لــي	بذمتهــم	
مبلــغ	أربعــه	وأربعــون	ألــف	وخمســمائة	ريــال	قيمــه	الشــالية،	وأربــاح	
التأمــن	اســتلموا	مــا	يخــص	عــام	97م،	وإصــالح	الزجــاج	والبركــة	هــم	
املســؤولن	عنهــا؛	ألنهــا	مــن	الصيانــة،	وأمــا	مــا	ذكــر	ه	مــن	العــرض	علــّي	
بالعــودة	للمشــروع	مببلــغ	تســعمائة	ألــف	ريــال	فــال	أرغــب	بذلــك	بســبب	
معاملتهــم	لــي	ولتقــادم	املــدة	حيــث	ذهــب	وعمالــي،	وطلبــت	مــن	الطرفــن	
البينــة	منهمــا	بــكل	مــا	يدعيــاه،	فاســتعدا	بذلــك،	ويف	جلســة	أخــرى	
حضــر	الطرفــان	وبطلــب	البينــة	منهمــا	أبــرز	املدعــى	عليــه	عقــد	صيانــة	
املوافــق	 1418/6/19هـــ	 يف	 واملــؤرخ	 الترفيــة	 شــاليهات	 مشــروع	
ثانيا/الســيد	 	................ الشــركة	 إتفــاق	 املتضمــن	 1997/10/20م	
..................	ويشــار	إليــه	الطــرف	الثانــي	قــد	جــاء	يف	العقــد	الفقــرة	الثانية	
مــا	نصــه:	)يقــوم	الطــرف	األول	بتقــدمي	خدمــات	الصيانــة	بواســطة	فريــق	
الصيانــة	اخلــاص	بــه	حــن	احلاجــة	مقابــل	مبلــغ	شــهري	قــدرة	ألفــان	ريــال	
بــدون	قطــع	الغيــار	التــي	يتحملهــا	الطــرف	الثانــي	ويقــوم	بتوريدهــا	حــال	
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طلبهــا	مــن	الطــرف	األول	لتــاليف	أي	أضــرار	تلحــق	بالعمــل	أو	املشــروع	أو	
يقــوم	الطــرف	األول	بتوفيرهــا	وتقــدمي	الفواتيــر	للطــرف	الثانــي	للدفــع(	
أ.هـــ،	وبعــرض	العقــد	علــى	املدعــي	أجــاب	قائــال:	إن	هــذا	العقــد	صحيــح	
وهــو	عقــد	صيانــة	لكامــل	املشــروع	وليــس	مخصــص	للزراعــة،	كمــا	
ذكــر	املدعــى	عليــه	وســمع	ذلــك	املدعــى	عليــه	وقــال:	نعــم	إن	الصيانــة	
هــي	ملشــروع	شــاليهات	الترفيــة	كاملــة،	وبطلــب	البينــة	مــن	املدعــي	علــى	
الهواتــف	أبــرز	وثيقــة	معنونــة	لشــركة	.................	وهــذا	نصهــا:	)محضر	
الشــركة	اجتمــع	 األربعــاء	1997/9/3م	ومبكاتــب	 يــوم	 اجتمــاع	يف	
كل	مــن	رئيــس	مجلــس	إدارة	الشــركة	..........	وبحضــور	مديــر	عــام	
الترفيــه	وذلــك	حــول	 ...........	مســتثمر	شــاليهات	 الشــركة	واألســتاذ	
اســتالم	املســتثمر	للشــاليهات	وقــد	مت	االتفــاق	علــى	مــا	يلــي:	1(	يبــدأ	
الشــركة	 تتكفــل	 	)2 1997/10/1م.	 يــوم	 االســتثمار	 عقــد	 ســريان	
مشــروع	 هاتــف	 تأســيس	 تكلفــة	 مــن	 	% 	75 قيمتــه	 مبــا	 	...................
شــاليهات	الترفيــه	25	%	يتحملهــا	املســتثمر	.............	علــى	أن	يــؤول	جميع	
جميــع	 مناقشــة	 متــت	 	)3 	.................. الشــركة	 إلــى	 بعــد	 فيمــا	 ذلــك	
ومت	 1997/8/31م	 بتاريــخ	 خطابــه	 يف	 الــواردة	 املســتثمر	 مالحظــات	
االتفــاق	علــى	املعاجلــة	اخلاصــة	بهــا.	الشــركة	..........	..................	املديــر	
العــام	التوقيــع	املســتثمر	..................	التوقيــع	كذلــك	ختــم	الشــركة	
................	حتــت	توقيــع	املديــر	العــام	لشــركة	.............(	وبعرضهــا	علــى	
املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــال:	هــذا	االتفــاق	صحيــح	ولكــن	املقصــود	فيــه	
هــو	إيصــال	الهاتــف	عــن	طريــق	شــركة	.....	حتــى	اآلن	لــم	يصــل	املنطقة،	
ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	الطرفــان	وجــرى	عــرض	مــا	أجــاب	بــه	املدعــى	
ــف	عــن	 ــف	هــو	إيصــال	الهات ــى	املدعــي	مــن	أن	املقصــود	بالهات ــه	عل علي
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طريــق	شــركة	.......	فأجــاب	املدعــي	قائــال:	إن	االتفــاق	إيصــال	الهاتــف	
أي	كان	نوعــه	ولــم	يحــدد،	وجــرى	ســؤاله	ألديــه	البينــة	علــى	مــا	ذكــر	
فأجــاب	قائــال:	بينتــي	هــي	محضــر	االتفــاق	املــدون	آنفــا،	كمــا	أضــاف	
املدعــي	قائــال	أنــه	بعــد	اســتالمي	للمشــروع	بأســبوع	تعطلــت	معــدات	
بركــة	الســباحة	وقمــت	بإصالحهــا	مــع	قطــع	غيــار	بإحــدى	عشــر	ألــف	
وثالثمائــة	ريــال،	كمــا	أن	الشــركة	اســتلمت	منــي	ألــف	وثمامنائــة	ريــال	
قيمــة	إصــالح	الزجــاج	وقيمــة	الزجــاج	فقــط	مائــة	ريــال	والتركيــب	علــى	
الشــركة؛	ألنــه	مــن	الصيانــة،	كمــا	أبــرز	املدعــي	كشــف	حســاب	رقــم	
يف	 املــؤرخ	 	.................... الســيد	 للعميــل	 بالفاكــس	 واملرســل	 	4
1998/7/1م	صــادر	مــن	الشــركة	...................وقــد	جــاء	فيــه	املســتحق	
لكــم	عــن	قيمــة	تأجيــر	شــاليه	رقــم)	6(		39500	ريــال،	وســمع	ذلــك	
املدعــى	عليــه	وأجــاب	قائــال:	إن	الزجــاج	مت	تركيبــه	مبوجــب	فاتــورة	
وأطلــب	إمهالــي	إلحضارهــا،	ومــا	ذكــره	املدعــي	مــن	أنــه	مت	إصــالح	
البركــة	بعــد	أســبوع	فقــط	أطلــب	منــه	إثبــات	ذلــك،	كمــا	جــرى		ســؤال	
املدعــى	عليــه	عمــا	ذكــره	يف	إجابتــه	ســابقا	أن	الدعايــة	واإلعــالن	علــى	
املدعــي	فأجــاب	قائــال:	بــأن	العقــد	قــد	نــص	باملــادة	الثامنــة	منــه	بأنــه	
يلتــزم	الطــرف	الثانــي	بســداد	رســوم	البلديــة	اخلاصــة	باللوحــات	اإلعالنية	
أوجــه	إعالنيــة	مبســاحة	 أربعــة	 الترفيــه	وعددهــا	 اخلاصــة	بشــاليهات	
ســبعة	وتســعن	متــر،	وســمع	ذلــك	املدعــي	وقــال:	إن	ذلــك	خــاص	بالالفتة	
التــي	علــى	الشــاليهات	نفســها،	أمــا	مــا	جــاء	يف	دعــواي	فهــو	املقصــود	
ــر	الســابق	 ــة	واإلعــالن	يف	وســائل	اإلعــالم	وقــد	اتفقــت	مــع	املدي الدعاي
..................	ورئيــس	مجلــس	اإلدارة	الســابق	..................	حيــث	اتفقــت	
معهمــا	علــى	أن	يدفــع	خمســة	وعشــرين	باملائــة	مــن	قيمــة		الدعايــة	ال	أننــي	
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	...... مدينــة	 بجــوار	 تقــع	 الشــاليهات	 وإن	 الدعايــة،	 أضمــن	 ســوف	
الترفيهيــة،	وســمع	ذلــك	املدعــى	عليــه	وأجــاب	قائــال:	إن	مــا	ذكــره	
املدعــي	مــن	أنــه	اتفــق	مــع	املديــر	الســابق	ورئيــس	مجلــس	اإلدارة	فــال	
أعلــم	عنــه،	وســمع	ذلــك	املدعــي	وقــال:	إنــه	مت	االتفــاق	معهمــا	مشــافهة	
وعندمــا	طلبــت	منهمــا	كتابــة	ذلــك	وإضافتــه	مبحضــر	الهاتــف	قــال	لــي	
أخــرى	حضــر	 جلســة	 ويف	 بثقــة،	 ونتعامــل	 موجوديــن	 نحــن	 	..............
وعــد	 التــي	 الزجــاج	 فاتــورة	 عــن	 عليــه	 املدعــى	 وبســؤال	 الطرفــان	
بإحضارهــا	أجــاب	قائــال:	بأننــي	لــم	أمتكــن	مــن	إحضارهــا،	وجــرى	
ــرز	وثيقــة	هــذا	 ــر	بركــة	الســباحة،	أب ــات	فواتي ســؤال	املدعــي	عــن	إثب
ــم	التاريــخ	1418/6/22هـــ	املكــرم	 نصهــا:		)بســم	اهلل	الرحمــن	الرحي
مديــر	شــاليهات	...........	احملتــرم	الســالم	عليكــم	ورحمــة	اهلل	وبركاتــه	
وبعــد:	نحيطكــم	علمــا	بتقريــر	مفصــل	بعــد	زيــارة	بركــة	الســباحة	
املتعطلــة	الكائنــة	بشــاليهات	......	حيــث	وجــد	مــا	يلــي:	1/هنــاك	كســر	
بالفلتــر	 اخلاصــة	 التوصيــالت	 فنــي	يف	 عيــب	 نتيجــة	 بالفلتــر	 وانفجــار	
مــع	كميــة	 تتناســب	 ال	 توصيــالت	 قطــع	 وضــع	 متمثــل	يف	 واملضخــة	
الضغــط	الناشــئ	مــن	ســحب	املضخــة	كذلــك	وضــع	مواســير	40	بــدال	
مــن	80	الالزمــة	لهــذه	احلالــة.	2/عــدم	وضــع	املضخــات	علــى	قواعــد	
حلمايتهــا	مــن	امليــاه	املتواجــدة	بأرضيــة	غرفــة	املعــدات	ممــا	أدى	إلــى	تلــف	
إحــدى	املضخــات	والتــي	يلــزم	اســتبدالها	إلــى	جانــب	الفلتــر	املنفجــر.	3/
عــدم	وجــود	غرفــة	تفتيــش	بداخــل	غرفــة	املعــدات	الالزمــة	لتجميــع	امليــاه	
داخــل	غرفــة	املعــدات	يف	حالــة	وجــود	أي	تســرب	داخلهــا	كذلــك	يلــزم	
وجــود	مضخــة	داخــل	غرفــة	التفتيــش	لدفــع	امليــاه	إلــى	اخلــارج.	4/قلــة	
عــدد	فتحــات	الرجــوع	حيــث	املوجــودة	ســتة	فقــط	بينمــا	الالزمــة	عشــرة	
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ممــا	يــؤدي	إلــى	قلــة	كميــة	امليــاه	املرجتعــة	خــالل	اإلســلميرات	اخلمســة	
بالبركــة	............	مديــر	املشــاريع	توقيعــه(	أ.هـــ.	كمــا	أبــرز	أيضــا	وثيقــة	
1418/6/21هـــ	 التاريــخ	 الرحيــم	 الرحمــن	 اهلل	 )بســم	 نصهــا:	 هــذا	
املكــرم	مديــر	شــاليهات	............	احملتــرم	الســالم	عليكــم	ورحمــة	اهلل	
معــدات	بركــة	 لنــا	مبعاينــة	 تعميدكــم	 بنــاء	علــى	 وبعــد:	 وبركاتــه	
الســباحة	املتعطلــة	واخلاصــة	بشــاليهات	الترفيــه	وطلبكــم	تقــدمي	التقريــر	
الــالزم	والتســعيرة	املتعلقــة	بهــذا	اإلصــالح	عليــه	نحيطكــم	أن	فريــق	
العمــل	املكــون	مــن	املهنــدس	والفنيــن	قــد	عاينــوا	املعــدات	فوجــدوا	أن	
ــى	انفجــار	 ــر	ممــا	أدى	إل ــى	الفلت العطــل	احلاصــل	ســببه	ضغــط	زائــد	عل
الفلتــر	كذلــك	تســرب	امليــاه	داخــل	املضخــة	ممــا	أدى	إلــى	احتراقهــا،	
وعلــى	هــذا	فــال	بــد	مــن	إعــادة	تركيــب	فلتــر	ومضخــة	جديــدان	مــن	
نفــس	النوعيــة	وكذلــك	إعــادة	تركيــب	توصيــالت	جديــدة	بــدال	مــن	
ــر	 ــال	ال	غي ــة	لألعمــال	أعــاله	11800ري ــا	القيمــة	اإلجمالي القائمــة	حالي
املهنــدس	..............	مديــر	املشــاريع	توقيعــه(	أ.هـــ	.	وأبــرز	ســند	قبــض	
معنــون	مؤسســة	...............	للتجــارة	واملقــاوالت	ســند	قبــض	رقــم	258	يف	
1997/11/2م	املوافــق	1418/7/2هـــ	اســتلمنا	مــن	األســتاذ	املكــرم	
......................	شــاليهات	........	فقــط	خمســة	آالف	وســبعمائة	ريــال	ال	
غيــر	وذلــك	عــن	دفعــة	أخيــرة	مــن	عمليــة	تركيــب	معــدات	املســبح	وذلــك	
بعــد	خصــم	مبلــغ	خمســمائة	ريــال	ليصبــح	إجمالــي	مــا	وصلنــا	أحــد	عشــر	
ألــف	وثالثمائــة	ريــال،	وأبــرز	ســند	آخــر	برقــم	256	مببلــغ	خمســة	آالف	
وســتمائة	ريــال	وكتبــت	البيانــات	باللغــة	اإلجنليزيــة،	وبعــرض	ذلــك	على	
املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــال:	إن	املدعــي	ملــا	عــرض	علــى	الشــركة	عطــل	
املســبح	مت	عرضــه	علــى	الشــركة	املنفــذة	وأصــدرت	تقريــر	بأنــه	مــن	
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ســوء	االســتخدام،	وســمع	ذلــك	املدعــي	وقــال:	ال	يوجــد	أي	خطــاب،	
واســتعد	املدعــى	عليــه	بإحضــاره	وإحضــار	فاتــورة	الزجــاج،	ويف	جلســة	
رقــم	 للبطاقــة	 احلامــل	 	........ حلضــوره	 وحضــر	 املدعــي	 حضــر	 أخــرى	
................	رقــم	احلفيظــة	.........	يف	........	الصــادرة	مــن	.......	بالوكالــة	
و........................	 	............... عــن	 وكيــال	 كونــه	 ............حــال	 عــن	
و....................	 و.......................	 و.................	 و..............	 و................	
ــة	عــدل	.....	برقــم	......	يف	 ــة	الصــادرة	مــن	كتاب وذلــك	مبوجــب	الوكال
......	واملخولــة	لــه	ينــوب	عــن	موكله	فيما	يخصهم	يف	الشــركة	واملرافعة	
عــن	 وكالتــه	 مبوجــب	 	..................... عــن	 وبالوكالــة	 واملدافعــة	
...................	واملخولــة	لــه	املرافعــة	واملدافعــة	واملطالبــة	وذلــك	فيما	يخص	
موكليــه	مــن	الشــركة	.................	وبالوكالــة	عــن	...................مبوجب	
الوكالــة	الصــادرة	مــن	.....	برقــم	.....	يف	......	اجللــد	......	واملخولــة	لــه	
مبطالبــة	ومداعــاة	.....................	وذلــك	بخصــوص	الشــاليهات	املؤجــرة	
عليــه	لــه	حــق	الدعــوى	واإلجابــة	والصلــح	واالســتالم،	وأضــاف	املدعــى	
	.............. مراكــز	 إدارة	 مجلــس	 أعضــاء	 هــم	 موكلينــي	 إن	 عليــه:	
متثيــل	 	1/14 املــادة	 حســب	 الشــركة	 إدارة	 مجلــس	 مــن	 لــه	 واملخــول	
الشــركة	لــدى	الغيــر	باملرافعــة	واملدافعــة	واملخاصمــة	...الــخ	وطلــب	منــه	
مــا	يثبــت	أن	موكليــه	هــم	أعضــاء	مجلــس	إدارة	الشــركة	واســتعد	
بذلــك،	ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	الطرفــان	وبطلــب	مــا	طلــب	إمهالــه	مــن	
املــؤرخ	يف	 التجاريــة	 	......... مؤسســة	 مــن	 أبــرز	خطــاب	 عليــه	 املدعــى	
الســادة	 الرحيــم	 الرحمــن	 اهلل	 )بســم	 نصــه:	 وهــذا	 1997/10/28م	
الشــركة	...............	احملترمــن	الســالم	عليكــم	ورحمــة	اهلل	وبركاتــه	
إشــارة	إلــى	طلــب	الســادة/	مؤسســة	..............	للمقــاوالت	ملعاينــة	بركــة	
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ــى	 ــاء	عل الســباحة	املنفــذة	مــن	قبلكــم	يف	موقــع	شــاليهات	.............	وبن
ــا	 ــر	بالبركــة	املذكــورة،	فقــد	قمن ــة	الفلت ــر	حــول	حادث طلبكــم	تقري
يــوم	1997/10/27م		مبعاينــة	املوقــع	برفقــة	مندوبكــم	وقــد	تبــن	اآلتي:	
املعــدات	 غرفــة	 يف	 والتجهيــزات	 املواســير	 توصيــالت	 جميــع	 أوال/أن	
ثانيــا/أن	عطــال	كهــذا	 بهــا.	 املعمــول	 املواصفــات	 صحيحــة	وحســب	
)وبعــد	تشــغيل	ألكثــر	مــن	شــهر	مضــى(	ال	يحــدث	إال	نتيجــة	خطــأ	يف	
التشــغيل،	أو	تســكر	أحــد	احملابــس	الراجعــة	للبركــة	وبالتالــي	نحــن	
مطمئنــون	إلــى	أن	تنفيــذ	العمــل	صحيــح	وال	تبعــة	علــى	املقــاول	مــن	أي	نوع	
خاصــة	وأن	الفلتــر	الثانــي	يعمــل	بشــكل	صحيــح	وســليم	ولكــم	حتياتنــا	
املشــرف	الفنــي	..............	توقيعــه(	أ.هـــ،	كمــا	أبــرز	فاتــورة	معنونــة	مــن	
مجمــع	........	........	رقــم	2488	يف	1998/8/30م	واملكتــوب	مــن	الســيد	
الشــركة	......................	ســتمائة	وثالثــون	ريــال	خصــم	ثالثــون	ريــال	
الكســر،	 ضــد	 ســولورين	 ســادة	 ســترميلي	 زجــاج	 ســتمائة	 املجمــوع	
وبعرضهــا	علــى	املدعــي	أصالــة	أجــاب	قائــال:	أن	التقريــر	يحتــاج	إلــى	
الرجــوع	إلــى	التواريــخ	حتــى	أمتكــن	مــن	اإلجابــة.	ثانيا/التوقيــع	علــى	
الفاتــورة	ليــس	توقيعــي	وال	أعلــم	مــن	هــو	توقيعــه	وهــو	التوقيــع	املــدون	
حتــت	اســم	..............،	ويف	جلســة	أخــرى	قــال	املدعــي:	إن	التقريــر	املشــار	
إليــه	لــم	يحــدد	العيــب	وقــد	ذكــر	احتمــاالت	أمــا	التقريــر	الــذي	قدمتــه	
فهــو	محــدد	اخللــل	كمــا	أنــه		ســبق	لنــا	االجتمــاع	يف	1997/10/19م	
ومــن	ضمــن	النقــاط	التــي	حصــل	االتفــاق	عليهــا	)خامســا(	يتــم	إصــالح	
البركــة	بــدون	التعــذر	بأخطــاء	الغيــر	وكذلــك	املكيفــات	ولــم	يتــم	
إصــالح	البركــة	وقمــت	بإصالحهــا؛	ألنــه	مت	تشــغيل	املشــروع	قريبــا	
ورغبــة	يف	كســب	الــزوار	وتلبيــة	رغباتهــم	وعلــى	أمــل	أن	تســد	لــي	قيمــة	
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اإلصــالح،	ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	الطرفــان	وبســؤال	املدعــى	عليــه	
عــن	محضــر	االجتمــاع	املوقــع	يف	يــوم	األحــد	املوافــق	1997/10/19م	مــن	
األستاذ	............	و...................	و..............	و....................	و......................	
التعــذر	 بــدون	 البركــة	 إصــالح	 يتــم	 )خامســا(	 الفقــرة	 يف	 جــاء	 ومــا	
بأخطــاء	الغيــر	وكذلــك	املكيفــات	أجــاب	قائــال:	أن	...............	مســافر	
خــارج	اململكــة	وهــو	ســوف	يصــل	اليــوم	أو	غــدا،	كمــا	جــرى	ســؤال	
املدعــي	عــن	دعــواه	بأنــه	يطالــب	بإيجــار	الشــاليه	رقــم	6	بأجــرة	وقدرهــا	
أربعــة	وأربعــون	ألــف	وخمســمائة	ريــال	وأن	املقدم	له	من	إدارة	الشــاليهات	
عــن	تأجيــر	الشــاليه	رقــم	6	تســع	وثالثــون	ألــف	وخمســمائة	ريــال	وأجــاب	
قائــال:	أن	الشــاليه	مؤجــر	مببلــغ	وقــدره	أربعــة	وأربعــون	ألــف	وخمســمائة	
املوافــق	 1418/2/21هـــ	 يف	 املــؤرخ	 اإليجــار	 عقــد	 حســب	 ريــال	
1997/6/26م	وأبــرز	العقــد	املــؤرخ	بالتاريــخ	أعــاله	واملوضــح	فيــه	املؤجر	
شــاليهات	الترفيــه	املمثــل	لهــا	....................	الطــرف	الثانــي	.................	
و	 والتشــغيل	 اإلشــعار	 بدايــة	 مــن	 اعتبــارا	 اإليجــار	ســنة	هجريــة	 مــدة	
اجلاهزيــة	بأجــرة	إجماليــة	قدرهــا	أربعــة	وأربعــون	ألــف	وخمســمائة	ريــال	
أ.هـــ		وأضــاف	املدعــي:	إن	بدايــة	التشــغيل	مــن	1997/10/1م،	وبعــرض	
ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــال:	بأنــي	ال	أعلــم	عــن	مطالبــة	املدعي؛	
ألنــه	ليــس	لــي	علــم	عــن	عقــد	اإليجــار	وأطلــب		إمهالــي	للرجــوع	إلــى	
موكلــي،	ويف	جلســة	أخــرى	جــرى	ســؤال	املدعــى	عليــه	عمــا	طلــب	
اإلمهــال	لــه	أن	الشــاليه	املؤجــر	علــى	...	اخللــف	أجرتــه	بالســنة	أربعــة	
وأربعــون	ألــف	وخمســمائة	ريــال	ولــم	يســلم	ل..............	مــن	بدايــة	العقــد	
وقــد	حســبت	لــه	املــدة	التــي	يســتحقها	مــن	اإليجــار	تســعة	وثالثــن	ألــف	
اســتالم	 تاريــخ	 املدعــى	عليــه	حتديــد	 مــن	 ريــال،	وطلــب	 وخمســمائة	
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الشــاليه	فاســتعد	بذلــك،	ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	املدعــي		وحضــر	
حلضــوره	..............	احلامــل	للبطاقــة	رقــم	...........	رقــم	احلفيظــة	............	يف	
	.................... عــن	 بالوكالــة	 الريــاض	 مــن	 الصــادرة	 1406/9/6هـــ	
مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة	مــن	كاتــب	العــدل	......	برقــم	......	يف	......	
اجللد	.....	حال	كونه	وكيال	عن	و.................	و...............	و.....................	
و.............	واملذكورون	هم	أعضاء	إدارة	مجلس	الشركة	.....................	
ســؤال	 وجــرى	 	.................. ومداعــاة	 مطالبــة	 لــه	 واملخولــة	 احملــدودة	
املدعــى	عليــه	عمــا	طلــب	اإلمهــال	لــه	فأجــاب	قائال	أنه	مت	تســليم	الشــاليه	
ل................	يف	1997/11/1م	وهــو	بدايــة	اإليجــار	علــى	..........	وطلــب	
حتديــده	بالتاريــخ	الهجــري	فاســتعد	بذلــك	ويف	جلســة	أخــرى	قال	املدعى	
عليه:	إنه	مت	تســليم	الشــاليه	ل................	بتاريخ	1418/7/1هـ،		وجرى	
ســؤال	املدعــي	عــن	كيفيــة	دفــع	أجــرة	الصيانــة	فأجــاب	قائــال:	أنــه	يتــم	
دفعهــا	شــهريا،	وجــرى	ســؤاله	أيضــا	عــن	أربــاح	التأمــن	التــي	يطالــب	بهــا	
فأجــاب	قائــال:	إن	مشــروع	الشــاليهات	قــد	مت	تقديــره	مــن	قبــل	شــركة	
الترفيــه	بأحــد	عشــر	مليــون	ودفعــت	عليــه	تأمن	لدى	الشــركة	التعاونية	
للتأمــن	مبلــغ	وقــدره	أحــد	عشــر	ألــف	ريــال	بنســبة	واحــد	باأللــف	ويف	
حالــة	عــدم	حــدوث	أي	شــيء	علــى	املشــروع	حتســب	األربــاح	حســب	املبلــغ	
الــذي	دفعــه	واســتحق	عــن	ذلــك	جــزء	مــن	عــام	1997م	وعــام	1998م	مبلــغ	
إن	 قائــال:	 املدعــي	 وأضــاف	 ريــال،	 وثمانــون	 وتســعة	 ثمامنائــة	 وقــدره	
الهواتــف	التــي	مت	تأمينهــا	مــن	قبلــي	مــن	نــوع	)ســيناو	الســلكي(،	وحيث	
أن	املدعــي	ذكــر	يف	دعــواه	أنــه	يتــم	تأمــن	الهواتــف	أيــا	كان	نوعهــا	
وذكــر	املدعــى	عليــه	أنــه	يتــم	تأمــن	هواتــف	عــن	طريــق	شــركة	.......،	
لــذا	فقــد	رفعــت	اجللســة	وذلــك	للكتابــة	لهيئــة	النظــر	وذلــك	لتحديــد	نــوع	



139

الهواتــف	التــي	يتــم	تركيبهــا	حســب	اتفــاق	الطرفــن	وســوف	يرفــق	لهــم	
صــورة	مــن	وثيقــة	االتفــاق	علــى	الهواتــف،	فــوردت	اإلجابــة	أن	العطــل	
النــاجت	يف	املســبح	ال	ميكــن	أن	يتــم	فيــه	عطــل	خــالل	أســبوع	أو	مــا	يقــارب	
ذلــك	ال	بــد	أن	يكــون	فيــه	أخطــاء	فنيــه	ال	ميكــن	معرفتهــا	إال	بســؤال	
	................ النظــر	 هيئــة	 اإلجابــة	عضــو	 عــن	 نعتــذر	 لــذا	 اخلبــرة	 أهــل	
و.....................،	وحيــث	لــم	توضــح	هيئــة	النظــر	مــا	طلــب	منهــم	عــن	
الهاتــف	فقــد	جــرى	إعــادة	األوراق	لفضيلــة	الرئيــس	بطلــب	إعادتهــا	لهيئــة	
النظــر	بتقريــر	نــوع	الهاتــف	الــذي	يجــب	أن	يتــم	إيصالــه	حســب	االتفاقيــة	
املرفقــة	مــع	االســتعانة	بأهــل	اخلبــرة	وذلــك	بخطابنــا	رقــم	4/807	يف	
1425/4/11هـــ	وقــد	أعيــدت	لنــا	األوراق	مــن	فضيلــة	الرئيــس	برقــم	
رقــم	 النظــر	 هيئــة	 خطــاب	 علــى	 شــرحا	 1425/6/7هـــ	 يف	 	7925
ولــم	 مــدة	 أنــه	مضــى	عليهــا	 املتضمــن	 24/16505	يف	1425/6/4هـــ	
ــه	 ــة	ل ــه	ال	بين يراجــع	أحــد،	وبتأمــل	مــا	مضــى	حيــث	أن	املدعــي	قــرر	أن
علــى	مــا	يدعــي	بــه	نســبة	الدعايــة	واإلعــالن،	وجــرى	إفهامــه	أن	لــه	ميــن	
	............... الســابق	 اإلدارة	 مجلــس	 ورئيــس	 	............. الســابق	 املديــر	
وأجــاب:	أنــه	ال	يرغــب	بيمينهمــا	واليمــن	الواجبــة	هــي	علــى	نفــي	مــا	
يدعــي	بــه	ولعــدم	االســتطاعة	يف	إحضارهــم	وهــذا	ســبب	عــدم	طلــب	
ميينهمــا،	وحيــث	أن	املدعــى	عليــه	قــرر	بأنــه	لــم	يتم	اســتالم	أربــاح	التأمن	
وذكــر	املدعــي	أنــه	مت	اســتالم	األربــاح	لعــام	1997م،	وجــرى	ســؤاله	هــل	
لديــه	بينــة	علــى	ذلــك،	فأجــاب	قائــال:	أطلــب	إمهالــي	للبحــث	عــن	البينة،		
ويف	جلســة	أخــرى	قــال	املدعــي	عنــد	ســؤاله	عــن	نــوع	الزجــاج	ومقاســه:	
إن	مقاســه	80	ســم	يف	متريــن	ونوعــه	زجــاج	أخضــر	ســادة،	ويف	جلســة	
أخــرى	حضــر	الطرفــان	وبطلــب	البينــة	مــن	املدعــي	علــى	صــرف	أربــاح	
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التأمــن	أجــاب	قائــال:		إن	املبلــغ	قليــل	ويحتــاج	إلــى	بحــث	وقــد	ذكــرت	
ذلــك	يف	دعــواي	وذلــك	ملجــرد	توضيــح	تعســف	الشــركة	واســتحواذها	
علــى	حقــوق	الغيــر	مهمــا	قلــت	وأنــا	متنــازل	يف	الدعــوى	ضــد	ذلــك،	
وأجــاب	املدعــى	عليــه	عــن	الزجــاج	قائــال:	إن	الســندين	املقدمــة	مــن	
الزجــاج	ونحــن	يف	 يبيــع	ويركــب	 الــذي	 	..... املدعــي	خاصــة	مبجمــع	
الشــركة	لســنا	مســئولن	عــن	ســندات	محــل	آخــر	رمبــا	مجمــع	.....	ال	
يســتخدم	ســندات	القبــض	إال	عنــد	طلــب	الزبــون		والفــرق	بــن	الســندين	
حوالــي	ثالثــة	شــهور	مــن	1997/10/12م	إلــى	1998/1/10م،	فأمــا	
ــال	فهــو	 ــوع	الزجــاج	فالســند	األول	رقــم	502	بقيمــة	خمســمائة	ري عــن	ن
عــن	قيمــة	لــوح	زجــاج	مــع	التركيــب،	والثانــي	رقــم	503	بقيمــة	ألــف	
وثالثمائــة	ريــال	فهــو	عــن	قيمــة	لوحــن	زجــاج	ولوحــن	بالســتيك	وأجــرة	
تركيــب،	فالشــيء	الطبيعــي	أن	يكــون	فــرق	بالقيمــة؛	ألن	الســند	األول	
خــاص	بلــوح	واحــد	فقــط	دون	وجــود	لــوح	بالســتيك	وســند	الصــرف،	فهو	
مــن	مؤسســة	...............	التــي	تســببت	يف	كســر	الزجــاج	ودفعــت	مبوجــب	
الســند	لنــا	تعويــض	ألــف	وثمامنائــة	ريــال	واملســتلم	مديــر	الشــاليهات	وهــو	
مــن	الشــركة	...............	ونــرى	أن	املوضــوع	ليــس	لــه	عالقــة	بقضيــة	
.........؛	ألن	مؤسســة	.....	كســرت	الزجــاج	ومجمــع	....	ركــب	الزجــاج،	
.....	هــي	مؤسســتي	والســند	 وســمع	ذلــك	املدعــي	وقــال:	إن	مؤسســة	
اســتعمال	 ألن	 مؤسســتي	 مــن	 صــادر	 بالصــرف	 للشــاليهات	 الصــادر	
مطبوعاتها	بدل	من	اســتخدام	األوراق	العادية	وذلك	لضبط	حســاباتي،	
وأضــاف	قائــال:	إن	مجمــع	التقــوى	أصبــح	اســمه	مجمــع	........،	وســوف	
تتــم	الكتابــة	ملجمــع	....	لطلــب	اإلفــادة	عــن	الســندين	املشــار	إليــه	آنفــا،	
ويف	جلســة	أخــرى	أضــاف	املدعــي	قائــال:	بأننــي	متنــازل	عــن	املطالبــة	
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عــن	 ســؤاله	 عنــد	 املدعــي	 قــال	 أخــرى	 جلســة	 ويف	 الزجــاج،	 بقيمــة	
التجهيــزات	اإلضافيــة	وهــي	كالتالــي:	أوال/ســلطانية	صغيــرة	عــدد	21	
ســعر	الواحــدة	خمســة	عشــر	ريــال	املجمــوع	ثالثمائــة	وخمســة	عشــر	
ريــال	 أربعــون	 اإلبريــق	 ســعر	 شــاي	كبيــر	 أباريــق	 ثانيا/أربعــة	 ريــال.	
املجمــوع	مائــة	وســتون	ريــال.	ثالثا/عــدد	اثنــن	درام	زبالــة	للمطبــخ	مببلــغ	
اثنــان	وثالثــون	ريــال.	رابعا/ثالثــة	عشــر	فرشــات	تنظيــف	حمــام	ســعر	
الواحــدة	عشــرة	ريــاالت	مببلــغ	مائــة	وثالثــون	ريــال.	خامســا/عدد	اثنــن	
ــال	املجمــوع	 ــة	وســبعون	ري ــي	مــع	فرشــة	ســعر	الواحــدة	مائ ســرير	معدن
ثالثمائــة	وأربعــون	ريــال.	سادســا/عدد	52	شرشــف	فيتــو	ســعر	الواحــد	
ســتة	وســتون	ريــال	واملجمــوع	ثالثــة	آالف	وأربــع	مائــة	واثنــان	وثالثــون	
ريــال،	ومجمــوع	قيمــة	هــذه	الزيــادات	أربعــة	آالف	وأربعمائــة	وتســعة	
إلــى	 باإلضافــة	 التســليم	 بيــان	 يف	 موضحــة	 الزيــادات	 وهــذه	 ريــاالت	
الزيــادات	املوضحــة	يف	هــذا	البيــان،	وقــدم	بيــان	موضــح	يف	تســعة	عشــر	
صنفــا	ومجمــوع	قيمتهــا	مــع	مــا	ســبق	أعــاله	ســتة	عشــر	ألــف	وثالثمائــة	
وتســعة	وتســعون	ريــال،	وجــرى	عــرض	مــا	ذكــره	املدعــي	والبيــان	املشــار	
إليــه	أعــاله	علــى	املدعــى	عليــه	فأجــاب	قائــال:	أطلــب	تســليمي	صــورة	
منهــا	وإمهالــي	لإلجابــة	علــى	ذلــك،	ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	املدعــي	
ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه،	وطلــب	مــن	املدعــي	البينــة	علــى	التجهيــزات	
اإلضافيــة	أبــرز	الوثيقــة	املعنونــة	الشــركة	.......................	املؤرخــة	يف	
1419/6/27ه	املوافــق	1998/10/17م	وهــذا	نصهــا:	)محضــر	اســتالم	
شــاليهات	الترفيــه	أنــه	يف	يــوم	الســبت	واألحــد	املوافقــن	4/3	أكتوبــر	
وملحقاتهــا	 مرفقاتهــا	 بكامــل	 الترفيــه	 شــاليهات	 جــرد	 ثــم	 1998م	
وبجميــع	جتهيزاتهــا	ومحتوياتهــا	متهيــدا	لعمليــة	التســليم	واالســتالم	فيمــا	
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ــن	الشــركة	املالكــة	للشــاليهات	ومســتثمرها	.........................	وقــد	 ب
تكونــت	جلنــة	اجلــرد	لهــذا	الغــرض	مــن	الطرفــن	علــى	النحــو	التالــي:	1/
والــس الســيد/.............	 	)................ )الشــركة	 املالكــة	 الشــركة	
يــد/............................	والســيد/.......................	والســيد/......................	
والســيد	 	................. والســيد	 	....................... /الســيد	 2/املســتثمر	
إليهــا	 املشــار	 اليومــن	 خــالل	 بالفعــل	 اجلــرد	 مت	 وقــد	 .................هــذا	
أعــاله،	وتبــن	بعــض	النواقــص	واملفقــودات	مــن	جتهيــزات	الشــاليهات،	
وقــد	مت	إدراجهــا	بالبيانــات	املرفقــة،	وعليــه	فقــد	اســتلمت	الشــركة	
وجتهيزاتهــا	 وملحقاتهــا	 مرافقهــا	 بكامــل	 الشــاليهات	 	..............
املســتثمر	 قبــل	 مــن	 املســتكملة	 والتجهيــزات	 لألغــراض	 باإلضافــة	
مســئوليتهم	 وحتــت	 بحوزتهــم	 أعــاله	 املذكــور	 التاريــخ	 مــن	 وتعتبــر	
وتصرفهــم	ولــم	يعــد	للمســتثمر	أي	عالقــة	بالشــاليهات	مــا	عــدا	النواقــص	
واملفقــودات	مــن	التجهيــزات	واملــواد	فقــط	اخلاصــة	بالصيانــة	وفــق	بيانــات	
اجلــرد	املرفقــة	واملوقعــة	مــن	قبــل	الطرفــن	وعلــى	أن	يكــون	اســتكمال	
النواقــص	واملفقــودات	إمــا	باســتبدالها	بنفــس	النوعيــة	أو	بأخــرى	مماثلــة	
ال	تقــل	عنهــا	جــودة	وإن	تعــذر	ذلــك	فيتــم	تقييــم	أســعار	كل	منهــا	حســب	
العمــر	 مراعــاة	 مــع	 املاضــي	 العــام	 يف	 اســتالمها	 بيانــات	 جــاء	يف	 مــا	
االفتراضــي	حســبما	ورد	بالعقــد،	أمــا	مــن	حيــث	النواحــي	املالية	فســوف	
تتــم	التســويات	واملطالبــات	املاليــة	بــن	الطرفــن	كل	فيمــا	يخصــه	بعــد	
التوقيــع	علــى	هــذا	احملضــر	مباشــرة	واهلل	املوفــق،	املســتثمر	توقيعــه	
املديــر	 نائــب	 	................. توقيــع	 	................. الشــركة	 عــن	 	................
العــام(	أ.هـــ،	ويف	جلســة	أخــرى	قــال	املدعــى	عليــه	إجابــة	عــن	فواتيــر	
التجهيــزات	التــي	أبرزهــا	املدعــي:	إن	املدعــي	اســتأجر	الشــاليهات	وهــي	
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صاحلــة	 فوجدهــا	 الشــاليهات	 عايــن	 وقــد	 بالكامــل	 ومجهــزة	 مؤثثــة	
لالســتخدام	واســتلمها	علــى	تلــك	احلــال،	ثانيا/التــزم	باحملافظــة	علــى	
الشــاليهات	ومــا	يتبعهــا	مــن	منقــوالت	ومعــدات	وأجهــزة	وأن	يســلمها	
باحلــال	التــي	تســلمها	بهــا.	ثالثا/تتحمــل	املســؤولية	الكاملــة	عنــد	وجــود	
أي	ضــرر	ال	قــدر	اهلل.	رابعا/يتحمــل	جميــع	أعمــال	الصيانــة	بالكامــل	
وال	يوجــد	يف	تلــك	الفواتيــر	مــا	يفيــد	أنــه	مت	شــراؤها	بنــاء	علــى	طلبهــا،	
أو	أننــا	تســلمنا	محتويــات	تلــك	الفواتيــر	بالتالــي	ال	نقــر	بهــا،	أمــا	بالنســبة	
للهواتــف	فــإن	العقــد	مــع	املدعــي	نــص	علــى	أن	أي	إضافــة	إلــى	املشــروع	
مــن	املدعــي	يجــب	أن	يأخــذ	موافقــة	موكلتــي	عليهــا	خطيــا	وحيــث	أن	
األصــل	أخــذ	العقــد	علــى	ظاهــره	مــا	لــم	يثبــت	املدعــي	ذلــك،	فــإذا	كان	
لــدى	املدعــي	البينــة	علــى	أنــه	اتفــق	مــع	موكلتــي	علــى	إدخــال	الهاتــف	
بــأي	طريقــة	فليقدمهــا،	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــي	أجــاب	قائــال:	إن	
محضــر	 مبوجــب	 لهــم	 وســلمت	 بهــا	 اعترفــوا	 اإلضافيــة	 التجهيــزات	
التســليم	املــؤرخ	يف	1419/6/27هـــ	وســبق	تقــدمي	صــورة	يف	احملضــر	ومــا	
ذكــره	املدعــى	عليــه	مــن	أن	أعمــال	الصيانــة	علــّي،	فــإن	أعمــال	الصيانة	
قــد	حتولــت	علــى	الشــركة	مبوجــب	عقــد	وهــي	املســؤولة	عــن	الصيانــة،	
وأمــا	بالنســبة	للهاتــف	فإنــه	مت	تأمينــه	وذلــك	حســب	محضــر	االجتمــاع	
يف	يــوم	األربعــاء	املوافــق	1997/9/3م	وهــي	موافقــة	خطيــة	من	الشــركة	
حســب	مــا	جــاء	يف	العقــد،	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	مــع	تســليمه	
صــورة	مــن	محضــر	االجتمــاع	ومحضــر	اســتالم	شــاليهات	الترفيــه	أجــاب	
قائــال:	بالنســبة	حملضــر	إيصــال	الهاتــف	فإننــي	أطلــب	إمهالــي	ملراجعــة	
موكلتــي،	وأمــا	بالنســبة	حملضــر	االســتالم	فإنــه	ذكــر	فيــه	أنــه	يوجــد	
نواقــص	ومفقــودات	مــن	التجهيــزات	واملــواد	اخلاصــة	بالصيانــة،	وال	أعلــم	
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هــل	مت	تأمــن	هــذه	النواقــص	واملفقــودات	كمــا	أشــار	باحملضــر	أنــه	مت	
اســتالم	أغــراض	وجتهيــزات	مســتكملة	مــن	قبــل	املســتثمر،	وال	أعلــم	
فواتيرهــا	 قــدم	 التــي	 التجهيــزات	 نفــس	 هــي	 التجهيــزات	 هــذه	 هــل	
املدعــي،	وأحتــاج	إلــى	الرجــوع	إلــى	البيــان	املشــار	إليــه،	وقــد	أضــاف	
مــع	 ومعاجلتهــا	 تأمينهــا	 مت	 واملفقــودات	 النواقــص	 جميــع	 إن	 املدعــي:	
الشــركة	يف	وقتهــا	واملدعــى	عليــه	ليــس	لــه	دخــل	يف	النواقــص؛	ألننــي	
أنــا	املدعــي،	ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	الطرفــان	وبطلبنــا	اجلــواب	مــن	
املدعــى	عليــه	عــن	اخلطــاب	املــؤرخ	يف	2007/9/25م	وقــد	جــاء	فيــه	بعــد	
املقدمــة:	أوال/بخصــوص	النواقــص	واملفقــودات	حســب	احملضــر	املوقــع	
مــن	املدعــي	........................	بتاريــخ	1419/9/27هـــ،	عليــه	يجــب	علــى	
املدعــي	إثبــات	أن	األغــراض	والتجهيــزات	املســتكملة	مــن	قبلــه	هــي	
نفــس	النواقــص	واملفقــودات	مــن	التجهيــزات	وفقــا	لبيانــات	اجلــرد	املرفقة	
واملوقعــة	بــن	الطرفــن.	ثانيا/بخصــوص	تكلفة	تأســيس	هاتف	مشــروع	
شــاليهات	الترفيــه	حســب	احملضــر	املوقــع	مــن	املدعــي	........................	
بتاريــخ	1997/9/3م	عليــه	فــإن	الشــركة	تلتــزم	بتحمــل	نســبة	75	%مــن	
تكلفــة	تأســيس	هاتــف	مشــروع	شــاليهات	الترفيــه	هــذا	يف	حالــة	إذا	
ــه	قــام	بتأســيس	هاتــف	املشــروع	 كان	لــدى	املدعــي	مــا	يفيــد	فعــال	بأن
واعتمــاد	التكلفــة	مــن	قبــل	إدارة	الشــركة،	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعي	
أجــاب	قائــال:	بأننــي	ســبق	وأن	أجبــت	أن	جميــع	النواقــص	واملفقــودات	مت	
تأمينهــا	ومعاجلتهــا	مــع	الشــركة	يف	وقتهــا	واملدعــى	عليهــم	ليــس	لهــم	
التجهيــزات	 بقيمــة	 وأطالــب	 املدعــي	 أنــا	 ألننــي	 النواقــص؛	 يف	 دخــل	
اإلضافيــة	التــي	قمــت	بتكميلهــا،	وأمــا	بالنســبة	للهاتــف	قــد	مت	تأمينــه	
مــن	قبلــي	وبعــد	خروجــي	مــن	املشــروع	مت	تســليم	املشــروع	لهــم	والهاتــف	
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ضمــن	املشــروع،	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــال:	إن	مــا	
ذكــره	املدعــي	يف	أن	النواقــص	واملفقــودات	مــن	التجهيــزات	مت	تأمينهــا	
ومعاجلتهــا	مــع	الشــركة	فهــذا	الــكالم	يحتــاج	إلــى	تثبــت،	فنطلــب	فيــه	
إثباتــه،	وكذلــك	الهاتــف	نطلــب	منه	ما	يفيد	تأمينه	وتســليمه	للشــركة	
ملراجعــة	 إمهالــي	 أطلــب	 للتجهيــزات	 بالنســبة	 وأمــا	 خروجــه،	 بعــد	
النواقــص	 أن	 قائــال:	 أجــاب	 املدعــي	 علــى	 ذلــك	 وبعــرض	 الشــركة،	
واملفقــودات	مت	معاجلتهــا	مبوجــب	إثباتــات	ومحاضــر	مســجله	بدفاتــري	
ودفاتر	الشــركة	والهاتف	مت	تركه	يف	إدارة	الشــاليهات	ومت	اســتعماله	
مــن	قبــل	الشــركة	واملســتثمر	الــذي	اســتأجر	بعــدي،	ويف	جلســة	أخــرى	
حضــر	الطرفــان	وبطلــب	اجلــواب	مــن	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــال:	بأننــي	
راجعــت	الشــركة	وأفــادت	بأنــه	ال	يوجــد	لديهــا	أي	معلومــات	خاصــة	
بالتجهيــزات	اإلضافيــة،	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــي	أجــاب	قائــال:	بــأن	
الشــركة	قــد	أقــرت	باســتالم	األغــراض	والتجهيــزات	املســتكملة	مــن	
يف	 املــؤرخ	 االســتالم	 محضــر	 حســب	 وذلــك	 عامــة	 بصفــة	 قبلنــا	
1419/6/27هـــ	املوافــق	1998/10/17م،	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	
عليــه	أجــاب	قائــال:	إن	هــذا	احملضــر	مرفــق	بــه	بيانــات	والبيانــات	ال	
ــر	مــن	 ــه	أكث ــه	مضــى	علي ــي	صــورة	منهــا	حيــث	أن ــدى	موكلت توجــد	ل
رقــم	 املدعــي	 مــن	 وطلــب	 ذلــك،	 يصعــب	يف	 والبحــث	 ســنوات	 عشــر	
الهاتــف	الــذي	مت	تأمينــه	فأجــاب	قائــال:	بأنــه	مت	تأمــن	هاتفــن	ومت	
اســتئجار	ســطح	مبنــى	يف	الظهــران	لتثبيــت	اجلهــاز	مبنطقــة	الظهــران؛	
ألنــه	أقــرب	نقطــة	إلــى	موقــع	الشــاليهات،	ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	
الطرفــان	وأجــاب	املدعــي	قائــال:	أنــه	مت	تأســيس	خطــن	هاتــف	ثابــت	
رقــم	8611567	ورقــم	8611491	قيمــة	اجلهازيــن	ســتة	عشــر	ألــف	ريــال	
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حيــث	مت	دفــع	الثمــن	مبوجــب	الشــيك	رقــم	237	يف	1997/10/20م	علــى	
البنك	.....	لشــركة	.........	وشــريكه	مببلغ	عشــرة	آالف	ريال،	والشــيك	
ــى	شــركة	......	برقــم	188	وتاريــخ	1418/9/22هـــ	واملوافــق	 الثانــي	عل
	............. لشــركة	 ريــال	 آالف	 ســتة	 وقــدره	 مببلــغ	 1998/1/20م	
وشــريكه،	وقــد	دون	علــى	الشــيك	األول	عبــارة	نصهــا:	)دفعــه	مقــدم	
التركيــب	 مــع	 خــط	 اثنــن	 عــدد	 ألكــون	 هوائــي	 جهــاز	 قيمــة	 مــن	
والتشــغيل	والضمــان	والصيانــة	ســنة(	ودون	علــى	الشــيك	الثانــي:	)باقــي	
قيمــة	عــدد	اثنــان	جهــاز	هاتــف	هوائــي	ماركــة	ألكــون	مــع	التركيــب	
والتشــغيل	والضمــان(.	ثانيــا:		قيمــة	االشــتراكات	الشــهرية	الرســوم	
يف	 اســتخدامهما	 بدايــة	 مــن	 املــدة	 ولكامــل	 اخلطــن	 لــكال	 الثابتــة	
وســتن	 أربعــة	 1424/2/10هـــ	 	يف	 ألغاهمــا	 وحتــى	 1418/10/10هـــ	
شــهرا	عــدد	اثنــن	هاتــف	ضــرب	أربعــة	وســتن	ضــرب	خمســة	وأربعــن	
إجمالــي	 ريــال	 وســتون	 وســبعمائة	 آالف	 خمســة	 النــاجت	 شــهريا	 ريــال	
تتحمــل	 ريــال	 وســتون	 وســبعمائة	 ألــف	 وعشــرون	 واحــد	 التكاليــف	
الشــركة	مبوجــب	االتفــاق	75	%	املطلــوب	ســتة	عشــر	ألــف	وثالثمائــة	
وعشــرون	ريــال،	وأرفــق	أصــل	فواتيــر	الهاتــف	مــن	البدايــة	حتــى	النهايــة	
وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــال:	أطلــب	تســليمي	صــورة	
الطرفــان	 أخــرى	حضــر	 عليهــا،	ويف	جلســة	 لإلجابــة	 وإمهالــي	 منهــا	
وبطلــب	اجلــواب	مــن	املدعــى	عليــه	قــدم	مذكــرة	جــاء	فيهــا	مــا	نصــه:	
)أوال/ذكــر	املدعــي	يف	خطابــه	املــؤرخ	يف	1429/11/20هـــ	الــذي	قدمه	
يف	اجللســة	املشــار	إليهــا	أعــاله	أنــه	قــام	بتركيــب	هاتــف	هوائــي	وذكــر	
تكاليــف	ذلــك	)حســب	رأيــه(	وبالرجــوع	إلــى	محضــر	االجتمــاع	املــؤرخ	
إدارة	 مجلــس	 ورئيــس	 أصالــة	 املدعــي	 مــن	 املوقــع	 1997/9/3م	 يف	
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تتكفــل	 أن	 علــى	 منــه	 	)2( الفقــرة	 يف	 نــص	 جنــده	 	........ الشــركة	
مشــروع	 هاتــف	 تأســيس	 تكلفــة	 مــن	 	% 	75 قيمتــه	 مبــا	 الشــركة	
الشــاليهات	و25	%	يتحملهــا	املســتثمر	/.........................	املدعــي	علــى	أن	
يــؤول	جميــع	ذلــك	فيمــا	بعــد	إلــى	الشــركة	................،	ومــن	هــذا	النــص	
يتضــح	لفضيلتكــم	أن	املقصــود	تأســيس	هاتــف	يف	املشــروع	وليــس	مــا	
شــيء	 فالتأســيس	 وظاهــره	 كبيــر	 بينهمــا	 والفــرق	 املدعــي	 ذكــره	
واالســتفادة	مــن	خدمــة	قائمــة	شــيء	آخــر	مختلــف	متامــا	ال	ســيما	وأنــه	مت	
النــص	علــى	انتقــال	جميــع	ذلــك	إلــى	املدعــى	عليــه.	ثانيا/مــع	مــا	ذكرنــاه	
أعــاله	فــإن	مــا	قدمــه	املدعــي	مــن	صــور	فواتيــر	ال	يفيــد	بــأن	الهواتــف	مت	
اســتخدامها	للشــاليهات	ال	ســيما	وأنها	باســمه	الشــخصي	والذي	يؤكد	
ذلــك	أنــه	اســتمر	يف	اســتخدامها	إلــى	تاريــخ	1424/2/10هـــ	مــع	أنه	ســلم	
املوقــع	بتاريــخ	1419/6/27هـــ	مبــا	يدحــض		قولــه	بــأن	هــذه	الهواتــف	هي	
للشــاليهات.	ثالثا/يطلــب	املدعــي	قيمــة	األجهــزة	مــع	حتفظنــا	علــى	هــذه	
املطالبــة	ويف	الوقــت	نفســه	لــم	يلتــزم	مبــا	نصــت	عليــه	الفقــرة	)2(	مــن	
احملضــر	املشــار	إليــه	أعــاله	والتــي	نصــت	علــى	)	أن	يــؤول	جميــع	ذلــك	إلى	
املدعــى	عليهــا	(	علــى	فرضيــة	أن	قــول	املدعــي	باالســتفادة	مــن	هواتــف	
خاصــة	بــه	هــو	املتفــق	عليــه	مــع	املدعــى	عليهــا	وهــو	غيــر	صحيــح.	رابعــا/
يطالــب	املدعــي	يف	خطابــه	املذكــور	أعــاله	بإلــزام	املدعــى	عليهــا	بدفــع	
قيمــة	اشــتراكات	اخلطــن	للهاتفــن	مــن	تاريــخ	1418/10/10هـــ		وحتــى	
تاريــخ	1424/2/10هـــ	وهــذا	جتــاوز	للحــق	الظاهــر	حيــث	أن	املدعــي	
ســلم	املوقــع	بتاريــخ	1419/6/27ه	وبالتالــي	فليــس	لــه	احلــق	يف	املطالبــة	
بقيمــة	اشــتراكات	45	شــهرا	بينمــا	املــدة	احلقيقيــة	ال	تتجــاوز	ثمانيــة	
اشــتراكات	 بقيمــة	 املطالبــة	 للمدعــي	 يصــح	 أشــهر.	خامســا/كيف	
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شــهرية	للهواتــف	يف	الوقــت	الــذي	هــو	املســتفيد	منهــا	ســواء	علــى	فتــرة	
الثمانيــة	أشــهر	التــي	متثــل	املــدة	احلقيقيــة	التــي	بــدأت	مــن	إدخــال	الهواتــف	
حســب	قولــه	وانتهــت	بتســليمه	املوقــع،	أو	اخلمســة	وأربعــن	شــهرا	التــي	
ــة	املدعــي	غيــر	صحيحــة	 ذكرهــا،	ممــا	تقــدم	يتضــح	لكــم	أن	مطالب
وتســتند	إلــى	فهــم	املدعــي	الــذي	يخالــف	املســتندات	والواقــع،	لــذا	فــإن	
موكلتــي	تطلــب	مــن	فضيلتكــم	رد	مطالبــة	املدعــي(	أ.هـــ،	وبعــرض	
ذلــك	علــى	املدعــي	أجــاب	قائــال:	إن	الهــدف	هــو	إيصــال	اخلدمــة	الســريعة	
للمشــروع	وقــد	مت	حتقــق	ذلــك	وكان	وقــت	التنفيــذ	هــي	اخلدمــة	املتاحــة	
ويعتبــر	ذلــك	مبثابــة	التأســيس	ولــو	لــم	يوجــد	ذلــك	التخــذ	طريــق	آخــر،	
ومحضــر	التأســيس	لــم	يفــرق	بــن	ثابــت	أو	هوائــي	وأن	الهاتفــن	منــذ	
بصفــة	 اســتخدامهما	 يتــم	 ولــم	 للمشــروع	 اســتخدمتها	 تأسيســهما	
شــخصية	ومت	االحتفــاظ	بالهواتــف	ورأينــا	إبقائهــا	حيــث	أن	القضيــة	
منظــورة	باحملكمــة	وملــا	طالــت	مت	إلغاءهمــا	والهاتفــن	الوســيلة	الوحيدة	
املســتخدمة	يف	املشــروع،	وســمع	ذلــك	املدعــى	عليــه	وقــال	مــا	ذكــره	
املدعــي	مــن	أن	اخلدمــة	الوحيــدة	هــي	الهاتــف	الهوائــي:	هــذا	غيــر	صحيــح	
اســتبدال	خدمــة	 رأت	موكلتــي	 ولــو	 التأســيس	 يوجــد	خدمــة	 حيــث	
التأســيس	بخدمــة	أخــرى	لنــص	عليهــا	ومــا	ذكــره	مــن	أنــه	اســتخدم	
الهواتــف	حتــى	مت	إلغائهــا	يف	عــام	1424هـــ	هــذا	يتناقــض	مــع	الواقــع	ومــع	
1419/6/27هـــ،	 يف	 املشــروع	 ســلم	 حيــث	 املشــروع	 تســليم	 محضــر	
وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــي	أجــاب	قائــال:	إننــي	لــم	أذكــر	أنهــا	الوســيلة	
الوحيــدة	وإمنــا	هــي	الوســيلة	املتاحــة	الســريعة	لالســتفادة	مــن	املشــروع	
يتــم	 لــم	 والهاتفــن	 التأســيس	 يعتبــر	مبثابــة	 ذلــك	 وإن	 عاجلــة	 بصفــة	
اســتخدامهما	بعــد	تســليم	املشــروع	ومت	دفــع	رســوم	االشــتراك	فقــط،	
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وأضــاف	املدعــى	عليــه	قائــال:	أن	املدعــي	أقــر	بــأن	هــذه	اخلدمــة	ليســت	
ــة	وهــذا	خــالف	االتفــاق	مــع	موكلتــي،	 ــا	هــي	خدمــة	بديل تأســيس	وإمن
ويف	جلســة	أخــرى	لــدي	أنــا	.......................	القاضــي	اخللــف	باملكتــب	
القضائــي	.....	وقــد	جــرى	مناقشــة	املدعــي	حــول	بعــض	اإلشــكاالت	يف	
ــة	عنهــا	محــررة	،	ويف	جلســة	أخــرى	 ــدى	اســتعداده	لإلجاب ــة	فأب القضي
وكالــة	 عليــه	 املدعــى	 حلضــوره	 وحضــر	 	................ املدعــي	 حضــر	
................	وقــدم	املدعــي	أصالــة	مذكــرة	مكونــة	مــن	ســبع	صفحــات	
التــي	 مــع	عــدد	مــن	املرفقــات	وفيهــا	إجابــة	عــن	بعــض	اإلشــكاالت	
طــرأت،	وهــذا	نصهــا:	)جتــدون	أدنــاه	أجوبــه	لالستفســارات	املطروحــة	
علــي	مــن	قبــل	فضيلتكــم	باجللســة	املنعقــدة	يف	يــوم	1431/12/28هـــ	
لنظــر	القضيــة	التــي	رفعتهــا	ضــد	الشــركة	...................	فقــد	ســألني	
الســنة	األولــى	وأجــرة	الصيانــة	 إيجــار	 فضيلتكــم	عــن	ســبب	طلبــي	
فأقــول:	إنــه	ال	يخفــى	علــى	فضيلتكــم	بــأن	عقــدي	مــع	الشــركة	عقــد	
اســتثماري	وليــس	عقــد	ســكني	والفــرق	بينهمــا	ظاهــر	فعقــد	االســتثمار	
لالنتفــاع	 ثالــث(	 )طــرف	 آخريــن	 مســتأجرين	 عــن	 بالبحــث	 تخويــل	
باملأجــور	وذلــك	عــن	طريــق	الدعايــة	والترغيــب	والعــرض	والتســويق	مــع	
توفيــر	الصيانــة	والتشــغيل	وأي	إعاقــة	تعتــرض	خطــة	اســتثماره	تؤثــر	
ســلبا	يف	تشــغيله	وتكــون	ســببا	مباشــر	يف	خســارته،	وعليــه	فبعدمــا	
وقعــت	مــع	الشــركة	عقــد	إيجــار	الشــاليهات	وقعــت	عقــد	صيانتهــا،	
فصــارت	بذلــك	هــي	املســؤولة	الوحيــدة	عــن	أي	تقصيــر	يحــول	دون	منفعة	
اســتثمار	الشــاليهات	وقــد	جعــل	يف	مــدة	هذيــن	العقديــن	مــا	يلــي:	1/
هبــوط	يف	أرضيــات	وممــرات	الشــاليهات	وتشــققات	يف	اجلــدران	وحرصا	
فيــه	 والعاملــن	 مرتاديــه	 وســالمة	 املشــروع	 مبنــى	 ســالمة	 علــى	 منــي	
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استشــرت	يف	حالتــه	االنشــائية	جهــة	هندســية	متخصصــة	وبعــد	معاينــة	
املهندســن	للموقــع	أثبتــوا	حالتــه	املعيبــة	بتقريرهــم	املرفــق	لفضيلتكــم	
صــورة	منــه	وعلــى	ضــوء	ذلــك	أشــعرت	الشــركة	بخطــورة	ذلــك	يف	وقــت	
مبكــر	مرفقــا	لهــم	صــورة	مــن	التقريــر	الهندســي،	وبنــاء	عليــه	كتبــت	
وضــع	 بخطــورة	 فيــه	 تعتــرف	 للمشــروع	 املنفــذ	 للمقــاول	 الشــركة	
الشــاليهات	وحتملــه	كافــة	املســؤولية	ولعــل	العيــوب	اإلنشــائية	التــي	
بهــا	 اعترفــت	 التــي	 واخلطــورة	 احملايــدة	 االســتثمارية	 اجلهــة	 أثبتتهــا	
الشــركة	للمقــاول	املنفــذ	همــا	الســبب	الــذي	جعــل	الشــركة	تفســخ	
العقــد	برغبتهــا	لعلمهــم	أن	العقــد	الزم	مــا	لــم	يطــرأ	عليــه	عــذر	مينــع	مــن	
االنتفــاع	باملأجــور.	2/حصــل	إهمــال	مــن	متعهــد	الصيانــة	)الشــركة	
..............(	خلزانــات	امليــاه	ومضخاتهــا	التــي	كانــت	تفيــض	بامليــاه	احملالة	
ليــال	وتصــب	هــدرا	مــارة	بطــرق	ومشــايات	الشــاليهات	أهملناهــا	بذريعــة	
أنهــا	لــم	تكلــف	الطاقــم	الفنــي	بالصيانــة	بالعمــل	يعــد	الــدوام	الرســمي	
ورعايــة	 الزراعــة	 صيانــة	 الشــركة	 3/أهملــت	 لأللعــاب.	 ملدينتهــم	
البحيــرة	جــراء	اإلهمــال	أحــواش	 املســطحات	اخلضــراء	ونبتــت	حــول	
موحشــة	تخيــف	نــزالء	الشــاليهات	كمــا	أهملــت	رش	املبيــدات	احلشــرية	
حتى	صارت	الشــاليهات	وحدائقها	مرتفعا	خصبا	للقوارض	واحلشــرات.	
4/امتنعــت	الشــركة	عــن	صيانــة		وإصــالح	أعطــال	أجهــزة		االتصــال	
الهاتفيــة	وأجهــزت	اســتقبال	القنــوات	الفضائيــة	متذرعــة	بأنهــا	ال	متتلــك	
األرقــام	الســرية	لألجهــزة	والتــي	بدونها	يتعذر	عمــل	أي	صيانة،	فاملقاول	
الــذي	قامــوا	بتعميــده	لتنفيــذ	أعمــال	االتصــاالت	هــو	وحده	الــذي	يحتفظ	
باألرقــام	ويرفــض	قطعــا	اطالعنــا	عليهــا	وهــذا	الرفــض	والتعنــت	مــن	
قبــل	الشــركة	ومــن	املقــاول	املنفــذ	يفــرغ	القاعــدة	الفقهية	مــن	مضمونها	
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وهــي:	إلــزام	املؤجــر	بتمكــن	املســتأجر	مــن	االنتفــاع	بالعــن	املعقــود	
ــح	 ــك	بتســليمه	العــن	ومســتلزماتها	حســب	العــرف	كاملفاتي ــا	وذل عليه
واألرقــام	ونحوهــا	والتــي	ال	ميكــن	حتقيــق	االنتفــاع	املطلــوب	إال	بهــا،	
كمــا	ال	يخفــى	علــى	فضيلتكــم	أنــه	إذا	انصرمــت	مــدة	مــن	غيــر	متكن	
مــن	 املؤجــر	شــيئا	 يســتحق	 باملعقــود	عليــه	ال	 االنتفــاع	 مــن	 املســتأجر	
األجــرة	ولــو	مضــى	مــن	العقــد	مــدة	قبــل	التمكن	وهذا	احلكم	ينســحب	
علــى	مبلغــي	إيجــار	الشــاليهات	وصيانتهــا	لعــدم	انفــكاك	أحدهمــا	علــى	
اآلخر،	وجاء	يف	عقد	الشــاليهات	بند	)18(	يســمح		لشــاغلي	الشــاليهات	
بالدخــول	ملدينــة	األميــر	محمــد	بــن	فهــد	ويتــم	ربطهــا	مــع	برامــج	تســويقية	
مــع	مراعــاة	 يتــم	االتفــاق	عليهــا	 للســكان	 مشــتركة	وعمــل	حوافــز	
إمكانية	ذكر	الشــاليهات	يف	إعالنات	الشــركة	الشــيخ/	...................	
وبحضــور	مديــر	عــام	الشــركة	الســيد	..................	التــزم	لــي	شــفاهه	
رئيــس	مجلــس	اإلدارة	بتحميــل	الشــركة	مــا	نســبته	25	%	مــن	مصاريــف	
الدعايــة	التــي	ســوف	أصرفهــا	علــى	الشــاليهات،	فــكل	هــذا	اإلهمــال	
والصيانــة	 التأجيــر	 بعقــدي	 إخــالل	 الشــركة	 قبــل	 مــن	 والتقصيــر	
باإلضافــة	للنكــوص	عمــا	يتــم	االلتــزام	بــه	أثنــاء	اجتماعــي	بهــم	ويف	ثنايــا	
مكاتبتــي	لهــم	فصــارت	الشــركة	ســببا	مباشــرا	يف	فشــل	اســتثماري	
ملشــروع	الشــاليهات	بــل	هــو	الســبب	املتعمــد	والوحيــد	ونتيجــة	لذلــك	تعذر	
تكــون	 وعليــه	 التعاقــد،	 مت	 التــي	 االســتثمار	 منفعــة	 علــى	 احلصــول	
الشــركة	هــي	املتســبب	يف	خســارتي	وهــي	الغــارم	الوحيــد	املبلــغ	إليجــار	
الشــركة	 اســتالم	 صحــة	 عــن	 فضيلتكــم	 ســؤال	 وعــن	 والصيانــة،	
لألجهــزة	اإلضافيــة	وهــل		وقعــت	الشــركة	علــى	االســتالم،	فأقــول:	نعــم	
لقد	اســتلمت	الشــركة	..............	األجهزة	اإلضافية	التي	قمت	بتأمينها	



152

ــر	عــام	الشــركة	 ــب	مدي ــى	االســتالم	نائ مــن	حســابي	اخلــاص	ووقــع	عل
أ/........	وذلــك	ضمــن	محضــر	اســتالم	الشــاليهات	والــذي	جــاء	فيــه	مــا	
الترفيــه	 ملراكــز	 	............ الشــركة	 اســتلمت	 فقــد	 )وعليــه	 نصــه:	
باإلضافــة	 وجتهيزاتهــا	 وملحقاتهــا	 مرافقهــا	 بكامــل	 الشــاليهات	
مــن	 املســتثمر	وتعتبــر	 مــن	قبــل	 لألغــراض	والتجهيــزات	املســتكملة	
وحتــت	 بحوزتهــم	 1998/10/17م	 املوافــق	 1419/6/27هـــ	 تاريــخ	
مســئوليتهم(،	وعــن	ســؤال	فضيلتكــم	هــل	لــدّي	مــا	ُيثبــت	أن	الهواتــف	
اســتخدمت	يف	الشــاليهات	فأقــول:	إنــه	ال	يخفــى	علــى	فضيلتكــم	بــأن	
شــركة	.....	هــي	القــادرة	علــى	اإلجابــة	علــى	هــذا	الســؤال	إمــا	مــن	خــالل	
ــم	 ــه	ل ــر	ومبــا	أن ــة	باملوقــع	أو	مــن	خــالل	الفواتي تركيــب	اخلدمــة	الهاتفي
تتوفــر	آنــذاك	فقــد	وفــرت	خدمــة	هاتفيــة	هوائيــة	كالتــي	تســتخدم	يف	
تركــت	 التعاقــد	 إنهــاء	 وبعــد	 املدينــة	 عــن	 البعيــدة	 واملناطــق	 املــزارع	
أجهــزت	االتصــال	الهوائيــة	يف	الشــاليهات،	أمــا	رقمــي	الهاتــف	التــي	
باســمي	فقــد	أبقيتهــا	ســارية	املفعــول	أدفــع	لهــا	رســوم	اشــتراك	شــبكة	
ــت	منتظــرا	إمــا	أن	تقــوم	الشــركة	..............	بنقــل	األرقــام	 فقــط	وكن
باســمها	وإمــا	أمــر	القاضــي	بقطــع	االشــتراك	وقــد	مت	إيقــاف	االشــتراك	
بتاريــخ	1424/3/26هـــ،	وعــن	ســؤال	فضيلتكــم	عــن	املخالصــة	التــي	
متــت	بــن	الطرفــن	هــل	فيهــا	قيــود	أم	مخالصــة	مطلقــة	فأقــول	إننــي	ال	
أعلــم	الفــرق	بــن	املخالصــة	املقيــدة	مــن	املخالصــة	املطلقــة	لكنــي	ســوف	
أصــف	لفضيلتكــم	أدنــاه	مراحــل	وآليــات	املخالصــة	التــي	متــت	بيننــا	
فيمــا	يلــي:	1/جــاء	يف	التمهيــد	لعقــد	اإليجــار	مــا	نصــه:	)إن	الطــرف	
الثانــي	)املســتثمر(	لديــه	الرغبــة	األكيــده	يف	اســتثمار	هــذا	املشــروع(،	
وجــاء	يف	البنــد	رقــم	)10(		أن	أعمــال	الصيانــة	تقــع	علــى	عاتــق	املســتثمر	
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التفتيــش	 مــع	 عاليــه	 وكفائــه	 وقائــي	 صيانــة	 يجــدول	 االلتــزام	 مــع	
والتوجيهــات	مــن	فعــل	الطــرف	األول،	ومثلــه	البنــد	)11(	امللــزم	بصيانــة	
املســطحات	اخلضــراء	واحملافظــة	علــى	نظــام	الــري	وبركــة	الســباحة	
وبعــد	عقــد	الصيانــة	الالحــق	لعقــد	تأجيــر	الشــاليهات	انقلبــت	شــروط	
الصيانــة	علــى	الطــرف	األول	)الشــركة	(	فمــا	كان	يف	العقــد		واجبــا	
للطــرف	الثانــي	صــار	حقــا	لــه	ومــا	كان	حــق	للطــرف	األول	صــار	واجبــا	
البنــد	)12(	)ويف	حالــة	وجــود	أي	عيــوب	يف	املشــروع	 عليــه	وجــاء	يف	
خطيــا	 للشــركة	 إشــعاري	 وبعــد	 إصالحهــا(	 األول	 الطــرف	 يتحمــل	
بالعيــوب	اإلنشــائية	يف	املشــروع	والتــي	أثبتتهــا	اجلهــة	املختصــة	مبوجــب	
التقريــر	الهندســي	الــذي	أرفقتــه	لهــم	انتهــت	حالــة	التعاقــد	مــع	الشــركة	
يف	 املســؤولون	 رآه	 حيــث	 للمشــروع	 املنفــذ	 املقــاول	 يكاتبــون	 وهــم	
الشــركة	أن	عقــد	الصيانــة	وإثبــات	العيــوب	اإلنشــائية	حمــل	ثقيل	عليهم	
وصياغــة	 التعاقــد	 إلنهــاء	 واحليــل	 املخــارج	 فتلمســوا	 أحتملــه،	 ال	
املخالصــات.	2/كتبــت	لــي	الشــركة	متهيــدا	إلنهــاء	التعاقــد	خطابــا	
يطلبــون	فيــه	االجتمــاع	بــي	ليبلغونــي	برغبتهــم	يف	إنهــاء	التعاقــد	ويف	يــوم	
الشــركة	وكان	 بنــاء	علــى	رغبــة	 اإليجــار	 إنهــاء	عقــد	 االجتمــاع	مت	
توقيعــي	علــى	املخالصــة	مــن	أجــل	إيقــاف	الضــرر	املتمثــل	بســريان	مفعــول	
العقــد	مــع	حجــب	املنفعــة	مــن	املأجــور	وقعــت	بتحفــظ	شــديد	علــى	حفــظ	
لــم	أوقــع	لطالبونــي	فــورا	بقيمــة	إيجــار	الســنة	اجلديــدة	 حقوقــي	فلــو	
فأكــون	قــد	أخليــت	بالبنــد	)23(	فقــرة	)ب(	والتــي	تنــص	علــى	أنــه	إذا	
تأخــر	الطــرف	الثانــي	)املســتثمر(	عــن	ســداد	أي	دفعــة	مســتحقة	يكــون	
للطــرف	األول	)الشــركة(	احلــق	يف	مصــادرة	الضمــان،	ثــم	تــال	هــذا	
االجتمــاع	محضــر	جــرد	موجــودات	ومفقــودات	وتســليم	املوقــع	ومــا	زالــت	
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حقوقــي	املاليــة	والتعويضيــة	معلقــة	يف	ذمــة	الشــركة	حتــى	تاريخــه	ومــا	
زالــت	الشــركة	متاطــل	يف	تنفيــذ	وتفعيــل	الشــرط	الــذي	ينــص	علــى	
التــزام	الطرفــن:	)بإمتــام	التســويات	واملطالبــات	املاليــة	كل	فيمــا	يخصه	
بعــد	التوقيــع	مباشــرة	علــى	محضــر	اســتالم	الشــاليهات(	ممــا	ســبق	مــن	
وصــف	مراحــل	املخالصــة	يســتطيع	فضيلتكــم	باالســتنتاج	احلكــم	علــى	
املخالصــة	بأنهــا	مطلقــة	أم	مقيــدة،	وبطلــب	فضيلتكــم	البينــة	علــى	أن	
الرصيــف	البــري	داخــل	ضمــن	العقــد	رغــم	أن	العقــد	منحصــر	يف	60	
شــاليه	فأقــول	أن	العقــد	منحصــر	يف	60	دون	ذكــر	األلعــاب	ودون	ذكــر	
ملواقــف	الســيارات	ودون	ذكــر	للمســجد	ونحــو	ذلــك	لكنهــا	كلهــا	
داخلــة	ضمنــا	يف	العقــد	مبــا	فيهــا	الرصيــف	البحــري	بــل	أن	البينــة	ظاهــرة	
يف	تواتر	القرائن	املشــاهدة	واملكتوبة	والتي	تثبت	اســتحقاق	االســتفادة	
مــن	الرصيــف	البحــري	فقــد	التــزم	لــي	رئيــس	مجلــس	إدارة	الشــركة	
بوقــت	مبكــر	والتــزم	معــه	نائــب	املديــر	العــام	بســرعة	تنفيــذ	الرصيــف	
البحــري	مبوجــب	توقيعهــا	علــى	محضــر	اجتمــاع	يــوم	األحــد	املوافــق	
1997/10/19م	الــذي	أوصــى	املوقعــون	عليــه:	)بإعــادة	صبيــة	املزلقــان	
لوضعهــا	الصحيــح	برفعهــا	وتســوية	قاعدتهــا	وترتيبهــا(	ممــا	تعهــد	أيضــا	
مديــر	عــام	الشــركة	شــرحا	بخــط	يــده	علــى	خطابــي:	)وأقــول	خطابــي	
املشــاريع	 الســيد/مدير	 إلــى	 التعليمــات	 توجيــه	 مت	 لقــد	 قائــال	 أنــا(	
لالتصــال	بالشــركات	املختصــة	بذلــك	إلنهــاء	اإلجــراءات	ملــا	يخــص	
املوضــوع	أعــاله	)	إجنــاز	الرصيــف	البحــري	(	وســيتم	التنفيذ	بعد	االتفاق		
مــع	أحدهــم،	وهــل	كل	ذلــك	عبــث	ومراوغــة	أم	التــزام	وتعهــد	مكتــوب	
وموقــع	عليــه	وبينــة	داحضــة،	هــذا	باإلضافــة	إلــى	أن	الشــركة	خصصت	
بابــا	واســعا	ركبــت	منــه	حاجــزا	حديــدا	علقــت	عليــه	لوحــة	كتبــت	فيهــا	
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)مزلــق	القــوارب	املائيــة	(	وحبــث	حولــه	قطعتــن	كبيرتــن	مــن	اخلرســانة	
املســلحة	كل	هــذه	القرائــن	والبينــات	كانــت	أثنــاء	معاينــة	املشــروع	
تنفيــذ	 عــدم	 فيكــون	 وعليــه	 االســتثمار،	 عقــد	 علــى	 التوقيــع	 وقبــل	
الرصيــف	إمــا	ســلب	حلقوقــي	أو	مــن	بــاب	تزيــن	الســلعة	مبــا	ليــس	فيهــا	
وهــذا	غــش	متعمــد	وال	أظنــه	يخفــى	علــى	فضيلتكــم	أن	الغــش	يدخــل	
املكتســبات،	أمــا	بخصــوص	الســؤال	عــن	مســوغ	طلــب	التعويــض	عــن	
األربــاح	املتوقعــة	عــن	)9(	ســنوات	فــإن	املــادة	)23(	فقــرة	هـــ	تقــول:	)إن	
قيــام	 عــدم	 حالــة	 العقــد	يف	 فســخ	 احلــق	يف	 الشــركة	 األول	 الطــرف	
املطلــوب	 الوجــه	 علــى	 الصيانــة	 بأعمــال	 املســتثمر	 الثانــي	 الطــرف	
التلفيــات	والضمانــات	ومصاريــف	 بعــد	خصــم	 الضمانــات	 ومصــادرة	
أخــرى(	وبعــد	مــا	صــارت	الشــركة	هــي	املطالبــة	بالصيانــة	مبوجــب	عقد	
إيجابــي	وشــيكات	مدفوعــة	ولــم	تقــم	بأعمــال	الصيانــة	علــى	الوجــه	
املطلــوب	انقلــب	الســحر	علــى	الســاحر،	فصــارت	الشــركة	هــي	الغارمــة	
عــن	كل	خســارة	كانــت	هــي	املتســبب	فيهــا،	وعليــه	فيلزمهــا	دفــع	قيمــة	
املصاريــف	 فمــن	 العقــد	 يف	 جــاء	 أخــرى	كمــا	 ومصاريــف	 التلفيــات	
إدارة	 اجــل	 مــن	 متخصــص	 وفنــي	 إداري	 لطاقــم	 اســتقدامي	 تكلفــة	
إلــى	أن	مؤسســة	 العقــد،	إضافــة	 املشــروع	تســعة	ســنوات	متبقيــة	يف	
وقــد	 كخلــو	 ريــال	 مليــون	 علــّي	 عرضــت	 للمفروشــات	 	....................
رفضــت	هــذا	املبلــغ	يف	حينــه	لعــدم	كفايتــه،	فهــذا	مســوغ	كاف	لطلــب	
ــّي	مــن	خســائر	وفاتنــي	مــن	أربــاح،	ويف	اخلتــام	 التعويــض	كمــا	وقــع	عل
آمــل	أن	يســمح	لــي	فضيلــة	الشــيخ	أن	أحيلــه	للمذكــرة	املقيــدة	بــوارد	
الشــيخ/...................	رقم	7024	وتاريخ	1424/4/29هـ	لعلكم	جتدون	
فيهــا	إيضــاح	للمجمــل	أعــاله،	هــذا	وجتــدون	برفقــه	صــورة	معــه	عقــد	
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مــن	 بــه	كشــف	حســاب	 مرفقــا	 )6(	حســب	طلبكــم	 رقــم	 الشــاليه	
الشــركة	يثبــت	حتصيلكــم	حلســابنا	مــن	املســتأجر	قمــة	إيجــار	الشــاليه	
ووثائــق	تثبــت	صحــة	إجابتــي	علــى	استفســارات	فضيلتكــم	وأحيــط	
بتاريــخ	 كان	 الشــاليهات	 مــن	 خروجنــا	 بــأن	 كذلــك	 فضيلتكــم	
حضــر	 أخــرى	 جلســة	 ويف	 1998/10/1م،	 املوافــق	 1419/6/10هـــ	
وقــدم	 	....... وكالــة	 عليــه	 املدعــى	 وحضــر	حلضــوره	 	............ املدعــي	
ــا	ونــص	 ــع	صفحــات	ســيجري	رصدهــا	الحق ــة	مــن	أرب مذكــرة	مكون
لــي	بجلســة	األحــد	 املقصــود	منهــا:	)وجوابــا	علــى	املذكــرة	املســلمة	
1432/11/18هـــ	ومــا	تضمنــه	مــن	إجابــات	املدعــي	أورد	لفضيلتكــم	
جــواب	موكلتــي	علــى	النحــو	التالــي:	أوال/مــا	ذكــره	املدعي	من	أســباب	
تبــرر	طلبــه	إيجــار	الســنة	األولــى	وأجــرة	الصيانــة	فهــي	غيــر	صحيحــة	
جملــة	وتفصيــال	ودليــل	ذلــك	أن	املدعــي	وافــق	علــى	إنهــاء	العقــد	واإلقالــة	
منــه	مبوجــب	محضــر	تســليم	الشــاليهات	املــؤرخ	يف	1998/10/17م	دون	
أي	حتفــظ	أو	اســتثناء	بــل	إن	املدعــي	أقــر	هــذا	احملضــر	بأنــه	ملتــزم	
بالنواقــص	واملفقــودات	حيــث	ورد	يف	احملضــر:	ولــم	يعــد	للمســتثمر	أي	
التجهيــزات	 مــن	 واملفقــودات	 النواقــص	 عــدا	 مــا	 بالشــاليهات	 عالقــة	
واملــواد	فقــط	اخلاصــة	بالصيانــة	وفــق	بيانــات	اجلــرد	املرفقــة	واملوقعــة	مــن	
ممثلــي	الطرفــن،	وعليــه	يكــون	اســتكمال	النواقــص	واملفقــودات	إمــا	
باســتبدالها	بنفــس	النوعيــة	أو	بأخــرى	مماثلــة	ال	تقــل	عنهــا	جــودة	وإن	
تعــذر	ذلــك	فيتــم	تقييــم		أســعار	كل	منهمــا	حســب	مــا	جــاء	يف	بيانــات	
اســتالمها	العــام	املاضــي	مــع	مراعــاة	العمــر	االفتراضــي	حســبما	ورد	يف	
العقــد،	وبالتالــي	فــإن	موكلتــي	هــي	التــي	لهــا	حقــوق	لــدى	املدعــي	
املدعــي	 مــن	 الصــادران	 اخلطابــان	 ذلــك	 ويؤكــد	 بالعكــس	 وليــس	
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املرفقــان	رقــم	)1ـ2(	اخلطــاب	األول:	بتاريــخ	1998/12/1م	أي	بعــد	إنهــاء	
العقــد	وتســليم	الشــاليهات	بشــهرين	والــذي	ينــص	فيــه	علــى	مــا	يلــي:	
)يســرنا	إفادتكــم	مبوافقتنــا	علــى	مطالبتكــم	هــذه	وفــق	خطاباتكــم	
املشــار	إليهــا(	واخلطــاب	الثانــي:	بتاريــخ	1998/12/30م	والــذي	نــص	
فيــه	علــى	مــا	يلــي:	)يبــدو	ذلــك	بغيــة	الوصــول	إلــى	حلــول	مرضيــة	مثلهــا	
لــذا	 حــدة	 علــى	 واحــدة	 حلهــا	كل	 التــي	مت	 األخــرى	 املواضيــع	 مثــل	
نفيدكــم	مبوافقتنــا	علــى	مطالبتكــم	هــذه	حســب	خطابيكــم	املشــار	
إليهــا	واخلاصــة	باســتهالك	الكهربــاء،	وعليــه	نأمــل	منكــم	قيــد	املبلــغ	
املوضحــة	بعاليــه	برفقنــا	لصاحلكــم	وقــدره	225135ريــاال	باإلضافــة	
إلــى	املبالــغ	املســتحقة	علينــا	والتــي	ســبق	أن	وافقنــا	عليهــا	كتابيــا(	ومــن	
هــذا	اخلطــاب	يتضــح	لفضيلتكــم	مــا	يلــي:	1/إقــرار	املدعــي	صراحــة	
بأنــه	مت	حــل	املواضيــع	بــن	الطرفــن	بحلــول	مرضيــة	ولــم	يتبــق	شــيء	لــم	
يحــل	ولــو	تبقــى	شــيء	لــم	يحلــه	الطرفــان	ألســتثناه	املدعــي.	2/أن	هــذان	
الشــاليهات	 وتســليم	 العقــد	 إنهــاء	 لتاريــخ	 الحــق	 تاريخهــا	 اخلطابــان	
وبالتالــي	فــال	توجــد	أي	تخوفــات	أو	ضغــوط	علــى	املدعــي	كمــا	يدعــي	
تدفعــه	للتعجــل	وكتابــة	مثــل	هــذا	اإلقــرار.	3/أن	موكلتــي	هــي	صاحبــة	
احلــق	جتــاه	املدعــي	وليــس	العكــس	فهــو	يقــول:	)باإلضافــة	إلــى	املبالــغ	
ــه	هــذان	 ــا	(.	4/مــا	تضمن ــا	عليه ــي	ســبق	أن	وافقن ــا	والت املســتحقة	علين
اخلطابــان	مــن	إقــرارات	املدعــي	ومــا	تضمنــه	محضــر	اســتالم	الشــاليهات	
يؤكــد	أن	املدعــي	غيــر	محــق	يف	دعــواه	وأن	احلــق	ملوكلتــي،	إضافــة	ملــا	
ــة	بــكل	جتهيزاتهــا	 ســبق	إيــراده	فــإن	املدعــي	تســلم	الشــاليهات	كامل
وفــق	إقــراره	املرفقــة	صورتــه	)رقــم	3(	ومــن	ضمنهــا	جهــاز	مركــزي	
للهاتــف	مــع	أربــع	خطــوط	جــوال	ماركــة	أي	تــي	تــي		مــع	التوصيــالت	
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والتجهيــزات	وأجهــزة	التحكــم	مــع	عــدد	92	جهــاز	هاتــف	ماركــة	أي	
تــي	تــي	مــع	شــريحة	هاتــف	نقــال	رقــم	...............	)ص	2	فقــرة	5	مــن	
املرفــق	(	ومــع	مــا	تقــدم	ال	يــزال	املدعــي	يصــر	علــى	أن	موكلتــي	أخلــت	
ثانيــا:	 حــرة،	 بــإرادة	 إنهائــه	 علــى	 وافــق	 الــذي	 العقــد	 بالتزاماتهــا	يف	
بخصــوص	اســتالم	موكلتــي	لألجهــزة	اإلضافيــة	مــن	عدمــه	لــم	يتضــح	
النواقــص	 املقصــود	 كان	 فــإذا	 اإلضافيــة	 باألجهــزة	 املقصــود	 مــا	
واملفقــودات	فــإن	موكلتــي	لــم	تســتلمها	إطالقــا	ودليــل	ذلــك	هــو	مســتند	
املدعــي	الــذي	أورده	ولــم	يكملــه،	ألنــه	يدينــه	حيــث	جــاء	يف	محضــر	
اســتالم	الشــاليهات	الــذي	اســتند	إليــه	املدعــي:	)ولــم	يعــد	للمســتثمر	أي	
التجهيــزات	 مــن	 واملفقــودات	 النواقــص	 عــدا	 مــا	 بالشــاليهات	 عالقــة	
واملــواد	فقــط	اخلاصــة	بالصيانــة	وفــق	بيانــات	اجلــرد	املرفقــة	واملوقعــة	مــن	
ممثلــي	الطرفــن	وعليــه	يكــون	اســتكمال	النواقــص	واملفقــودات	إمــا	
باســتبدالها	بنفــس	النوعيــة	أو	بأخــرى	مماثلــة	ال	تقــل	عنهــا	جــودة	وإن	
تعــذر	ذلــك	فيتــم	تقييــم	أســعار	كل	منهــا	حســب	مــا	جــاء	يف	بيانــات	
اســتالمها	العــام	املاضــي	مــع	مراعــاة	العمــر	االفتراضــي	حســب	مــا	جــاء	
يف	العقــد(،	واملقصــود	ببيــان	اســتالمها	العــام	املاضــي	هــو	املرفــق	رقــم	
ــة	أشــياء	 )3(	بهــذه	املذكــرة	أمــا	إن	كان	املقصــود	باألجهــزة	اإلضافي
أخــرى	فــإن	موكلتــي	تطلــب	بينــة	املدعــي	علــى	تســليمها	لهــا.	ثالثــا/
بخصــوص	الهواتــف	وهــل	اســتخدمت	يف	الشــاليهات،	أقــر	املدعــي	بأنــه	
وفــر	خدمــة	هاتفيــة	هوائيــة	ومعلــوم	أن	الهاتــف	الهوائــي	هــو	اســتفادة	مــن	
خدمــة	قائمــة	وليســت	تأســيس	كمــا	ال	يخفــى	علــى	نظــر	فضيلتكــم	أن	
التــي	ذكرهــا	املدعــي	)يف	ضبــط	إحــدى	اجللســات	 الهوائيــة	 اخلدمــة	
الســابقة	أقــر	بأنــه	اســتخدم	جهــاز	ســيناو(	غيــر	نظاميــة	و	ال	يوجــد	لــدى	
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املدعــي	مــا	يفيــد	مبوافقــة	موكلتــي	علــى	هــذه	اخلدمــة،	كمــا	أقــر	
املدعــي	بــأن	الهاتــف	باســمه	ولــم	يقــدم	مــا	يثبــت	أنــه	مت	تركيبــه	يف	
الشــاليهات	ومنعــا	لإلطالــة	يف	هــذه	النقطــة	أحيــل	نظــر	فضيلتكــم	إلــى	
		4 رقــم	 صورتهــا	 مرفــق	 1429/5/30هـــ	 بجلســة	 املقدمــة	 مذكرتــي	
وألفــت	نظــر	فضيلتكــم	إلــى	أن	املدعــي	أقــر	بأنــه	اســتلم	أجهــزة	هاتــف	
رابعــا/ 	.3 رقــم	 مرفــق	 الشــاليهات	 يف	 الســتخدامها	 جــوال	 وشــريحة	
بخصــوص	املخالصــة	بــن	الطرفــن	وهــل	هــي	مطلقــة	أم	مقيــدة،	فإننــي	
أكتفــي	مبــا	أوردتــه	يف	الفقــرة	أوال	مــن	هــذه	املذكــرة	والتــي	تبــن	أن	
العالقــة	التعاقديــة	مــع	املدعــي	انتهــت	مبوجــب	تلــك	املخالصــة	و	تبقــى	يف	
ذمتــه	مــا	نصــت	عليــه،	وأمــا	قولــه	بأنــه	وّقــع	املخالصــة	إليقــاف	الضــرر	
الــذي	يدعيــه	وأنــه	وقــع	بتحفــظ	شــديد	علــى	حفــظ	حقوقــه،	فغيــر	
صحيــح	وتناقضــه	يف	إقراراتــه	يف	خطابيــه	الذيــن	أشــرت	إليهــا	يف	الفقرة	
أوال	مــن	هــذه	املذكــرة.	خامســا/بخصوص	طلــب	فضيلتكــم	البينــة	
مــن	املدعــي	علــى	أن	الرصيــف	البحــري	داخــل	ضمــن	العقــد	رغــم	أنــه	
منحصــر	يف	الســتن	شــاليه،	مــع	األخــذ	مبــا	ذكرتــه	يف	أوال	مــن	هــذه	
داخــل	ضمــن	 البحــري	 الرصيــف	 أن	 يدعــي	 املدعــي	 فــإن	 املذكــرة،	
العقــد،	وقــد	طلبتــم	فضيلتكــم	منــه	البينــة	علــى	ذلــك	ولــم	يقدمهــا؛	ألنــه	
ال	توجــد	لديــه	بينــة،	وهــذا	هــو	الصحيــح	فالرصيــف	البحــري	ليــس	
ضمــن	العقــد	وقــد	أقــر	املدعــي	بذلــك	يف	خطابــه	الــذي	اســتند	إليــه	
املرفــق	رقــم	)5(	حيــث	قــال:	)...	وعدمتونــا	باســتكمال	املنزلــق	البحــري	
...الــخ(	فــال	يخــرج	األمــر	عــن	وعــد	والوعــد	كمــا	هــو	معلــوم	غيــر	ملــزم	
كمــا	أن	الوعــد	بالتنفيــذ	معلــق	باالتفــاق	مــع	أحدهــم	وليــس	ناجــزا.	
سادســا/بخصوص	مســوغ	طلــب	املدعــي	التعويــض	عــن	األربــاح	املتوقعــة	
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عــن	تســع	ســنوات،	كمــا	أنــه	توقــع	أن	تكــون	هنــاك	أربــاح	فإنــه	توقــع	
املشــروع	 إدارة	 علــى	 قدرتــه	 لعــدم	 نتيجــة	 خســائر	 هنــاك	 تكــون	 أن	
بطريقــة	اســتثمارية	ناجحــة	وهــذا	التوقــع	هــو	الــذي	دفعــه	إلنهــاء	العقــد	
وتســليم	الشــاليهات،	وكمــا	أوردت	يف	أوال	مــن	هــذه	املذكــرة	فــإن	
إنهــاءه	للعقــد	ال	يجعــل	لــه	احلــق	يف	املطالبــة	بشــيء	الســيما	مــع	إقراراتــه	
ــه	حقــوق	ملوكلتــي	كمــا	ســبق	إيضاحــه.	ســابعا/ملوكلتي	يف	 أن	بذمت
ذمــة	املدعــي	مبالــغ	إجماليهــا	1360802,62	)مائــة	وســتة	وثالثــون	ألفــا	
وثمامنائــة	وريــاالن	واثنــان	وســتون	هللــه(	مفصلــة	علــى	النحــو	التالــي:	1/
فواتيــر	هاتــف	جــوال	الشــاليهات	املســتحق	2505,82	ريــال	حســب	العقد.	
2/املنصــرف	مــن	املخــزون	لصيانــة	الشــاليهات	املســتحق	4939,34	ريــال	
حســب	العقــد.	3/قيمــة	املســتهلك	مــن	الكهربــاء	املســتحق	78899,33	
حســب	العقــد	4/قيمــة	املســتهلك	مــن	امليــاه	املســتحق	73688,63	ريــال	
مــن	 املســدد	 منــه	 يطــرح	 ريــال	 العقــد	اإلجمالــي	160033,12	 حســب	
فواتيــر	الهاتــف	1683	ريــال	وقيمــة	إيجــار	ســنوي	مــن	قبــل	الشــركة	
تضــاف	 ريــال	 	11885012 املســتحق	 صــايف	 ريــال	 	39500 الســعودية	
اســتالم	 عنــد	 وتالــف	 نواقــص	 االســتالم	 عنــد	 التاليــة	 املصاريــف	
الشــاليهات	15900	ريــال	وقيمــة	مــواد	صيانــة	الزمــة	إلصــالح	بعــض	
التلــف	1240	ريــال	وقيمــة	إصــالح	أســرة	81250	ريــال	إجمالــي	املســتحق	
بــأن	يف	ذمتــه	حقــوق	ماليــة	 3680262	ريــال	وحيــث	أن	املدعــي	يقــر	
ــي:	1/احلكــم	 ملوكلتــي،	فــإن	موكلتــي	تطلــب	مــن	فضيلتكــم	مــا	يل
بصــرف	النظــر	عــن	دعــوى	املدعــي.	2/احلكــم	بإلــزام	املدعــي	دفــع	مــا	
مائــة	 	120000 إجماليهــا	 ماليــة	 مســتحقات	 مــن	 ملوكلتــي	 بذمتــه	
وعشــرون	ألــف	ريــال.	3/احلكــم	بإلــزام	املدعــي	دفــع	أجــرة	احملامــاة	
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وقدرهــا	مائــة	وعشــرون	ألــف	ريــال	الشــركة	..............	أ.هـــ	عنــد	هــذا	
املوضــع	رفعــت	اجللســة	مــع	إفهــام	املدعــي	بإحضــار	جوابــه	على	مــا	ذكره	
املدعــى	عليــه	وكالــة	بخصــوص	اخلطــاب	الصــادر	مــن	املدعــي	املــؤرخ	يف	
1998/12/30م،	ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	املدعــي	ولــم	يحضــر	املدعــى	
ــم	يســتطع	 ــي:	أوال/حــن	ل ــه	وقــدم	املدعــي	مذكــرة	نصهــا	كالتال علي
محامــي	الشــركة	أن	يفنــد	مــا	جــاء	مبذكراتــي	حــاول	جاهــدا	بــأن	
ــر	الصــادر	 ــك	بتجاهــل	القــرار	األخي يشــطب	الدعــوى	مــن	أساســها	وذل
يف	 2/97/س	 رقــم	 الدائمــة	 بهيئتــه	 األعلــى	 القضــاء	 مجلــس	 مــن	
1430/2/13هـــ	األمــر	الــذي	بســببه	قــد	يتأخــر	البــت	يف	هــذه	القضيــة.	
ثانيــا/	أن	مبــررات	طلــب	قيمــة	إيجــار	الســنة	األولــى	وقيمة	أجــرة	الصيانة	
ليســت	متوقفــة	علــى	إنهــاء	العقــد	وال	علــى	اإلقالــة	منــه	وال	علــى	محضــر	
االســتثمار	 بتعــذر	حصــول	منفعــة	 ثبــت	 بــل	حــق	 الشــاليهات	 التســليم	
املنفعــة	التــي	مــن	اجلهــا	مت	التعاقــد	وتعــذر	حصولهــا	بســبب	العيــوب	
اإلنشــائية	واملعماريــة	التــي	ظهــرت	يف	املشــروع	يف	بدايــة	التشــغيل	والتــي	
شــهدت	بهــا	جهــة	هندســية	محايــدة	واعتــرف	بخطورتهــا	نائــب	مديــر	
عــام	الشــركة	بخطابــه	املــؤرخ	يف	1998/2/25م	املوجــه	للمقــاول	منفــذ	
ــة	امللتزمــة	 ــى	ذلــك	رفــض	الشــركة	إلعمــال	الصيان املشــروع	أضــف	عل
ودعــم	 الشــركة	 إدارة	 رئيــس	مجلــس	 مــن	 موقــع	 عقــد	 بهــا	مبوجــب	
اســتالمهم	ألجــرة	الصيانــة	مبوجــب	شــيكات	موثقــة	باإلضافــة	إلــى	
اســتثمار	 عوائــق	 مــن	 ذلــك	 وغيــر	 البحــري	 الرصيــف	 اجنــاز	 رفــض	
للشــركة	 املوجهــة	 بخطابــي	 وردت	 التــي	 العبــارة	 3/أن	 الشــاليهات.	
مبوافقتنــا	 إفادتكــم	 	 يســرنا	 )لــذا	 ونصهــا:	 1998/12/1م	 بتاريــخ	
مطالباتكــم	هــذه	..(	إمنــا	هــي	تفعيــل	وتطبيــق	ملــا	ورد	يف	محضــر	تســليم	



162

الشــاليهات	والــذي	نصــه:	)أمــا	مــن	حيــث	النواحــي	املاليــة	فســوف	تتــم	
التســويات	املطالبــات	املاليــة	مــن	الطرفــن	كل	فيمــا	يخــص(	فقــد	وفيت	
وأبــرأت	ذمتــي	ممــا	يخصهــم	أمــا	مــا	يخصنــي	وهــي	حقوقي	التــي	بذمتهم	
فبعــد	إنكارهــم	لبعضهــا	واملماطلــة	يف	دفــع	بعضهــا	اآلخــر	أقمــت	عليهــم	
هــذه	الدعــوى،	وأمــا	خطابــي	املوحــد	للشــركة	بتاريــخ	1998/12/30م	
فهــو	خــاص	مبوضــوع	اســتهالك	الكهربــاء	فقــط	واملقصــود	بعبــارة:	
)املواضيــع	األخــرى	التــي	مت	حلهــا	كل	علــى	حــدة(	إشــارة	إلــى	االتفاقــات	
التجهيــزات	 مــن	 والتالــف	 املفقــودات	 قيمــة	 لتحديــد	 والتوصــل	 معهــم	
واألســرة	ومــواد	الصيانــة	املفصلــة	بخطابــي	املــؤرخ	يف	1998/12/1م	
وبنــاء	عليــه	يتضــح	لفضيلتكــم	بــأن	محضــر	تســليم	الشــاليهات	مــا	هــو	
إال	تســليم	للموقــع	بجميــع	محتوياتــه:	أوال/علــى	أن	تتــم	التســويات	املاليــة	
الحقــا	ولــم	يســتحق	إال	مــا	يخصنــي	مــن	حقــوق	وتعويضــات	مــا	زالــت	
حتــت	نظــر	فضيلتكــم	رابعــا/إن	التجهيــزات	اإلضافيــة	التــي	أمنتهــا	
للشــاليهات	مــن	حســابي	اخلــاص	ســبق	وأن	أدرجتهــا	ببيــان	مفصــل	مرفــق	
بصــور	مــن	فواتيــر	الشــراء	رفعتهــا	بخطــاب	وجهتــه	لفضيلــة	عضــو	العامة	
رقــم	 احملكمــة	 بــوارد	 مســجل	 وهــو	 	.................. بالدمام/الشــيخ	
الشــركة	 اســتالم	 البينــة	علــى	 وأمــا	 27/25284	يف	1427/12/4هـــ	
لهــذه	األجهــزة	فهــي	مــا	جــاء	مبحضــر	اســتالم	الشــاليهات	املــؤرخ	يف	
1419/6/27هـــ	واملوقــع	منــي	ومــن	نائــب	مديــر	عــام	الشــركة	ونصــه:	
بكامــل	 الشــاليهات	 	.................. الشــركة	 اســتلمت	 فقــد	 )وعليــه	
مرفقاتهــا	وملحقاتهــا	وجتهيزاتهــا	باإلضافــة	لألغــراض	والتجهيــزات	
فلــو	 الهاتــف	 املســتثمر(.	خامســا/وأما	بخصــوص	 قبــل	 مــن	 املســتلمة	
كانــت	اخلدمــة	الهاتفيــة	متوفــرة	مبوقــع	الشــاليهات	وقــت	التعاقــد	لــزال	



163

اإلشــكال	وملــا	كلفتنــي	الشــركة	بالبحــث	عــن	حلــول	مناســبة	وملــا	
التزمــت	لــي	الشــركة	بتحمــل	مــا	نســبته	75	%مــن	تأســيس	هاتــف	هوائي	
)ســيناو(	حيــث	كان	حينئــذ	هــو	احلــل	األمثــل	واملســتخدم	للتواصــل	مــع	
القــرى	واملــزارع	واملناطــق	النائيــة	وقــد	ركــب	الفنيــون	طرفيــة	أجهــزة	
الهواتــف	يف	مكتــب	االســتقبال	وركبــوا	لواقطهــا	)االناتــل(	فوق	ســطح	
املكتــب	ثــم	ســلمتها	للشــركة	مــن	ضمــن	االجهــزة	اإلضافيــة،	كمــا	
نــص	علــى	ذلــك	محضــر	تســليم	الشــاليهات	واســتالم	الشــركة	لهــا	دليــل	
وبينــة	علــى	موافقتهــا	باســتخدام	الهاتــف	الهوائــي	واالســتفادة	مــن	هــذه	
اخلدمــة	املؤمنــة	ولــم	أقــم	بفصــل	احلــرارة	عــن	الهواتــف	إال	بعــد	فتــرة	مــن	
إنهــاء	التعاقــد	علــى	أمــل	أن	تنقلهــا	الشــركة	باســمها	وتدفــع	لــي	نســبة	
الرصيــف	 بإجنــاز	 الوعــد	 سادســا/أن	 بهــا.	 التزمــت	 التــي	 التأســيس	
البحــري	ملــزم	وناجــز؛	ألنــه	وعــد	موثــق	ومكتــوب	صــدرت	بــه	تعليمــات	
إداريــة	مــن	نائــب	مديــر	عــام	الشــركة	ملديــر	املشــاريع	بإنهــاء	إجــراءات	
إجنــاز	الرصيــف	البحــري	لكــن	هــذه	التعليمــات	لــم	تنفــذ	إال	يــوم	ســلمت	
الشــاليهات	للشــركة		فبــد	التســليم	صــار	الوعــد	اخللــف	بقــدرة	قــادر	
ملزمــا	وناجــزا(	أ.هـــ	وحضــر	يف	هــذه	األثنــاء	املدعــى	عليــه	...	وجــرى	
تســليمه	صــورة	مــن	املذكــرة	وطلــب	اإلمهــال	للــرد،	ويف	جلســة	أخــرى	
حضــر	الطرفــان	ثــم	قــدم	املدعــى	عليــه	.....................	مذكــرة	جوابيــة	
ونصهــا	 1432/12/3هـــ	 جلســة	 يف	 املقدمــة	 املدعــي	 مذكــرة	 علــى	
ــه	بإنهــاء	العقــد	 كالتالــي:	1/أقــر	املدعــي	يف	الفقــرة	)2(	مــن	مذكرت
واإلقالــة	منــه	وأن	ذلــك	لــم	يكــن	معلقــا	بشــرط	أو	قيــد.	2/لــم	يقــدم	
يف	 املــؤرخ	 خطابــه	 يف	 بــه	 أقــر	 ملــا	 ومقابــال	 مالقيــا	 جوابــا	 املدعــي	
1998/12/30م	مــن	أن	جميــع	املواضيــع	األخــرى	مت	حلهــا	كل	علــى	
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حــدة	ولــم	يتبــق	ســوى	موضــوع	فواتيــر	الكهربــاء	الــذي	وافــق	يف	اخلطــاب	
نفســه	علــى	حتمــل	قيمــة	تلــك	الفواتيــر	وتقييــد	قيمتهــا	علــى	حســابه	لــدى	
موكلتــي.	3/	ال	عــذر	ملــن	أقــر	واإلقــرار	ملــزم	لصاحبــه	وخطــاب	املدعــي	
املوقــع	 وتســليم	 العقــد	 إنهــاء	 بعــد	 جــاء	 والــذي	 1998/12/30م	 يف	
ملوكلتــي	وأن	جميــع	املواضيــع	األخــرى	مت	حلهــا	كل	علــى	حــده.	4/
املدعــي	أصالــة	األخ	.................هــو	الــذي	كتــب	اخلطــاب	أعــاله	وهــو	
ــم	لغــة	 ــه	املقدمــة	لفضيلتكــم	وهــو	معل ــذي	يكتــب	معظــم	مذكرات ال
ــي	الكلمــات	 ــد	عــن	الثالثــن	عامــا	ويعــي	ويــدرك	معان ــة	ملــدة	تزي عربي
ومقاصدهــا	وليــس	رجــال	عاميــا،	وبالتالــي	فــإن	محاولتــه	تبريــر	إقــراره	
تبريــرا	ال	يحتملــه	النــص	يف	غيــر	محلــه	ملــا	تقــدم	وحيــث	أن	املدعــي	أنهــى	
العقــد	وقبــل	اإلقالــة	منــه	دون	شــرط	أو	قيــد	وفــق	مــا	أوضحتــه	ومــا	
ــه	 ــأن	يف	ذمت ــه	حيــث	أن	املدعــي	يقــر	ب ــات	صــادرة	من ــه	مــن	خطاب قدمت
حقــوق	ماليــة	ملوكلتــي	فــإن	موكلتــي	تطلــب	مــن	فضيلتكــم	مــا	يلــي:	
بإلــزام	 احلكــم	 	/2 املدعــي.	 دعــوى	 عــن	 النظــر	 بصــرف	 1/احلكــم	
إجماليهــا	 ماليــة	 مســتحقات	 مــن	 ملوكلتــي	 بذمتــه	 مــا	 دفــع	 املدعــي	
)1360802062(ريــال.	3/احلكــم	بإلــزام	املدعــي	دفــع	أجــرة	احملامــاة	
وقدرهــا	)120000(	مائــة	وعشــرون	ألــف	ريــال(	أ.هـــ		ويف	جلســة	أخــرى	
املدعــي	 حضــر	 وفيهــا	 والنصــف	 التاســعة	 الســاعة	 اجللســة	 افتتحــت	
.......................	وقــد	 .............	وحضــر	حلضــوره	املدعــى	عليــه	وكالــة	
قــدم	املدعــي	مذكــرة	رد	علــى	مــا	جــاء	يف	مذكــرة	املدعــى	عليــه	وكالة	
ونصهــا	كالتالــي	))	إشــارة	إلــى	جلســة	يــوم	1432/11/23هـــ	والــذي	
باخلطابــن	 ورد	 ملــا	 إيضاحــًا	مكتوبــًا	 منــي	 فيهــا	فضيلتكــم	 طلبتــم	
املوجهــن	للشــركة	................	واملــؤرخ	أحدهمــا	يف	1419/08/12هـــ	
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اإليضــاح	 لفضيلتكــم	 أقــدم	 فإنــي	 عليــه	 1419/9/12ه	 يف	 واآلخــر	
التالــي	:	1-	أن	التســويات	املاليــة	املتبادلــة	بينــي	وبــن	الشــركة	واملشــار	
إليهــا	بخطابــي	املــؤرخ	يف	1419/08/12هـــ	وهــي	قيمــة	مــا	اتفقنــا	عليــه	
مــن	تعويــض	للتالــف	و	املفقــود	مــن	جتهيــزات	الشــاليهات	وهــي	متثــل	قيمــة	
أشــياء	محــددة	ومنصــوص	عليهــا	صراحــة	ومقيــدة	بقولــي	)	لــذا	يســرنا	
إفادتكــم	مبوافقتنــا	علــى	مطالبتكــم	هــذه	(	أقــول	)	هــذه	(	أي	أنهــا	
إليــه	 املشــار	 اخلطــاب	 يف	 عليهــا	 واملنصــوص	 احملــددة	 لألشــياء	 قيمــة	
وليســت	اتفاقــًا	علــى	كل	شــي	معلــق	2	-	كمــا	أن	التســويات	املاليــة	
املشــار	إليهــا	بخطابــي	املــؤرخ	1419/09/12هـ	وهي	متثل	قيمة	اســتهالك	
كهربــاء	فهــذه	القيمــة	محــددة	عليهــا	صراحــة	ومقيــدة	بقولــي	)	لــذا	
يســرنا	إفادتكــم	مبوافقتنــا	علــى	مطالبتكــم	هــذه	)	أقول	هذه	(	حســب	
خطابكــم	املشــار	إليهمــا	واخلاصــة	باســتهالك	الكهربــاء	(	نعــم	إنهــا	
قيمــة	خاصــة	باســتهالك	الكهربــاء	وليســت	تنــازاًل	عــن	حقوقــي	الثابتــة	
ــة	الوصــول	إلــى	 ــارة	)	وذلــك	بغي يف	ذمــة	الشــركة	ويف	دفاترهــا	أمــا	عب
ــى	 ــي	مت	حلهــا	كل	عل ــع	األخــرى	الت ــل	املواضي ــا	مث ــة	مثله ــول	مرضي حل
حــده	(	فمعناهــا	أن	قبــول	االتفــاق	علــى	قيمــة	اســتهالك	الكهربــاء	مثلــه	
واملفقــود	 التالــف	 قيمــة	 تقديــر	 وهــو	 لــه	 الســابق	 االتفــاق	 قبــول	 مثــل	
والنواقــص	مــن	التجهيــزات	فــكل	حــل	مــن	هــذه	احللــول	مت	علــى	حــده	أن	
مقصــود	بعبــارة	)	التــي	مت	حلهــا	كل	علــى	حــده	(	وتفســيرها	يطلــب	منــي	
أنــا	وليــس	مــن	غيــري	فأنــا	الــذي	كتبتهــا	وأعــي	مــا	أقــول	متامــًا	واألمــور	
مبقاصدهــا	وبســياقها	محــل	االتفــاق	وأنــا	الــذي	مــا	زلــت	اعتــرف	بأنــي	
قــد	توصلــت	مــع	الشــركة	علــى	حــل	بعــض	اجلزئيــات	وهــي	مبثابــة	آليــة	
لتنفيــذ	مــا	اتفقــت	عليــه	مــع	الشــركة	مبحضــر	تســليم	الشــاليهات	ونصه	
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)	أمــا	مــن	حيــث	النواحــي	املاليــة	فســوف	تتــم	التســويات	واملطالبــات	بــن	
ــا	هــي	 ــول	التــي	وردت	باخلطابــن	أمن الطرفــن	كل	فيمــا	يخصــه	(	فاحلل
تســويات	ماليــة	تخــص	الشــركة	امــا	مــا	يخصنــي	مــن	حقــوق	بذمــة	
الشــركة	فهــو	مــا	أنكــرت	الشــركة	بعضــه	ومــا	طلبــت	بالبعــض	اآلخــر	
ــة	 ــًا	بحقوقــي	وهــي	مثبت ــي	للتقــدمي	للمحكمــة	مطالب ــذي	دفعن األمــر	ال
بدفاتــر	الضبــط	لــدى	فضيلتكــم	منــذ	اثنــا	عشــر	عامــًا	فاحلــق	ال	يســقط	
وبــن	 بينــي	 املتبادلــة	 فالعبــارات	 عليكــم	 يخفــى	 ال	 كمــا	 بالتقــادم	
الشــركة	ال	تــدل	ال	مــن	قريــب	وال	مــن	بعيــد	علــى	أنــي	مثــاًل	قــد	قبلــت	
بخطــورة	الوضــع	اإلنشــائي	للشــاليهات	وال	علــى	أنــي	تنازلــت	عــن	حقــي	
الثابــت	برصيــف	بحــري	دامــت	مماطلــة	الشــركة	يف	إجنــازه	حتــى	نهايــة	
الســنة	األولــى	مــن	العقــد	وال	علــى	أنــي	مذعــن	للشــركة	التــي	وقعــت	
معــي	عقــد	الصيانــة	واســتلمت	أجرتهــا	مبوجــب	شــيكات	موثقــة	ثــم	
رفضــت	تنفيذهــا	بــل	حتــى	تاريــخ	اليــوم	وهــي	مــا	زالــت	تعتبرنــي		ظاملــًا	
وجــورًا	أنــا	املســئول	عــن	تنفيــذ	الصيانــة	وغيــر	ذلــك	أن	خطــورة	الوضــع	
اإلنشــائي	للشــاليهات	واملماطلــة	يف	إجنــاز	الرصيــف	البحــري	ورفــض	
الصيانــة	كل	واحــد	منهــا	كفيــل	يعتــذر	حصــول	منفعــة	االســتثمار	التــي	
مــن	أجلهــا	مت	التعاقــد	فتعــذر	منفعــة	االســتثمار	ال	يلغــي	معــه	كمــا	أفهــم	
مصــروف	الكهربــاء	حيــث	أنــه	خــاص	بطــرف	ثالــث	)	....	(	ال	يعتــرف	
أن	 فضيلتكــم	 رأي	 فــإن	 واملســتأجر	 املالــك	 بــن	 القائــم	 باخلــالف	
الشــركة	الســعودية	ملراكــز	الترفيــه	ال	يســتحق	شــرعًا	قيمــة	اســتهالك	
تبعــا	لتعــذر	املنفعــة	فأمتنــى	ذلــك	واملوضــوع	بــن	أيدكــم	3	-	وأخيــرًا	أن	
يف	 املؤرخــة	 مذكرتــه	 يف	 علــي	 كــذب	 قــد	 الشــركة	 محامــي	
ــه	وذلــك	حينمــا	أدعــى	مــا	نصــه	)	 ــم	اقل ــي	مــا	ل 1432/11/27هـــ	وقولن
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يتضــح	لفضيلتكــم	مــا	يلــي	:	1	-	إقــرار	املدعــي	صراحــة	بأنــه	مت	حلــه	
املواضيــع	بــن	الطرفــن	بحلــول	مرضيــة	ولــم	يبــق	شــيء	لــم	يحلــه	(	فأنــا	
لــم	اقــل	عبــارة	)	ولــم	يبــق	شــيء	لــم	يحــل	(	واحللــول	التــي	متــت	بــن	الطرفن	
بحلــول	مرضيــة	إمنــا	هــي	املشــار	إليهــا	أعــاله	كمــا	وأنــه	يف	املذكــرة	
نفســها	ســبق	أن	حــاول	شــطب	القضيــة	مــن	أساســها	وذلــك	بتجاهــل	
ثــم	أدعــى	كذبــًا	يف	مذكرتــه	 القــرار	األخيــر	القاضــي	باســتئنافها	
املؤرخــة	يف	1432/12/23هـــ	)	أننــي	معلــم	لغــة	عربيــة	ملــدة	تزيــد	عــن	
الثالثــن	عامــًا	(	وهــذه	مــن	تلقــاء	نفســه	بــل	ومحــض	افتــراء	((	أ.هـــ	وبــرد	
ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	وكالــة	قــال	أواًل	-	مــا	ورد	يف	الفقرتــن	األولــى	
والثانيــة	مــن	مذكــرة	املدعــي	ليــس	فيــه	جديــد	بنقــض	مــا	ســبق	أن	أقــر	
بــه	املدعــي	بانتهــاء	جميــع	املواضيــع	وحلهــا	واألصــل	أنــه	ال	عــذر	لــم	أقــر	
ــه	وقــول	 ــان	بيان كمــا	أن	الســكوت	عــن	البيــان	يف	معــرض	احلاجــة	لبي
املدعــي	أن	خطابيــه	يتعلقــان	بالكهربــاء	غيــر	صحيــح	فــكل	منهمــا	
مذيــل	بعبــارة	حســابي	لديكــم	أو	مطالباتكــم	لــدي	اجتاهــي	ومــا	أورده	
املدعــي	يف	هاتــن	الفقرتــن	كالم	مرســل	ال	يخــرج	عمــا	ســبق	أن	ذكره	
يف	اجللســتن	املاضيتــن	أمــا	مــا	ورد	يف	الفقــرة	الثالثــة	فجوابــًا	علــى	أنــي	
كذبــت	علــى	املدعــي	يف	مســألة	إقــراره	فإنــي	أنــزه	مجلــس	القضــاء	مــن	
ــه	عــن	إدراك	معنــى	 الــرد	عــن	هــذه	اإلســاءة	ولعــل	فهــم	املدعــي	قصــر	ب
عبارتــي	أمــا	كونــه	معلــم	لغــة	عربيــة	فســبق	أن	أقــر	بهــا	يف	مجلــس	
القضــاء	هــذا	مــا	لــدي	ثــم	جــرى	ســؤال	الطرفــن	هــل	لديهمــا	زيــادة	علــى	
اجللســة	 هــذه	 يف	 ذكرنــاه	 مــا	 ســوى	 لدينــا	 ليــس	 فقــاال	 ذكــراه	 مــا	
واجللســات	الســابقة	ورفعــت	اجللســة	لتأمــل	جميــع	مــا	ســبق	ضبطــه	ويف	
جلســة	أخــرى	افتتحــت	اجللســة	الســاعة	31	:	10		وفيهــا	حضــر	املدعــي	



168

ــة	.........	وجــرى	ســؤال	 ................	وحضــر	حلضــوره	املدعــى	عليــه	وكال
ــة	يف	أحــد	اجللســات	 ــه	وكال املدعــي	.............	عمــا	ذكــره	املدعــى	علي
بخصــوص	الشــاليه	رقــم	6		وأن	الشــاليه	لــم	يســلم	للمســتأجر	مــن	بدايــة	
العقــد	لذلــك	فقــد	جــرى	حســاب	األجــرة	لتكــون	تســعة	وثالثــون	الــف	
وخمســمائة	ريــال	فقــال	املدعــي	هــذا	الــكالم	غيــر	صحيــح	فالعقــد	
	( العقــد	 تاريــخ	 نفــس	 للشــاليه	كان	يف	 املســتأجر	 اســتالم	 أن	 يثبــت	
اعتبــارًا	مــن	جاهزيتــه	لالســتخدام	(	وســوف	أحضــر	مــا	يثبــت	ذلــك	ثــم	
جــرى	ســؤال	املدعــي	عمــا	جــاء	يف	مذكــرة	املدعــى	عليه	وكالــة	املؤرخة	
يف	143/11/27هـ	يف	الفقرة	السابعة	واملتضمنة	أن	الشركة	...............	
تطالبــه	مببلــغ	مائــة	وســتة	وثالثــون	ألــف	وثمامنائــة	وريــاالن	واثنــان	وســتون	
ــه	فقــال	أقــر	بــأن	يف	ذمتــي	للشــركة	املدعــى	عليهــا	مبلــغ	خمســون	 هلل
واملــاء	و	 املبلــغ	يشــمل	جميــع	تكاليــف	الكهربــاء	 ريــال	وهــذا	 ألــف	
ــى	ذلــك	املخالصــة	املوقعــة	مــن	رئيــس	 املفقــودات	والنواقــص	وبينتــي	عل
مجلــس	اإلدارة	والعضــو	املنتــدب	والتــي	تثبــت	أن	يف	ذمتــي	مبلــغ	خمســون	
ألــف	ريــال	فقــط	وهنــاك	مخالصــة	أخــرى	موقعــة	مــن	رئيــس	مجلــس	
اإلدارة	تتضمــن	تفصيــل	املبلــغ	املذكــور	يف	املخالصــة	األولــى	أقدمهــا	
لفضيلتكــم	وقــد	جــرى	اإلطــالع	منــا	علــى	املخالصتــن	فوجــدت	األولــى	
محررة	على	مطبوعات	الشركة	......برقم	99/99	يف	1419/11/01هـ	
املوافــق	1999/02/17م	وعنوانهــا	مخالصــة	نهائيــة	ونصهــا	كالتالــي	
))إشــارة	إلــى	العقــد	بــن	الطرفــن	1	-	الشــركة	..............	)	طــرف	أول(	
	... شــاليهات	 (	الســتثمار	 ثانــي	 طــرف	 	( 	................. 	/ واألســتاذ	 	- 	2
وحيــث	انتهــى	العقــد	بتاريــخ	1/	أكتوبــر	/	1998م	وحيــث	هنــاك	مبالــغ	
مطلوبــة	للشــركة	لــم	يتــم	تســديدها	مــن	قبــل	األســتاذ	..............	فقــد	مت	
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يقــوم	 والتــي	 النهائيــة	 املخالصــة	 هــذه	 عمــل	 علــى	 بتاريخــه	 االتفــاق	
مبوجبهــا	األســتاذ	............	بدفــع	مبلــغ	)	50.000	ريــال	(	خمســون	الــف	
ريــال	وفعــاًل	قــام	املذكــور	بتســديد	هــذا	املبلــغ	مبوجــب	الشــيك	رقــم	
)بــدون	(	وتاريــخ	)	بــدون	(	مســحوب	علــى	البنــك	)	بــدون	(	وبذلــك	لــم	يعــد	
ألي	مــن	الطرفــن	احلــق	يف	مطالبــة	الطــرف	اآلخــر	حاضــرًا	أو	مســتقباًل	
بــن	 نهائيــة	 مخالصــة	 مبثابــة	 املبلــغ	 هــذا	 ويعتبــر	 أخــرى	 مبالــغ	 بــأي	
أ.هـــ	 	)) أعــاله	 املذكــور	 العقــد	 يخــص	 فيمــا	 املذكوريــن	 الطرفــن	
وختــم	 توقيعــه	 املنتــدب	 والعضــو	 اإلدارة	 مجلــس	 رئيــس	 	...............
الشــركة	....................	و....................	مســتثمر	الشــاليهات	بــدون	توقيــع	
كمــا		جــرى	اإلطــالع	منــا	علــى	املخالصــة	الثانيــة	فوجدتهــا		محــررة	
علــى	مطبوعــات	الشــركة	...........	برقــم	99/99	يف	1419/11/01هـــ	
املوافــق	1999/02/17م	وعنوانهــا	مخالصــة	نهائيــة	ونصهــا	كالتالــي	
))إشــارة	إلــى	العقــد	بــن	الطرفــن	1	-	الشــركة	..................	)طــرف	
أول(	2	-	واألستاذ	/	..........	)	طرف	ثاني	(	الستثمار	شاليهات	..............	
وحيــث	انتهــى	العقــد	بتاريــخ	1/	أكتوبــر	/	1998م	وحيــث	هنــاك	مبالــغ	
مطلوبــة	للشــركة	لــم	يتــم	تســديدها	مــن	قبــل	األســتاذ	...................	فقــد	
مت	االتفــاق	بتاريخــه	علــى	عمــل	هــذه	املخالصــة	النهائيــة	والتــي	يقــوم	
مبوجبهــا	األســتاذ	..................	بدفــع	مبلــغ	)	50.000	ريــال	(	خمســون	
ألــف	ريــال	:	1	-	)	15.900	ريــال	(	قيمــة	املفقــودات	2	-	)	1420	ريــال	(	
الصيانــة		3	-	)	812	ريــال	(	إصــالح	األســرة	4	-	)	22.513	ريــال	(	
اســتهالك	الكهربــاء	5	-	)	9355	ريــال	(	اســتهالك	املــاء		وفعــاًل	قــام	
املذكــور	بتســديد	هــذا	املبلــغ	مبوجــب	الشــيك	رقــم	)	بــدون	(	وتاريــخ	
)بــدون	(	مســحوب	علــى	البنــك	)	بــدون	(	وبذلــك	لــم	يعد	ألي	من	الطرفن	
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احلــق	يف	مطالبــة	الطــرف	اآلخــر	حاضــرًا	أو	مســتقباًل	بــأي	مبالــغ	أخــرى	
ــن	 ــن	الطرفــن	املذكوري ــة	ب ــة	مخالصــة	نهائي ــغ	مبثاب ــر	هــذا	املبل ويعتب
فيمــا	يخــص	العقــد	املذكــور	أعــاله	((	أ.هـــ	...................	رئيــس	مجلــس	
اإلدارة	والعضــو	املنتــدب	توقيعــه		و	...................	مســتثمر	الشــاليهات	
بــدون	توقيــع	ثــم	جــرى	ســؤال	املدعــى	عليــه	وكالــة	عــن	البيــان	املقــدم	من	
بهــا	 يطالــب	 والتــي	 اإلضافيــة	 التجهيــزات	 بخصــوص	 املدعــي	 قبــل	
وتســعة	 وثالثمائــة	 الــف	 عشــر	 ســتة	 مببلــغ	 عليهــا	 املدعــى	 الشــركة	
وتســعون	ريــال	كمــا	جــرى	ســؤاله	عــن	املبلــغ	الــذي	أقــر	بــه	املدعــي	
وقــدره	خمســون	ألــف	ريــال	لصالــح	الشــركة	املدعــى	عليهــا	فقــال	اطلــب	
إمهالــي	لإلعــداد	اجلــواب	وقــد	جــرى	تســليمه	صــور	مــن	البيــان	املتضمــن	
قــال	 ثــم	 املدعــي	 مــن	 املقدمتــان	 واملخالصتــان	 التجهيــزات	اإلضافيــة	
املدعــى	عليــه	وكالــة	اطلــب	قبــل	رفــع	اجللســة	توجيــه	ســؤال	للمدعــي	هــل	
املخالصــة	التــي	قدمهــا	يف	هــذه	اجللســة	ال	يقــر	فيهــا	إال	بلــزوم	ذمتــه	مبلــغ	
اخلمســون	الــف	ريــال	مــع	أن	الصيــاغ	يثبــت	مــن	أولــه	إلــى	آخــره	أنــه	ليــس	
لــه	حــق	وتعتبــر	منهيــة	للمطالبــة	حاضــرًا	ومســتقباًل	بــن	الطرفــن	فجرى	
توجيــه	ذلــك	للمدعــي	فقــال		أن	الشــركة	..............	هــي	مــن	أعــدت	
املخالصــة	وعلــى	مطبوعاتهــم	وكان	صياغتهــا	لصاحلهــم	ومت	توقيعهــم	
عليهــا	وأنــا	فعــاًل	أقــر	باخلمســن	الــف	ريــال	وهــي	يف	ذمتــي	وأنــا	لــم	أوقــع	
أعــدو	 وقــد	 حلقوقــي	 وبخســهم	 إنكارهــم	 والســبب	 املخالصــة	 هــذه	
املخالصــة	وأنــا	معهــم	يف	الشــركة	.................	فقالــو	لــي	وقــع	ولكنــي	
رفضــت	ألنهــم	أنكــروا	حقوقــي	وأخــذت	صــورة	مــن	املخالصــة	األولــى	
والثانيــة	وغــادرت	الشــركة	علمــًا	بــأن	التفصيــل	املذكــور	يف	املخالصــة	
الثانيــة	أنــا	مــن	طلبــت	إضافتــه	يف	املخالصــة	حتــى	نعــرف	تفصيــل	جميــع	
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املطلــوب	منــي	وعنــد	هــذا	املوضــع	رفعــت	اجللســة	مــع	إفهــام	املدعــى	عليــه	
وكالــة	بإحضــار	املطلــوب	منــه	ويف	يــوم	جلســة	أخــرى	وفيهــا	حضــر	
املدعــي	................وحضــر	حلضــوره	...............	الوكيــل	الشــرعي	عــن	
الشــركة	..............	للترفيــه	وبســؤال	املدعــى	عليــه	وكالــة	عــن	جوابــه	
علــى	مــا	ورد	يف	اجللســة	الســابقة	فقــدم	مذكــرة	مــن	ثــالث	صفحــات	
محامــون	 و.............	 	.............. شــركة	 مطبوعــات	 علــى	 محــرره	
ــى	 ــًا	عل ــي	)	جواب ومستشــارون	مؤرخــه	يف	1433/6/3ه	ونصهــا	كالتال
ــاء	1433/4/27هـــ	ومــا	مت	ضبطــه	أود	أن	أبــن	 مــا	دار	يف	جلســة	الثالث
مــن	 املقــدم	 اإلضافيــة	 التجهيــزات	 بيــان	 أواًل:	 يلــي:	 مــا	 لفضيلتكــم	
أقــر	 .......وقــد	 العقــد	 إلــى	 )إشــارة	 البيــان	 مقدمــة	 املدعــي.1-ورد	يف	
فــإن	هــذا	 وبيانها(،وبالتالــي	 النواقــص	 بتحمــل	كافــة	 	......... الســيد	
البيــان	يتحــدث	عــن	نواقــص	التــزم	املدعــي	باســتكمالها.2-الصفحة	
الثانيــة	مــن	البيــان	مت	إدراجهــا	ضمــن	البيــان	وليســت	مــن	ضمنــه	يف	
األصــل	وهــذا	واضــح	مــن	اختــالف	اخلــط	وطريقــة	احلقول.3-الصفحــة	
يجــب	 بنواقــص	 إضافيــة	 مالحظــات	 تضمنــت	 البيــان	 مــن	 الثالثــة	
اســتكمالها	مــن	املدعــي	وهــذا	منصــوص	عليــه،	وبالتالــي	فــإن	هــذا	
البيــان	يتحــدث	عــن	نواقــص	علــى	املدعــي	فقط.4-الفواتيــر	التــي	أرفقهــا	
كاألدوات	 بالشــاليهات	 لهــا	 عالقــة	 ال	 مشــتريات	 تضمنــت	 املدعــي	
واألجهــزة	األساســية	مطلقــًا)	ســياكل،	أحذيــة	تزحلــق،	آلــة	حاســبة،	
طاولــة	تنــس	ومســتلزماتها،	حامــل	ملفــات،	ملفــات	عالقــي،	موقــد	
طبــخ	أمريكــي	لــزوم	موظفــي	املدعي...الخ(.5-التجهيــزات	التــي	يطالب	
بهــا	املدعــي	مكتوبــة	يف	البيــان	بخــط	اليــد،	كمــا	أن	أقيامهمــا	مبالــغ	
فيها)ســلطانية	صغيــرة	بخمســة	عشــر	ريال(.6-هــذا	البيــان	املقــدم	مــن	
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املدعــي	ال	يظهــر	فيــه	توقيــع	أي	مــن	الطرفــن	كمــا	أنــه	صــورة	وليــس	
أصــل	وال	يوجــد	مــا	يفيــد	باســتالم	موكلتــي	ملــا	يدعــي	بــه	املدعــي.7-
الشــقق	املفروشــة	وقــد	 املدعــي	كمــا	هــو	معــروف	يعمــل	يف	نشــاط	
تلــك	األنشــطة.8-األصل	أن	املدعــي	 تكــون	هــذه	املشــتريات	تخــص	
ملتــزم	باســتكمال	نواقــص	مبوجــب	محضــر	اســتالم	الشــاليهات	املــؤرخ	
يف	1998/10/17م،حيــث	ورد	فيه)هــذا	وقــد	مت	اجلــرد	بالفعــل	خــالل	
اليومــن	املشــار	إليهمــا	أعــاله	وتبينــت	بعــض	النواقــص	واملفقــودات	مــن	
أرفــق	 املرفقة)لــم	 بالبيانــات	 إدراجهــا	 مت	 وقــد	 الشــاليهات	 جتهيــزات	
صــورة	احملضــر	منعــًا	لتكــرار	املرفقات(.9-محضــر	االجتمــاع	املوقــع	
بتاريــخ	1998/8/26م	)املرفــق	رقم1(املوقــع	مــن	املدعــي	نــص	صراحــة	
على	موافقة	املدعي	تســليم	الشــاليهات	ولم	يذكر	أن	له	أي	مســتحقات	
أو	خالفــه.	ثانيــًا:	املخالصتــان	النهائيتــان	املقدمــة	مــن	املدعــي	يف	اجللســة	
الســابقة.1-أقر	املدعــي	بأنــه	مديــن	ملوكلتــي	مببلــغ	خمســن	ألــف	ريــال	
ــد	 ــه	كان	موجــودًا	عن مبوجــب	هاتــن	املخالصتن.2-ذكــر	املدعــي	أن
إعــداد	املخالصــة	األولــى	يف	مقــر	موكلتــي	وأنــه	لــم	يوقــع	عليهــا	كونهــا	
لــم	تتضمــن	حقوقــه،	ثــم	أقــر	بأنــه	تســلمها	وغــادر	الشــركة	ثــم	عــاد	
وطلــب	مــن	موكلتــي	إضافــة	التفصيــل	الــوارد	يف	املخالصــة	الثانية،ومــع	
ذلــك	لــم	يطلــب	إدراج	حقوقــه	التــي	يزعم،والقاعــدة	الفقهيــة	تقــول)أن	
ــه	تســلم	 ــان(	فكون ــان	بي ــان	يف	معــرض	احلاجــة	لبي الســكوت	عــن	البي
املخالصــة	األولــى	وطلــب	صياغــة	أخــرى	بالتفصيــل	الــذي	نــص	عليــه	دون	
ــه	وأن	 ــى	عــدم	صحــة	قول ــدل	عل ــي	يزعــم	فهــذا	ي أن	يذكــر	حقوقــه	الت
احلقيقــة	أن	ال	حقــوق	له.3-يؤكــد	ذلــك	مــا	أقــر	بــه	املدعــي	يف	خطابيــه	
املؤرخن	يف	1998/12/1	والثاني	يف	1998/12/30	حيث	أن	التفصيل	
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يف	 املــؤرخ	 خطابــه	 يف	 بــه	 أقــر	 مــا	 يطابــق	 الثانيــة	 املخالصــة	 يف	
ــه	حقــوق	كمــا	يزعم.4-زعــم	املدعــي	 ــه	ليــس	ل 1998/12/30م	مــن	أن
بــأن	اخلطابــان	أعــاله	كان	يقصــد	منهمــا	إنهــاء	موضــوع	الكهربــاء	
فقط،وجــاءت	املخالصتــان	بعــد	شــهرين	ونصــف	مــن	اخلطابــن	ومــع	ذلك	
لــم	يطلــب	مــن	موكلتــي	ذكــر	حقوقــه	املزعومــة	يف	الوقــت	الــذي	أصــر	
علــى	ذكــر	تفصيــل	مســتحقات	موكلتــي	بذمتــه	يف	املخالصــة	الثانيــة	
حســب	إقراره.5-العالقــة	بــن	موكلتــي	واملدعــي	محصــورة	فقــط	يف	
موضــوع	الشــاليهات	وال	توجــد	أي	أعمــال	بينهما،وحينمــا	يقــول	بأنــه	مت	
حــل	املواضيــع	األخــرى	كل	علــى	حــده	فإنــه	يقصــد	الناشــئة	عــن	عالقتــه	
مــع	موكلتــي،	وهــذا	اإلقــرار	منــه	ليــس	عامــًا	بــل	هــو	مخصــص	يف	كل	
ــل	 ــى	حــده	(هــو	تفصي ــي	.6-قــول	املدعــي)كل	عل موضــوع	مــع	موكلت
وحتديــد	وليــس	فيــه	عمــوم	مطلقًا.فهــو	يصــرح	بــأن	جميــع	املواضيــع	
األخــرى	مــا	عــدا	موضــوع	خطابيه)الكهربــاء(	مت	حلهــا	كل	علــى	حــده.	
7-إذا	كان	املدعــي	يدعــي	بــأن	هنــاك	أعمــااًل	ومواضيــع	أخــرى	مــع	
مســتقلة	 دعــوى	 إقامــة	 فعليــه	 الشــاليهات	 موضــوع	 خــالف	 موكلتــي	
به،أمــا	املواضيــع	املتعلقــة	بالشــاليهات	فقــد	مت	حــل	كل	موضــوع	منهــا	
علــى	حــده	كمــا	هــو	إقراره.8-جميــع	اخلطابــات	املوجهــة	مــن	املدعــي	
إلــى	موكلتــي	قبــل	وبعــد	محضــر	اســتالم	الشــاليهات	ال	يوجــد	فيهــا	أي	
ذكــر	ملــا	يزعمــه	مــن	حقوق،أمــا	العبــارة	التــي	يتمســك	بهــا	املدعــي	
الــواردة	يف	محضــر	اســتالم	الشــاليهات	ونصها)وعليــه	فقــد	اســتلمت	
وليســت	 ضــده	 املســتثمر....(فإنها	 مــن	 .....املســتكملة	 الشــركة	
له،فكلمــة	مســتكملة	تعنــي	أن	هنــاك	نقــص	مت	اســتكمال	بعضــه	
والبعــض	اآلخــر	لــم	يســتكمل،ويؤكد	هــذا	مــا	ورد	قبــل	ذلك)...وتبينت	
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بعــض	النواقــص	واملفقودات...الــخ(،	وبعــده	)...ولــم	يعــد	للمســتثمر	أي	
عالقــة	بالشــاليهات	مــا	عــدا	النواقــص	واملفقــودات	مــن	التجهيــزات...
الخ(.9-جميــع	مــا	ذكرتــه	يف	هــذه	املذكــرة	ومــا	ســبق	ذكرتــه	مــن	أدلة	
وقرائــن	يؤكــد	أن	املدعــي	ســلم	الشــاليهات	وليــس	لــه	أي	مطالبــات	
ســواء	يف	محضــر	تســليم	الشــاليهات	أو	احملضــر	املرفــق	رقم)1(ومــا	
أورده	مــن	دفــع	هــو	غيــر	صحيح.ملــا	تقــدم	ومــا	ســبق	إيــراده	يف	مذكراتــي	
ــرد	دعــوى	 ــب	مــن	فضيلتكم:1-احلكــم	ب ــي	تطل الســابقة	فــإن	موكلت
املدعــي	لعــدم	صحتها.2-احلكــم	بإلزامــه	بدفــع	مــا	بذمتــه	ملوكلتــي	
وهــي		مبلــغ	136.802.62)مائــة	وســتة	وثالثــون	ألفــًا	وثمامنائــة	وريــاالن.	
120.000)مائــة	 وقدرهــا	 احملامــاة	 أجــرة	 بدفــع	 بإلزامــه	 3-احلكــم	
وعشــرون	ألــف	ريــال(.	وفــق	اهلل	اجلميــع	للحــق	والعمــل	بــه	هــذا	مــا	لــدي	
ورفعــت	اجللســة	للــرد	علــى	املذكــرة	ويف	جلســة	أخــرى	وفيهــا	حضــر	
ــه	...............	وقــد	قــدم	 ................	وحضــر	حلضــوره	املدعــى	عليــه	وكال
املدعــي	مذكرتــه	والتــي	تعــذر	كتابتهــا	يف	اجللســة	الســابقة	ونصهــا	
كالتالــي	)اشــارة	الــى	مذكــرة	وكيــل	الشــركة	................	املقدمــه	

لفضيلتكم	يف	جلسه	يوم	1433/6/3	هـ	أود	ايضاح	مايلي:-
أواًل:	جــاء	يف	املذكــرة	كالم	حــول	جتهيــزات	الشــاليهات	،	وفيــه	خلــط	
وتداخــل	بــن	مــا	للشــركة	ومــا	عليهــا.	ولعــل	معــد	املذكــرة	لــم	يســتوعب	
تفاصيــل	القضيــة	التــي	يدافــع	عنهــا	وكيــل	الشــركة	،	فلإليضــاح	
وتبســيط	هــذه	اجلزئيــة	اقــول	:	ان	جتهيــزات	الشــاليهات	هــي	نوعــان:

النــوع	االول:	أدوات	واغــراض	اشــترتها	الشــركة	وأمنتهــا	مــن	حســابها	
وبعــد	 التعاقــد	 بدايــة	 يف	 بإســتالمها	 انــا	 وقمــت	 الشــاليهات	 لتجهيــز	
فســخ	العقــد	مــن	قبــل	الشــركة	وتســليمها	يف	نهايــة	التعاقــد	مت	جــرد	
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تلــك	التجهيــزات	فوجــد	يف	بعضهــا	نقــص	ويف	البعــض	األخــر	تلــف	فتــم	
تقديــر	قيمــة	الناقــص	والتألــف	منهــا	مببلــغ	خمســة	عشــر	ألفــًا	وتســعمائة	

15900	ريــال	ســجلته	يف	ذمتــي	حلســاب	الشــركة
النــوع	الثانــي	:	أدوات	ناقصــة	كانــت	حتتــاج	إليهــا	الشــاليهات	وهــي	
أصــال	 الشــركة	 تقــم	 لــم	 ضروريــه	 جتهيــزات	 اســتكمال	 مبثابــة	
بتأمينهــا	فقمــت	بتأمينهــا	مــن	حســابي	اخلــاص	مببلــغ	إجمالــي	قــدرة	ســتة	
عشــر	الفــًا	وثالثمائــة	وتســعه	وتســعون	16399	ريــال	وذلــك	يف	الشــهور	
األولــى	مــن	العقــد	وعنــد	تســليم	الشــاليهات	بعــد	فســخ	العقــد	اســتلمتها	
الشــركة	منــي	ضمــن	كامــل	التجهيــزات	املنصــوص	عليهــا	مبحضــر	
تســليم	الشــاليهات	ونصــه	)	وعليــه	فقــد	اســتلمت	الشــركة	.................	
باإلضافــة	 وجتهيزاتهــا	 وملحقاتهــا	 مرافقهــا	 بكامــل	 الشــاليهات	
لألغــراض	والتجهيــزات	املســتكملة	مــن	قبــل	املســتثمر	(	وهــي	مازالــت	
ــي	بذمــة	الشــركة	وممــا	يجــب	إيضاخــه	أيضــا	 مــن	ضمــن	حقوقــي	الت
ــات	التجهيــزات	الناقصــة	 ــن	اعــدوا	بيان ان	مســئولي	الشــركة	هــم	الذي
والتجهيــزات	الزائــدة	اثنــاء	اجلــرد	فمــا	كان	فيهــا	زائــدا	عمــا	اســتلمته	
مــن	الشــركة	افــردوا	لــه	يف	البيــان	حقــاًل	خاصــًا	بــه	ثــم	طلبــوا	بعــد	ذلــك	
منــي	اســعارها	مبوجــب	الفواتيــر	التــي	تتوفــر	لــدي	ومــا	ليســت	فاتورتــه	
ــم	 ــف	ل ــذي	بحوزتهــم	واي	صن ــف	الشــاليهات	ال ــوا	اليهــا	مبل ــدي	رجع عن
يعثــروا	لــه	علــى	فاتــورة	)	كالســلطانيه	مثــال	(	حــددوا	قيمتهــا	بنفــس	
ــه	 ــز	حســب	مــاورد	بخانت ــة	التجهي ــه	يف	بداي ــذي	هــم	أمنوهــا	ب الســعر	ال
وســجلوه.	فــإن	كان	وكيــل	الشــركة	يــرى	ان	ســعر	الســلطانيه	مبالــغ	
فيــه	فليرجــع	لبيــان	موكلتــه	،	أمــا	التشــكيك	يف	مصداقيــة	البيانــات	
واختــالف	اخلــط	كمــا	يزعــم	فإنــي	ال	أظنــه	يجهــل	الفــرق	بــن	صيغــة	)	
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وقــد	اقــر	الســيد	/	........(	وصيغــة	)أقــر	انــا	..........(	حيــث	االولــى	وهــي	
الصيغــة	املكتوبــه	تؤكــد	للمطلــع	علــى	البيانــات	ان	مســئولي	الشــركه	
هــم	مــن	قامــوا	بإعــداد	البيانــات	،	وليــس	انــا.	وهــم	مــن	جتاهــل	التوقيــع	
عليهــا	اواًل.	فــإن	كان	وكيــل	الشــركة	اليعتــرف	ببيانــات	التجهيــزات	
التجهيــزات	 بقيمــة	 يطالــب	 ال	 ان	 لذلــك	 تبعــًا	 فعليــة	 اصــاًل.	 الزائــدة	
بتاريــخ	 ان	محضــر	االجتمــاع	 	: ثانيــًا	 التوقيــع.	 لعــدم	 وذلــك	 الناقصــة	
1998/8/26م	املوقــع	مــن	الطرفــن	نــص	صراحــة	علــى	أن	فســخ	العقــد	
مت	)بنــاء	علــى	رغبــة	الشــركة(	املشــروطة	)مبــا	تضمنتــه	املراســالت(	
الســـابقة	لتوقيــع	احملضـــر	]	مرفــق	رقــم	1[	ومــن	ضمــن	املراســالت	ايضــًا	
إنشــائية	 عيــوب	 لوجــود	 نتيجــة	 باملأجــور	 االنتفــاع	 عــدم	 خطــاب	 	.1
ومعماريــة	يف	املشــروع	واملثبتــة	بتقريــر	هندســي	اعترفــت	بهــا	الشــركة	
وأكــدت	خطورتهــا	بخطابهــا	املوجــة	للمقــاول	املنفــذ	للمشــروع	]	مرفــق	

رقــم	2[.
نتيجــة	 املســئولية	كاملــة	 بتحميلهــم	 للشــركة	 املتعــدده	 2.خطاباتــي	
ــة	بالزراعــة	]	مرفــق	رقــم	3[	 ــه	،	وجتاهــل	العناي إلهمــال	أعمــال	الصيان
رغــم	انهــم	قبضــوا	اجرتهــا	بشــيكات	مدفوعــه	مقدمــًا	عنــد	بدايــة	كل	
شــهر	فأنــا	ال	اطالــب	الشــركة	باجــرة	الصيانــه	لذاتهــا	فقــط	بــل	اطالبهم	

ايضــًا	بأثــر	االهمــال	والتجاهــل	اللذيــن	تســببا	يف	خســارتي.
3.خطاباتــي	للشــركة	املطالبــة	بإجنــاز	الرصيــف	البحــري	]	مرفــق	رقــم	

4	ورقــم	5[.	
االتصــاالت	 ألجهــزة	 الســريه	 االرقــام	 بطلــب	 للشــركه	 4.خطابــي	
الهاتفيــه	وأجهــزة	اســتقبال	القنــوات	الفضائيــة	التــي	تكثــر	اعطالهــا	
والتــي	الميكــن	اصالحهــا	إال	مبعرفــة	االرقــام	الســرية	لهــا	والتــي	هــي	
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بحوزتهــم	وعنــد	وجــود	أي	عطــل	يحتــاج	االمــر	الــى	وقــت	ليــس	بالقصيــر	
لالتصــال	باملتعهــد	ثــم	االصــالح.

..............	أجرتنــي	مرفقــًا	ســياحيًا	،	 فضيلــة	القاضــي:	إن	الشــركة	
وبعدمــا	قبضــت	وضمنــت	كامــل	اجرتــه	،	عطلــت	صيانتــه،	وأهملــت	
زراعتــه	،	ومنعــت	عنــي	ارقــام	تشــغيل	واصــالح	اجهزتــه	لفتــرات	متقطعــة	

]مرفــق	رقــم	6[.
املوجــه	 بخطابــي	 جــاء	 مــا	 الــى	 الشــركة	 وكيــل	 إشــارة	 أمــا	 ثالثــًا:	
للشــركة	بتاريــخ	1998/12/1م	وخطابــي	املــؤرخ	يف	1998/12/30م	
،	فــإن	ســياقهما	يؤكــد	لفضيلتكــم	أنهمــا	خاصــان	مبعاجلــة	موضــوع	
لإلطالــة	 ومنعــًا	 	، الكهربــاء	 واســتهالك	 	، الناقصــة	 التجهيــزات	
والتكــرار	فإنــي	احيــل	فضيلتكــم	مشــكورًا	الــى	مذكرتــي	الســابقة	

1433/1/2هـــ. يف	 املؤرخــة	
رابعــًا	:	مــا	يدعيــه	وكيــل	الشــركة	بــأن	)الســكوت	عــن	البيــان	-	بعــد	
اطالعــي	علــى	صياغتهــم	للمخالصــة	؟	بيــان	(	فأقــول	أن	احلــال	وقتهــا	لــم	
ــح	طــرف	 يكــن	ســكوتًا	بــل	كان	ردًا	منــي	للصياغــة	التــي	هــي	لصال
واحــد	دون	اعتبــار	للطــرف	االخــر	،	وحيــث	ان	االمــر	بهــذا	الشــكل	
ال	يحتمــل.	نتيجــة	جحودهــم	ونكرانهــم	لكامــل	حقوقــي	حتــى	مــا	هــو	
منهــا	ثابــت	لديهــم	وقتهــا	فضلــت	االنســحاب	واخلــروج	من	الشــركة	ألنهم	
وبهــذه	الصفــة	التعســفية	املماثلــة	ملــا	ســبق	ال	جــدوى	مــن	التفاهــم	معهــم	او	
االذعــان	ملطالبهــم،	والتوســل	لهــم	وعندهــا	فضلــت	اللجــوء	للقضــاء	ولــم	
يكــن	آنــذاك	وكيــل	الشــركة	حينهــا	حاضــرًا	حتــى	يصــف	املوقــف	
ــى	مــا	يســميه	 ــأن	عــدم	توقيعــي	عل ــم	ب بالســكوت	او	االذعــان	وهــو	يعل
مخالصــة	إمنــا	هــو	اعتــراض	علــى	جتاهلهــم	حقوقــي	وامنــا	توقيعهــم	عليهــا	
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هــو	حتديــد	وتثبيــت	حلقوقهــم	قبلــي	بخمســن	الــف	50000	ريــال	وهــذا	
ــى	حــده	ومت	 ــه	ودراســته	كل	عل ــغ	هــو	مجمــوع	مــا	مت	التفاهــم	حول املبل
تثبيتــه	ســابقًا	بنــدًا	بنــدًا،	وبعــد	ذلــك	االنــكار	حلقوقــي	الثابتــة	يف	ذمــة	
الشــركة	 مــن	 حقوقــي	 انتــزاع	 طالبــًا	 القضــاء	 الــى	 جلــأت	 الشــركة	

.......................	وهــي	محــددة	كمــا	يلــي:
1.	مبلــغ	مليــون	1.000.000	ريــال	مدفــوع	مقدمــًا	اســتلمته	الشــركة	

منــي	كإيجــار	لســنه	واحــده	وحجبــت	عنــي	املنفعــة.
2.	مبلــغ	إثنــان	وعشــرون	الــف	وســبعمائة	واربعــه	وســبعون	22774	ريــال	
مدفــوع	مقدمــًا	ايضــًا	لــكل	شــهر	اســتلمتها	الشــركة	منــي	كأجــرة	
صيانــه	لــم	تقــم	بهــا	،	ومازالــت	تنكــر	املســئولية	بتحمل	اعمــال	الصيانة.
وثمامنائــه	وخمســه	عشــر	99815ريــال	 الــف	 وتســعون	 تســعه	 مبلــغ	 	.3
ــر	الشــركة	 قيمــة	مشــتريات	وإصالحــات	،	وحســابات	مقيــده	يف	دفات

لصاحلنــا.
4.	مبلــغ	مليــون	وثالثمائــة	وخمســون	الــف	1350000	ريــال	تعويــض	جــراء	
فســخ	عقــد	الشــاليهات	،	وحجــب	املنفعــة	املتوخــاة	مــن	اســتثمار	املشــروع	
للتســع	ســنوات	املتبقيــة	يف	العقــد	مبعــدل	ربــح	15%	مــن	قيمــة	االيجــار.	.	
مبلــغ	مائتــان	واربعــون	الــف	240000	ريــال	أجــرة	وأتعــاب	وكيــل	شــرعي	
قــام	مبتابعــة	وحضــور	جلســات	هــذه	القضيــة	ملــدة	تزيــد	عــن	ثالثــة	عشــر	

عامًا.
وفقكــم	اهلل	،	وفهمكــم	حلكمــه	،	والســالم	عليكــم	ورحمــه	اهلل	

وبركاتــه.	أ.هـــ	
وبســؤال	املدعــى	عليــه	وكالــه	عــن	جوابــه	علــى	املذكــرة	فقــال	أكتفــي	
مبــا	قدمتــه	ســابقا	بنــاء	عليــه	فقــد	رفعــت	اجللســة	لتأمــل	جميــع	مــا	ســبق	
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...............	وحضــر	حلضــوره	 املدعــي	 وفيهــا	حضــر	 أخــرى	 ويف	جلســة	
املدعــى	عليــه	وكالــه	..............	وبعــد	ســماع	الدعــوى	واإلجابــة	وجميــع	
مــا	ســبق	فقــد	تقــدم	املدعــي	......................	بدعــوى	للمطالبــة	بإعــادة	
مبلــغ	 الصيانــة	 وقيمــة	 ريــال،	 	1000000 مبلــغ	 األولــى	 الســنة	 إيجــار	
22774	ريــال،	ومطالبــات	متفرقــة	متعلقــة	بالعقــد	بقيمــة	99815	ريــال،	
واملطالبــة	بالتعويــض	عــن	األربــاح	املتوقعــة	عــن	تســع	ســنوات،	وبعــد	
مــداوالت	متعــددة	ويف	اجللســة	املؤرخــة	يف	1433/04/27	اســتند	املدعــي	
يف	إثبــات	مــا	يف	ذمتــه	للشــركة	املدعــى	عليهــا	مــن	مبالــغ	ماليــة	علــى	
الوثيقــة	احملــررة	بتاريــخ	1419/11/01هـــ	وعنوانهــا	)مخالصــة	نهائيــة(،	
حيــث	ورد	يف	املخالصــة	مــا	نصــه:	)فقــد	مت	االتفــاق	بتاريخــه	علــى	عمــل	
هــذه	املخالصــة	النهائيــة	والتــي	يقــوم	مبوجبهــا	أ/......................	بدفــع	
مبلــغ	50000	ريــال)،	كمــا	تضمنــت	الوثيقــة	مــا	نصــه:	)وُيعتبــر	هــذا	
نفــس	اجللســة	ذكــر	 ثــم	يف	 الطرفــن(،	 بــن	 املبلــغ	مبثابــة	مخالصــة	
املدعــي	أنــه	طلــب	تعديــل	ورقــة	املخالصــة	لتفصيــل	مــا	عليــه	مــن	أمــوال،	
وقــد	جــرى	حتريرهــا	بتاريــخ	1419/11/01هـــ،	وبتأمــل	ذلــك		وجــدت	
أن	املدعــي	أخــذ	مــن	هاتــن	املخالصتــن	جــزًء	وتــرك	جــزء،	مــع	أن	مبلــغ	
اخلمســن	ألــف	ريــال	خــرج	يف	املخالصتــن	مخــرج	االتفــاق	ولــم	يكــن	
املدعــى	عليهــا	 الشــركة	 مــن	 إقــرارا	 أو	 املدعــي	 مــن	 إقــرارًا	مجــردًا	
قبــل	إبــرام	املخالصــة	،	ومعلــوم	أن	االتفــاق	كٌل	ال	يتجــزأ،	إذ	كيــَف	
ُيَوافــُق	أحــد	طــريف	النــزاع	علــى	أخــذ	مــا	يريــد	مــن	املخالصــة	وتــرك	مــا	ال	
يريــد،	وكيــف	يســتند	أحدهمــا	علــى	شــيٍء	وُيلــزم	بــه	خصَمــه	وال	يلتــزم	
هــو	مبــا	فيــه	إلــزام	لــه،	ويعضــد	هــذا	االســتنتاج	انضمــام	قرينــة	أخــرى	
وهــي	خطــاب	حــرره	املدعــي	بتاريــخ	1419/09/12هـــ	املتضمــن	معاجلــة	
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موضــوع	اســتهالك	الكهربــاء	حيــث	تضمــن	يف	آخــره	مــا	نصــه:	)رغبــة	
منــا	يف	إنهــاء	موضــوع	الكهربــاء	بغــض	النظــر	عــن	هــذه	األخطــاء	وذلــك	
بغيــة	الوصــول	إلــى	حلــول	مرضيــة	مثلهــا	مثــل	املواضيــع	األخــرى	التــي	مت	
حلهــا	كل	علــى	حــده(،	وقــد	ورد	يف	املــادة	155	مــن	نظــام	املرافعــات	
الشــرعية:	)يجــوز	للقاضــي	أن	يســتنتج	قرينــة،	أو	أكثــر	مــن	وقائــع	
الدعــوى،	أو	ُمناقشــة	اخلصــوم	أو	الشــهود؛	لتكــون	ُمســتندًا	حُلكِمــه	
ن	بهمــا	معــًا	اقتناعــه	 أو	لُيكِمــل	ِبهــا	دليــاًل	ناقصــًا	ثبــت	لديــه	ليكــوِّ
بثبــوت	احلــق	إلصــدار	احُلكــم(،	وهــو	مــا	قــرره	أهــل	العلــم	رحمهــم	اهلل	
حيــث	يقــول	ابــن	رجــب	احلنبلــي	رحمــه	اهلل	يف	جامــع	العلــوم	واحلكــم	
ص	316:	)وقــد	كان	شــريح	وإيــاس	بــن	معاويــة	يحكمــان	يف	األمــوال	
املتنــازع	فيهــا	مبجــرد	القرائــن	الدالــة	علــى	صــدق	أحــد	املتداعيــن	..	
وكان	يقضــي	بنحــو	ذلــك	أبــو	بكــر	الشــامي	مــن	الشــافعية	ورجــح	قولــه	
ابــن	عقيــل	مــن	أصحابنــا(،	بنــاء	علــى	مــا	ســبق	فلــم	يثبــت	لــدّي	أن	يف	
ذمــة	الشــركة	املدعــى	عليهــا	حــق	مالــي	للمدعــي	وصرفــت	النظــر	عــن	
مطالبتــه	لعــدم	اســتحقاقه،	وثبــت	لــدّي	أن	يف	ذمــة	املدعــي	....................	
مبلــغ	50000	ريــال	وألزمتــه	بدفعهــا	حــااًل	للشــركة	...................،	وبــه	
حكمــت،	وبعــرض	ذلــك	علــى	الطرفــن	قــرر	املدعــي	عليــه	وكالــة	
قناعتــه	أمــا	املدعــي	فقــرر	عــدم	القناعــة	وجــرى	إفهامــه	أن	عليــه	مراجعــة	
احملكمــة	خــالل	عشــرة	أيــام	الســتالم	نســخة	مــن	احلكــم	ثــم	تبــدأ	املــدة	
االعتراضيــة	وأن	عليــه	تقــدمي	الئحتــه	خــالل	ثالثــن	يومــا	فــإذا	لــم	يقــدم	
اعتراضــه	خــالل	هــذه	املــدة	ســقط	حقــه	يف	طلــب	االســتئناف	واكتســب	
احلكــم	القطعيــة	،	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	

وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف	1433/11/21هـــ.
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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	العامــة	مبدينــة	الدمــام	برقــم	341437809	
		341724906 برقــم	 لــدى	احملكمــة	 واملقيــدة	 1434/7/12ه	 وتاريــخ	
وتاريــخ	1434/7/17ه	املرفــق	بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	فضيلــة	القاضــي	
باحملكمــة	الشــيخ	د........................	املســّجل	برقــم	3416698	وتاريــخ	
ضد/الشــركة	 بدعــوى/....................	 اخلــاص	 1434/1/19هـــ	
....................	يف	قضيــة	حقوقيــة	وقــد	تضمــن	الصــك	حكــم	فضيلتــه	
مبــا	هــو	مــدون	ومفصــل	فيــه	.	وبدراســة	الصــك	وصــورة	ضبطــه	والالئحة	
االعتراضيــة	وأوراق	املعاملــة	قررنــا	املصادقــة	علــى	احلكــم	،	ولبيانــه	

حــرر	يف	1434/9/22هـــ،	واهلل	ولــي	التوفيــق	.	
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:	3417260		تاريُخه:1434/1/20هـ		 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	3318281

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	
:34353194		تاريخه:1434/22/6هـ

إجــارة -عقــد - مطالبــه مبــا تبقــى مــن القيمــة اإليجاريــة - البينــة 
شــهادة الشــاهد واليمــن ، غيــاب املدعــى عليــه - عــدم قبــول شــهادة 
الشــاهد األخــر للمنفعــه فيهــا - احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه بدفــع 

باقــي األجــرة .

1-حديــث ابــن عبــاس -رضــي اهلل عنهمــا- »أن النبــي صلــى اهلل عليــه 
وســلم قضــى بالشــاهد واليمــن« أخرجــه مســلم.

2-املادة )5/176( من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــى	املدعــي	بدعــوى	ضــد	املدعــى	عليــه	بأنــه	اســتأجر	منــه	عمــارة	
وســلمه	بعــض	األجــرة	ولــم	يســدد	الباقــي	منهــا	ويطلــب	إلــزام	املدعــى	
املنطقــة	إلبــالغ	 الكتابــة	ألمــارة	 األجــرة	-	جــرت	 باقــي	 بدفــع	 عليــه	
املدعــى	عليــه	فلــم	تــرد	اإلفــادة	-	ســمعت	الدعــوى	وطلبــت	البينــة	مــن	
عليــه	 املدعــى	 طلــب	 جــرى	 	- اإليجــار	 عقــد	 وثيقــة	 فأحضــر	 املدعــي	
مــرة	أخــرى	وإفهامــه	بأنــه	إن	لــم	يحضــر	فســيعد	نــاكال	ويجــرى	عليــه	
الوجــه	الشــرعي	-	وردت	إفــادة	وكيــل	اإلمــارة	املبنيــة	علــى	إفــادة	فــرع	
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اخلارجيــة	مبنطقــة	مكــة	املكرمــة	بأنــه	جــرى	االتصــال	عليــه	وإفادتــه	
ــة	فأحضــر	 ــادة	بين مبضمــون	خطــاب	احملكمــة	-	طلــب	مــن	املدعــي	زي
شــاهدا	فشــهد	بأنــه	شــاهد	املدعــى	عليــه	وهــو	يبحــث	عــن	عمــارة	فدلــه	
علــى	عمــارة	املدعــي	فاستحســنها	وأبــرم	العقــد	مــع	املدعــي	ودفــع	بعــض	
األجــرة	وبقــي	عليــه	املبلــغ	املدعــى	بــه	وعلــم	فيمــا	بعــد	أنــه	اســتأجر	
عمــارة	أخــرى	ولــم	يســلمه	أجــرة	داللتــه	حتــى	اآلن	-	أحضــر	شــاهدا	
آخــر	وشــهد	بأنــه	عامــل	يف	مكتــب	عقــار	وأن	املدعــي	واملدعــى	عليــه	
حضــروا	لديــه	يف	املكتــب	وطلبــا	توثيــق	عقــد	اإليجــار	وقــد	قــام	بتحريــر	
العقــد	بيــده	واملتضمــن	قيــام	املدعــي	بتأجيــر	عمارتــه	علــى	املدعــى	عليــه	
ــل	الشــاهد	الثانــي	-	 ــال	-	جــرى	تعدي ــة	وخمســة	وخمســن	ألــف	ري مبائ
ُطِلــب	مــن	املدعــي	اليمــن	تكملــة	بينتــه	-	عليــه	ونظــرا	لشــهادة	الشــاهد	
الثانــي	وهــي	شــهادة	موصلــة	للحكــم	بهــا	وألنهــا	تعضــدت	وتقــوت	بيمــن	
املدعــي	وألن	النبــي	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	قضــى	بالشــاهد	مــع	اليمــن	
رواه	مســلم	عــن	ابــن	عبــاس	وأمــا	الشــاهد	األول	فلــم	تعتبــر	شــهادته	ألنــه	
يجر	إلى	نفســه	نفعا	بهذه	الشــهادة	لكونه	ســيتقاضى	أجرة	لقاء	داللته	
وألن	املدعــي	حلــف	اليمــن	املشــروعة	يف	حــق	الغائــب	فقــد	حكمــت	
الدائــرة	علــى	املدعــى	عليــه	أن	يســلم	للمدعــي	مائــة	وخمســة	عشــر	ألفــا	
ــغ	باحلضــور	 ــه	تبل ــا	لكون وأربعمائــة	ريــال	ويعتبــر	هــذا	احلكــم	حضوري
ســابقا	وســوف	يبلــغ	بنســخة	منــه	البــداء	اعتراضــه	عليــه	إن	رغــب	ذلــك-	
بــأن	 اخلارجيــة	 إفــادة	 علــى	 املبنيــة	 املنطقــة	 أمــارة	 مــن	 اإلفــادة	 عــادت	
ــى	املدعــي	قــرر	 ــر	واضــح	وبعرضــه	عل ــوان	غي ــأن	العن ــة	أفــادت	ب قنصلي
بأنــه	ال	يعلــم	لــه	عنــوان	آخــر	وقــد	ســبق	وأن	قامــت	القنصليــة	بتبيلغــه	على	
ــى	املــادة5/176	مــن	نظــام	املرافعــات	فقــد	 ــاء	عل ــه	وبن ــوان	علي ذات	العن
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احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	...................	القاضــي	يف	احملكمــة	
ــة	 ــا	مــن	فضيل ــة	لن ــة	احملال ــى	املعامل ــاء	عل العامــة	مبكــة	املكرمــة			وبن
العامــة	مبكــة	املكرمــة	برقــم	3318281	وتاريــخ	 رئيــس	احملكمــة	
وتاريــخ	 	3344792 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 	 هـــ	 	1433/01/08
1433/01/08	هـــ		حضــر	...............		ســعودي		اجلنســية	مبوجــب	الســجل	
ــي	................	وال	 املدنــي	رقــم	..................	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	عل
مــن	ينــوب	عنــه	علمــا	انــه	ســبق	منــا	الكتابــة	لالمــارة	بخطابنــا	رقــم	
33/80355يف	1433/1/11هـــ	لطلــب	املدعــى	عليــه	ولــم	يردنــا	اجابــة	
يحضــر	 ولــم	 عليــه	 املدعــى	 وانتظــر	 أخــرى	حضراملدعــي	 ويف	جلســة	
وبســؤال	املدعــي	عــن	دعــواه	قــال	ان	املدعــى	عليــه	اســتاجر	منــي	العمــاره	
الواقعــه	يف	...	شــارع	...	يف	موســم	حــج	1432هـــ	للفتــره	مــن	1432/12/1	
ــه	وخمســه	خمســون	 ــغ	وقــدره	مائ هـــ	وتتنهــي	يف	1432/12/16هـــ	مببل
بســداد	 والتــزم	 ريــال	 الــف	 اربعــون	 منهــا	 ســلم	 ريــال	 واربعمائــة	 الــف	
املتبقــي	يف	1432/12/1هـــ	ولــم	يقــم	بتســديده	حتــى	االن	اطلــب	احلكــم	
عليــه	بتســليمي	باقــي	اســتحقاقي	مــن	االجــره	وقــدره	مائــه	وخمســة	عشــر	
الــف	واربعمائــة	ريــال	هــذه	دعــواي	ثــم	ابــرز	عقــد	ايجــار	موســمي	علــى	
مطبوعــات	مكتــب	................	للعقــار	ومفــاده	اســتئجار	املدعــى	عليــه	
.....................	مــن	املدعــي	.....................	العمــاره	الواقعــه	يف	...	شــارع	...	
باجــرة	موســميه	تبــدا	مــن	1432/12/1هـــ	وتنتهــي	يف	1432/12/16هـــ	

قــررت	الدائــرة	رفــع	القضيــة	حملكمــة	االســتئناف	-	صــدق	احلكــم	مــن	
محكمــة	االســتئناف.	
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مببلــغ	وقــدره	مائــه	وخمســه	وخمســون	الــف	واربعمائــة	ريــال	واليحــق	
للمســتاجر	اســترداد	املبلــغ	املدفــوع	يف	حالــة	عــدم	اســتئجاره	للعمــاره	مت	
االتفــاق	علــى	نظافــة	العمــاره	وتامــن	املــاء	والكهربــاء	ووضــع	مكيفــات	
يف	الصالــه	وفرشــها	وتغطيــة	الصالــه	اخلارجيــه	وقســمها	ووضــع	ثالجــات	
يف	كل	دور	واحــده	ومت	اســتالم	عشــرة	االف	ريــال	عنــد	توقيــع	املســتاجر	
كعربــون	ومت	تســليم	صاحــب	العمــاره	مبلــغ	وقــدره	عشــرون	الــف	ريــال	
حتــت	حســابه	لــذا	قــررت	طلــب	املدعــى	عليــه	مــرة	اخــرى	وافهامــه	انــه	
اذا	لــم	يحضــر	فســيعد	نــاكال	ويحكــم	عليــه	ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	
املدعــي	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	فوردنــا	خطــاب	وكيــل	إمــارة	منطقــة	
مكة	املكرمة	املساعد	للحقوق	برقم	72547/ح	خ	يف	1433/6/20هـ	
املتضمــن	بطيــه	خطــاب	مديــر	عــام	فــرع	وزارة	اخلارجيــة	مبنطقــة	مكــة	
ومشــفوعاته	 1433/5/26هـــ	 يف	 	13921/2/2/21 رقــم	 املكرمــة	
إليــه	 املشــار	 باملوعــد	 وإبالغــه	 باملذكــور	 االتصــال	 انــه	مت	 املتضمــن	
وإفهامــه	مضمــون	خطابكــم	أ.هـــ	ثــم	ســألت	املدعــي	هــل	لديــه	زيــادة	
بينــة	علــى	دعــواه	فقــال	لــدي	شــهود	وهــو	املكتــب	الــذي	حــرر	بيننــا	عقــد	
اإلجــارة	وال	حتضرنــي	أســماهم	وســوف	احضرهــم	باجللســة	القادمــة	ويف	
جلســة	أخــرى	حضــر	املدعــي	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	وأحضــر	األول	
معه	.......................	ســعودي	بالســجل	املدني	رقم	..............	فشــهد	بقوله	
أنني	قابلت	شــخصا	إماراتيا	يدعى	...	أبدى	رغبته	يف	اســتئجار	عقار	يف	
مكــة	ملوســم	حــج	عــام	1432هـــ	فعرضــت	له	العقــار	العائــد	ل..................	
وهــو	عمــارة	يف	...	بشــارع	...	واطلــع	عليــه	وأبــدى	رضــاه	بــه	واتفــق	مــع	
مالكــه	علــى	اســتئجاره	مبائــة	وخمســة	وخمســن	ألفــا	وأربعمائــة	ريــال	
وأبرمــوا	العقــد	بينهــم	وســلم	...	دفعتــن	مــن	املبلــغ	وبقــي	لــه	مائــة	وخمســة	
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عشــر	ألفــا	وأربعمائــة	ريــال	فطلبنــا	منــه	أن	يســلم	املبلــغ	فأبــدى	اســتعداده	
بعــض	 مــن	 ثــم	علمــت	 احلــج	 .................	حتــى	حضــر	 يــزال	مياطــل	 وال	
ــه	أن	يســلم	 ــه	وطلبــت	من ــت	ب ــم	اتصل ــه	اســتأجر	فندقــا	آخــر	ث ــاس	أن الن
للمالــك	اســتحقاقه	ونصلــح	بينهــم	ليتنــازل	لــه	عــن	بعــض	الشــيء	فــكان	
يبــدي	اســتعداده	لكــن	بــال	فائــده	ولــم	يســملني	داللــة	حتــى	االن	هكــذا	
شــهد	كمــا	أحضــر	...................	ســوداني	باإلقامــة	رقــم	....................		
...		وقــد	 ................	للعقــارات	 إننــي	أعمــل	يف	مكتــب	 فشــهد	بقولــه	
حضــر	لــي	هــذا	الشــخص	يعنــي	املدعــي	مــع	آخــر	إماراتــي	وطلبــوا	منــي	
حتريــر	عقــد	إجــارة	بينهــم	أجــر	هــذا	احلاضــر	لألماراتــي	عقــاره	الواقــع	
...	حــي	...	ملوســم	حــج	1432هـــ	بأجــرة	قدرهــا	مائــة	وخمســة	وخمســون	
ألفــا	وزيــادة	ال	أذكرهــا	فحــررت	لهــم	العقــد	وكتبتــه	بيــدي	هكــذا	
شــهد	وهــو	مــن	مواليــد	عــام	1962/1/1م	ويســكن	يف	...	وليــس	بينــه	
وبــن	املدعــي	مــا	مينــع	قبــول	شــهادته	حســب	إفادتــه	ثــم	ســألت	املدعــي	هل	
لديــه	زيــادة	بينــه	فقــال	ليــس	لــدي	ســوى	هذيــن	الشــاهدين	هكــذا	قــرر	
فطلبــت	منــه	تزكيــة	الشــاهد	الثانــي	فاســتعد	بذلــك	ويف	جلســة	أخــرى	
رقــم	 اإلقامــة	 اجلنســية	مبوجــب	 ...................	ســوداني	 املدعــي	 حضــر	
………………	و....................	ســوادني	اجلنســية	مبوجــب	اإلقامــة	رقــم	
...	فشــهدا	بعدالــة	الشــاهد	................	ثــم	افهمــت	املدعــي	أنــه	إن	رغب	أن	
يحكــم	لــه	فعليــه	أن	يحلــف	اليمــن	املقويــة	لشــاهده	مــع	اليمــن	أنــه	لــم	
يصلــه	ســوى	أربعــن	ألــف	ريــال	فاســتعد	بهــا	وحلــف	قائــال	واهلل	العظيــم	
الــذي	ال	إلــه	إال	هــو	أننــي	أجــرت	املدعــى	عليــه	....................عمارتــي	
الواقعــة	يف	...	مبائــة	وخمســة	وخمســن	ألــف	وأربعمائــة	ريــال	وأنــه	لــم	
يســددني	منهــا	ســوى	أربعــن	ألــف	ريــال	وبقــي	لــي	مائــة	وخمســة	عشــر	
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ــد	 ــف	وبع ــى	اآلن	هكــذا	حل ــه	حت ــت	يف	ذمت ــال	ال	زال ــة	ري ــا	وأربعمائ ألف
النظــر	يف	الدعــوى	ونظــرا	لشــهادة	الشــاهد	الثانــي	وهــي	شــهادة	موصلــة	
للحكــم	بهــا	وألنهــا	تعضــدت	وتقــوت	بيمــن	املدعــي	وألن	النبــي	صلــى	
اهلل	عليــه	وســلم	قضــى	بالشــاهد	مــع	اليمــن	رواه	مســلم	عــن	ابــن	عبــاس	
وأمــا	الشــاهد	األول	فلــم	أعتبــر	شــهادته	ألنــه	يجــر	إلــى	نفســه	نفعــا	بهــذه	
الشــهادة	لكونــه	ســيتقاضى	أجــرة	لقــاء	داللتــه	وألن	املدعــي	حلــف	ميــن	
االســتظهار	املشــروعة	يف	حــق	الغائــب	فقــد	حكمــت	علــى	املدعــى	عليــه	
...............	أن	يســلم	للمدعــي	مائــة	وخمســة	عشــر	ألفــا	وأربعمائــة	ريــال	
ويعتبــر	هــذا	احلكــم	حضوريــا	لكونــه	تبلــغ	باحلضــور	ســابقا	وســوف	
يبلــغ	بنســخة	منــه	البــداء	اعتراضــه	عليــه	إن	رغــب	ذلــك	ويفهــم	مبــدة	
االعتــراض	مــع	نســخة	احلكــم	.	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	

محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف	1434/1/13هـــ	
صــك	 اصــدار	 جــرى	 وقــد	 املدعــي	 حضــر	 وبعــد	 وحــده	 هلل	 احلمــد	
منــا	 الكتابــه	 وجــرت	 1434/1/20هـــ	 يف	 	3417260 رقــم	 احلكــم	
الــى	امــارة	املنطقــة	لتبليــغ	املدعــى	عليــه	بصــورة	احلكــم	بخطابنــا	رقــم	
34257067	يف	1434/2/2هـــ	ثــم	انــه	وردنــا	خطابهــم	رقــم	80484/ح	
خ	يف	1434/7/23هـــ	مفــاده	انــه	وردهــم	خطــاب	طــرف	وزارة	اخلارجيــه	
مبكــه	رقــم	35104	يف	1434/6/27هـــ	املبنــي	علــى	مذكــرة	القنصليــة	
العامــد	لدولــة	االمــارات	العربيــة	املتحــده	بجــده	برقــم	934/26/4/6	يف	
1434/6/18هـــ	املتضمــن	عــدم	وضــوح	عنــوان	املدعى	عليــه	ا.هـ	وبعرض	
ذلــك	علــى	املدعــي	قــال	ال	اعــرف	للمدعــى	عليــه	غيــر	هــذا	العنــوان	ثــم	انه	
ســبق	تبليــغ	املدعــى	عليــه	بالعنــوان	نفســه	فكيــف	تدعــي	القنصليــة	االن	
ان	العنــوان	غيــر	واضــح	هكــذا	قــرر	وعليــه	وبنــاء	علــى	املــاده	5/176	



188

مــن	نظــام	املرافعــات	الشــرعيه	فقــد	قــررت	رفــع	هــذا	احلكــم	مبعاملتــه	
الــى	محكمــة	االســتئناف	لتدقيــق	احلكــم	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	
علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/7/30	هـــ
ــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	 ــا	املعامل احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فقــد	وردتن
برقــم	3344792	وتاريــخ	1434/8/21هـــ		وبرفقتــه	قــرار	مالحظــة		برقم	
34297766	يف	1434/8/15هـــ	املتضمــن	أنــه	بدراســة	احلكــم	وصــورة	
ضبطــه	تقــرر	إعادتهــا	لفضيلــة	حاكمهــا	لتدويــن	هويــة	املدعــى	عليــه	
وعليــه	أجيــب	أصحــاب	الفضيلــة	وفقهــم	اهلل	تعالــى	ملــا	يحبــه	ويرضــاه	
بــأن	رقــم	هويــة	املدعــى	عليــه	املــدون	علــى	عقــد	اإلجــارة	هــو	.........		وبــاهلل	
التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	

حــرر	يف	1434/09/07	هـــ	
ــه	مــن	محكمــة	االســتئناف	 ــا	املعامل احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فقــد	وردتن
مبوجــب	خطابهــم	رقــم	3344792	يف	1434/11/12هـــ	ارفــق	بهــا	القــرار	
رقــم	34353194	يف	1434/11/6هـــ	املــدون	علــى	ظهــر	الصــك	املتضمــن	
املوافقــه	علــى	احلكــم		وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	

وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/11/25	هـــ	
احلمــد	هلل	وحــده	والصــالة	والســالم	علــى	مــن	ال	نبــي	بعــده	،	وبعــد	:	
األولــى	 احلقوقيــة	 بالدائــرة	 االســتئناف	 قضــاة	 نحــن	 منــا	 جــرى	 فقــد	
مبحكمــة	االســتئناف	مبنطقــة	مكــة	املكرمــة	االطــالع	علــى	املعاملــة	
الــواردة	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	مبكــة	املكرمــة	برقــم	
3344792	وتاريــخ	1434/10/28هـــ	املرفــق	بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	
فضيلــة	الشــيخ	............	القاضــي	باحملكمــة	العامــة	مبكــة	املكرمــة	
واملســجل	بعــدد	3417260	وتاريــخ	1434/1/20	هــــ	واملتضمــن	دعــوى/	



189

..........	ضــد/.........	واحملكــوم	فيــه	مبــا	دون	باطنــه	
وبدراســة	احلكــم	وصــورة	ضبطــه	تقــررت	املوافقــة	علــى	احلكــم	بعــد	
اإلجــراء	األخيــر	واهلل	املوفق.وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	

وصحبــه	وســلم	.
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:33353171		تاريُخه:1434/3/1هـ			 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	3346738

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
3463963	تاريخه:	1434/3/16هـ

إجــارة - إجــارة مــع وعــد بالتمليــك - مطالبــة بأجــرة ســيارة - عــدم 
اســتالم املســتأجر الســيارة بعــد إصالحهــا خــالل مــدة العقــد- عــدم 
ثبــوت التبليــغ الرســمي للمســتأجر- تفريــط الشــركة يف اســتعمال 
حقهــا يف املطالبــة أوالفســخ بتأخرهــا مــع بقــاء الســيارة لديهــا اســتنادا 
علــى العــرف اعمــاال للقاعــدة الفقهيــة »العــادة محكمــة« صــرف النظــر 

عــن املطالبــة باألجــرة.

القاعدة الفقهية »العادة محّكمة«.

تقدمــت	الشــركة	املدعيــة	بدعــوى	ضــد	املدعــى	عليــه	بأنهــا	أجــرت	
علــى	املدعــى	عليــه	ســيارة	مــع	وعــد	التمليــك	وأنــه	اســتلم	الســيارة	وقــد	
أدخلــت	الســيارة	الصيانــة	بعدمــا	حصــل	لهــا	حــادث	ســير	إال	أنــه	رفــض	
اســتالمها	بعــد	اصالحهــا	وتطالبــه	بدفــع	األجــرة	املاضيــة	-	جــرى	تبليــغ	
املدعــى	عليــه	لشــخصه	باحلضــور	إال	أنــه	لــم	يحضــر	-	بطلــب	البينــة	
أبــرز	وثيقــة	عقــد	األجــرة	فظهــر	بــأن	التوقيــع	الــذي	عليــه	مقــارب	لتوقيــع	
ــة	 ــل	الشــركة	املدعي ــغ	-	جــرى	ســؤال	وكي ــه	بورقــة	التبلي املدعــى	علي
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عــن	ســبب	تأخرهــا	يف	إقامــة	الدعــوى	وهــل	ســبق	أن	جــرى	ابــالغ	املدعــى	
عليــه	باســتالم	الســيارة	بشــكل	رســمي	فأجــاب	وكيــل	الشــركة	بــأن	
ســبب	التأخــر	قلــة	الــوكالء	وعــدم	متابعــة	املدعــى	عليــه	وأن	تبليغــه	
كان	هاتفيــا	وليــس	لديــه	بينــة	علــى	ذلــك	-	فبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	ومبــا	
ســبعة	 قــدره	 مبلغــا	 ســدد	 عليــه	 املدعــى	 أن	 قــرر	 وكالــة	 املدعــي	 أن	
املســتلمة	 الســيارة	 أجــرة	 أن	 ومبــا	 ريــاال	 وخمســون	 وخمســمائة	 آالف	
اعتبــارا	مــن	تاريــخ	2010/5/9م	حتــى	تاريــخ	اســتالم	الســيارة	مــن	قبــل	
الشــركة	املدعيــة	بعــد	خصــم	املبلــغ	املســتلم	مــن	قبــل	املدعــي	بلــغ	ألــف	
ــة	ومبــا	أن	وكيــل	الشــركة	 ومائــة	وثــالث	ريــاالت	وثــالث	وثمانــن	هلل
املدعيــة	قــرر	اســتالم	الســيارة	بتاريــخ	2010/8/26م	وأن	الســيارة	بقيــت	
لــدى	الشــركة	املدعيــة	حتــى	إقامــة	هــذه	الدعــوى	دون	إبــالغ	املدعــى	
عليــه	باســتالم	الســيارة	عــن	طريــق	اجلهــات	الرســمية	املتعــارف	عليهــا	
وأن	ســبب	ذلــك	قلــة	الــوكالء	وضعــف	املتابعــة	ومبــا	ان	األجــرة	إمنــا	
تســتحق	عنــد	انتفــاع	املســتأجر	بالعــن	وتســليمها	لــه	بالطــرق	املتعــارف	
عليهــا	واملثبتــة	للحــق	ومبــا	أن	الشــركة	هــي	مــن	فرطــت	يف	حقهــا	بعــدم	
اتخاذهــا	اإلجــراءات	الرســمية	املتعــارف	عليهــا	بــن	الشــركات	يف	مثــل	
هــذه	احلــاالت	ممــا	يــدل	علــى	تفريطهــا	يف	حقهــا	وتنازلهــا	عــن	األجــرة	إذ	
ال	يســوغ	أن	تبقــى	العــن	املؤجــرة	طيلــة	هــذه	املــدة	الطويلــة	دون	إقامــة	
دعــوى	لــدى	احملاكــم	أو	إبــالغ	الشــرط	بذلــك	ونحو	ذلك	مــن	اإلجراءات	
وإثبــات	ذلــك	بصفــة	رســمية	كمــا	أن	مــن	املتعــارف	عليــه	بــن	شــركات	
لــدى	 الســداد	أواملطالبــة	 التأخــر	عــن	 الســيارة	عنــد	 التأجيــر	ســحب	
احملاكــم	باألجــرة	عنــد	التأخــر	وال	شــك	أن	العــرف	معتبــر	يف	مثــل	ذلــك	
والعبــرة	مبــا	ذكــره	املدعــي	وكالــة	مــن	عــدم	إرتبــاط	مركــز	الصيانــة	
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مبوكلتــه	ألنهــا	مرتبطــة	مــع	الشــركة	املدعيــة	بعقــود	صيانــة	للســيارات	
والشــركة	 واحــدة	 جهــة	 للشــركتن	 املالــك	 أن	 كمــا	 لهــا	 العائــدة	
مفرطــة	بعــدم	املطالبــة	ولــم	تســتعمل	حقهــا	يف	فســخ	العقــد	يف	حينــه	
خصوصــا	مــع	علمهــا	بعــدم	اســتالم	املدعــى	عليــه	للســيارة	وجلميــع	مــا	
تقــدم	فقــد	ألزمــت	الدائــرة	املدعــى	عليــه	بــأن	يدفــع	للشــركة	املدعيــة	
مبلغــا	وقــدره	ألــف	ومائــة	وثــالث	ريــاالت	وثــالث	وثمانــون	هللــة	وأخلــت	
ســبيل	املدعــى	عليــه	فيمــا	ســوى	ذلــك	وبذلــك	حكمــت	وهــذا	احلكــم	
حضــوري	يف	حــق	املدعــى	عليــه	اســتنادا	علــى	الفقــرة	األولــى	مــن	الالئحــة	
التنفيذيــة	للمــادة	اخلامســة	واخلمســن	مــن	نظــام	املرافعــات	الشــرعية	-	
بعــرض	احلكــم	علــى	املدعــي	وكالــة	احلاضــر	قــرر	عدم	قناعتــه	باحلكم	
وأفهــم	بالتعليمــات	-	عــادت	القضيــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	لتوضيــح	
حــال	العقــد	مــن	حيــث	الصحــة	وعدمــه	وهــل	هــو	بــاق	أم	فســخ	فأجابــت	
الدائــرة	بــأن	الصحيــح	مــن	أقــوال	أهــل	العلــم	بــأن	العقــد	صحيــح	وملــزم	
وقــد	انفســخ	بنــاء	علــى	مــا	ذكــر	يف	تســبيب	احلكــم	-	صــدق	احلكــم	

مــن	محكمــة	االســتئناف.

يف	 القاضــي	 	 	 	.......................... أنــا	 فلــدي	 وبعــد	 وحــده	 هلل	 احلمــد	
احملكمــة	العامــة	بالريــاض			وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	
وتاريــخ	 	3364855 برقــم	 بالريــاض	 العامــة	 احملكمــة	 رئيــس	
وتاريــخ	 	33169082 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 	 هـــ	 	1433/01/25
1433/01/25	هـ		ففي	يوم		األربعاء	املوافق1433/04/14	هـ		افتتحت	
ضــد	 	.................. دعــوى	 للنظــر	يف	 التاســعة	 الســاعة	 األولــى	 اجللســة	
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......................	وفيهــا	حضــر	.............	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	
املدنــي	رقــم	..................			بصفتــه	وكيــال	عــن	...............	الــذي	وكل	
بصفتــه	وكيــاًل	عــن	..............	بصفتــه	مديــرًا	للشــركة	......................	
مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة	عــدل	شــمال	جــدة	برقــم	22623	
يف	1433/03/12هـــ	ومخــول	لــه	فيهــا	حــق	املرافعــة	واملدافعــة	وإقامــة	
باملوعــد	 تبلغــه	 رغــم	 	............. عليــه	 املدعــى	 يحضــر	 ولــم	 الدعــاوى	
لشــخصه	مبوجــب	ورقــة	التبليــغ	املتضمنــة	تبلــغ	املدعــى	عليــه	مبوعــد	
اجللســة	هــذا	اليــوم	الســاعة	التاســعة	للنظــر	يف	الدعــوى	املقامــة	ضــده	مــن	
ورقــة	 علــى	 وموقــع	 مالــي	 مبلــغ	 بشــأن	 	...................... الشــركة	 قبــل	
اخلامســة	 املــادة	 علــى	 وبنــاء	 ولذلــك	 عليــه	 املدعــى	 قبــل	 مــن	 التبليــغ	
املرســوم	 املعتمــد	مبوجــب	 الشــرعية	 املرافعــات	 نظــام	 مــن	 واخلمســن	
امللكــي	رقــم	)م/12(وتاريــخ	1421/5/20هـــ	والئحتهــا	التنفيذيــة	فقــد	
ــي	 ــة	عــن	دعــواه	قــال	إنن قــررت	ســماع	الدعــوى	وبســؤال	املدعــي	وكال
ادعــي	علــى	الغائــب	عــن	مجلــس	القضــاء	...................	ســعودي	اجلنســية	
مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	.....................	حيــث	إنــه	اســتأجر	املدعــى	
عليــه	مــن	موكلتــي	الشــركة	....................	ســيارة	...	أنتــاج	…		ملــدة	
قدرهــا	ثمانيــة	و	أربعــون	شــهرًا	بنظــام	التأجيــر	املنتهــي	بالتمليــك	بأجــرة	
شــهرية	قدرهــا	ألــف	وثمامنائــة	وخمســة	وتســعون	ريــااًل	واســتلم	الســيارة	
بتاريخ	2010/05/09م	ويحل	أول	قســط	بتاريخ	2010/06/01م		بدون	
مقــدم	وقــد	وقــع	حــادث	للســيارة	بتاريــخ	2010/08/26م		وقــد	دخلــت	
الســيارة	للصيانــة	بشــركة	.................	بتاريــخ	2010/08/26م	وانتهــى	
اإلصــالح	بتاريــخ	2010/09/26	م	ورفــض	اســتالمها	مــرة	أخــره	لــذا	
نطلــب	بأجــرة	املــدة	املاضيــة	البالــغ	قدرهــا	عشــرون	ألفــًا	وثمامنائــة	و	
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خمســة	وســبعون	ريــااًل	هــذه	دعــواي		وبطلــب	البينــة	مــن	املدعــي	وكالــة	
قــال	أنــا	مســتعد	بإحضارهــا	يف	اجللســة	القادمــة	ولــذا	جــرى	رفــع	اجللســة	
وحــدد	املوعــد	القــادم	يــوم	األربعــاء	1433/05/05	هـــ	ويف	يــوم		األربعــاء	
................	يحمــل	 املوافــق	1433/05/05	هـــ		حضــر	املدعــي	وكالــة	
الســجل	املدنــي	رقــم	1126556180	بصفتــه	وكيــال	عــن	.......................	
مديــر	 بصفتــه	 	..................... عــن	 وكيــال	 بصفتــه	 وكل	 والــذي	
...........................	مبوجــب	الوكالــة	رقــم	61725	يف	1432/7/5هـــ	جلد	
10809	الصــادرة	مــن	كتابــة	العــدل	الثانيــة	يف	شــمال	محافظــة	جــدة		
والتــي	تخولــه	حــق	املدافعــة	واملرافعــة	وطلــب	اليمــن	وقبــول	األحــكام		
ــه	باملوعــد	وبســؤال	املدعــي	 ــه	لعــدم	تبلغ ــم	يحضــر	املدعــى	علي ــخ			ول ال
وكالــة	عــن	البينــة	التــي	وعــد	بإحضارهــا	الوكيــل	الســابق		أبــرز	عقــد	
االيجــار	رقــم	122274	علــى	مطبوعــات	...............................	وباالطــالع	
عليــه	وجدتــه	يتضمــن	أنــه	بتاريــخ	1431/6/29هـــ	املوافــق	2010/5/9م	
ــي	...........	 ــة	و....................	ســجل	مدن مت	التعاقــد	بــن	الشــركة	املدعي
علــى	أن	يســتأجر	الطــرف	الثانــي	ســيارة	...	صنــع	.....	رقــم	اللوحة	............	
رقــم	الهيــكل	..............	بأجــرة	إجماليــة	قدرهــا	تســعون	ألفــا	وتســعمائة	
وســتون	ريــاال	تســدد	علــى	أجــرة	شــهرية	تبــدأ	مــن	2010/6/1م	وتنتهــي	
وخمســة	 وثمامنائــة	 ألــف	 الشــهرية	 األجــرة	 مقــدار	 2014/5/31م	 يف	
وتســعون	ريــاال	ومت	دفــع	مبلغــا	قــدره	ألــف	وثالثمائــة	ريــال	رســوم	إداريــة	
وموقــع	علــى	العقــد	مــن	قبــل	.................	وبعــد	ذلــك	جــرى	مضاهــات	
متطابقــا	 فوجدتــه	 التبليــغ	 ورقــة	 مــع	 العقــد	 يف	 عليــه	 املدعــى	 توقيــع	
مبلــغ	لألجــرة	 أي	 عليــه	 املدعــى	 هــل	ســدد	 املدعــي	وكالــة	 وبســؤال	
املاضيــة	فأجــاب	قائــال	لقــد	ســدد	مبلغــا	قــدره	ســبعة	آالف	وخمســمائة	
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وخمســون	ريــاال	فقــط	هكــذا	قــرر	ونظــرا	لعــدم	وجــود	حــق	اإلقــرار	يف	
وكالــة	املدعــي	وكالــة	احلاضــر	أفهمتــه	بتعديــل	الوكالــة	أو	حضــور	
وكيــل	آخــر	لــه	حــق	اإلقــرار	والنتهــاء	وقــت	اجللســة	جــرى	رفعهــا	ومت	
إغــالق	اجللســة	الســاعة	العاشــرة	والنصــف	ومت	حتديــد	موعــد	قــادم	يــوم	
الثالثاء	املوافق	1433/6/3هـ	ويف	يوم		الثالثاء	املوافق	1433/06/03هـ	
حضــر	وكيــل	املدعــي	...............	احلاضــر	ســابقا	ولــم	يحضــر	املدعــى	
عليــه	لعــدم	تبلغــه	باملوعــد	حيــث	أفــاد	املدعــي	وكالــة	بــأن	املدعــى	عليــه	
رفــض	اســتالم	ورقــة	التبليــغ	منــه	بعــد	ذلــك	جــرى	ســؤال	املدعــي	وكالــة	
عــن	تعديــل	الوكالــة	فقــال	لــم	أســتطع	تعديلهــا	وســيحضر	وكيــل	آخــر	
يف	جلســة	قادمــة	بــإذن	اهلل	هكــذا	أجــاب	وبســؤاله	عــن	ســبب	التأخــر	يف	
تقــدمي	الدعــوى	وهــل	ســبق	أن	مت	إبــالغ	املدعــى	عليــه	الســتالم	الســيارة	
بشــكل	رســمي	أجــاب	قائــال	ســبب	التأخــر	قلــة	الــوكالء	وعــدم	متابعــة	
املدعــى	عليــه	وأمــا	إبــالغ	املدعــى	عليــه	فســأرجع	ملوكلتــي	لالطــالع	
علــى	األوراق	هكــذا	ذكــر	ولــذا	جــرى	رفــع	اجللســة	وحــدد	املوعــد	
املوافــق	 األربعــاء	 	 يــوم	 ويف	 	 1433/7/2هـــ	 األربعــاء	 يــوم	 القــادم	
1433/07/02هـ	حضر	...................	ســجل	مدني	.....................	بصفته	
وكيــاًل	عــن	..................	والــذي	وكل	بصفتــه	وكيــال	عــن	.................	
يف	 	104170 رقــم	 الوكالــة	 مبوجــب	 	................... مديــر	 بصفتــه	
1432/12/3هـــ	جلــد	11234	الصــادرة	مــن	كتابــة	العــدل	الثانيــة	يف	
شــمال	محافظــة	جــدة		والتــي	تخولــه	حــق	املدافعــة	واملرافعــة	وطلــب	
ــم	يحضــر	املدعــى	 ــخ	ول ــح		إل ــول	االحــكام	واإلقــرار	والصل اليمــن	وقب
عليــه	حيــث	لــم	أجــد	يف	املعاملــة	مايفيــد	تبلغــه	باملوعــد	وبعــرض	ماذكره	
الوكيــل	الســابق	علــى	املدعــي	وكالــة	قــرر	أن	املبالــغ		املســددة	مــن	قبــل	
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املدعــى	عليــه		مبلغــا	قــدره	ســبعة	آالف	وخمســمائة	وخمســون	ريــاال	فقــط		
وأمــا	تبليــغ	املدعــى	عليــه	باســتالم	الســيارة	فــكان	عــن	طريــق	الهاتــف	
هكــذا	قــرر	وبســؤال	املدعــي	وكالــة	ألديــك	زيــادة	أقــوال	فقــال	ليــس	
لــدي	ســوى	مــامت	ذكــره	هكــذا	ذكــر	وحلاجــة	الدعــوى	ملزيــد	تأمــل	
جــرى	رفــع	اجللســة	وحــدد	املوعــد	القــادم	يــوم	األربعــاء	1433/7/16هـــ	
ويف	يــوم		األربعــاء	املوافــق	1433/07/16	هـــ		حضــر	املدعــي	وكالــة	
.............		ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	لعــدم	تبلغــه	باملوعــد	وبســؤال	املدعــي	
ــة	وعــن	 ــة	الســيارة		للشــركة	املدعي ــة	احلاضــر	عــن	وثيقــة	ملكي وكال
ــداء	أول	قســط	 ــخ	ابت ــى	تاري ــخ	اســتالم	الســيارة	حت أجــرة	املــدة	مــن	تاري
اجللســة	 الســيارة	يف	 وثيقــة	ملكيــة	 بإحضــار	 قائــال	مســتعد	 فأجــاب	
القادمــة	وأمــا	الســؤال	الثانــي	فــإن	األجــرة	تعتبــر	مــن	تاريــخ	اســتالم	
ــخ	املذكــور	هكــذا	ذكــر	والنتهــاء	 الســيارة	وأول	قســط	يحــل	بالتاري
الثالثــاء	 يــوم	 القــادم	 املوعــد	 وحــدد	 رفعهــا	 جــرى	 اجللســة	 وقــت	
حضــر	 هـــ	 املوافــق1433/07/22	 الثالثــاء	 	 يــوم	 ويف	 1433/7/22هـــ	
املدعــي	وكالــة	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	لعــدم	تبلغــه	باملوعــد	وبســؤال	
املدعــي	وكالــة	عــن	ملكيــة	الســيارة	أجــاب	قائــال	الســيارة	مت	نقــل	
ملكيتهــا	بتاريــخ	2011/11/1م	تقريبــا	وأرفــق	لفضيلتكــم	صــورة	مــن	
مركــز	 لــدى	 الســيارة	كانــت	 قائــال	 أضــاف	 الســير	كمــا	 رخصــة	
الصيانــة	التابــع	ل.................	ومت	اســتالم	الســيارة	مــن	مركــز	الصيانــة	
مســتقله	 صفــة	 لــه	 الصيانــة	 مركــز	 أن	 حيــث	 2011/9/1م	 بتاريــخ	
وجميعهــا	ملــك	ل..................	هكــذا	أجــاب	وأبــرز	صــورة	رخصــة	ســير	
تتضمــن	أن	املالــك	للســيارة	...	رقــم	اللوحــة	.................	هــو	الشــركة	
...................وتاريــخ	انتهــاء	الرخصــة	1434/5/25هـــ	فبنــاء	علــى	ماتقــدم	
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ومبــا	أن	املدعــي	وكالــة	قــرر	أن	املدعــى	عليــه	ســدد	مبلغــا	قــدره	ســبعة	
املســتلمة	 الســيارة	 أجــرة	 أن	 ومبــا	 ريــاال	 وخمســون	 وخمســمائة	 آالف	
اعتبــارا	مــن	تاريــخ	2010/5/9م	حتــى	تاريــخ	اســتالم	الســيارة	مــن	قبــل	
الشــركة	املدعيــة	بعــد	خصــم	املبلــغ	املســتلم	مــن	قبــل	املدعــي	بلــغ	قــدره	
ألــف	ومائــة	وثــالث	ريــاالت	وثمانــون	هللــة	ومبــا	أن	وكيــل	الشــركة	
املدعيــة	قــرر	اســتالم	الســيارة	بتاريــخ	2010/8/26م	وأن	الســيارة	بقيــت	
لــدى	الشــركة	املدعيــة	حتــى	إقامــة	هــذه	الدعــوى	دون	إبــالغ	املدعــى	
عليــه	باســتالم	الســيارة	عــن	طريــق	اجلهــات	الرســمية	املتعــارف	عليهــا	وأن	
ســبب	ذلــك	قلــة	الــوكالء	وضعــف	املتابعــة	ومبــا	ان	األجــرة	إمنــا	تســتحق	
عنــد	انتفــاع	املســتأجر	بالعــن	وتســليمها	لــه	بالطــرق	املتعــارف	عليهــا	
واملثبتــة	للحــق	ومبــا	أن	الشــركة	هــي	من	فرطت	يف	حقهــا	بعدم	اتخاذها	
بــن	الشــركات	يف	مثــل	هــذه	 اإلجــراءات	الرســمية	املتعــارف	عليهــا	
احلــاالت	ممــا	يــدل	علــى	تفريطهــا	يف	حقهــا	وتنازلهــا	عــن	األجــرة	إذ	ال	
يســوغ	أن	تبقــى	العــن	املؤجــرة		طيلــة	هــذه	املــدة	الطويلــة	دون	إقامــة	
دعــوى	لــدى	احملاكــم	أو	إبــالغ	الشــرط	بذلــك	ونحو	ذلك	مــن	اإلجراءات	
وإثبــات	ذلــك	بصفــة	رســمية	كمــا	أن	مــن	املتعــارف	عليــه	بــن	شــركات	
التأجيــر	ســحب	الســيارة	عنــد	التأخــر	عــن	الســداد	أو	املطالبــة	لــدى	
احملاكــم	باألجــرة	عنــد	التأخــر	وال	شــك	أن	العــرف	معتبــر	يف	مثــل	ذلــك	
وال	عبــرة	مبــا	ذكــره	املدعــي	وكالــة	مــن	عــدم	إرتبــاط	مركــز	الصيانــة	
مبوكلتــه	النهــا	مرتبطــة	مــع	الشــركة	املدعيــة	بعقــود	صيانــة	للســيارات	
العائــدة	لهــا	كمــا	أن	املالــك	للشــركتن	جهــة	واحدة	والشــركة	مفرطة	
بعــدم	املطالبــة	وخصوصــا	مــع	علمهــا	بعــدم	اســتالم	املدعى	عليه	للســيارة	
وجلميــع	ماتقــدم	فقــد	ألزمــت	املدعــى	عليــه	بــأن	يدفــع	للشــركة	املدعيــة	



198

مبلغــا	قــدره	ألــف	ومائــة	وثــالث	ريــاالت	وثــالث	وثمانــون	هللــه	وأخليــت	
ســبيل	املدعــى	عليــه	فيمــا	ســوى	ذلــك	وبذلــك	حكمــت	وهــذا	احلكــم	
حضــوري	يف	حــق	املدعــى	عليــه	اســتنادا	علــى	الفقــرة	األولــى	مــن	الالئحــة	
التنفيذيــة	للمــادة	اخلامســة	واخلمســن	مــن	نظــام	املرافعــات	الشــرعية	
قناعتــه	 عــدم	 قــرر	 احلاضــر	 وكالــة	 املدعــي	 علــى	 احلكــم	 وبعــرض	
باحلكــم	واســتعد	بتقــدمي	الئحــة	اعتراضيــة	وأفهــم	بأنــه	لــه	مــدة	قدرهــا	
ثالثــون	يــوم	لتقــدمي	اعتراضــه	اعتبــارا	مــن	تاريــخ	اســتالم	صــورة	مــن	
نســخة	احلكــم	وإذا	مضــت	املــدة	احملــددة	لالعتــراض	ولــم	يقــدم	الئحتــه	
فيهــا	ســقط	حقــه	يف	االســتئناف	واكتســب	احلكــم	القطعيــة	وحــدد	
1433/7/23هـــ	 األربعــاء	 يــوم	 احلكــم	 نســخة	 صــورة	 تســليم	 موعــد	
الســاعة	التاســعة	صباحــا	وســيتم	إبــالغ	املدعــى	عليــه	باحلكــم	بالطــرق	
املتبعــة	لتقريــر	قناعتــه	أو	إعتراضــه	ومت	إقفــال	اجللســة	الســاعة	الواحــدة	
والربــع	وبــاهلل	التوفيــق،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمد	وعلــى	آله	وصحبه	

وسلم	.	حرر	يف		1433/07/22هـ	
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	…			القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	
بالريــاض			وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	
	1433/01/18 وتاريــخ	 	3346738 برقــم	 بالرياض/املســاعد	 العامــة	
	املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	33120847	وتاريــخ	1433/01/18	هـــ		 هـــ	
ففــي	يــوم		األربعــاء	املوافــق1433/07/23	هـــ	حيــث	مت	إصــدار	الصــك	
اليــوم	 هــذا	 عمــل	 انتهــى	 وقــد	 1433/7/22هـــ	 33353171	يف	 برقــم	
ولــم	يحضــر	املدعــي	وكالــة	الســتالم	نســخة	احلكــم	وحتــى	اليخفــى	
جــرى	بيانــه	علمــا	أن	النظــام	لــم	يســمح	بفتــح	جلســة	أخــرى	لضبــط	
صــدور	الصــك	يف	نفــس	يــوم	احلكــم		وبــاهلل	التوفيــق	ويف	يــوم		اإلثنــن	
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املوافق1433/08/05هـــ	حضــر	املدعى	عليه	...............	ســعودي	مبوجب	
ســجل	مدنــي	رقــم	...........	وبعــرض	احلكــم	عليــه	قــرر	قناعتــه	بــه	وبــاهلل	
التوفيــق	و	يف	يــوم		األحــد	املوافــق1433/08/25	هـــ	حيــث	أن	وكيــل	
الشــركة	املدعيــة	لــم	يحضــر	الســتالم	الصــك	وقــدم	..................الــوارد	
مدعيــا	وكالتــه	عــن	الشــركة	املدعيــة	دون	إرفــاق	مــا	يثبــت	ذلــك	الئحــة	
برقــم	 لــدى	احملكمــة	 قيــدت	 أوراق	دون	مرفقــات	 مــن	3	 اعتراضيــة	
33159067	يف	1433/8/24هـــ	وباالطــالع	عليهــا	لــم	أجــد	فيهــا	مــا	يؤثــر	
علــى	مــا	حكمــت	بــه	كمــا	أجيــب	علــى	مــا	تضمنتــه	الفقــرة	األولــى	مــن	
عــدم	تدويــن	العقــد	واألجــرة	الكاملــة	فغيــر	صحيــح	كمــا	هــو	موضــح	
يف	الصــك	وأمــا	مــا	جــاء	يف	الفقــرة	الثانيــة		مــن	القيــاس	علــى	ســفر	
املســتأجر	فــال	يســلم	ألن	العــن	تلفــت	جزئيــا	وســلمت	ملالكهــا	ولــم	يثبــت	
تســلم	املدعــى	عليــه	للعــن	املســتأجرة	وهنــا	يظهــر	الفــرق			وأمــرت	بإحلــاق	
ــاهلل	 ــة	حملكمــة	االســتئناف	وب ــى	الصــك	وســجله	ورفــع	املعامل ــك	عل ذل
التوفيــق،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم.	حــرر	

يف		1433/08/25	هـــ	
يف	 القاضــي	 	 	 	........................... أنــا	 فلــدي	 وبعــد	 وحــده	 هلل	 احلمــد	
مــن	 لنــا	 احملالــة	 املعاملــة	 علــى	 وبنــاء	 	 	 بالريــاض	 العامــة	 احملكمــة	
فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	بالرياض/املســاعد	برقــم	3346738	
	33120847 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 	 هـــ	 	1433/01/18 وتاريــخ	
وتاريــخ	1433/01/18	هـــ		ففــي	يــوم		األحــد	املوافــق1434/02/17	هـــ		
حضــر	املدعــي	وكالــة	.............................	حيــث	عــادت	املعاملــة	مــن	
محكمــة	االســتئناف	مبوجــب	خطــاب	رئيــس	محكمــة	االســتئناف	رقــم	
.................	يف1433/11/10هـــ	وبرفقهــا	قــرار	املالحظــة	الصــادر	مــن	
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الدائــرة	احلقوقيــة	الثالثــة	برقــم	33443045	يف	1433/11/1هـــ	ونــص	
احلاجــة	منــه	)	وبدراســة	الصــك	وصــورة	ضبطــه	والالئحــة	االعتراضيــة	
دعــواه	 حــرر	 املدعــي	 أن	 أوال:وجــد	 مايلــي:	 لوحــظ	 املعاملــة	 وأوراق	
باملطالبــة	بأجــرة	ســيارة	...	انتــاج	...	ملــدة	ثمانيــة	وأربعــن	شــهرا	بنظــام	
التأجيــر	املنتهــي	بالتمليــك	ولــم	يتطــرق	فضيلتــه	يف	التســبيب	يف	حكمــه	
للعقــد	مــن	حيــث	صحتــه	مــن	عدمــه	وهــل	مت	فســخه	أم	ال	يــزال	مســتمر	
ومســتنده	علــى	ذلــك	والبــد	مــن	ذلــك.	ثانيا:وجــد	أن	املدعــي	ذكــر	بأنــه	
مت	إبــالغ	املدعــى	عليــه	بأنــه	مت	إصــالح	الســيارة	شــفهيًا	ولــم	يســتوف	
فضيلتــه	اإليجــاب	الشــرعي	ملالحظــة	ماذكــر	(	علمــا	أن	ســبب	التأخــر	
يف	الضبــط	هــو	عــدم	مراجعــة	املدعــي	وكالــة	وطلبــه	وبعــرض	مــا	جــاء	
يف	املالحظــة	الثانيــة	علــى	املدعــي	وكالــة	قــال	لقــد	مت	إبــالغ	املدعــى	
عليــه	شــفهيا	عــن	طريــق	موظــف	ســابق	لــدى	الشــركة	مت	فصلــه	وليــس	
لــدي	بينــة	علــى	ذلــك	هكــذا	ذكــر		وأجيــب	أصحــاب	الفضيلــة	حفظهــم	
اهلل	علــى	املالحظــة	األولــى	بــأن	عقــد	اإليجــار	املنتهــي	بالتمليــك	مــن	
العقــود	املختلــف	فيهــا	بــن	الفقهــاء	املعاصريــن	بــن	مجيــز	للعقــد	وبــن	
مبطــل	لــه	والــذي	يترجــح	لــدي	أن	العقــد	صحيــح	وليــس	املجــال	مجــال	
بســط	لالدلــة	واألقــوال	بتفاصيلهــا	إذ	أن	ذلــك	مقــرر	يف	الكتــب	بــل	
إن	هنــاك	كتــب	ورســائل	خصصــت	ملثــل	هــذا	العقــد		وأمــا	اســتمرارية	
العقــد	أو	فســخه	فــإن	العقــد	منفســخ	بنــاء	علــى	ماذكــر	مــن	تســبيب	
للحكــم	مــن	أن	العــرف	جــرى	يــن	الشــركات	يف	مثــل	هــذه	احلــاالت	
علــى	ســحب	الســيارة	وإلغــاء	العقــد		ممــا	يــدل	علــى	تفريطهــا	يف	حقهــا	
ــة	هــذه	املــدة	 وفســخها	للعقــد	إذ	ال	يســوغ	أن	تبقــى	العــن	املؤجــرة		طيل
الطويلــة	دون	إقامــة	دعــوى	لــدى	احملاكــم	أو	إبــالغ	الشــرط	بذلــك	ونحــو	
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ذلــك	مــن	اإلجــراءات	وإثبــات	ذلــك	بصفــة	رســمية	و	املتعــارف	عليــه	بــن	
شــركات	التأجيــر	ســحب	الســيارة	عنــد	التأخــر	عــن	الســداد	أو	املطالبــة	
لــدى	احملاكــم	باألجــرة	عنــد	التأخــر	وال	شــك	أن	العــرف	معتبــر	يف	مثــل	
ذلــك	والقاعــدة	الشــرعية	تنــص	علــى	أن	العــادة	محكمــة		وأمــا	ماجــاء		
يف	املالحظــة	الثانيــة	فإنــه	لــم	يتطــرق	لذلــك	بنــاء	علــى	انفســاخ	العقــد	
بتفريــط	الشــركة	ومــا	تعــارف	عليــه	الشــركات	يف	مثــل	هــذه	احلالــة	وال	
أثــر	لثبــوت	التبليــغ	مــن	عدمــه		وبذلــك	مت	إكمــال	الــالزم	حيــال	مالحظــة	
أصحــاب	الفضيلــة	ولــم	يظهــر	لــدي	ســوى	ماحكمــت	بــه		وأمــرت	بإحلــاق	
ذلــك	علــى	صــك	احلكــم	وســجله		وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	
ــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/02/17	هـــ	 ــا	محمــد	وعل نبين
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	..................			القاضــي	يف	احملكمــة	
العامــة	بالريــاض			وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	
وتاريــخ	 	3346738 برقــم	 بالرياض/املســاعد	 العامــة	 احملكمــة	
وتاريــخ	 	33120847 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 	 هـــ	 	1433/01/18
1433/01/18	هـــ		ففــي	يــوم		الثالثــاء	املوافــق1434/04/09	هـــ		حيــث	
عــادت	املعاملــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	وبرفقهــا	القــرار	املــدون	علــى	
ظهــر	الصــك		واملتضمــن	مــا	نصــه	)	تظهيــرات	الدائــرة	احلقوقيــة	الثالثــة	
مبحكمــة	االســتئناف	بالريــاض	احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد:	فقــد	اطلعنــا	
الصــادر	 	 وتاريــخ	1434/3/1هـــ	 رقــم	33353171	 الصــك	 علــى	هــذا	
ــة	القاضــي	باحملكمــة	العامــة	بالريــاض	الشــيخ	...................	 مــن	فضيل
وأصدرنــا	القــرار	رقــم	3463963	وتاريــخ	1434/3/16هـــ	املتضمــن	أنــه	
لــم	يظهــر	مــا	يوجــب	النقــض	واهلل	املوفــق	قاضــي	اســتئناف	..................	
ختمــه	وتوقيعــه	قاضــي	اســتئناف	.....................	ختمــه	وتوقيعــه	رئيــس	
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الدائــرة	..........................	ختمــه	وتوقيعــه	(	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	
علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/4/9	هـــ	
الثالثــة	 الدائــرة	 نحــن	قضــاة	 اطلعنــا	 فقــد	 	... وبعــد	 وحــده	 احلمــد	هلل	
لتمييــز	القضايــا	احلقوقيــة	مبحكمــة	االســتئناف	بالريــاض	علــى	املعاملــة	
الــواردة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	بالريــاض	باخلطــاب	رقــم	
332015795	وتاريــخ	1434/3/1ه	املرفــق	بهــا	الصــك	رقــم	33353171	
باحملكمــة	 القاضــي	 فضيلــة	 مــن	 الصــادر	 1433/7/22ه	 وتاريــخ	
الشــيخ	/	.........................	املتضمــن	احلكــم	يف	الدعــوى	املقامــة	مــن	/	
........................	ضــد	الغائــب	/	..................	وباإلطــالع	علــى	مــا	أجــاب	
ــا	 ــاء	علــى	قرارن ــة	القاضــي	وأحلقــه	بالصــك	وصــورة	ضبطــه	بن بــه	فضيل
رقــم			33443045			وتاريــخ	1	/	11/	1433	هـــ	تقــرر	الدائــرة		أنــه	لــم	
يظهــر	مايوجــب	األعتــراض	بعــد	اإلجــراء	األخيــر	.	واهلل	املوفــق	وصلــى	

ــه	وســلم	،،، ــه	وصحب ــا	محمــد	وآل ــى	نبين اهلل	عل
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:	34230348		تاريُخه:	1434/6/4هـ	 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	3360065

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
34313815	تاريخه:1434/9/7هـ

 إجــارة - قيمــة اجــرة البقــاء حتــى االخــالء - الدفــع بوجــود اعمــال 
يف املبنــى ادى لالزعــاج وعــدم الســداد- عــدم املطالبــة بالفســخ وعــدم 
االخــالء مــدة البقــاء داللــة علــى الرضــا باالجــارة - احلكــم بااللــزام 

بدفــع االيجــار . 

قول اهلل تعالى: » يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود «.

ادعــى	املدعــي	بدعــوى	ضــد	املدعــى	عليــه	يطالبــه	بأجــرة	شــقتن	مــن	
عمارتــه	وقــد	اخلــى	قبــل	انتهــاء	املــدة	وطالبــه	بأجــرة	فتــرة	بقائــه	يف	
ــه	اســتأجر	 ــه	بأن ــه	-	أقــر	املدعــى	علي ــخ	إخالئ ــى	تاري ــرة	إل الســنة	األخي
الشــقتن	وأنــه	لــم	يدفــع	أجــرة	الســنة	األخيــرة	إال	أنــه	طلــب	رد	طلبــه	
ــه	أدت	إلزعاجــه	وعــدم	انتفاعــه	 ــام	املدعــي	بإضافــة	أدوار	يف	عمارت لقي
بالشــقتن	لوجــود	أصــوات	التكســير	وســقاالت	حــول	العقــار	ممــا	صعب	
عليــه	الدخــول	واخلــروج	منــه	وســكن	يف	شــقة	مفروشــة	ألجلــه	وتلفــت	
بســببه	املكيفــات	-	قــرر	املدعــي	بــأن	املدعــى	عليــه	علــم	باحلــال	وبقــي	يف	
العقــار	ولــم	يطالــب	بالفســخ	-	عليــه	وألن	املدعــى	عليــه	قــرر	بــأن	املدعــي	
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بــدأ	يف	أعمــال	االضافــات	يف	العقــار	محــل	النــزاع	بتاريــخ	1431/2/1هـــ	
ولــم	يخــل	الشــقة	األولــى	إال	بتاريــخ		1432/11/30هـــ	وصــادق	بأنــه	لــم	
يخــل	الشــقة	الثانيــة	إال	بتاريــخ	1432/8/15هـــ	فجلوســه	تلــك	الفتــرة	
يــدل	علــى	رضــاه	وإســقاطه	حلقــه	وألنــه	قــرر	أن	أجــرة	العقــار	األول	مــن	
تاريــخ	1432/1/1هـــ	حتــى	تاريــخ	1432/11/30هـــ		عشــرون	ألفــا	ومئــة	
وســتة	وســتون	ريــاال	وأن	أجــرة	العقــار	الثانــي	مــن	تاريــخ	1432/1/1هـــ	
حتــى	تاريــخ	1432/8/15هـــ	ثالثــة	عشــر	ألفــا	وســبعمئة	وخمســون	ريــاال	
ولقــول	اهلل	تعالــى	)يــا	أيهــا	الذيــن	آمنــوا	أوفــوا	بالعقــود(	لذلــك	كلــه	
صــدر	احلكــم	بإلــزام	املدعــى	عليــه	بــأن	يســلم	للمدعــي	أصالــة	مبلغــا	
قــدره	ثالثــة	وثالثــون	ألــف	وتســعمائة	وســتة	عشــر	ريــاال	-	قــرر	املدعــى	
عليــه	االعتــراض	فأفهــم	بالتعليمــات	-	صــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	

االســتئناف.

القاضــي	يف	احملكمــة	 	.............. أنــا	 فلــدي	 وبعــد	 وحــده	 احلمــد	هلل	 	
مــن	فضيلــة	 لنــا	 املعاملــة	احملالــة	 وبنــاء	علــى	 العامــة	مبحافظــة	جــدة	
رئيــس	احملكمــة	العامــة	مبحافظــة	جــدة	/	املســاعد	برقــم	3360065	
	33154578 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 1433/01/23هـــ	 وتاريــخ	
األحــد	 يــوم	 ففــي	 جلســات	 عــدة	 وبعــد	 1433/01/23هـــ	 وتاريــخ	
املوافق1434/06/04	هـ	حضر	........	ســعودي	اجلنســية	مبوجب	الســجل	
اجلنســية	مبوجــب	 ســعودي	 	،......... املدنــي………	وحضــر	حلضــوره:	
الهويــة	الوطنيــة	رقــم:	.........	وادعــى	املدعــي	قائــال	اننــي	أملــك	العقــار	
ــه	 ــى	القطعــة	والواقــع	بحــي	.......	مبطــار	.......	وحــدوده	وأطوال املقــام	عل
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كمــا	يلــي:	شــماال	اربعــة	وعشــرون	متــرا	يحدهــا	القطعــة	رقــم	343	
وجنوبــا	اربعــة	وعشــرون	متــرا	يحدهــا	شــارع	عرضــه	خمســة	عشــر	متــرا	
وشــرقا	خمســة	وعشــرون	متــرا	يحدهــا	القطعــة	رقــم	342	وغربــا	خمســة	
وعشــرون	متــرا	يحدهــا	القطعــة	رقــم	346	واجمالــي	املســاحة	ســتمائة	
متــرا	مربعــا	مبوجــب	الصــك	الصــادر	مــن	كتابــة	العــدل	األولــى	بجــدة	
رقــم	2425	يف	1423/6/16هـــ	وقــد	اســتأجر	املدعــى	عليــه	الشــقة	رقــم	
)1(	والشــقة	رقــم	)2(	بأجــرة	ســنوية	قدرهــا	اثنــان	وعشــرون	الــف	ريــال	
للشــقة	الواحــدة	اعتبــارا	مــن	تاريخ	1423/7/1هـــ	وقد	أخلى	العقار	محل	
النــزاع	الشــقة	األولــى	بتاريــخ	1432/11/30هـــ	والشــقة	الثانيــة	بتاريــخ	
1432/8/15هـــ	ولــم	يســدد	فاتــورة	الكهربــاء	ولــم	يســدد	أجــرة	الســنة	
االخيــرة	أطلــب	الــزام	املدعــى	عليــه	بتســليم	أجــرة	العقــار	محــل	النــزاع	
للشــقة	األولــى	مــن	تاريــخ	1432/1/1هـــ	حتــى	تاريــخ	1432/11/30هـــ	
ــة	 ــال	والشــقة	الثاني ــة	وســتة	وســتون	ري بقيمــة	قدرهــا	عشــرون	الفــا	ومئ
مــن	تاريــخ	1432/1/1هـــ	هـــ	حتــى	تاريــخ	1432/8/15هـــ	بقيمــة	قدرهــا	
ثالثــة	عشــر	الفــا	وســبع	مئــة	وخمســون	ريــاال	هكــذا	ادعــى	وبعــرض	
ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــال	مــا	ذكــره	املدعــي	انــه	ميلــك	العقــار	
محــل	النــزاع	واننــي	قــد	اســتأجرت	الشــقة)1(	والشــقة)2(	بقيمــة	قدرهــا	
اثنــان	وعشــرون	الــف	ريــال	للشــقة	الواحــدة	واننــي	أخليــت	الشــقة	الثانيــة	
أجــره	 لــه	 اســلم	 لــم	 اننــي	 بتاريــخ	1432/8/15هـــ	فصحيــح	وصحيــح	
الشــقة	األولــى	مــن	تاريــخ	1432/1/1هـــ	حتــى	تاريخ1432/11/30هـــ	
وقيمتــة	هــذه	الفتــرة	عشــرون	الفــا	ومئــة	وســتة	وســتون	ريــال	وصحيــح	
اننــي	لــم	اســلم	لــه	اجــرة	الشــقة	الثانيــة	مــن	تاريــخ	1432/1/1هـــ	حتــى	
تاريــخ	1432/8/15هـــ	وقيمــة	هــذه	الفتــرة	ثالثــة	عشــر	الفــا	وســبع	مئــة	
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ــه	منــذ	تاريــخ	1431/2/1	وبعــد	أن	 وخمســون	ريــاال	وســبب	امتناعــي	ان
ــدأ	وبــدون	أذنــي	بأعمــال	 ــة	لعــام:	1431هـــ	ب اســتلم	األجــرة	منــي	كامل
املســتأجرين	 بالعقاريــن	 منفعتــي	 وتعطلــت	 العمــارة	 يف	 أدوار	 إضافــة	
لوجــود	أصــوات	التكســير	ووجــود	ســقاالت	حــول	العقــار	محــل	النــزاع	
فيصعــب	دخولنــا	وخروجنــا	وقــد	كنــت	اســكن	يف	شــقة	مفروشــة	
لوجــود	اإلزعــاج	مــن	قبــل	املدعــي	وكان	ســكني	يف	الشــقة	املفروشــة	
منــذ	تاريــخ	1432/6/15هـــ	علمــا	بــأن	لــدي	مكيفــات	تلفــت	بســببه	
وبســبب	األعمــال	التــي	يقــوم	بهــا	وأطلــب	رد	دعــوى	املدعــي	وإخــالء	
ــى	املدعــي	أجــاب	قائــال	 ــك	عل ســبيلي	منهــا	هكــذا	أجــاب	وبعــرض	ذل
الصحيــح	أننــي	بــدأت	يف	األعمــال	التــي	ذكرهــا	املدعــى	عليــه	يف	شــهر	
محــرم	لعــام	1431هـــ	وكان	بعلــم	املدعــى	عليــه	ولــوكان	ال	يعلــم	فلمــاذا	
يقيــم	يف	العقــار	ولــم	يخلــي	الشــقة	األولــى	إال	بتاريــخ	1432/11/30هـــ	
والشــقة	الثانيــة	بتاريــخ	1432/8/15هـــ	هكــذا	أجــاب.	فبنــاء	علــى	مــا	
ســلف	ومبــا	أن	املدعــى	عليــه	قــرر	أن	املدعــي	بــدأ	يف	أعمال	اإلضافات	يف	
العقــار	محــل	النــزاع	بتاريــخ	1431/2/1هـــ	وانــه	لــم	يخلــي	الشــقة	األولــى	
إال	بتاريخ1432/11/30هـــ	وصــادق	بأنــه	لــم	يخلــي	الشــقة	الثانيــة	إال	
بتاريــخ	1432/8/15هـــ	فجلوســه	تلــك	الفتــرة	يــدل	علــى	رضاه	وإســقاطه	
حلقــه	ومبــا	أنــه	قــرر	أن	أجــرة	العقــار	األول	مــن	تاريــخ	1432/1/1هـــ	
ومائــة	 ألفــًا	 عشــرون	 قدرهــا	 بقيمــة	 1432/11/30هـــ	 تاريــخ	 حتــى	
وســتة	وســتون	ريــاال	وأن	أجــرة	العقــار	الثانــي	مــن	تاريــخ	1432/1/1هـــ	
حتــى	تاريــخ	1432/8/15هـــ	بقيمــة	قدرهــا	ثالثــة	عشــر	ألفــًا	وســبعمائة	
وخمســون	ريــاال	ولقــول	اهلل	تعالــى	)يــا	أيهــا	الذيــن	آمنــوا	أوفــوا	بالعقــود(	
أصالــة	 للمدعــي	 يســلم	 أن	 عليــه	 املدعــى	 ألزمــت	 فقــد	 كلــه	 لذلــك	
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مبلغــا	قــدره	ثالثــة	وثالثــون	ألــف	وتســعمائة	وســتة	عشــر	ريــاال	وبذلــك	
قضيــت.	وبإعــالن	احلكــم	عليهمــا	قــرر	املدعــي	قناعتــه	باحلكــم	وقــرر	
املدعــى	عليــه	اعتراضــه	واســتعد	بتقــدمي	الئحــة	فجــرى	تســليمه	نســخة	
ــة	خــالل	 ــه	االعتراضي ــه	احلــق	يف	تقــدمي	الئحت ــأن	ل مــن	احلكــم	وأفهــم	ب
ثالثــن	يومــا	اعتبــارا	مــن	هــذا	اليــوم	وإذا	لــم	يقــدم	الئحتــه	خــالل	هــذه	
الفتــرة	ســقط	حقــه	يف	االعتــراض	واكتســب	احلكــم	القطعيــة.	وبــاهلل	
التوفيــق،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	

يف		1434/6/4هـــ	
احلمــد	هلل	وحــده،	وبعــد:	ويف	يــوم	األربعــاء	املوافــق:	1434/09/16هـــ	
الدائــرة	 قــرار	 وبرفقهــا	 االســتئناف	 محكمــة	 مــن	 املعاملــة	 عــادت	
احلقوقيــة	الرابعــة	رقــم:	34313815	يف:	1434/9/7هـــ	ونــص	احلاجــة	
منــه:	)وبدراســة	الصــك	وصــورة	ضبطــه	والالئحــة	االعتراضيــة	تقــررت	
املوافقــة	علــى	احلكــم(.	ا.	هـــ	وللبيــان	جــرى	إثباتــه،	وأمــرت	بإحلــاق	ذلــك	
علــى	الصــك	والســجل.	وبــاهلل	التوفيــق،	وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	نبينــا	
محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	أجمعــن.	حــرر	يف:	1434/09/16هـــ	احلمــد	
ــا	 ــى	رســول	اهلل	،	وبعــد	:.فقــد	جــرى	اطالعن هلل	والصــالة	والســالم	عل
نحــن	رئيــس	وعضــوي	الدائــرة	احلقوقيــة	الرابعــة	يف	محكمــة	االســتئناف	
الشــيخ	 مــن	فضيلــة	 الصــادر	 الصــك	 علــى	 املكرمــة	 مبنطقــة	مكــة	
............		القاضــي	باحملكمــة	العامــة	بجــدة	واملســجل	بعــدد	..وتاريــخ	
1434/6/4هـــ	املتضمــن	دعــوى	...........	ضــد	............	واحملكــوم	فيــه	
مبــادون	باطنــه	.	وبدراســة	الصــك	وصــورة	ضبطــه	والالئحــة	االعتراضيــة	
تقــررت	املوافقــة	علــى	احلكــم	واهلل	املوفــق	.	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	

ــه	وســلم. ــه	وصحب ــى	آل محمــد	وعل
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:	34224021	تاريُخه:	1434/5/27هـ	 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	34224021

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
34274920	تاريخه:	1434/7/22هـ

إجــارة - مطالبــة بقيمــة األجــرة احلــال منهــا واملتأخــر - إقــرار املدعــى 
عليــه بعــدم الســداد - تعديــل الطلبــات بإضافــة فســخ العقــد - ســجن 
املدعــى عليــه يف قضايــا حقوقيــه وعجــزه عــن الســداد - احلكــم بســداد 

قيمــة األجــرة وتســليم العــن محــل اإلجــارة .

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن مبــادئ عامــة وقواعــد العدالــة الــواردة يف 
تســبيب احلكــم 

ادعــى	املدعــى	ضــد	املدعــى	عليــه	انــه	اســتأجر	منــه	عقــارًا	مــدة	خمــس	
ســنوات	باجــره	ســنويه	معلومــه	املقــدار	علــى	ان	تدفــع	على	ثــالث	دفعات-	
مت	ســداد	قيمــة	الدفعــه	االولــى	-	والثانيــه	منقوصــه	عشــرة	االف	-	ولــم	
يســلم	الدفعــة	الثالثــه	علمــًا	بانهــا	حالــة	عليــه	-	طلــب	املدعــي	احلكــم	

بدفــع	املتبقــي	مــن	األجــرة.
يف	جلســه	اخــرى	حضــر	الطرفــان	واقــر	املدعــى	عليــه	مبــا	ذكــره	املدعى	
جملــة	وتفصيــال	واكــد	انــه	يف	ذمتــه	مبلــغ	37000	ريــال	وال	مانــع	لديــه	
ــه	باالضافــه	لســداد	احلــال	مــن	 مــن	ســدادها-	عــدل	املدعــى	عــن	طلبات
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القيمــة	االيجاريــه	بطلــب	االخــالء	الفــوري	ملماطلتــه	وملخالفتــه	مقتضــى	
عقــد	االيجــار		ثــم	عــرض	االخــالء	علــى	املدعــى	عليــه	ولــم	يقــره	وبالتالــي	
والقــرار	املدعــى	عليــه	مبــا	يف	ذمتــه	مــن	القيمــة	االيجاريــه	احلالــه	وعــدم	
يوجــب	 الــذي	 العقــد	 وملقتضــى	 املاضيــه	 الفتــرة	 طيلــة	 اياهــا	 ســداده	
فســخه	دفعــًا	للضــرر	الواقــع	علــى	املالــك	-	ولكــون	املدعــى	عليــه	لــم	
يحضــر	ملجلــس	احلكــم	إال	بعــد	ان	مت	ســجنه	يف	عــدة	قضايــا	حقوقيــه	
اخــرى	ممــا	يــدل	علــى	عجــزه	بالوفــاء	بالعقــد	حكــم	عليــه	بــان	يســلم	
للمدعــى	مبلــغ	37000	ريــال	وان	يســلم	العمــارة	محــل	الدعــوى	فــورًا	دون	
تأخيــر-	قنــع	املدعــى	باحلكــم	ولــم	يقنــع	املدعــى	عليــه	-	صــدق	احلكــم	

مــن	محكمــة	االســتئناف	.

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	........................	القاضــي	يف	احملكمــة	
فضيلــة	 مــن	 لنــا	 احملالــة	 املعاملــة	 علــى	 وبنــاء	 املنــورة	 باملدينــة	 العامــة	
وتاريــخ	 	3362412 برقــم	 املنــورة	 باملدينــة	 العامــة	 احملكمــة	 رئيــس	
وتاريــخ	 	33161638 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 1433/01/24هـــ	
1433/1/24هـــ	واملتعلقــة	بدعــوى	......................	ضــد	...........................	
يف	أجــرة	عقــار		حضــر	.....................	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	
رقــم	 بالوكالــة	 	................... عــن	 الوكيــل	 	................. رقــم	 املدنــي	
51370	يف	1431/8/20هـــ	الصــادرة	مــن	كتابــة	عــدل	املدينــة	والتــي	
تخــول	لــه	)	املداعــاة	واملخاصمــة	وســماع	الدعــاوي	والــرد	عليهــا	وإقامــة	
البينــة	والدفــع	وقبــول	احلكــم	واإلعتــراض	عليــه	..	(	ولــم	يحضــر	املدعــى	
عليــه	وقــررت	ســماع	الدعــوى	غيابيــًا	.	وبســؤال	وكيــل	املدعي	عن	دعواه		
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أدعــى	قائــاًل	:أدعــي	علــى	املدعــى	عليــه	الغائــب	عــن	مجلــس	احلكــم		
..............................	بأنــه	اســتأجر	مــن	موكلــي	عقــاره	الكائــن	يف	...	
مــدة	خمــس	ســنوات	تبــدأ	يف	1432/1/1هـــ	وتنتهــي	يف	1436/12/30هـ		
وهــو	عبــارة	عــن	عمــارة	ســكينة	مملوكــة	لــه	مبوجــب	الصــك	رقــم	...	
يف	1431/9/18هـــ	بأجــرة	ســنويًة	قدرهــا	مئتــان	وعشــرون	ألــف	ريــال	
علــى	دفعــات	ثــالث	الدفعــة	األولــى	ثمانــن	الــف	ريــال	ســلمها	ملوكلــي،	
والدفعــة	الثانيــة	ســبعن	الــف	ريــال	ســلم	منهــا	ملوكلــي	ســتن	ألــف	ريــال	
ــة	 ــة	الثالث ــى	اآلن،	والدفع ــم	تســلم	حت ــال،	ل ــا	عشــرة	آالف	ري وبقــي	منه
ســبعن	ألــف	ريــال	لــم	يســلمها	ملوكلــي	حتــى	االن،	علمــًا	أنهــا	حالــة	مــن	
تاريــخ	1432/09/20هـــ	أطلــب	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	بدفــع	املتبقــي	
مــن	اإليجــار	وقــدره	ثمانــن	ألــف	ريــال	.	هــذه	دعواي	.	وقررت	رفع	اجللســة	
لتبليــغ	املدعــى	عليــة	أصالــة	مبوعدها،	وأفهمــت	وكيل	املدعي	بإحضار	
مســتنداته	)صــك	العقــار،	وعقــد	اإليجــار(	ويف	جلســة		أخــرى	أحضــر	
املدعــي	وكالــة	....................	بالســجل	املدنــي	رقــم	………………		
العقــار	 صــك	 أصــل	 علــى	 الالطــالع	 وجــرى	 	.............. عــن	 بوكالتــه	
رقــم	…	يف	1431/9/18هـــ	ومت	اإلطــالع	عليــه	فوجــد	يتضمــن	متلــك	
املدعــي	للعقــار	املذكــور،	كمــا	مت	اإلطــالع	علــى	أصــل	عقــد	اإليجــار	
ووجــد	يتضمــن	:	)	أنــه	مت	يف	يــوم	الســبت	1431/12/28هـــ	التعاقــد	
بــن	الطــرف	األول	...............	)املؤجــر(،	والطــرف	الثانــي	.....................	
)املســتأجر(	علــى	تأجيــر	الطــرف	األول	للطــرف	الثانــي	العقــار	املدعــى	
بــه	للطــرف	الثانــي،	بايجــار	ســنوي	وقــدره	مائتــان	وعشــرون	ألــف	ريــال،	
تدفــع	علــى	النحــو	التالــي	:	أواًل	:	ثمانــن	ألــف	ريــال	عنــد	توقيــع	العقــد،	
وتدفــع	يف	الســنوات	الالحقــة	للســنة	األولــى	يف	األول	مــن	شــهر	محــرم	
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مــن	كل	عــام	.	ثانيــًا	:	ســبعون	ألــف	ريــال	يف	األول	مــن	شــهر	جمــادى	
األول	مــن	كل	عــام	.	ثالثــًا	:	ســبعون	ألــف	ريــال	يف	يــوم	عشــرين	مــن	
شــهر	رمضــان	مــن	كل	عــام	(	أ.هـــ		طلبــت	مــن	املدعــي	وكالــة	إحضــار	
األصيــل	للجلســة	القادمــة	ألداء	اليمــن	.ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	املدعــي	
وكالــة	......................	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	ويف		جلســة	أخــرى	
حضــر	املدعــي	وكالــة	ولــم	يحضــر	املدعــي	أصالــة	ألداء	اليمــن	كمــا	
لــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	ولــم	جنــد	يف	املعاملــة	مايفيــد	تبلغــه	ورفعــت	
اجللســة	ويف	جلســة	اخــرى	حضــر	وكيــل	املدعــي	ولــم	يحضــر	املدعــى	
عليــه	كمــا	لــم	يحضــر	املدعــي	اصالــة	ورفعــت	اجللســة	ويف	جلســة	أخــرى	
حضــر	املدعــى	وكالــة	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	ورفعــت	اجللســة		ويف	
جلســة	أخــرى	لــم	يحضــر	الطرفــان	وشــطبت	الدعــوى	ويف	جلســة	أخــرى	
ــة	 ــد	مهل ــه	قــال	أري ــى	املدعــى	علي حضــر	الطرفــان	وبعــرض	الدعــوى	عل
للــرد	علــى	هــذه	الدعــوى	يف	اجللســة	القادمــة	ورفعــت	اجللســة		حضــر	
املدعــي	أصالــة	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	ويف	جلســة	أخــرى			حضــر	
	......................... رقــم	 املدنــي	 بالســجل	 ســعودي	 	.................... أصالــة	
بالســجل	 ســعودي	 	................... عليــه	 املدعــى	 حلضــوره	 حضــر	 كمــا	
عليــه	 املدعــى	 علــى	 الدعــوى	 وبعــرض	 	........................... رقــم	 املدنــي	
أجــاب	قائــاًل	:	مــا	ذكــره	املدعــي	كلــه	صحيــح	جملــة	وتفصيــال	،	
فقــد	اســتأجرت	منــه	العمــارة	الواقعــة	يف	حــي	...	يف	املدينــة	املنــورة	جــوار	
مســجد	...	،	واملكونــة	مــن	أربعــة	طوابــق	واململوكــه	للمدعــي	بالصــك	
الصــادر	مــن	كتابــة	العــدل	األولــى	باملدينــة	املنــورة	برقــم	..............	يف	
1431/09/18هـــ	،	منــذ	1432/01/01هـــ	ولــم	أســدده	ســوى	دفعتــن		
فقــط	،	وبقــي	لــه	يف	ذمتــي	الدفعــة	األخيــرة	مــن	عــام	1432هـــ	وقدرهــا	
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ســبعون	ألف	ريال	،	وكذلك	لم	أســدده	من	إيجار	عامي	1433و	1434	
هـــ	وال	ريــااًل	واحــدًا	،	علمــًا	أنــه	قــد	حلــت	علــي	دفعتــان	مــن	عــام	1434هـــ	
فقــط		،	ومجمــوع	مــا	تبقــى	لــه	يف	ذمتــي	ثالثمائــة	وســبعون	ألــف	ريــال	
،	وال	مانــع	لــدي	مــن	تســديده	هــذا	املبلــغ	إذا	تيســرت	أمــوري	،	وأطلــب	
منــه	إمهالــي	حتــى	تتيســر	أمــوري	.	هكــذا	أجــاب.	وبعــرض	جوابــه	علــى	
املدعــي	أصالــة	أجــاب	قائــاًل	:	ماذكــره	املدعــى	عليــه	يف	جوابــه	فهــو	
صحيــح	،	وهــو	املبلــغ	الــذي	أدعــى	بــه	فقــط	،	وغيــر	موافــق	علــى	إمهالــه	
وأطلــب	احلكــم	عليــه	بهــذا	املبلــغ	،	كمــا	أطلــب	احلكــم	عليــه	باإلخــالء	
الفــوري	ملاطلتــه	ومخالفتــه	مقتضــى	العقــد	بعــدم	تســليمي	اإليجــارات	
،	والتــي	أقــر	بهــا	لديكــم	يف	هــذه	اجللســة	.	هكــذا	أجــاب	.	وبعــرض	
ــر	مســتعد	باإلخــالء	 ــا	غي ــاًل	:	أن ــه	أجــاب	قائ ــى	املدعــى	علي اإلخــالء	عل
ــة	،	وإلقــرار	 ــى	ماتقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجاب ــاًء	عل .	هكــذا	أجــاب	.	بن
املدعــى	عليــه	بــأن	يف	ذمتــه	للمدعــي	مبلــغ	قــدره	ثالثمائــة	وســبعون	ألــف	
ريــال	لــم	يســددها	مــن	اإليجــارات	،	وإلقــرار	املدعــى	عليــه	بعــدم	الســداد	
طيلــة	الفتــرة	املاضيــة	حتــى	وصلــت	املديونيــة	إلــى	املبلــغ	الــذي	أقربــه	يف	
هــذه	اجللســة	،	وكل	هــذا	يعــد	مخالفــة	صريحــة	ملقتضــى	العقــد	ويوجــب	
الفســخ	دفعــا	للضــرر	الواقــع	علــى	املالــك	،	وألن	املدعــى	عليــه	لــم	يحضــر	
ملجلــس	احلكــم	إال	بعــد	أن	ســجن	يف	قضايــا	حقوقيــة	أخــرى	،	ممــا	
يــدل	علــى	عجــزه	عــن	الوفــاء	بالعقــد	؛	فقــد	حكمــت	علــى	املدعــى	عليــه	
.....................	بــأن	يســلم	للمدعــي	..................	مبلــغ	ثالثمائــة	وســبعن	
ألــف	ريــال	،	كمــا	حكمــت	عليــه	بــأن	يســلم	العمــارة		محــل	الدعــوى	
ذات	الصــك	الصــادر	كتابــة	العــدل	األولــى	باملدينــة	املنــورة	برقــم	........		
يف	1431/09/18هـــ		فــورًا	مــن	غيــر	تأخيــر	.	وبعــرض	احلكــم	علــى	
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املدعــى	عليــه	قــرر	عــدم	القناعــة	باحلكــم	؛	فأفهــم	بــان	لــه	مهلــة	ثالثــن	
يومــا	مــن	اســتالمه	احلكــم	ليقــدم	الئحتــه	االعتراضيــة	،	وأنــه	إن	لــم	
يعتــرض	خاللهــا	فسيســقط	حقــه	يف	االعتــراض	،	كمــا	أفهــم	باحلضــور	
احلضــور	يــوم	االثنــن	1434/5/27هـــ	الســاعة	العاشــر	الســتالم	نســخة	
احلكــم	،	وأنــه	إن	لــم	يحضــر	الســتالم	الصــك	فــإن	املــدة	ستحتســب	
عليــه	مــن	هــذا	التاريــخ	ففهــم	ذلــك	،	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	
نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	حــرر	يف	1434/05/25هـــ..	

محكمــة	 إلــى	 املعاملــة	 أوراق	 رفــع	كامــل	 وبعــد	 وحــده:	 احلمــد	هلل	
الدائــرة	 قــرار	 احلكــم	مبوجــب	 تصديــق	 مت	 وقــد	 عــادت	 اإلســتئناف	
احلقوقيــة	األولــى	رقــم	34274920	يف	1434/7/22هـــ	املظهــر	علــى	صك	
احلكــم	رقــم	34224021	يف	1434/5/27هـــ	.	وبــاهلل	التوفيــق	وصلــى	
اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف	1434/8/3ه
احلمــد	هلل	وحــده	والصــالة	والســالم	علــى	مــن	ال	نبــي	بعــده	،	وبعــد	:	
األولــى	 احلقوقيــة	 بالدائــرة	 االســتئناف	 قضــاة	 نحــن	 منــا	 جــرى	 فقــد	
مبحكمــة	االســتئناف	مبنطقــة	مكــة	املكرمــة	االطــالع	علــى	املعاملــة	
برقــم	 املنــورة	 باملدينــة	 العامــة	 رئيــس	احملكمــة	 مــن	فضيلــة	 الــواردة	
33/161638	وتاريــخ	1434/7/12هـــ	املرفــق	بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	
فضيلــة	الشــيخ	..........................	القاضــي	باحملكمــة	العامــة	باملدينــة	
املنــورة	واملســجل	بعــدد	34224021	وتاريــخ	1434/5/27هــــ	واملتضمــن	
دعــوى/	..........................	ضــد/	...........................	واحملكــوم	فيــه	مبــا	
ــة	 ــه	.	وبدراســة	احلكــم	وصــورة	ضبطــه	والالئحــة	االعتراضي دون	باطن
تقــررت	املوافقــة	علــى	احلكــم	واهلل	املوفــق.	وصلــى	اهلل	علــى	نبينا	محمد	

ــه	وســلم	،،، ــه	وصحب ــى	آل وعل
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:	33351548	تاريُخه:1433/7/22هـ	 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	3381431

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
3410769	تاريخه:1434/1/13هـ

إجــارة - مطالبــة بأجــرة زادت عــن مــدة العقــد- تخلــف املدعــى عليــه 
عــن احلضــور رغــم تبلغــه، تقديــر األجــرة عــن طريــق قســم اخلبــراء- 
إلــزام املدعــى عليــه بدفــع األجــرة وفــق تقديــر قســم اخلبــراء- اعتبــار 

ــه - تنفيــذ احلكــم. ــغ املدعــى علي ــا لتبل احلكــم حضوري

1- القاعدة الفقهية »ال ضرر وال ضرار«.
2- املادة )1/55( من نظام املرافعات الشرعية.
3- املادة )4/56( من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــى	املدعــي	بــأن		املدعــى	عليــه	اســتأجر	منــه	ورشــة	بســبعن	ألــف	
ريــال	للســنة	الواحــدة	وانتهــت	املــدة	ولــم	يقــم	بتجديــد	العقــد	وال	إخالئهــا	
وقدرهــا	 الورشــة	 بقائــه	يف	 فتــرة	 أجــرة	 بدفــع	 عليــه	 احلكــم	 ويطلــب	
بعشــرين	ألــف	ريــال	للشــهر	الواحــد	-	لــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	بعــد	
تبلغــه	فجــرى	الســير	يف	الدعــوى	غيابيــا	-	جــرى	االطــالع	علــى	وثيقــة	
العقــد	املبرمــة	بــن	الطرفــن	-	جــرى	ســؤاله	عــن	صــك	ملكيتــه	للورشــة	
فقــرر	بأنــه	اشــتراها	مــن	املالــك	ولــم	تفــرغ	لــه	بعــد	وأبــرز	وثيقــة	شــرائه	
للورشــة-	جــرى	الكتابــة	لقســم	اخلبــراء	لإلفــادة	عــن	أجــرة	املثــل	فأفادت	
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بــأن	األجــرة	تقــدر	بخمســة	وثمانــن	ألــف	ريــال	للســنة	الواحــدة	وبعرضــه	
الدعــوى	 مــن	 تقــدم	 مــا	 فبنــاًء	علــى	 	- بــه	 قناعتــه	 قــرر	 املدعــي	 علــى	
واالطــالع	علــى	عقــد	االيجــار	وعلــى	عقــد	املبايعــة	وعلــى	محاضــر	تبليــغ	
املدعــى	عليــه	ومبــا	أن	املدعــى	عليــه	تبلــغ	مبوعــد	اجللســة	ولــم	يحضــر	
ممــا	يعتبــر	مماطــاًل	عــن	احلضــور	والشــارع	احلكيــم	أزال	الضــرر	عــن	
املتضــرر	فــال	ضــرر	وال	ضــرار	ملــا	ســبق	كلــه	فقــد	صــدر	احلكــم	علــى	
املدعــى	عليــه	بســداد	أجــرة	عقــار	املدعــي	حــااًل	وقدرهــا	اثنــان	وخمســون	
ألفــا	وخمســمائة	ريــال	قيمــة	األجــرة	لألشــهر	الســبعة	املاضيــة	وهــذا	
احلكــم	يف	حقــه	يعتبــر	حضوريــًا	اســتنادًا	إلــى	املــادة	)1/55(	مــن	نظــام	
ــده	بنســخة	مــن	هــذا	احلكــم	اســتنادًا	 املرافعــات	الشــرعية	وتقــرر	تزوي
إلــى	املــادة	4/56	مــن	ذات	النظــام	-	برفعــه	حملكمــة	االســتئناف	عــادت	

القضيــة	مصدقــة	-	مت	تنفيــذ	احلكــم.

ــا	.....................القاضــي	يف	احملكمــة	 	احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أن
لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	 	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	 	 العامــة	ببريــدة	
ــم	برقــم	3381431	وتاريــخ	1433/02/01	هـــ		 محاكــم	منطقــة	القصي
املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	33214234	وتاريــخ	1433/2/1	هـــ	املتعلقــة	
بدعــوى	......................	ضــد	....................	بخصــوص	أجــرة	عقــار	عليــه		
ففــي	يــوم	االثنــن	املوافــق1433/02/22	هـــ	أفتتحــت	اجللســة	الســاعة	
........................		ســعودي		اجلنســية	مبوجــب	 	 50	:	10		وفيهــا	حضــر	
الســجل	املدنــي	رقــم				……………….		ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	مــع	
تبلغــه	لشــخصه	مبوجــب	خطابنــا	رقــم	33111852	يف	1433/1/17هـــ	
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واســتنادا	إلــى	املــادة	)55(	مــن	نظــام	املرافعــات	الشــرعية	فقــد	جــرى	رفــع	
اجللســة	ويف	يــوم	الســبت	1433/3/12هـــ	افتتحــت	اجللســة	وفيهــا	حضــر	
املدعــي	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	وقــد	قــدم	املدعــى	عليــه	االســتدعاء	
الــوارد	إلينــا	مــن	فضيلــة	الرئيــس	برقــم	33/452248	يف	1433/3/8هـــ	
املتضمــن	اعتــذاره	حلضــور	اجللســة	وطلبــه	تأجيــل	املوعــد	ملــدة	ثالثــن	يومَا	
وقــد	ســبق	أن	تبلــغ	املدعــى	عليــه	حلضــور	اجللســات	عدة	مــرات	ولم	يحضر	
ممــا	يعــد	مماطــاًل	لــذا	فــإن	عــذره	اليقبــل	وقــد	جــرى	ســؤال	املدعــي	عــن	
دعــواه	فقــال	أدعــي	علــى	الغائــب	عــن	مجلــس	احلكــم	......................	
بأنــه	بتاريــخ	1430/1/6هـــ	أجرتــه	الورشــة	اململوكــة	لــي	يف	صناعيــة	...	
ببريــدة	ملــدة	ثــالث	ســنوات	تبــدأ	مــن	تاريــخ	1430/1/1هـــ	وتنتهــي	بتاريــخ	
1433/1/1هـــ	وقــد	انتهــت	املــدة	ولــم	يخلــي	العقــار	وقــد	دخلــت	عليــه	
ســنة	جديــدة	وهــي	ســنة	1433/1/1هـــ	وحتــى	تاريــخ	هــذه	اجللســة	جلــس	
فيهــا	قرابــة	ثالثــة	أشــهر	ومبــا	أن	العقــد	منتهــي	فيحســب	جلوســه	يف	
الورشــة	بأجــرة	جديــدة	للشــهر	الواحــد	مببلــغ	وقــدره	عشــرون	ألــف	ريــال	
وقــد	حــل	عليــه	اآلن	ثالثــة	أشــهر	مببلــغ	وقــدره	ســتون	ألــف	ريــال	أطلــب	
احلكــم	عليــه	وإلزامــه	بســداد	هــذه	األجــرة	هــذه	دعــواي	وحيــث	األمــر	
ماذكــر	طلبــت	مــن	املدعــي	عقــد	اآلجــار	فأبــرز	لــي	العقــد	الصــادر	
ــب	......	العقــاري	برقــم	1073	يف	1430/1/6هـــ	املتضمــن	أن	 مــن	مكت
املســتأجر	...........	رقــم	احلفيظــة	........	تاريخهــا	1414/5/30هـــ	بعــون	
اهلل	مت	االتفــاق	بــن	كل	مــن	.........	طــرف	أول	والســيد	............	طــرف	
ثانــي	علــى	أن	يســتأجر	الطــرف	الثانــي	عقــار	الطــرف	األول	وهــو	عبــارة	
عــن	ورشــة	كاملــة	يف	صناعيــة	الصانــع	مــدة	اإليجــار	ثــالث	ســنوات	
األجــرة	 وتكــون	 1433/1/1هـــ	 يف	 وتنتهــي	 	 من1430/1/1هـــ	 تبــدأ	
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واملدعــى	 	..... مــن	 واملوقــع	 الواحــدة	 للســنة	 ريــال	 ألــف	 مببلــغ	ســبعون	
قــررت	 ماذكــر	 األمــر	 وحيــث	 العقــاري	 املكتــب	 وختــم	 	....... عليــه	
الكتابــة	لقســم	اخلبــراء	بهــذه	احملكمــة	لإلفــادة	عــن	مقــدار	األجــرة	
ــوم		 ــة	ويف	ي ــذا	جــرى	رفــع	اجللســة	حلــن	ورود	اإلجاب للورشــة	املذكــورة	ل
الثامنــة	 الســاعة	 اجللســة	 افتتحــت	 هـــ	 املوافــق1433/07/22	 الثالثــاء	
والنصــف	صباحــا	وفيهــا	حضــر	املدعــي	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	مــع	
تبلغــه	لشــخصه	مبوجــب	خطابنــا	رقــم	...	يف	1433/6/30هـــ	جرى	ســؤال	
املدعــى	عــن	دعــواه		فادعــى	املدعــي	قائــال	يف	تقريــر	دعــواه	ضــد	الغائــب	
عــن	مجلــس	احلكــم	.........	إنــه	بتاريــخ	1430/1/1هـــ	أجرتــه	املجمــع	
اخلــاص	بــي	والواقــع	يف	صناعيــة	......	ببريــدة	واســتأجر	منــي	املدعــى	عليه	
هــذا	املجمــع	ملــدة	ثــالث	ســنوات	تبــدأ	مــن	تاريــخ	1430/1/1هـــ	بأجــرة	
ســنوية	قدرهــا	ســبعون	ألــف	ريــال	تنتهــي	بتاريــخ	1433/1/1هـــ	وانتهــى	
عقــد	اإليجــار	ولــم	نتفــق	علــى	جتديــده	وقــد	ســلمني	األجــرة	املاضيــة	
ودخلــت	عليــه	ســنة	جديــدة	بأجــرة	جديــدة	وحيــث	حــل	عليــه	اآلن	ســبعة	
أشــهر	مــن	تاريــخ	1433/1/1هـــ		أطلــب	إلزامــه	بســداد	األجــرة	التــي	
حلــت	عليــه	وقدرهــا	عشــرون	ألــف	ريــاال	شــهريا	حيــث	إن	اآليجــارات	
اآلن	ارتفعــت	وعليــه	فيكــون	مجمــوع	مــا	أطالبــه	بــه	مبلغــا	وقــدره	مائــة	
لــي	حــااًل،	هــذه	 ريــال	أطلــب	احلكــم	عليــه	وتســليمه	 ألــف	 واربعــون	
دعــواي،	هكــذا	ادعــى	املدعــي.	وحيــث	األمــر	ماذكــر	طلبــت	مــن	
املدعــي	عقــد	اآليجــار		فأبــرزه	لــي	وهــو	العقــد	الصــادر	مــن	مكتــب	
...........	العقــاري	برقــم	1073	يف	1430/1/6هـــ	.	املتضمــن	أن	املســتأجر	
.................	رقــم	احلفيظــة	..............	تاريخهــا	1414/5/30هـــ	بعــون	اهلل	
مت	االتفاق	بن	كل	من	....................طرف	أول	والسيد	........................	



218

طــرف	ثانــي	علــى	أن	يســتأجر	الطــرف	الثانــي	عقــار	الطــرف	األول	وهــو	
عبــارة	عــن	ورشــة	كاملــة	يف	صناعيــة	...	مــدة	اإليجــار	ثــالث	ســنوات	
تبــدأ	مــن	1430/1/1هـــ		وتنتهــي	يف	1433/1/1هـــ	وتكــون	األجــرة	
مببلــغ	ســبعون	ألــف	ريــال	للســنة	الواحــدة	واملوقــع	مــن	...........	واملدعــى	
عليــه	.............وختــم	املكتــب	العقــاري	جــرى	ســؤاله	عــن	صــك	التملــك	
فقــال	إنــه	لــم	يفــرغ	لــي	وإمنــا	يوجــد	معــي	عقــد	مبايعــة	ثــم	أبــرزه	لــي	وهــذا	
نصــه	عقــد	مبايعــة	)صناعيــة	............	ببريــدة	(	عقــد	بيــع	ورشــة	بســم	اهلل	
والصــالة	والســالم	علــى	رســول	اهلل	.	فقــد	مت	بعــون	اهلل	تعالــى	االتفــاق	
الطرفــن	 مــن	 كل	 بــن	 2004/5/30م	 املوافــق	 1425/4/1هـــ	 يــوم	
الطــرف	األول	البائــع	:.................	ســجل	جتــاري	رقــم	..............	وميثلهــا	
ــر	..............	الطــرف	الثانــي	املشــتري	...............ســجل	مدنــي	 نائــب	املدي
:	أواًل	 .................	علــى	مايلــي	 ..................	املدينــة	بريــدة	هاتــف	 رقــم	
بــاع	الطــرف	األول	علــى	الطــرف	الثانــي	ورشــة	95	الواقعــة	يف	مخطــط	
صناعية	...	ببريدة	اململوك	له	برقم	1127/2	ق	شــاملة	األرض	وماعليها	
ــغ	وقــدره	445,000,00	 ــة	مبل ــة	صافي مــن	منشــآت	وذلــك	بقيمــة	إجمالي
ر.س	فقــط	.فقــط	أربعمائــة	وخمســة	وأربعــون	ألــف	ريــال	الغيــر	يضــاف	
عليهــا	عمولــة	بنســبة	2,5%	فقــط	ســعي	مســاحة	الورشــة	فقــط	396	متــر	
وحدودهــا	كالتالــي	يحدهــا	مــن	الشــمال	شــارع	عــرض	25م	بطــول	
19,85م	يحدهــا	مــن	اجلنــوب	عمــارة	رقــم	13	بطــول	19,85م	يحدهــا	
مــن	الشــرق	ورشــة	رقــم	96	بطــول	19,82م	يحدهــا	مــن	الغــرب	ورشــة	
رقــم	94بطــول	19,82	م	وحتتــوي	الورشــة	علــى	محــالت	عددهــا	2	محــل	
وهــي	مؤجــرة	بقيمــة	إيجاريــة	ســنوية	مقدارهــا)....(	.	ثانيــًا	عايــن	الطــرف	
الثانــي	)	املشــتري(	:	العــن	ورضــى	بهــا	خاليــة	مــن	الشــوائب	كمــا	وســدد	
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البائع(.ماقيمتــه	خمــس	 	( للطــرف	األول	 املشــتري(	 	( الثانــي	 الطــرف	
وتســعون	باملئــة	95%مــن	قيمــة	العقــار	وذلــك	طبقــًا	لآلتــي	القيمــة	شــيك	
رقــم	217تاريــخ	1425/5/11هـــ	مببلــغ	100,000,00	ر.س	علــى	بنــك	...	
ومبلــغ	وقــدره226.994.00	خصمنــا	مــن	مســاهمته	معنــا	مبوجــب	ســند	
املســاهمة	رقــم9,97	ويســلم	املســاهم	مســاهمته	و	ربحهــا	أو	املتبقــي	منهــا	
عنــد	التصفيــة	النهائيــة	للمســاهمة.	ثالثــًا	:	العبــرة	يف	األطــوال	واملســاحة	
هي	الطبيعة	التي	عاينها	املشتري	وقبل	بها	.	رابعًا	:	يف	حال	عدم	صرف	
الشــيك	املقــدم	مــن	الطــرف	الثانــي	ألي	ســبب	فيعتبــر	البيــع	الغيًا	واليحق	
لــه	املطالبــة	بالعــن	العقاريــة	خامســا:اليحق	للمشــتري	املطالبــة	بقســط	
ــه	مــن	حــق	املســاهمن	 ــل	هــذا	العقــد	ألن اإليجــار	الــذي	حــل	واســتلم	قب
ويدخــل	يف	أربــاح	املســاهمة	.	مالحظــة	يتــم	تســديد	املبلــغ	املتبقــي	مــن	
قيمــة	العقــار	والــذي	يســاوي	5%	مــن	اجمالــي	القيمــة	عنــد	اإلفــراغ		.	
مالحظــة	:	يتــم	تســديد	مبلــغ	الســعي	بواقــع	2.5	%	مــن	اجمالــي	قيمــة	
العقــار	عنــد	اإلفــراغ	.	ال	يحــق	ملالكــي	ومســتأجري	الــورش	اســتخدام	
االرتــداد	بــن	الــورش	والعمائــر	)	الشــركة	ليســت	مســؤولة	عــن	ادخــال	
الكهربــاء	وامليــاه	للعــن	املباعــة	وال	عــن	تكاليفهــا	ويتــم	اإلفــراغ	حســب	
مواعيــد	كتابــة	العــدل	.	الطــرف	األول	...	البائــع	شــركة	...	الوكيــل	
الطــرف	الثانــي	املشــتري	...............	توقيعــه(	كمــا	جــرت	الكتابــة	منــا	
لقســم	اخلبــراء	بخطابنــا	رقــم	33/214234	يف	1433/3/12هـــ	لإلفــادة	
عــن	قيمــة	اإليجارفوردنــا	خطابهــم	رقــم	33214234	يف	1433/6/7هـــ	
واملرفــق	بــه	محضــر	هيئــة	النظــر	املتضمــن	أنــه	مت	الوقــوف	علــى	العقــار	
املذكــور	وهــو	عبــارة	عــن	ورشــة	ومحلــن	وســكن	عمــال	وبعــد	النظــر	
فيهــا	ويف	موقعهــا	مــن	الصناعيــة	ورأي	أهــل	اخلبــرة	مــن	أهــل	العقــارات	
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فــإن	هــذه	الورشــة	تقــدر	قيمــة	ايجارهــا	مــن	خمســة	وثمانــن	ألــف	ريــال	
إلــى	مائــة	ألــف	ريــال	وتــرى	الهيئــة	أن	قيمــة	أجرتهــا	الشــهرية	ســبعة	آالف	
وخمســمائة	ريــال	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــي	قــرر	قناعتــه	.	فبنــاًء	علــى	
ماتقــدم	مــن	الدعــوى	واالطــالع	علــى	عقــد	االيجــار	وعلــى	عقــد	املبايعــة		
وعلــى	محاضــر	تبليــغ	املدعــى	عليــه	ومبــا	أن	املدعــى	عليــه	تبلــغ	مبوعــد	
اجللســة	ولــم	يحضــر	ممــا	يعتبــر	مماطــاًل	عــن	احلضــور	والشــارع	احلكيــم	
أزال	الضــرر	عــن	املتضــرر	فــال	ضــرر	وال	ضــرار	ملــا	ســبق	كلــه	فقــد	
حكمــت	علــى	املدعــى	عليــه	................	بســداد	أجــرة	عقــار	املدعــي	حااًل	
وقدرهــا	اثنــان	وخمســون	ألفــا	وخمســمائة	ريــال	قيمــة	األجــرة	لألشــهر	
الســبعة	املاضيــة	وهــذا	احلكــم	يف	حقــه	يعتبــر	حضوريــًا	اســتنادًا	إلــى	
املــادة	)1/55(	مــن	نظــام	املرافعــات	الشــرعية	وقــررت	تزويده	بنســخة	من	
هــذا	احلكــم	اســتنادًا	إلــى	املــادة	4/56	مــن	ذات	النظــام	وبــاهلل	التوفيــق	
وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	نبينــا	محمــد	حــرر	يف	1433/7/22هـــ	احلمــد	
هلل	وحــده	وبعــد	ويف	يــوم	الثالثــاء	1434/2/5هـــ	أفتتحــت	اجللســة	وقــد	
وردتنــا	املعاملــة	مــن		محكمــة	اإلســتئناف	بالقصيــم	رفــق	خطــاب	فضيلة	
رئيســها	رقــم	332250537	يف	1434/1/20هـــ	املتضمــن	املصادقــة	علــى	
وذلــك	 1433/7/22هـــ	 يف	 	33351548 برقــم	 منــا	 الصــادر	 احلكــم	
	برقــم10769	34	يف	1434/1/13هـــ	 القــرار	الصــادر	منهــم	 مبوجــب	
وللمعلوميــة	جــرى	تدوينــه	وبــاهلل	التوفيــق	وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	نبينــا	

محمــد	حــرر	يف	1434/2/5هـــ	
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ويف	يــوم	األثنــن	املوافــق	1434/4/1هـــ	أفتتحــت	
اجللســة	وفيهــا	حضــر	املدعــي.........	وقــرر	وهــو	بحالتــه	املعتبــرة	شــرعًا	
أنــه	اســتلم	كامــل	املبلــغ	احملكــوم	لــه	بعاليــه	وذلــك	مبوجــب	الشــيك	
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ــى	مصــرف	.........	برقــم	636677	يف	2013/1/27م	فــرع	 املســحوب	عل
...	واملمثــل	ملبلــغ	وقــدره	اثنــان	وخمســون	ألفــًا	وخمســمائة	ريــال	،	وذلــك	
عــن	ذمــة	املدعــى	عليــه	....................	وبهــذا	اإلســتالم	ال	يطالــب	أحدهمــا	
اآلخــر	ال	حاضــرًا	وال	مســتقباًل	بخصــوص	هــذه	القضيــة	وأمــرت	بإضافة	
ماذكــر	علــى	صــك	احلكــم	وســجله	حتــى	ال	يخفــى	،وبــاهلل	التوفيــق	

وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	نبينــا	محمــد	حــرر	يف	1434/4/1هـــ	
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:	3450293		تاريُخه:	1434/2/30	هــ	 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	3410059

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
34227914	تاريخه:	1434/6/3هـ

إجــارة- فســخ العقــد - املســلمون علــى شــروطهم - توافــر شــرط الفســخ 
يف حالــة الرغبــة بذلــك يف بنــود العقــد - العمــل بــه - احلكــم بفســخ 

العقــد - صــدق احلكــم.

قــول النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم: )املســلمون علــى شــروطهم(. رواه 
أهــل الســن

	ادعــى	املدعــي	بأنــه	اســتأجر	مــن	املدعــى	عليــه	مزرعــة	موصوفــة	يف	
الدعــوى	باألجــرة	املذكــورة	يف	دعــواه	وبعــد	شــهرين	وجــد	املــاء	فيهــا	
قليــال	وكان	قــد	اتفــق	مــع	املدعــى	عليــه	يف	العقــد	علــى	أنــه	إذا	لــم	
يرغــب	باملزرعــة	فلــه	حــق	فســخ	العقــد	فطلــب	منــه	فســخ	العقــد	إال	أنــه	
رفــض،	لــذا	فقــد	طلــب	فســخ	العقــد-	أقــر	املدعــى	عليــه	بعقــد	األجــرة	
وأنكــر	وجــود	شــرط	اخليــار	للمشــتري	بــن	اإلمســاك	والفســخ-	طلبــت	
احملكمــة	مــن	املدعــي	بينتــه	علــى	دعــواه	فقــدم	عقــد	األجــرة	الــذي	ينــص	
يف	أحــد	بنــوده	علــى	أنــه	يحــق	للطــرف	الثانــي	فســخ	العقــد	يف	حــال	رغبتــه	
ذلــك	أو	االســتمرار	وأقــر	املدعــى	عليــه	بصحــة	ذلــك	العقــد-	املســلمون	
علــى	شــروطهم-	قضــت	احملكمــة	بفســخ	عقــد	اإلجــارة	محــل	الدعــوى-	
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قنــع	املدعــي	باحلكــم	وعــارض	عليــه	املدعــى	عليــه-	قــررت	محكمــة	
االســتئناف	باألكثريــة	املوافقــة	علــى	احلكــم.

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	)........(	القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	
باملدينة	املنورة	وبناء	على	املعاملة	احملالة	لنا	من	فضيلة	رئيس	احملكمة	
1434/01/06هـــ	 وتاريــخ	 	3410059 برقــم	 املنــورة	 باملدينــة	 العامــة	
املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	3445457	وتاريــخ	1434/1/6هـــ	ففــي	يــوم	
الثالثــاء	املوافــق	1434/2/19هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة01:00	وفيهــا	
حضــر	)........(	ســعودي	مبوجــب	ســجل	مدنــي	رقــم).....(	وادعــى	علــى	
أنــي	 	).....( رقــم	 مدنــي	 ســجل	 مبوجــب	 ســعودي	 	).....( معــه	 احلاضــر	
اســتأجرت	مــن	هــذا	احلاضــر	معــي	مزرعتــه	الواقعــة	يف	)....(	ضواحــي	
املدينــة	)....(	الســنة	األولــى	خمســون	ألــف	ريــال	والســنوات	األربــع	الباقيــة	
ــت	املزرعــة	 ــا	دخل ــارا	مــن	1431/02/23هـــ	ومل ــال	اعتب بأربعــن	ألــف	ري
بعــد	شــهرين	وجــدت	املــاء	قليــال	واتفقــت	معــه	يف	العقــد	علــى	أنــي	إذا	
لــم	أرد	املزرعــة	فلــي	حــق	فســخ	العقــد	وطلبــت	منــه	فســخ	العقــد	ورفــض	
،	أطلــب	فســخ	العقــد	وأســأله	اجلــواب	وبســؤال	املدعــى	عليــه	أجــاب	
بقولــه	مــا	ذكــره	املدعــي	مــن	أنــي	أجرتــه	فصحيــح	ومــا	ذكــره	مــن	
أن	لــه	فســخ	العقــد	متــى	مــا	أراد	فغيــر	صحيــح	هكــذا	أجــاب	فســألت	
ــى	دعــواك	فأبــرز	عقــدا	يتضمــن	أن	األجــرة	تبــدأ	 ــه	عل املدعــي	ألــك	بين
مــن	1431/02/23هـــ	وفيــه	يحــق	للطــرف	الثانــي	فســخ	العقــد	يف	حــال	
رغبتــه	ذلــك	أو	االســتمرار	كمــا	ذِيــل	يف	آخــره	يف	حــال	بــدأت	ســنه	
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فالطــرف	الثانــي	ملــزم	بدفــع	قيمــة	اإليجــار	كاملــة	لــذا	فعليــه	إبــالغ	
الطــرف	األول	قبــل	بدايــة	الســنة	اجلديــدة	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	
عليــه	قــال	نعــم	العقــد	صحيــح	ولكــن	اإلضافــة	التــي	بخــط	اليــد	وهــي	
يف	حــال	بــدأت	ســنة	فالطــرف	الثانــي	ملــزم	بدفــع	قيمــة	اإليجــار	كاملــة	
لــذا	فعليــه	إبــالغ	الطــرف	األول	قبــل	بدايــة	الســنة	اجلديــدة	غيــر	صحيحــة	
فهــو	طلــب	منــي	أن	يصــور	العقــد	فأعطيتــه	إيــاه	وأعــاده	لــي	وفيــه	هــذه	
اإلضافــة	فبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	وملــا	ســبق	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	وملــا	جــاء	
يف	العقــد	يحــق	للطــرف	الثانــي	طلــب	فســخ	العقــد	يف	حــال	رغبتــه	ذلــك	
أو	االســتمرار	ولرغبــة	املســتأجر	يف	فســخ	العقــد	ولقــول	النبــي	صلــى	
اهلل	عليــه	وســلم:	)املســلمون	علــى	شــروطهم(.	رواه	أهــل	الســن	لــذا	فقــد	
فســخت	عقــد	اإلجــارة	املذكــور	يف	الدعــوى	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــي	
قنــع	بــه	وأمــا	املدعــى	عليــه	فلــم	يقنــع	باحلكــم	فأفهمتــه	بــان	لــه	اســتالم	
صــوره	مــن	صــك	احلكــم	لتقــدمي	االعتــراض	عليــه	خــالل	ثالثــن	يومــًا	مــن	
تاريــخ	اســتالمه	وإذا	تأخــر	عــن	املــدة	احملــددة	فــان	حقــه	مــن	االســتئناف	
ــى	 ــى	اهلل	عل ــق	وصل ــاهلل	التوفي ــة	وب يســقط	ويكتســب	احلكــم	القطعي

نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف	1434/2/19هـــ.
احلمــد	هلل	وحــده	والصــالة	والســالم	علــى	مــن	ال	نبــي	بعــده	،	وبعــد	:	
ــة	مبحكمــة	 ــرة	احلقوقي ــا	نحــن	قضــاة	االســتئناف	بالدائ فقــد	جــرى	من
االســتئناف	مبنطقــة	مكــة	املكرمــة	االطــالع	علــى	املعاملــة	الــواردة	
مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	باملدينــة	املنــورة	برقــم	34/45457	
وتاريــخ	1434/5/14ه	املرفــق	بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	فضيلــة	الشــيخ	
بعــدد	 واملســجل	 املنــورة	 باملدينــة	 العامــة	 باحملكمــة	 القاضــي	 	)....(
3450293	وتاريــخ	1434/2/30هـــ	واملتضمــن	دعــوى	)....(	ضــد	)....(	
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باطنــه.	وبدراســة	احلكــم	وصــورة	ضبطــه	 فيــه	مبــا	دون	 واحملكــوم	
واهلل	 علــى	احلكــم	 املوافقــة	 باألكثريــة	 تقــرر	 االعتراضيــة	 والئحتــه	
املوفــق،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصبحــه	وســلم.
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:	3440021	تاريُخه:	1434/2/18هـ		 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	3414824		

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
34211085	تاريخه:	1434/5/12هـ

إجــارة غيــر مكتوبــة - اســترداد أجــرة مدفوعــة - مــا خســره ألجــل نقــل 
األثــاث - املعــروف عرفــا كاملشــروط شــرطًا - تســتقر األجــرة بالتمكــن 

مــن االنتفــاع ولــو لــم ينتفــع حقيقــة- صــرف النظــر عــن الدعــوى.

1. القاعدة الفقهية »املعروف عرفا كاملشروط شرطا«.
2. قول العالمة منصور البهوتي يف كشاف القناع )145/9(: »وتستقر 
األجــرة مبضــي املــدة حيــث ســلمت لــه العــن التــي وقعــت اإلجــارة عليهــا 

وال حاجــز لــه عــن االنتفــاع ولــو لــم ينتفع«.

تقــدم	املدعــي	بدعــوى	ضــد	املدعــى	عليــه	بأنــه	اســتأجر	منــه	شــقة	ملــدة	
ســنة	دفــع	األجــرة	كاملــة	مقدمــا	وبعــد	ســتة	أشــهر	تقريبــا	قــام	املدعــى	
عليــه	بســبه	وشــتمه	وطلــب	منــه	إخــالء	الشــقة	ووعــده	بــرد	حقــه	وقــد	
تضــرر	منــه	لــذا	يطلــب	احلكــم	عليــه	بإعــادة	مــا	دفعــه	كامــال	وإلزامــه	
بدفــع	أجــرة	نقــل	أثاثــه	مــن	الشــقة	ومــا	خســره	بســبب	الشــقة،	أقــر	
املدعــى	عليــه	بعقــد	األجــرة	وتســليم	ثمنهــا	كامــاًل	وأنــه	طلــب	منــه	
إخالئهــا	لتهربــه	مــن	التوقيــع	علــى	وثيقــة	العقــد	وتغييــره	يف	الشــقة	دون	
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ــه	 ــخ	إقامــة	الدعــوى	وال	عالقــة	ل ــى	تاري ــم	يخــرج	مــن	الشــقة	حت ــه	ول إذن
مبــا	دفعــه	لنقــل	أثاثــه	وتركيبــه	عرفــا	-	أقــر	املدعــي	بأنــه	لــم	يوقــع	معــه	
وثيقــة	العقــد	بعــد	وأنــه	ال	زال	يف	الشــقة	ويرفــض	تســليمها	لــه	حتــى	يــرد	
لــه	كل	مــا	دفعــه	مــن	ثمــن	األجــرة	ومــا	غرمــه	لنقــل	أثاثــه	ونحــوه	-	عليــه	
وألن	املدعــي	يطالــب	بإرجــاع	أجــرة	الشــقة،	وإلقــراره	بأنــه	ال	زال	يف	
ــه	بعــدم	حتمــل	املؤجــر	تكاليــف	 ــى	اآلن	ولدفــع	املدعــى	علي الشــقة	حت
نقــل	األثــاث	وتركيبــه	وللقاعــدة	الفقهيــة	املعــروف	عرفــا	كاملشــروط	
شــرطا	،	وملــا	ذكــره	أهــل	العلــم	باســتحقاق	األجــرة	مبضــي	املــدة	كمــا	
قــال	العالمــة	منصــور	البهوتــي	يف	كشــاف	القنــاع	)145/9(	»	وتســتقر	
األجــرة	مبضــي	املــدة	حيــث	ســلمت	لــه	العــن	التــي	وقعــت	اإلجــارة	عليهــا	
وال	حاجــز	لــه	عــن	االنتفــاع	ولــو	لــم	ينتفــع«	صــدر	احلكــم	بصــرف	النظــر	
عــن	دعــوى	املدعــي	واخــالء	ســبيل	املدعــى	عليــه	مــن	هــذه	الدعــوى-	قــرر	
املدعــي	االعتــراض	بالئحــة	وأفهــم	بالتعليمــات	-	صــدق	احلكــم	مــن	

محكمــة	االســتئناف.

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	)....(	املــالزم	القضائي	لدى	الشــيخ	)....(	
القائــم	بعمــل	الشــيخ	)....(	القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	باملدينــة	املنــورة	
وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	
1434/01/10هـــ	 وتاريــخ	 	3414824 برقــم	 املنورة/املســاعد	 باملدينــة	
املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	3469613	وتاريــخ	1434/01/10ه	ففــي	يــوم	
األحــد	املوافــق	1434/02/17هـــ	حضــر	املدعــي	)....(	ســعودي	اجلنســية	
بالســجل	املدنــي	رقــم	)....(	وادعــى	علــى	احلاضــر	معــه	)....(	ســعودي	
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ــاًل	إن	هــذا	احلاضــر	اســتأجرت	 ــي	رقــم	)....(	قائ اجلنســية	بالســجل	املدن
منــه	شــقة	مــن	عمارتــه	الواقعــة	يف	حــي	)....(	بتاريــخ	1433/3/1هـــ	ملــدة	
ســنة،	مببلــغ	وقــدره	خمســة	وثالثــون	ألــف	ريــال	دفعتــه	كامــاًل	لكــن	
لــم	نكتــب	عقــد	اإليجــار	ويف	العشــر	األواخــر	شــتمني	وهددنــي	وطلــب	
ــب	 ــا	أطل ــه	فأن ــي	حقــي	وقــد	تضــررت	من ــي	بإعطائ ــي	اخلــروج	ووعدن من
منــه	إرجــاع	كامــل	مبلــغ	اإليجــار	الــذي	أخــذه	منــي	ويدفــع	لــي	مبلــغ	
قــدره	خمســة	عشــر	ألــف	ريــال	مقابــل	تكاليــف	نقــل	العفــش	وتكاليــف	
األثــاث	التــي	خســرتها	بســبب	هــذه	الشــقة	هــذه	دعــواي	وبعــرض	الدعــوى	
علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	بقولــه	مــا	ذكــره	املدعــي	مــن	اســتأجرا	الشــقة	
ــه	إخــالء	 ــح	وأمــا	اخلــروج	فقــد	طلبــت	من ودفــع	اإليجــار	كامــال	فصحي
الشــقة	يف	رمضــان	ألنــه	تهــرب	عــن	كتابــة	العقــد	وغيــر	يف	الشــقة	مــن	
دون	إذنــي	ولــم	يخــرج	حتــى	هــذه	اللحظــة	ومســألة	نقــل	العفــش	واألثــاث	
وتركيبــه	ال	عالقــة	لــي	بــه	كمــا	هــو	معــروف	عند	النــاس	هكذا	أجاب	
،	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــي	أجــاب	بقولــه	صحيــح	أنــي	قلــت	نكتــب	
العقــد	فيمــا	بعــد	ولــم	نكتبــه	حتــى	اآلن	والزلــت	موجــودا	يف	الشــقة	حتــى	
اآلن	وأرفــض	تســليمها	حتــى	يعطينــي	كامــل	اإليجــار	وتكاليــف	النقــل	
واألثــاث	التــي	خســرتها	هــذه	إجابتــي	فبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	
واإلجابــة	ولكــون	املدعــي	يطالــب	بإرجــاع	أجــرة	الشــقة	وإلقــراره	أنــه	
إلــى	اآلن	ولكــون	املدعــى	عليــه	دفــع	بعــدم	حتمــل	 ال	زال	يف	الشــقة	
املؤجــر	تكاليــف	نقــل	األثــاث	وتركيبــه	وللقاعــدة	الفقهيــة	املعــروف	
عرفــا	كاملشــروط	شــرطا	وملــا	ذكــره	أهــل	العلــم	باســتحقاق	األجــرة	
مبضــي	املــدة	كمــا	قــال	العالمــة	منصــور	البهوتــي	يف	كشــاف	القنــاع	
ــه	العــن	 ــه	إلي )145/9(	)وتســتقر	األجــرة	مبضــي	املــدة	حيــث	ســلمت	ل
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التــي	وقعــت	اإلجــارة	عليهــا	وال	حاجــز	لــه	عــن	االنتفــاع	ولــو	لــم	ينتفــع(.	
لذلــك	كلــه	فقــد	حكمــت	بصــرف	النظــر	عــن	دعــوى	املدعــي	وأخليــت	
ســبيل	املدعــى	عليــه	مــن	هــذه	الدعــوى	وبعرضــه	علــى	املدعــي	لــم	يقنــع	
بــه	وبعرضــه	علــى	املدعــى	عليــه	قــرر	القناعــة	وأفهمــت	املدعــى	عليــه	بــأن	
مــدة	االعتــراض	ثالثــون	يومــًا	تبــدأ	تاريــخ	1434/2/18هـــ	يســقط	بعدها	
حقــه	يف	االعتــراض	ويكتســب	احلكــم	القطعيــة	إن	لــم	يتقــدم	بشــيء	
.	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	

وســلم	.	حــرر	يف	1434/2/17هـــ.
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	)....(	القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	
باملدينــة	املنــورة	فقــد	وردت	املعاملــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	بقرارهــا	
رقم	34211085	يف	1434/5/12هـ	املرفق	باملعاملة	الصادر	من	الدائرة	
األولــى	املتضمــن	املوافقــة	علــى	احلكــم	..	وبــاهلل	التوفيــق،	وصلــى	اهلل	
علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف	1434/5/21هـــ.
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	احلكــم	الصــادر	
مــن	فضيلــة	الشــيخ	)....(	القاضــي	باحملكمــة	العامــة	باملدينــة	املنــورة	
واملســجل	بعــدد	3440021	وتاريــخ	1434/2/18هــــ	واملتضمــن	دعــوى	

ــه	. ــغ	مالــي	واحملكــوم	فيــه	مبــا	دون	باطن )....(	ضــد	)....(	يف	مبل
وبدراســة	احلكــم	وصــورة	ضبطــه	والئحتــه	االعتراضيــة	تقــررت	املوافقــة	
علــى	احلكــم	واهلل	املوفــق.	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	

وصحبــه	وســلم.
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:	34233633	تاريُخه:1434/6/7هـ			 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	3421714

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
34298395	تاريخه:	1434/8/16هـ

إجــارة - مطالبــة أب بأجــرة شــقة لــه أســكن فيهــا ابنتــه املتزوجــة -إنــكار 
الــزوج االســتحقاق خلــروج الزوجــة مــن املنــزل املخصــص لهــا - عــدم 

وجــود عقــد بينهمــا - صــرف النظــر عــن طلــب املدعــي.

مــا اســتند إليــه القاضــي مــن مبــادئ عامــة وقواعــد العدالــة الــواردة يف 
تســبيب احلكــم.

ادعــى	املدعــي	بدعــوى	ضــد	املدعــى	عليــه	أنــه	قــام	ببنــاء	شــقه	البنتــه	
واوالدهــا	بســبب	خــروج	ابنتــه	مــن	بيــت	الزوجيــة	خلــالف	دار	بينهــا	وبــن	
املدعــى	عليــه	زوجهــا	ولقــد	ســكنت	فيــه	وقــام	املدعــى	بتقديــر	أجــرة	
الشــقة	بألــف	ريــال	شــهريا	ويطلــب	إلــزام	املدعــى	عليــه	بدفعهــا	لــه	-	أقــر	
املدعــى	عليــه	بأنــه	زوج	ابنتــه	وحصــول	اخلــالف	وذهابهــا	ملنــزل	املدعــي	
والدهــا	إال	أنــه	دفــع	بأنــه	لــم	يســتأجر	الشــقة	منــه	بــل	يطالــب	ابنتــه	
بالعــودة	ملنزلــه	-	جــرى	ســؤال	املدعــي	هــل	قــام	املدعــى	عليــه	بإبــرام	عقــد	
أجــرة	معــه	أو	طلــب	منــه	ذلــك	فأجــاب	املدعــي	بالنفــي	-	عليــه	وإلقــرار	
املدعــى	عليــه	بخــروج	زوجتــه	مــن	منزلهــا	بإختيارهــا	وإنــكاره	إســتئجار	
الشــقة	وألن	املدعــي	قــام	بإســكان	ابنتــه	إحســانا	منــه	لهــا	كمــا	أن	بنــت	
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املدعــي	زوجــة	املدعــى	عليــه	ليــس	لهــا	ســكن	خلروجهــا	مــن	بيــت	زوجهــا	
ولهــا	املطالبــة	بالنفقــة	باحملكمــة	املختصــة	بذلــك	ولــكل	مــا	تقــدم	فقــد	
صرفــت	الدائــرة	النظــر	عــن	مطالبــة	املدعــي	وأخليــت	ســبيل	املدعــى	
عليــه	-	قــرر	املدعــي	عــدم	القناعــة	مت	افهامــه	بتعليمــات	االعتــراض	-	

صــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف.

احملكمــة	 يف	 القاضــي	 	 	 	....... أنــا	 فلــدي	 وبعــد	 وحــده	 هلل	 احلمــد	 	
اجلزائيــة	مبحافظــة	جــدة			وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	
وتاريــخ	 برقــم	3421714	 اجلزائيــة	مبحافظــة	جــدة	 رئيــس	احملكمــة	
وتاريــخ	 	34104249 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 	 هـــ	 	1434/01/13
1434/01/13	هـــ		ففــي	يــوم		األحــد	املوافــق1434/05/26	هـــ	افتتحــت	
اجللســة	الســاعة	00:10			وفيهــا	حضــر	.........	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	
.......	ســعودي	 معــه	 احلاضــر	 علــى	 وادعــى	 	........ رقــم	 املدنــي	 الســجل	
..........	قائــال	يف	دعــواه	عليــه	 رقــم	 املدنــي	 الســجل	 اجلنســية	مبوجــب	
تــزوج	املدعــى	عليــه	ابنتــي	وأجنــب	منهــا	ابنــن	وحصــل	خــالف	بينهمــا	
وخرجــت	مــن	منزلــه	وســكنت	عنــدي	وقمــت	ببنــاء	شــقه	لهــا	وألبنائهــا	
وأســكنتها	هــي	وابنيهــا	بالشــقة	مــن	تاريــخ	1433/03/01هـــ	وقــدرة	
أجــرة	الشــقة	بألــف	ريــال	وطلبــت	منــه	ســداد	مبلــغ	أربعــة	عشــر	ألــف	ريــال	
حتــى	تاريــخ	1434/06/01هـــ	لــذا	أطلــب	إلزامــه	بســداد	مبلــغ	أربعــة	
عشــر	ألــف	ريــال	قيمــة	اإليجــار	الــذي	بذمتــه	هــذه	دعــواي	وبعــرض	ذلــك	
علــى	املدعــى	عليــه	اجــاب	قائــال	مــا	ذكــره	املدعــي	مــن	زواجــي	بابنتــه	
وإجنابــي	منهــا	ابنــن	وخروجهــا	مــن	بيتهــا	وســكنها	عنــده	هــذا	صحيــح	
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وامــا	مــا	ذكــره	مــن	اســتئجار	الشــقة	فهــذا	غيــر	صحيــح	والصحيــح	انــي	
لــم	أســتأجر	الشــقة	وهــي	مــن	خرجــت	وأقمــت	عليهــا	دعــوى	لطلــب	بيــت	
الطاعــة	هــذه	إجابتــي	وبســؤال	املدعــي	عــن	بينــة	اســتئجار	املدعــي	للشــقة	
اجــاب	قائــال	ليــس	لــدي	بينــه	وزوجتــه	بالشــقة	وولديهــا	هــذه	اجابتــي	
وبســؤاله	هــل	لديــه	عقــد	إيجــار	وهــل	طلــب	منــك	اســتئجار	شــقة	لهــا	
اجــاب	قائــال	ال	وبســؤالهما	هــل	لديهمــا	إضافــة	علــى	مــا	ذكــر	اجابــا	
ــاء	 ــا	فبن ــا	إضافــة	نكتفــي	مبــا	ذكرنــا	هكــذا	اجاب قائلــن	ليــس	لدين
علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	واالجابــة	وحيــث	صــادق	املدعــى	عليــه	علــى	
خــروج	زوجتــه	مــن	منزلهــا	باختيارهــا	وانكــر	اســتئجار	الشــقة	وال	بينــة	
للمدعــي	كمــا	ان	املدعــي	قــام	بإســكان	ابنتــه	إحســانا	منــه	لهــا	كمــا	
ان	بنــت	املدعــي	وزوجــة	املدعــى	عليــه	ليــس	لهــا	الســكن	خلروجهــا	مــن	
بيــت	زوجهــا	ولهــا	املطالبــة	بالنفقــة	باحملكمــة	املختصــة	بذلــك	ولــكل	
مــا	تقــدم	فقــد	صرفــت	النظــر	عــن	دعــوى	املدعــي	وبعــرض	احلكــم	علــى	
املدعــي	قــرر	املعارضــة	بالئحــة	جــرى	النطــق	باحلكــم	الســاعة	العاشــرة	
والنصــف	كمــا	أفهــم	املدعــي	باملراجعــة	خــالل	عشــرة	أيــام	الســتالم	
صــورة	مــن	احلكــم	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	

وســلم	.	حــرر	يف1434/5/26	هــــ	
ـ	 	: وبعــد	 	، اهلل	 رســول	 علــى	 والســالم	 والصــالة	 	، وحــده	 احلمــد	هلل	
فقــد	جــرى	مّنــا	نحــن	قضــاَة	االســتئناف	بالدائــرة	احلقوقيــة	اخلامســة	
يف	محكمــة	االســتئناف	مبنطقــة	مكــة	املكرمــة	االطــالُع	علــى	هــذا	
احلكــم	الصــادر	مــن	فضيلــة	الشــيخ	/	............		القاضــي	يف	احملكمــة	
اجلزائية	مبحافظة	جدة	املسجل	بعدد	34233633	وتاريخ	1434/6/7هـ	
املتضمــن	دعــوى	........	ضــد	......		احملكــوم	فيـــه	مبــا	دون	باطــن	الصك	،	
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وبدراســة	احلكــم	وصـــورة	ضبطـــه	والئحتــه	االعتراضيــة		تقــرر	املوافقــة	
علــى	احلكــم	بصــرف	النظــر	عــن	الدعــوى		.	وبــاهلل	التوفيــق	،		وصلـــى	

اهلل	علـــى	نبينــا	محمــد	وعلـــى	آلـــه	وصحبـــه	وســلم.	
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:	34250258		تاريُخه:	1434/6/25هـ	 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	3422982

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
35204539	تاريخه:	1435/4/11هـ

 إجــارة - رد قيمــة أجــرة - عــدم متكــن املســتأجر مــن العــن املؤجــرة  
ــة -  ال تعــرض اليمــن النافيــة  - الدعــاوى ال تثبــت إال ببينــات موصل

للدعــوى إال بطلــب املدعــي - صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــى .

قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )لــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى أقــوام 
أمــوال أقــوام ودمائهــم ولكــن البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى مــن 

أنكــر(.

ادعــى	املدعــي	وكالــة	ضــد	املدعــى	عليــه	بــأن	موكلــه	اســتأجر	خمســة	
معــارض	مــن	املوقــع	الــذي	قــام	املدعــى	عليــه	باســتثماره	والواقــع	يف	شــارع	
مبدينــة	جــدة	بأجــرة	ســنوية	قدرهــا	مليــون	ومائــة	ألــف	ريــال	وبدايــة	
املدعــى	 بتســليم	 قــام	موكلــه	 وقــد	 بتاريــخ	1432/09/03هـــ	 األجــرة	
عليــه	ســتمائة	ألــف	ريــال	مــا	يعــادل	أكثــر	مــن	نصــف	األجــرة	الســنوية	
ــه	 وحتــى	تاريــخ	هــذا	اليــوم	لــم	يقــم	باســتالم	املعــارض	وقــد	علــم	موكل
بــأن	املدعــى	عليــه	قــد	اختلــف	مــع	صاحــب	العقــار	ولــم	تعــد	املعــارض	
يف	ملكــه	لــذا	فــإن	موكلــه	يطلــب	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	بإلزامــه	
بدفــع	 وإلزامــه	كذلــك	 ريــال	 ألــف	 ســتمائة	 وقــدره	 ســلمه	 مــا	 بدفــع	
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كامــل	أتعــاب	احملامــاة	-	أجــاب	املدعــى	عليــه	وكالــة	باملصادقــة	علــى	
اســتئجار	مــوكل	املدعــي	للمعــارض	باألجــرة	والتاريــخ	املشــار	إليهمــا	
يف	الدعــوى	وأنكــر	عــدم	متكــن	موكلــه	ملــوكل	املدعــي	اســتالم	
املعــارض	فالعقــد	املبــرم	بــن	موكلــه	وبــن	املدعــي	يف	بنــده	التاســع	مــن	
املــادة	السادســة	إقــرار	مــن	املدعــي	باســتالمه	املعــارض	مــن	موكلــي	
هكــذا	أجــاب	-	أنكــر	املدعــي	مــا	دفــع	بــه	املدعــى	عليــه	وبينتــه	أن	
يف	أوراق	املعاملــة	كالم	منســوب	للمدعــى	عليــه	وكالــة	بقيــام	أحــد	
أجــاب	 	- للمســتأجرين	 وطــرده	 املوقــع	 علــى	 باالســتيالء	 األشــخاص	
املدعــى	عليــه	وكالــة	بــأن	املدعــي	هــو	مــن	قــام	بتســليم	املوقــع	للشــخص	
املعتــدي	دون	الرجــوع	إلــى	موكلــه	املؤجــر	وهــو	مــن	يتحمــل	ذلــك	وال	
تنفســخ	بذلــك	األجــرة	وذلــك	بنــاء	علــى	البنــد	الثامــن	مــن	عقــد	اإليجــار	-	
ليــس	للمدعــي	مزيــد	بينــة	ولــم	يطلــب	ميــن	املدعــى	عليــه	علــى	نفــي	عــدم	
تســليم	موكلــه	للمحــالت	-	ومبــا	أن	املدعــى	عليــه	اســتدل	بأصــل	العقــد	
ومبــا	ذكــر	فيــه	يف	أحــد	بنــوده	مــن	كــون	هــذا	العقــد	مبثابــة	اســتالم	
للمحــالت	واملعــارض	مــن	املســتأجر	وحيــث	إن	املدعــي	لــم	يتقــدم	ببينــة	
موصلــة	تشــهد	بصحــة	دعــواه	مــن	عــدم	متكــن	املدعــى	عليــه	باســتالمه	
العقــار	وحيــث	إن	االســتدالل	بواقــع	احلــال	ال	يســتقيم	لعــدم	علمنــا	بــه	
ــم	مــا	هــو	ســبب	اإلخــراج	وهــل	 ــو	صــدق	فــال	يعل ولكــون	واقــع	احلــال	ل
هــو	تفريــط	مــن	املدعــي	أم	نحــو	ذلــك	وحيــث	إن	املدعــي	وكالــة	بعــد	
تعــذر	إقامتــه	للبينــة	رفــض	طلــب	اليمــن	مــن	املدعــى	عليــه	وحيــث	إن	
مــن	املتقــرر	شــرعا	أن	الدعــاوى	ال	تثبــت	إال	ببينــات	موصلــة	-	ملــا	تقــدم	
صــدر	احلكــم	بصــرف	النظــر	عــن	دعــوى	املدعــي	-	قنــع	املدعــى	عليــه	
وكالــة	واعتــرض	املدعــي	وكالــة	بالئحــة	-	صــدق	احلكــم	مــن	الدائــرة	
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ــا	........		القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	 ــدي	أن احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فل
رئيــس	 فضيلــة	 مــن	 لنــا	 احملالــة	 املعاملــة	 علــى	 بنــاء	 جــدة	 مبحافظــة	
احملكمــة	العامــة	مبحافظــة	جدة/املســاعد	برقــم	3422982	وتاريــخ	
وتاريــخ	 	34109794 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 1434/01/13هـــ	
1434/01/13هـــ		ففــي	يــوم	الســبت	املوافــق	1434/06/10هـــ	افتتحــت	
اجللســة	وفيهــا	حضــر	املدعــي	وكالــة	........			،	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	
	،	ســعودي	 	 	........ عــن	 	بصفتــه	وكيــال	 	........ رقــم	 املدنــي	 الســجل	
اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم		........		مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة	
وتاريــخ	 	34452518 برقــم	 جــدة	 بشــمال	 الثانيــة	 العــدل	 مــن	كتابــة	
1434/04/13هـــ	واملخــول	لــه	فيهــا	باملرافعــة	واملدافعــة	والصلــح	وقبــول	
األحــكام	واالعتــراض	عليهــا	وحضــر	حلضــوره	املدعــى	عليــه	وكالــة	
........		،	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	........		بصفتــه	
وكيــال	عــن	........		مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابة	العــدل	الثانية	
واملخــول	 1434/06/10هـــ	 وتاريــخ	 	34731652 برقــم	 جــدة	 بشــمال	
األحــكام	 وقبــول	 واإلنــكار	 واإلقــرار	 واملدافعــة	 باملرافعــة	 فيهــا	 لــه	
واالعتــراض	عليهــا	وبســؤال	املدعــي	وكالــة	عــن	دعــواه	أجــاب	قائــال	إن	
موكلــي	قــام	باســتئجار	خمــس	معــارض	مــن	املوقــع	الــذي	قــام	املدعــى	
حــي	 جــدة	يف	 مدينــة	 صــاري	يف	 شــارع	 والواقــع	يف	 باســتثماره	 عليــه	
........		بأجــرة	ســنوية	قدرهــا	مليــون	ومائــة	ألــف	ريــال	جلميــع	املعــارض	
وقــد	كانــت	بدايــة	األجــرة	بتاريــخ	1432/09/03هـــ	وقــد	قــام	موكلــي	

احلقوقيــة	الثانيــة	مبحكمــة	االســتئناف	مبنطقــة	مكــة	املكرمــة	.
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بتســليم	املدعــى	عليــه	ســتمائة	ألــف	ريــال	مــا	يعــادل	أكثــر	مــن	نصــف	
األجــرة	الســنوية	وحتــى	تاريــخ	هــذا	اليــوم	لــم	نقــم	باســتالم	املعــارض	وقــد	
علــم	موكلــي	بــأن	املدعــى	عليــه	قــد	اختلــف	مــع	صاحــب	العقــار	ولــم	
تعــد	املعــارض	يف	ملــك	املدعــى	عليــه	لــذا	فــإن	موكلــي	يطلــب	احلكــم	
علــى	املدعــى	عليــه	وإلزامــه	بدفــع	مــا	ســلمه	وقــدره	ســتمائة	ألــف	ريــال	
وإلزامــه	كذلــك	بدفــع	كامــل	أتعــاب	احملامــاة	وقدرهــا	ســبعون	ألــف	
ــة	عمــا	جــاء	يف	دعــوى	 ــه	وكال ــال	هــذه	دعــواي	وبســؤال	املدعــى	علي ري
ــة	مــن	كــون	 ــال	مــا	ذكــره	املدعــي	وكال ــة	فأجــاب	قائ املدعــي	وكال
موكلــه	اســتأجر	املعــارض	املذكــورة	أعــاله	بالقيمــة	املذكــورة	أعــاله	
والتاريــخ	املذكــور	أعــاله	فذلــك	كلــه	صحيــح	وأمــا	مــا	ذكــره	املدعــي	
لــم	يقــم	باســتالم	املعــارض	ولــم	ميكنــه	 وكالــة	مــن	كــون	موكلــه	
بــن	موكلــي	 موكلــي	مــن	ذلــك	فهــذا	غيــر	صحيــح	فالعقــد	املبــرم	
وبــن	املدعــى	عليــه	يف	بنــده	التاســع	مــن	املــادة	السادســة	نصــت	علــى	
مــا	يلــي	:	)	يلتــزم	الطــرف	الثانــي	بالبــدء	يف	أعمــال	التشــطيبات	فــور	
توقيعــه	هــذا	العقــد	وأن	ال	يتأخــر	يف	ذلــك	ويقــر	الطــرف	الثانــي	بتحملــه	
لذلــك	 مخالفتــه	 علــى	 تترتــب	 واملعنويــة	 املاديــة	 واملطالبــات	 نتائــج	 أي	
يحملهــا	عليــه	الطــرف	األول	لقــاء	العطــل	والضــرر	نتيجــة	تأخــره	يف	
إنهــاء	أعمــال	التشــطيبات	للموقــع	املؤجــر	لــه	كمــا	يلتــزم	ويقــر	الطــرف	
ــدء	يف	التشــغيل	لنشــاطه	 ــع	أعمــال	التشــطيبات	والب ــي	بإنهــاء	جمي الثان
يف	املوقــع	املؤجــر	لــه	بحــد	أقصــى	يف	1432/12/01هـــ	ويقــر	ويلتــزم	
الطــرف	الثانــي	بــأن	توقيعــه	هــذا	العقــد	هــو	مبثابــة	محضــر	اســتالم	
رســمي	للموقــع	املؤجــر	لــه	يف	هــذا	العقــد	وفــق	مــا	ذكــر	يف	التمهيــد	
أعــاله(	انتهــى	وهــذا	إقــرار	مــن	املدعــي	باســتالمه	املعــارض	مــن	موكلــي	
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هكــذا	أجــاب	وقــد	أبــرز	املدعــي	وكالــة	عقــد	أيجــار	مطبــوع	علــى	
أوراق	مجموعــة	...	للتجــارة	والتســويق	مكــون	مــن	أربــع	صفحــات	مبــرم	
بــن	املدعــي	أصالــة	واملدعــى	عليــه	أصالــة	وبعــد	اإلطــالع	عليــه	ظهــر	أنــه	
يتعلــق	باملعــارض	املذكــورة	أعــاله	وبســؤال	املدعــي	وكالــة	عمــا	دفــع	بــه	
املدعــى	عليــه	وكالــة	فأجــاب	قائــال	ال	صحــة	ملــا	ذكــره	املدعــى	عليــه	
وكالــة	فموكلــي	لــم	يســتلم	املعــارض	يف	نفــس	األمــر	وإن	كان	قــام	
بالتوقيــع	علــى	العقــد	وبســؤال	املدعــى	عليــه	وكالــة	أجــاب	قائــال	ال	
ــة	فهــو	قــد	اســتلم	املوقــع	كمــا	ذكــر	 صحــة	ملــا	ذكــره	املدعــي	وكال
أعــاله	وبســؤال	املدعــي	وكالــة	عــن	البينــة	علــى	عــدم	االســتالم	فأجــاب	
قائــال	أطلــب	الرجــوع	إلــى	محاضــر	وإجــراءات	االســتدالل	املرفقــة	يف	
املعاملــة	حيــث	يظهــر	منهــا	أن	املدعــى	عليــه	وكالــة	لــم	يقــم	بتســليم	
موكلــي	املعــارض	خلروجهــا	عــن	يدهــم	باالســتيالء		وبعــد	الرجــوع	إلــى	
أوراق	املعاملــة	ظهــر	منهــا	مــا	يلــي	وهــو	الــكالم	املنســوب	للمدعــى	عليــه	
........		واملســتأجر	لــألرض	 وكالــة	ونصــه	كالتالــي	)	قــام	موكلــي	
الواقعــة	يف	شــارع	........		لغــرض	بنائهــا	واســتثمارها	مبركــز	جتــاري	
واملســمى	)	مركــز	........		لألعمــال	(	وقــد	أبــرم	موكلــي	مــع	املدعــو	
........		عقــد	إيجــار	معــارض	جتاريــة	وقــد	تعــرض	املوقــع	للســلب	والتعــدي	
مــن	قبــل	املدعــو	........		والــذي	اســتولى	علــى	املوقــع	بــدون	وجــه	حــق	وطرد	
موكلــي	منــه	ومنعــه	مــن	متكينــه	يف	منفعــة	وقــام	بطــرد	املســتأجرين	
مبــن	فيهــم	املدعــي	وقــد	مت	التقــدم	بشــكوى	ضــد	املذكــور	أمــام	مقــام	
األمــارة	واحملافظــة	ووزارة	الداخليــة	وصــدرت	التوجيهــات	بتشــكيل	
جلنــة	مــن	األمــارة	واملباحــث	اإلداريــة	منعقــدة	يف	قســم	املتابعــة	مبحافظــة	
جــدة	لنظــر	القضيــة	والبــت	فيهــا	ومــا	زالــت	اإلجــراءات	حتــت	النظــر	ولــم	
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يتــم	الفصــل	فيهــا	وموكلــي	متضــرر	مــن	عــدم	متكينــه	يف	التصــرف	
يف	أمالكــه	وبالتالــي	يتعــذر	علــى	املســتأجرين	التصــرف	يف	املعــارض	
لألســباب	املذكــورة	(	انتهــى	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	وكالــة	
أجــاب	قائــال	إن	املذكــور	أعــاله	.....	قــام	باالســتيالء	علــى	املوقــع	بــدون	
وجــه	حــق	وقــد	منــع	موكلــي	مــن	التصــرف	فيــه	وهــو	ليــس	لــه	أي	حــق	
فيــه	وموكلــي	مســتثمر	للموقــع	ملــدة	خمســة	عشــر	عامــا	وشــكلت	
ــى	املوقــع	واملدعــي	هــو	مــن	 ــداء	الواقــع	عل ــة	يف	األمــارة	لبحــث	االعت جلن
قــام	بتســليم	املوقــع	للمذكــور	أعــاله	دون	الرجــوع	إلــى	موكلــي	وهــو	
مــن	يتحمــل	ذلــك	وال	تنفســخ	بذلــك	األجــرة	فاألجــرة	عقــد	الزم	وقــد	
نصــت	املــادة	الثامنــة	مــن	العقــد	علــى	مــا	يلــي	)	أن	الطــرف	األول	غيــر	
مســئول	عــن	األضــرار	الطارئــة	بســبب	املجــاري	وســقوط	ميــاه	األمطــار	
ــزالزل	والبراكــن	وأعمــال	التخريــب	وإن	تســبب	منهــا	 ــر	وال واألعاصي
أي	تلــف	وليــس	مســئول	أيضــا	عــن	حــوادث	احلريــق	واألضــرار	واألتعــاب	
املمكــن	وقوعهــا	الناشــئة	عــن	أي	ســبب	مباشــر	أو	غيــر	مباشــر	وعلــى	
الطــرف	الثانــي	أن	يتخــذ	كافــة	اإلجــراءات	والســبل	الالزمــة	الكفيلــة	
حلمايــة	العــن	املؤجــرة	(	انتهــى	عليــه	فقــد	جــرى	رفع	اجللســة	النتهــاء	وقتها	
وجــرى	تأجيــل	اجللســة	إلــى	يــوم	الســبت	املوافق	1434/06/24هـ	الســاعة	
15	:	11	وبــاهلل	التوفيــق	ثــم	بتاريــخ		1434/06/24هـــ	افتتحــت	اجللســة	
		وحضــر	حلضــوره	املدعــى	عليــه	 وفيهــا	حضــر	املدعــي	وكالــة........	
وكالــة	........		وبســؤال	املدعــي	وكالــة	وهــل	لديــه	بينــة	علــى	أن	موكلــه	
لــم	يقــم	باســتالم	احملــالت	املؤجــرة	مــن	قبــل	املســتأجر	فأجــاب	قائــال	
ــي	 ــى	ذلــك	وواقــع	احلــال	يشــهد	بــأن	موكل ــة	عل ــي	بين ليــس	لــدى	موكل
لــم	يقــم	باســتالم	العقــار	وبســؤال	املدعــي	وهــل	يطلــب	موكلــه	ميــن	
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املدعــى	عليــه	علــى	عــدم	االســتالم	فأجــاب	قائــال	إن	موكلــي	ال	يطلــب	
ميــن	املدعــى	عليــه	علــى	ذلــك	فبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	
وحيــث	إن	املدعــي	يدعــي	عــدم	اســتالم	موكلــه	ملــا	مت	االتفــاق	عليــه	مــع	
املدعــى	عليــه	مــن	احملــالت	مــن	املعــارض	املذكــورة	يف	العقــد	وحيــث	أن	
املدعــى	عليــه	أنكــر	صحــة	ذلــك	واســتدل	املدعــى	عليــه	بأصــل	العقــد	
ومبــا	ذكــر	فيــه	يف	أحــد	بنــوده	مــن	كــون	هــذا	العقــد	مبثابــة	اســتالم	
للمحــالت	واملعــارض	مــن	املســتأجر	وحيــث	إن	املدعــي	لــم	يتقــدم	ببينــة	
موصلــة	تشــهد	بصحــة	دعــواه	مــن	عــدم	متكــن	املدعــى	عليــه	باســتالمه	
العقــار	وحيــث	إن	االســتدالل	بواقــع	احلــال	ال	يســتقيم	لعــدم	علمنــا	بــه	
ولكــون	واقــع	احلــال	لــو	صــدق	فــال	يعلــم	مــا	هــو	ســبب	اإلخــراج	وهــل	هــو	
تفريــط	مــن	املدعــي	أم	نحــو	ذلــك	وحيــث	إن	أصــل	دعــوى	املدعــي	هــو	
يف	عــدم	متكــن	موكلــه	مــن	اســتالم	العقــار	وحيــث	إن	املدعــي	وكالــة	
بعــد	تعــذر	إقامتــه	للبينــة	رفــض	طلــب	اليمــن	مــن	املدعــى	عليــه	وحيــث	
إن	مــن	املتقــرر	شــرعا	أن	الدعــاوى	ال	تثبــت	إال	ببينــات	موصلــة	لقــول	
املصطفــى	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	)	لــو	يعــط	النــاس	بدعواهــم	إلدعــاء	
أقــوام	أمــوال	أقــوام	ودمائهــم	ولكــن	البينــة	علــى	املدعــي	واليمــن	علــى	
مــن	أنكــر	(	جلميــع	مــا	تقــدم	فقــد	حكمــت	بصــرف	النظــر	عــن	دعــوى	
املدعــي	وبعــرض	ذلــك	علــى	الطرفــن	قــرر	املدعــي	وكالــة	عــدم	القناعــة	
ــة	 ــة	مبراجع ــة	القناعــة	وأفهــم	املدعــي	وكال ــه	وكال وقــرر	املدعــى	علي
احملكمــة	يــوم	غــدا	األحــد	املوافق	1434/06/25هـ	الســتالم	نســخة	من	
صــك	احلكــم	لالعتــراض	عليــه	ففهــم	ذلــك	وبــاهلل	التوفيــق	وصلــى	اهلل	
علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	حــرر	يف	1434/06/24هـــ	.
احلمــد	هلل	وحــده	والصــالة	والســالم	علــى	مــن	النبــي	بعــده	وبعــد	،	فقــد	
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جــرى	منــا	نحــن	قضــاة	الدائــرة	احلقوقيــة	الثانيــة	مبحكمــة	االســتئناف	
يف	منطقــة	مكــة	املكرمــة	اإلطــالع	علــى	املعاملــة	الــواردة	مــن	فضيلــة	
رئيــس	احملكمــة	العامــة	مبحافظــة	جــدة	برقــم	34/109794	وتاريــخ	
ــة	الشــيخ		........		القاضــي	 ــدون	املرفــق	بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	فضيل ب
وتاريــخ	 	34250258 برقــم	 جــدة	 مبحافظــة	 العامــة	 باحملكمــة	
1434/6/25هـــ	،	املتضمــن	دعــوى	........		ضــد	........		،	وبدراســة	الصك	
ــى	 ــه	املوافقــة	عل ــة	تقــرر	باالكثري ــه	االعتراضي وصــورة	ضبطــه	والئحت
احلكــم	بعــد	االجــراء	االخيــر	.	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	نبينــا	

ــه	وصحبــه	وســلم. ــى	آل محمــد	وعل
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:	3435758	تاريُخه:	1434/2/12هـ		 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	33019594

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
34307647/ق/1	تاريخه:	1434/8/28هـ

- عــدم االعتــداد  املســلمون علــى شــروطهم   - إخــالء عقــار   - إجــارة 
بالشــروط امللحقــة مــن طــرف واحــد - احلكــم بإلــزام املدعــى عليــه 
بإخــالء العقــار محــل الدعــوى وتســليمه للمدعــي كمــا اســتلمه - 
صــرف النظــر عــن طلــب املدعــي حســاب أجــرة علــى املدعــى عليــه عنــد 
تأخــره أســبوعًا بعــد انتهــاء العقــد لعــدم موجبــه - إفهــام املدعــي بــأن لــه 

املطالبــة بذلــك عنــد وجــود ســببه .

1- قوله تعالى » يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود «
2- قوله صلى اهلل علية وسلم »املسلمون على شروطهم«

ادعــى	املدعــى	وكالــة	بــأن	املدعــى	عليه		أســتأجر	مــن	موكله	محاًل	من	
عمارتــه	يف	حــي	...	مبحافظــة	...	بأجــرة	ســنوية	قدرهــا	خمســة	وعشــرون	
ــى	 ــال	ملــدة	ســنة	وقــد	قــام	املدعــى	عليــه	بإضافــة	مالحظــات	عل ألــف	ري
العقــد	بــدون	علــم	املدعــى	أصالــة	مطالبــا		مبــدد	تخالــف	نــص	العقــد	
ولــذا	فــإن	املدعــى	أصالــة	ال	يرغــب	يف	جتديــد	العقــد	مــع	املدعــى	عليــه	
ويطلــب	الكــم	بإخــالء	احملــل	محــل	الدعــوى	وتســليمه	كمــا	اســتلمه	
عنــد	نهايــة	العقــد	وفــى	حالــة	تخلفــه	عــن	تســليم	احملــل	بعــد	أســبوع	مــن	
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ــه	بأجــرة	ســنوية	قدرهــا	أربعــون	 ــة	العقــد	يحســب	احملــل	علي تاريــخ	نهاي
ألــف	ريــال	لفــروق	األيــام	حتــى	التســليم.	-	أجــاب	املدعــى	عليــه	بــأن	مــا	
ذكــره	املدعــى	وكالــة	بعضــه	صحيــح	وبعضــه	غيــر	صحيــح	والصحيــح	
ــن	وليــس	محــال	واحــدا	 ــن	متجاوري ــى	اســتئجار	محل ــه	مت	االتفــاق	عل ان
بأجــرة	ســنوية	قدرهــا	أربعــون	ألــف	ريــال	ملــدة	ثــالث	ســنوات	وبعــد	مــدة	
ثــم	ذهــب	املدعــى	 بــدون	تعويــض	 الثانــي	 بانتــزاع	احملــل	 قــام	املدعــى	
وانشــأ	عقــدًا	جديــدًا	لــدى	املكتــب	العقــاري	بــدون	حضــور	املدعــى	
عليــه	يتضمــن	إيجــار	محــل	واحــد	ملــدة	ســنة	وقــام	بالتوقيــع	علــى	العقــد	
لوحــدة	فقــام	املدعــى	عليــه	واطلــع	علــى	العقــد	وتبــن	لــه	انــه	خــالف	مــا	
مت	االتفــاق	عليــه	فقــام	بإضافــة	مالحظــات	علــى	العقــد	نصهــا	مــدون	يف	
نــص	القضيــة		-	قــرر	املدعــى	عليــه	أن	الــذي	دفــع	أجرتــه	وحتــت	يــده	
هــو	محــل	واحــد	فقــط	-	اطلــع	حاكــم	القضيــة	علــى	عقــد	التأجيــر	بــن	
الطرفــن	-	جــري	عــرض	جــواب	املدعــى	عليــه	علــى	املدعــى	وقــرر	عــدم	
صحتــه	-	بنــاء	علــى	مــا	ســلف	فقــد	قــرر	حاكــم	القضيــة	انــه	بنــاء	علــى	
إقــرار	املدعــى	عليــه	بتوقيعــه	علــى	العقــد	وان	مــا	إضافــة	مــن	شــروط	هــو	
مــن	طرفــه	فقــط	كمــا	اقــر	بــأن	الــذي	دفــع	أجرتــه	وحتــت	يــده	هــو	محــل	
ِذيــَن	َآَمُنــوا	َأْوُفــوا	ِباْلُعُقــوِد	)1(	﴾		 َهــا	الَّ واحــد	فقــط		ولقولــه	تعالــى	﴿	َيــا	َأيُّ
لذلــك	فقــد	الــزم	ناظــر	القضيــة	املدعــى	عليــه	بــأن	يخلــى	محــل	الدعــوى	
اســتلمها	 التــي	 حالتــه	 علــى	 العقــد	 بنهايــة	 أصالــة	 للمدعــى	 وتســليمه	
وصــرف	النظــر	عــن	طلــب	املدعــى	حســاب	أجــرة	علــى	املدعــى	عليــه	
عــن	تأخــره	بعــد	انتهــاء	العقــد	لعــدم	موجبــه	وان	للمدعــى	احلــق	باملطالبــة	
بذلــك	عنــد	وجــود	ســببه	-	قــرر	الطرفــان	عــدم	القناعــة	-	صــدر	قــرار	

ــى	احلكــم	. محكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	باملصادقــة	عل
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احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	القاضي	يف	احملكمــة	العاّمة	مبحافظة	
القطيــف	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	
العاَمــة	مبحافظــة	القطيــف	برقــم	33519594	وتاريــخ	1433/08/12هـــ	
يف	يــوم	الثالثــاء	املوافق1433/10/17هـــ	افتتحــت	اجللســة	وفيهــا	حضــر	
عــن	 وكالتــه	 حــال	 رقــم	 املدنــي	 الســجل	 مبوجــب	 اجلنســية	 ســعودي	
ســعودي		اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم				مبوجــب	الوكالــة	
الصــادرة	مــن	كتابــة	عــدل	اخلبــر	برقــم	33203482	يف	1433/7/30هـــ	
عليهــا	 والــرد	 الدعــاوي	 وســماع	 واملدافعــة	 املرافعــة	 تتضمــن	 والتــي	
واإلقــرار	واإلنــكار	والصلــح	والتنــازل	وطلــب	اليمــن	ورده	واالمتنــاع	
عنــه	وإحضــار	الشــهود	والبينــات	والطعــن	فيها	واإلجابــة	واجلرح	والتعديل	
املرافعــات	 نظــام	 مــن	 	230 املــادة	 تطبيــق	 وطلــب	 بالتزويــر	 والطعــن	
ونفيهــا	 االحــكام	 وقبــول	 األحــكام	 بتنفيــذ	 واملطالبــة	 الشــرعية	
واالعتــراض	علــى	األحــكام	وطلــب	االســتئناف	وإنهــاء	مــا	يلــزم	وحضــور	
اجللســات	يف	جميــع	الدعــاوي	لــدى	احملاكــم	(	أ	.	هـــ	وحضــر	حلضــوره	
ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	وادعــى	األول	قائــاًل	:	لقــد	
قــام	موكلــي	بتأجيــر	املدعــى	عليــه	محــل	يف	عمــارة	تعــود	ملكيتهــا	لــه	
واقعــة	يف	حــي	...	مبحافظــة	اخلبــر	وذلــك	بأجــرة	ســنوية	قدرهــا	خمســة	
يف	 يبــدأ	 العقــد	 وكان	 العقــد	 يدايــة	 يف	 تدفــع	 ريــال	 ألــف	 وعشــرون	
قــام	 عليــه	 املدعــى	 أن	 وحيــث	 وينتهــي	يف	2013/1/1م	 2012/1/1م	
بإضافــة	مالحظــات	علــى	العقــد	دون	علــم	موكلــي	مطالبــًا	مبــدد	مبالــغ	
تخالــف	نصــوص	العقــد	لذلــك	ال	يرغــب	موكلــي	يف	جتديــد	العقــد	
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للمدعــى	عليــه	ويطلــب	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	بإخــالء	احملــل	محــل	
الدعــوى	بعــد	عمــل	الصيانــة	الالزمــة	وهــي	اصــالح	اجلــدران	ودهنهــا	
وإزالــة	مخلفــات	الديــزل	وإفــراغ	احملــل	مــن	جميــع	مــا	يخصــه	وذلــك	عنــد	
نهايــة	العقــد	املتفــق	عليــه	وهــو	تاريــخ	2013/1/1م	ويف	حالــة	تخلفــه	عــن	
تســليم	احملــل	بعــد	أســبوع	مــن	تاريــخ	إنتهــاء	العقــد	يحســب	عليــه	احملــل	
بأجــرة	ســنوية	قدرهــا	أربعــون	ألــف	ريــال	لفــروق	األيــام	حتــى	التســليم	
هــذه	دعــواي	.	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــاًل	:	ماذكــره	
املدعــي	وكالــة	يف	دعــواه	بعضــه	صحيح	وبعضه	غيــر	صحيح	والصحيح	
هــو	أنــه	مت	األتفــاق	مــع	املدعــي	أصالــة	علــى	اســتئجار	محلــن	متجاوريــن	
وليــس	محــاًل	واحــدًا	بأجــرة	قدرهــا	أربعــون	ألــف	ريــال	علــى	أن	يكــون	
أحــد	احمللــن	مغســلة	مالبــس	 ثــالث	ســنوات	ويكــون	 اإليجــار	 مــدة	
واآلخــر	صالــون	حالقــة	رجالــي	ومت	ترتيــب	احمللــن	لذلــك	وبعــد	االنتهــاء	
ــة	بانتــزاع	احملــل	الثانــي	املعــد	 مــن	الصيانــة	للمحلــن	قــام	املدعــي	أصال
للحالقــة	بــدون	التعويــض	عليــه	بحجــة	الشــبهة	يف	العمــل	.	ثــم	ذهــب	
املدعــي	أصالــة	بإنشــاء	عقــد	يف	مكتــب	عقــاري	بــدون	حضــوري	يتضمن	
إيجــار	محــل	واحــد	فقــط	وملــدة	ســنة	واحــدة	فقــط	وقــام	بالتوقيــع	علــى	
العقــد	بــدون	توقيعــي	وبــدون	علمــي	ثــم	بعــد	ذلــك	حضــرت	للمكتــب	
العقــاري	وأطلعــت	علــى	العقــد	وتبــن	لــي	أنــه	خــالف	مــا	مت	االتفــاق	عليــه	
بينــي	وبــن	املدعــي	أصالــة	فقمــت	بإضافــة	مالحظــة	علــى	العقــد	وهــذا	
نصهــا	)	مت	صــرف	مبلــغ	وقــدره	40274	ريــال	أربعــون	ألــف	ومائتــان	
ــال	وذلــك	لتقســيم	محــالت	العمــارة	املســتأجرة	بهــا	 وأربعــة	وســبعون	ري
	يتــم	إرجــاع	املبلــغ	بواســطة	املؤجــر	الــذي	مت	 وكذلــك	لتجميــل	املغســلة	1ـ	
صرفــه		علــى	تقســيم	احملــالت	والــذي	يبلــغ	22164	ريــال	أثنــان	وعشــرون	
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ألــف	ومائــة	وأربعــة	وســتون		عنــد	عــدم	جتديــد	العقــد	2	ـ	ال	يتــم	إرجــاع	
املبلــغ	الــذي	مت	صرفــه	علــى	جتميــل	احملــل	و	هــو	18110ريــال	ثمانيــة	
عشــر	ألــف	ومائــة	وعشــرة	ريــال	عنــد	عــدم	جتديــد	العقــد	.	(	أ.	هـــ	وأنــا	
يتــم	 أن	 مقابــل	 احملــل	يف	 إخــالء	 املدعــي	وكالــة	 طلــب	 علــى	 موافــق	
تعويضــي	خللــو	القــدم	الــذي	دفعتــه	للمســتأجر	القــدمي	حيــث	إنــي	قــد	
اشــتريت	احمللــن	مــن	املســتأجر	الســابق	قبــل	هــذا	العقــد	وقــدره	ثمانيــة	
وثالثــن	ألــف	ريــال	وكذلــك	تعويضــي	عــن	أعمــال	الصيانــة	التــي	عملتها	
للمحــل	الــذي	مت	انتزاعــه	منــي	وقدرهــا	اثنــان	وعشــرون	ألــف	ومائــة	
وأربعــة	وســتون	ريــال	هــذه	إجابتــي	ثــم	طلبــت	مــن	الطرفــن	عقــد	اإليجــار	
فأحضــره	املدعــى	عليــه	وبعــد	االطــالع	عليــه	وجــد	أنه	صــادر	من	مكتب	
...	للعقــارات	برقــم	182	يف	1433/2/27هـــ	املوافق	2012/2/27م	وهذا	
نصــه	)	عقــد	إيجــار	التاريــخ	1433/2/27هـــ	املوافــق	2012/2/27م	نــوع	
العقــار	محــل	جتــاري	موقعــه	ورقمــه	....	شــارع	...	مقابــل	...	الغــرض	مــن	
اإليجــار	 بــدء	 فقــط	 ســنة	 إيجــار	 مــدة	 مالبــس	 مغســلة	 اســتعماله	
2012/1/1م	نهايــة	اإليجــار	2013/1/1م	مبلــغ	اإليجــار	25000	خمســة	
وعشــرون	ألــف	ريــال	طريقــة	الدفــع	ســنوي	حوالــة	علــى	احلســاب	أســم	
املؤجــر	رقــم	البطاقــة	ـ	...هـــ	عنوانــه	...	رقــم	الهاتــف...	اســم	املســتأجر...	
رقــم	البطاقــة	...	ـ	...هـــ	عنوانــه	....	تفاصيــل	/	ومالحظــات	:	1000	تأمــن	
و700	ريــال	مصاريــف	ميــاه	ســنوي	ـ	التجديــد	ســنويًا	.	الشــروط	التــي	مت	
االتفــاق	عليهــا	1ـ	ثمــن	اســتهالك	الكهربــاء	واملــاء	والتلفــون	والغــاز	علــى	
املســتأجر	،	كمــا	عليــه	دفــع	تأمــن	الكهربــاء	وأيــة	رســوم	أو	ضرائــب	
علــى	العقــار	وليــس	للمؤجــر	عالقــة	بهــا	3	ـ	ليــس	للمســتأجر	احلــق	يف	
مطالبــة	املؤجــر	بقيمــة	التحســينات	واإلصالحــات	التــي	أدخلهــا	علــى	



247

العقــار	3	ــــ	علــى	املســتأجر	أن	يســلم	العقــار	عنــد	خروجــه	منــه	كمــا	
إســتلمه	عنــد	بدايــة	اإليجــار	وعلبــه	أن	يقــوم	بإصــالح	مــا	أتلفــه	أو	أحدثــه	
مــن	خــراب	بالعقــار	املذكــور	.	ويكــون	مســؤاًل	عــن	كل	ضــرر	فيــه	
ويجــب	عليــه	اإلصــالح	والصيانــة	علــى	حســابه	اخلــاص	مبــا	يف	ذلــك	
الزجــاج	واألدوات	الصحيــة	واألقفــال	وغيرهــا	.	4	ــــ	ال	يحــق	للمســتأجر	
تغييــر	أي	شــيء	يف	القعــار	أو	تأجيــره	كلــه	أو	قســمًا	منــه	إال	بعــد	موافقــة	
املؤجــر	كتابيــًا	.	5ــــ	طيلــة	مــدة	اإليجــار	تكــون	أعمــال	الصيانــة	الالزمــة	
ــه	مطالبــة	املؤجــر	 ــى	املســتأجر	وال	يحــق	ل للعقــار	بســبب	اإلســتعمال	عل
فيهــا	.	6	ـ	للمؤجــر	احلــق	يف	تكليــف	املســتأجر	بإخــالء	العقــار	وإلغــاء	
العقــد	إذا	حصــل	منــه	تأخيــر	عــن	دفــع	اإليجــار	يف	ميعــاده	ويف	حالــة	عــدم	
محافطتــه	علــى	نظافــة	وســالمة	العقــار	.	7	ـــــ	يدفــع	اإليجــار	مبوجــب	
ســندات	رســمية	مــن	املؤجــر	وكل	دفعــه	ال	يؤخــذ	فيهــا	وصــل	كمــا	
ذكــر	ال	تعتبــر	.	8	ــــ	يف	حالــة	غيــاب	املســتأجر	عــن	الســداد	أكثــر	مــن	
شــهرين	ولــم	يعــرف	الســبب	فاملالــك	يتصــرف	ويخبــر	الســلطات	احملليــة	
بطلــب	إخــالء	محلــة	ويســلم	األثــاث	للحكومة	وللمؤجــر	احلق	يف	حتصيل	
ــد	 ــغ	/	وعن ــاث	.	9	ــــ		يدفــع	املســتأجر	تأمــن	مبل اإليجــار	مــن	قيمــة	األث
إخــالء	احملــل	يــرد	التأمــن	لــه	بعــد	إخــالء	طــرف	تســديد	الكهربــاء	
وامليــاه	10	ــــ	مــدة	هــذا	العقــد	ســنة	تبــدأ	بتاريــخ	2012/1/1م	وتنتهــي	
بتاريــخ	2013/1/1م	ويجــدد	هــذا	العقــد	بهــذه	الشــروط	أو	غيرهــا	إذا	
رغــب	الطــرف	األول	،	أمــا	يف	حالــة	عــدم	رغبتــه	فيعتبــر	حــق	املســتأجر	
الطرفــن	 مــن	 يشــعر	كل	 	11 املأجــور.	 إخــالء	 عليــه	 ويجــب	 منتهيــًا	
أحدهمــا	اآلخــر	برغبتــه	يف	اإلســتمرار	باإليجــار	أو	عدمــه	قبــل	إنتهــاء	
إشــعار	 األقــل	ويف	حالــة	عــدم	 إليهــا	بشــهر	واحــد	علــى	 املشــار	 املــدة	
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أحدهمــا	اآلخــر	يعتبــر	ممــددا	تلقائيــًا	بنفــس	الشــروط	12	ـ	ال	قيمــة	ألي	
مــن	 موقعــًا	 إيصــااًل	 يحمــل	 مالــم	 دفعــه	 الثانــي	 الطــرف	 يدعــي	 مبلــغ	
اإلتفــاق	 قــرأ	 أنهمــا	 املتعاقــدان	 الطرفــان	 يقــر	 ــــ	 	13 	 األول	 الطــرف	
ــوده	ويحتفــظ	كل	منهمــا	بنســخة	مــن	هــذا	العقــد	 ــذ	بن ويلتزمــان	بتنفي
للرجــوع	إليــه	عنــد	الطلــب	14	يعتبــر	هــذا	العقــد	ســاري	املفعــول	إعتبــارًا	
مــن	يــوم	2012/1/1م	مالحظــة	)يحــق	للمؤجــر	أن	يطلــع	علــى	حالــة	
املأجــور	بــن	احلــن	واآلخــر	لضمــان	ســالمته(.	شــروط	إضافيــة	:	إذا	
تأخــر	املســتأجر	عــن	دفــع	اإليجــار	املقــدم	يعتبــر	هــذا	العقــد	الغيــًا	ويحــق	
للمؤجــر	التصــرف	يف	ملكــه	دون	إعتــراض	مــن	املســتأجر	.	مت	اإلتفــاق	
بــن	الطرفــن	وبيــد	كل	منهمــا	نســخة	مــن	هــذا	العقــد	وبعــد	اإلتــكال	
علــى	اهلل	جــرى	التوقيــع	واملكتــب	غيــر	مســؤول	عــن	أي	خــالف	بــن	
الطرفــن	.	املؤجــر	توقيعــه	املســتأجر	توقيعــه	ختــم	املكتــب	والتوقيــع	
ــة	بخــط	اليــد	ونصهــا	 ــة	مكتوب كمــا	يوجــد	يف	العقــد	مالحظــة	جانبي
ألــف	ومائتــان	وأربعــة	 :مت	صــرف	مبلــغ	وقــدره	40274	ريــال	أربعــون	
وســبعون	ريــال	وذلــك	لتقســيم	محــالت	العمــارة	املســتأجرة	بهــا	وكذلــك	
لتجميــل	املغســلة	1	ـ	يتــم	إرجــاع	املبلــغ	بواســطة	املؤجــر	الــذي	مت	صرفــه		
ــغ	22164	ريــال	أثنــان	وعشــرون	ألــف	 علــى	تقســيم	احملــالت	والــذي	يبل
ومائــة	وأربعــة	وســتون		عنــد	عــدم	جتديــد	العقــد	2	ـ	ال	يتــم	إرجــاع	املبلــغ	
الــذي	مت	صرفــه	علــى	جتميــل	احملــل	و	هــو	18110ريــال	ثمانيــة	عشــر	
ألــف	ومائــة	وعشــرة	ريــال	عنــد	عــدم	جتديــد	العقــد	(	أ.	هـــ	هــذا	ونظــرًا	
النتهــاء	وقــت	اجللســة	وحضــور	وقــت	الصــالة	رفعــت	اجللســة	ويف	جلســة	
أخــرى	حضــر	املدعــي	أصالــة	واملدعــي	وكالــة	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه		
وال	مــن	ينــوب	عنــه	ولــم	يتقــدم	بــأي	عــذر	وبعــرض	جــواب	املدعــى	عليــه	
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ــه	 ــاًل	مــا	ذكــره	املدعــى	عليــه	يف	جواب ــة	أجــاب	قائ ــى	املدعــي	وكال عل
كلــه	غيــر	صحيــح	جملــة	وتفصيــاًل	وأريــد	أن	أوضــح	مــا	يلــي:	1(	العقــد	
ينــص	يف	البنــد	الرابــع	منــه	علــى	أنــه	ال	يحــق	للمســتأجر	تغييــر	أي	شــيء	
يف	العقــار	أو	تأجيــره	كلــه	أو	قســم	منــه	إال	بعــد	موافقــة	املؤجــر	كتابيــًا	
ــة	أي	شــيء	.	2(		أن	املدعــى	عليــه	قــد	وكل	 ــم	يحصــل	أن	متــت	كتاب ول
صاحــب	املكتــب	العقــاري	وهــو	وكالــة	شــرعية	تخولــه	حــق	التوقيــع	
واالســتالم	والتســليم	ووكيلــه	هــو	مــن	وقــع	علــى	عقــد	اإليجــار	ثــم	ســلم	
املدعــي	وكالــة	صــورة	مــن	صــك	الوكالــة	املشــار	إليهــا	ثــم	قــررت	رفــع	
اجللســة	مــن	أجــل	االطــالع	علــى	صــك	الوكالــة	وحضــور	املدعــى	عليــه	
وحضــر	 وكالــة	 واملدعــي	 أصالــة	 املدعــي	 أخــرى	حضــر	 جلســة	 ويف	
حلضورهمــا	املدعــى	عليــه		هــذا	وقــد	ســبق	أن	أحضــر	املدعــى	صــك	
العقــار	محــل	الدعــوى	وباالطــالع	عليــه	وجــد	أنــه	صــادر	مــن	كاتــب	
عــدل	اخلبــر	بقــم	119	يف	1422/11/6هـــ	ويتضمــن	متلــك	للعقــار	الواقــع	
يف	...	باخلبــر	وحــدوده	وأطوالــه		كمــا	يلــي:	شــمااًل	:	بطــول	ثمانيــة	عشــر	
متــرًا	ويحدهــا	القطعــة	رقــم	12	.	وجنوبــًا:	بطــول	ثمانيــة	عشــر	متــرًا	
ويحدهــا	شــارع	عــرض	25	متــرًا	.	وشــرقًا	:	بطــول	خمســة	وعشــرون	متــرًا	
ويحدهــا	القطعــة	رقــم	9	وغربــًا	:	بطــول	خمســة	وعشــرون	متــرًا	ويحدهــا	
القطعــة	رقــم	13	واملســاحة	األجماليــة	:	أربعمائــة	وخمســن	متــرًا	مربعــًا	
450م2	(	أ	.	هـ		.	كما	مت	االستفســار	عن	ســريان	مفعول	الصك		ســابقًا	
فلــم	يردنــا	اجلــواب	حتــى	هــذه	اجللســة		ثــم	ســألت	املدعــى	عليــه	عــن	احملــل	
الــذي	يعمــل	فيــه	حاليــًا	وعــن	أجرتــه	فقــال	الــذي	أعمــل	فيــه	حاليــًا	هــو	
محــل	واحــد	فقــط	فيــه	مغســلة	مالبــس	وأجرتــه	خمســة	وعشــرون	ألــف	
ريــال	ســلمتها	للمدعــي	أصالــة	وأمــا	احملــل	الثانــي	فليــس	حتــت	يــدي	ولــم	
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أدفــع	أجرتــه	.	هكــذا	أجــاب	.	ثــم	ســألته	عــن	توقيعــه	علــى	العقــد	املتفــق	
عليــه	بينهمــا	واملرصــود	نصــه	ســابقًا	فقــال	:	نعــم	أنــا	الــذي	وقعــت	علــى	
العقــد	ولكــن	وضعــت	شــروطي	عليــه	.	هكــذا	أجــاب	.	فســألته	هــل	
ــم	 ــه	فقــال	:	ال	.	ث ــة	ومبوافقت ــم	املدعــي	أصال كانــت	هــذه	الشــروط	بعل
رفعــت	اجللســة	حتــى	ورود	جــواب	االستفســار		ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	
املدعــي	أصالــة	واملدعــي	وكالــة	وحضــر	حلضورهمــا	املدعــى	عليــه	هــذا	
ــر	لإلفــاده	عــن	ســريان	مفعــول	 ــة	عــدل	اخلب ــة	لكتاب وقــد	ســبق	الكتاب
1434/1/6هـــ	 يف	 	3438379 برقــم	 االجابــة	 وردتنــا	 وقــد	 الصــك	
واملتضمنــة	نفيــد	كــم	بــأن	الصــك	مرهــون	لصالــح	صنــدوق	التنميــة	
العقاريــة	وصــدر	لــه	صــك	رهــن	برقــم	....	يف	1433/11/24هـــ	.	أ.هـــ	.ثــم	
مــن	 وموقعــه	 الدعــوى	 محــل	 املعــرض	 مســاحة	 عــن	 الطرفــن	 ســألت	
الــدور	 	ويقــع	يف	 العمــارة	فقــاال	مســاحته	ســتة	وثالثــون	متــرًا	مربعــًا	
األرضــي	يف	اجلــزء	الشــرقي	مــن	العمــارة	.	فبنــاًء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	
الدعــوى	واإلجابــة	وإقــرار	املدعــى	عليــه	بتوقيعــه	علــى	العقــد	املرصــود	
مضمونــه	ســابقًا	وأن	مــا	أضافــه	مــن	الشــروط	هــو	مــن	طرفــه	فقــط	ولــم	
يكــن	باتفــاق	الطرفــن	كمــا	أنــه	أقــر	بــأن	الــذي	دفــع	أجرتــه	وحتــت	يده	
هــو	محــل	واحــد	وهــذا	يؤيــد	مــا	جــاء	يف	العقــد	واســتنادًا	إلــى	قولــه	تعالــى	
:	)	يــا	أيهــا	الذيــن	آمنــوا	أوفــوا	بالعقــود(	وقولــه	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	:	»	
املســلمون	علــى	شــروطهم	»	لذلــك	كلــه	فقــد	ألزمــت	املدعــى	عليــه	
املعــرض	 يخلــي	 بــأن	 رقــم	 املدنــي	 الســجل	 اجلنســية	مبوجــب	 ســعودي	
بتاريــخ	 وذلــك	 أصالــة	 للمدعــي	 ويســلمه	 الدعــوى	 محــل	 املســتأجر	
2013/1/1م	علــى	حالتــه	التــي	اســتلمه	عليهــا	وصرفــت	النظــر	عــن	طلب	
املدعــي	حســاب	أجــرة	علــى	املدعــى	عليــه	عنــد	تأخــره	أســبوع	بعــد	انتهــاء	
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العقــد	لعــدم	موجبــه	وأفهمتــه	بــأن	لــه	احلــق	يف	مطالبــة	املدعــى	عليــه	
بذلــك	عنــد	وجــود	ســببه	وبــه	حكمــت	وبعــرض	احلكــم	قــررا	عــدم	
الئحــة	 بتقــدمي	 واســتعدا	 االســتئناف	 رفعــه	حملكمــة	 وطلبــا	 القناعــة	
اعتراضيــة	فأفهمــا	مبراجعــة	احملكمــة	الســتالم	نســخة	احلكــم	بعــد	
عشــرة	أيــام	وأن	لــكل	منهمــا	ثالثــن	يومــًا	لالعتــراض	وان	لــم	يتقدمــا	
ويســقط	حقهمــا	يف	 القطعيــة	 احلكــم	 بالالئحــة	فيكتســب	 خاللهــا	
االســتئناف	ففهمــا	ذلــك	.	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمد	

وعلى	آله	وصحبه	وسلم	.
ــوم	االثنــن	املوافــق	1434/9/14هـــ	فتحــت	 احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	يف	ي
باملنطقــة	 االســتئناف	 مــن	محكمــة	 املعاملــة	 ورود	 علــى	 بنــاًء	 اجللســة	
يف	 	341597964 رقــم	 رئيســها	 ســماحة	 كتــاب	 مبوجــب	 الشــرقية	
1434/9/6هـــ	وبرفقهــا	قــرار	أصحــاب	الفضيلــة	قضــاة	الدائرة	احلقوقية	
نــص	 املتضمــن	 1434/8/28هـــ	 يف	 34307647/ق/1	 رقــم	 األولــى	
احلاجــة	منــه:		}بدراســة	الصــك		وصــورة	ضبطــه	والالئحــة	االعتراضيــة	
وأوراق	املعاملــة	قررنــا	املصادقــة	علــى	احلكــم	بعــد	االجــراء	األخيــر	،	
واهلل	املوفــق	قاضــي	اســتئناف	ختمــه	وتوقيعــه	قاضــي	اســتئناف	ختمــه	
وتوقيعــه	رئيــس	الدائــرة		ختمــه	وتوقيعه{.أهـــ.		وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	

محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم		حــرر	يف	1434/9/14هـــ	،،
احلمــد	هلل	وحــده	والصــالة	والســالم	علــى	رســولنا	محمــد	وآلــه	وصحبــه	
يف	 األولــى	 احلقوقيــة	 الدائــرة	 قضــاة	 نحــن	 اطلعنــا	 فقــد	 	... بعــد	 أمــا	
مــن	 الــواردة	 املعاملــة	 علــى	 الشــرقية	 باملنطقــة	 االســتئناف	 محكمــة	
فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	مبحافظة	القطيف	برقــم	341487743	
وتاريــخ	1434/6/26هـــ	واملقيــدة	لــدى	احملكمــة	برقــم	341597964	
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وتاريــخ	1434/7/2هـــ	املرفــق	بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	فضيلــة	القاضــي	
اخلــاص	 وتاريــخ	1434/2/12هـــ	 	 برقــم	 املســجل	 الشــيخ/	 باحملكمــة	
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	بعــد	اإلجــراء	

ــق	.	 ــي	التوفي ــه	حــرر	يف	1434/8/28هـــ	،	واهلل	ول ــر	،	ولبيان األخي
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:	34293038	تاريُخه:1434/8/9هـ			 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	3435895

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
34387491	تاريخه:	1434/12/25هـ

إجارة - عقد اســتثمار - مطالبة املســتأجر بأجرة عن - إدخال املالك 
يف املنازعــة - املطالبــة باألجــرة فــرع عــن اســتمرار عقــد االســتثمار - 
انقضــاء عقــد االســتثمار لنهايــة مدتــه - احلكــم بــرد الدعــوى وصــرف 

النظــر النعــدام صفــة املدعــي .

1- قوله تعالى »يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود«
2- قوله صلى اهلل علية وسلم »املسلمون على شروطهم«

ادعــت	املدعيــه	بــأن	املدعــى	عليــه	اســتأجر	موقعــًا	مبحطــة	الوقــود	لوضــع	
جهــاز	صــراف	آلــي	ســيار	ملــدة	خمــس	ســنوات	بأجــرة	معلومــه	دون	الوفــاء	
ــة	أنهــا	مســتثمرة	محطــة	الوقــود	مــن	مالكهــا	 باالجــره	ذكــرت	املدعي
إلــزام	 املدعيــة	 وتطلــب	 1426/5/1هـــ	 يف	 تبــدا	 ســنوات	 ثــالث	 ملــدة	
املصــرف	بدفــع	املبلــغ	املســتحق	-	أقــر	وكيــل	املصــرف	بدعــوى	املدعيــة	
جملــة	وتفصيــال	إال	أنــه	دفــع	بــأن	االمتنــاع	كان	بنــاء	علــى	طلــب	مالــك	
احملطــة	التوقــف	عــن	دفــع	األجــرة	للمدعيــة	لوجــود	خــالف	بينهمــا	وطلــب	
وكيــل	املصــرف	إدخــال	املالــك	طرفــا	يف	القضيــة	وال	مانــع	لــدى	موكلــه	
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مــن	دفــع	األجــرة	ملســتحقها	-	حضــر	وكيــل	املالــك	وقــرر	بــأن	موكلــه	
لــم	يجــدد	معهــا	العقــد	وإمنــا	وافــق	علــى	امهالهــا	ســنة	واحــدة	فقــط	مــن	
انتهــاء	العقــد	أي	يجــب	عليهــا	إخــالء	احملطــة	يف1432/4/30هـــ	-	أقــرت	
املدعيــة	بــأن	املالــك	لــم	يجــدد	لهــا	العقد	بعد1432/4/30هـــ	-	عليه	وألن	
مطالبــة	املدعيــة	جتــاه	املدعــى	عليــه	اعتبــارا	مــن	تاريــخ	2011/6/1م	
حتــى	2012/5/30م	عليــه	وبنــاء	علــى	مــدة	عقــد	االســتثمار	بــن	املدعيــة	
واملالــك	ثــالث	ســنوات	ابتــداء	مــن	1426/5/1هـــ	وحتــى	1429/5/1هـــ،	
وبنــاء	علــى	إقــرار	املدعيــة	بــأن	هــذا	العقــد	يتجــدد	تلقائيــا	بعــد	موافقــة	
املالــك	وإال	يعتبــر	ملغيــا	،	وبنــاء	علــى	إقــرار	املتداخــل	وكالــة	بتجديــد	
ــاء	علــى	محضــر	 ــه	للعقــد	حتــى	تاريخ1430/4/30هـــ،	عليــه	وبن موكل
اتفاقيــة	صلــح	املــؤرخ	يف	1431/6/29هـــ	احملــرر	بــن	املالــك	واملدعيــة	
واملتضمــن	اســتمرار	العقــد	بينهمــا	حتــى	تاريــخ	1432/4/30هـــ	،	وبنــاء	
علــى	إقــرار	املدعيــة	جوابــا	علــى	مــا	قــرره	املتداخــل	وكالــة	مــن	عــدم	
جتديــد	عقــد	االســتثمار	بعــد	تاريــخ	1432/4/30هـــ	،	عليــه	وبنــاء	علــى	
أن	بدايــة	تاريــخ	مطالبــة	املدعيــة	للمدعــى	عليــه	يوافــق	1432/6/29هـــ	
،	أي	بعــد	انقضــاء	عقــد	االســتثمار	بــن	املدعيــة	وبــن	املالــك	،	وألن	
عقــد	 اســتمرار	 عــن	 فــرع	 باألجــرة	 عليــه	 للمدعــى	 املدعيــة	 مطالبــة	
االســتثمار	بينهــا	وبــن	املالــك	للموقــع	محــل	النــزاع	،	وبالتالــي	فالصفــة	
يف	هــذه	الدعــوى	منعدمــة	يف	املدعيــة	،	ولقولــه	تعالى:«يــا	أيهــا	الذيــن	
رواه	 شــروطهم«	 علــى	 وحلديث:«املســلمون	 بالعقــود«،	 أوفــوا	 آمنــوا	
الترمــذي	وأبــو	داوود،	لذلــك	كلــه	،	فقــد	حكمــت	الدائــرة	بــرد	دعــوى	
املدعيــة	يف	مواجهــة	املدعــى	عليــه	لعــدم	ثبــوت	اســتحقاقها	يف	املطالبــة،	
ــى	 وصــرف	النظــر	عــن	دعواهــا	النعــدام	الصفــة	-	وبعــرض	احلكــم	عل
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املدعيــة	قــررت	عــدم	القناعــة	فأفهمــت	بالتعليمــات	-	صــدق	احلكــم	مــن	
محكمــة	االســتئناف.

	احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	......................	القاضــي	يف	احملكمــة	
مــن	فضيلــة	 لنــا	 املعاملــة	احملالــة	 وبنــاء	علــى	 العامــة	مبحافظــة	جــدة	
برقــم	3435895	 العامــة	مبحافظــة	جدة/املســاعد	 رئيــس	احملكمــة	
وتاريــخ	1434/01/20هـــ	املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	34174581	وتاريــخ	
1434/01/20هـــ	ففــي	يــوم	األربعــاء	املوافــق	1434/04/10هـــ	افتتحــت	
اجللســة	الســاعة	00	:	08	وفيهــا	حضــرت	املدعيــة	..................	ســعودية	
اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	.........................	واملعــرف	بهــا	مــن	
قبــل	ابنهــا	.........................	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	
رقــم	.....................	وادعــت	علــى	احلاضــر	معهــا	..........................	ســعودي	
اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	.....................	بصفتــه	وكيــال	
رقــم	 املدنــي	 الســجل	 مبوجــب	 ســعودي	 اجلنســية	 	.................... عــن	
.....................	بصفتــه	وكيــال	مبوجــب	وكالــة	رقــم	34248648	بتاريــخ	
ــاض	 ــوب	الري ــة	بجن ــة	العــدل	الثاني 1434/2/30هـــ	الصــادرة	مــن	كتاب
واملــوَكل	بهــا	مــن	...................وعــن	..........................	بالوكالــة	رقــم	
رقــم	 بالوكالــة	 	....................... وعــن	 34248511	يف	1434/2/30هـــ	
رقــم	 بالوكالــة	 	................. وعــن	 1434/2/30هـــ	 يف	 	34247666
رقــم	 بالوكالــة	 	..................... وعــن	 1434/2/30هـــ	 يف	 	34249676
رقــم	 ..................بالوكالــة	 وعــن	 1434/2/30هـــ	 يف	 	34244583
34249829	يف	1434/2/30هـــ	وعــن	.........................	بالوكالــة	رقــم	
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34249872	يف	1434/2/30هـــ	وعــن	..........................	بالوكالــة	رقــم	
العــدل	 مــن	كتابــة	 وجميعهــا	صــادرة	 1434/3/1هـــ	 34251868	يف	
الثانيــة	بجنــوب	الريــاض	بصفتهــم	أعضــاء	.................بالســجل	التجــاري	
رقــم	.................	وتاريــخ	1396/07/29هـــ	الصــادر	باملرســوم	امللكــي	
العامــة	 اجلمعيــة	 قــرار	 ومبوجــب	 1395/06/12هـــ	 بتاريــخ	 	46 رقــم	
العاديــة	»48«	يف	1434/02/12هـــ	وبصفتــه	عضــو	مجلــس	اإلدارة	يف	
...................	بالسجل	التجاري	رقم	.................	بتاريخ	1396/07/29هـ	
الصــادر	مــن	جــدة	بنــاًء	علــى	النظــام	األساســي	للشــركة	املعتمد	مبوجب	
املرســوم	امللكــي	رقــم	46	يف	1395/6/12هـــ	وقــرار	اجلمعيــة	العامــة	
العاديــة	)48(	يف	1434/2/12هـــ	وبصفــة	البنــك	شــريك	يف	أي	شــركة	
،	وذلــك	مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة	العــدل	الثانيــة	بجنــوب	
الريــاض	برقــم	34254204	وتاريــخ	1434/3/1هـــ	قائلــة	:	إننــي	كنــت	
مســتثمرة	حملطــة	يف	حــي	...	علــى	طريــق	...	مبحافظــة	جــدة	مــن	مالكهــا	
مبوجــب	عقــد	إيجــار	رقــم	46	وتاريــخ	1426/5/1هـــ	محــرر	علــى	أوراق	
مؤسســة	.................	،	بينــي	وبــن	املالــك	........................	اعتبــارا	مــن	
تاريــخ	1426/5/1هـــ	وملــدة	ثــالث	ســنوات	بأجــرة	ســنوية	قدرهــا	مائتــان	
ــا	يف	احملطــة	 ــه	موقع ــال	،	وقــد	اســتأجر	املدعــى	علي ــف	ري وعشــرون	أل
اآللــي	ســيار	،	وذلــك	 الصــراف	 إقامــة	جهــاز	 لغــرض	 الدعــوى	 محــل	
اعتبــارا	مــن	تاريــخ	2007/6/1م	وملــدة	خمــس	ســنوات	ميالديــة	،	بأجــرة	
ــال	،	مبوجــب	عقــد	إيجــار	موقــع	مــؤرخ	 ســنوية	قدرهــا	ســبعون	ألــف	ري
يف	2007/3/19م	محــرر	علــى	أوراق	بنــك	........	،	ومت	تخفيــض	األجــرة	
السنوية	لتكون	مبلغا	قدره	ستون	ألف	ريال	،	وقد	تخلف	املدعى	عليه	
عــن	دفــع	أجــرة	الســنة	األخيــرة	اعتبــارا	مــن	تاريــخ	2011/6/1م	وحتــى	
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تاريــخ	2012/5/31م	وقدرهــا	ســتون	ألــف	ريــال	،	أطلــب	إلــزام	املدعــى	
عليــه	بدفــع	هــذا	املبلــغ	.	هــذه	دعــواي	.	ثــم	أبــرزت	املدعيــة	صــورة	مــن	
عقــد	اإليجــار	رقــم	46	وتاريــخ	1426/5/1هـــ،	وصــورة	مــن	عقــد	إيجــار	
موقــع	املــؤرخ	يف	2007/3/19م،	ومت	إرفاقهــا	باملعاملــة	،	وبعــرض	ذلــك	
علــى	املدعــى	عليــه	وكالــة	قــال	:	أطلــب	تزويــدي	باملســتندات	وإمهالــي	
للــرد.	ثــم	رفعــت	اجللســة	لذلــك	.	ويف	يوم	الســبت	املوافق	1434/05/18هـ	
افتتحــت	اجللســة	الســاعة	00	:	12	وفيهــا	حضــر	...................	ســعودي	
....................	بصفتــه	وكيــال	 اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	
املدنــي	 الســجل	 اجلنســية	مبوجــب	 .....................ســعودية	 املدعيــة	 عــن	
رقــم	…………………	مبوجــب	الوكالــة	رقــم	34254204	وتاريــخ	
1434/03/01هـــ	الصــادرة	مــن	كتابــة	العــدل	الثانيــة	شــمال	جــدة،	
عليــه	 املدعــى	 وبســؤال	 	، 	................. وكالــة	 عليــه	 املدعــي	 وحضــر	
وكالــة	عمــا	طلــب	اإلمهــال	مــن	أجلــه	قــال	:	إن	مــا	ذكرتــه	املدعيــة	مــن	
عــدم	دفــع	موكلتــي	ألجــرة	الفتــرة	مــن	تاريــخ	2011/6/1م	وحتــى	تاريــخ	
2012/5/31م	وقدرهــا	ســتون	ألــف	ريــال	فصحيــح	،	وذلــك	بتوجيــه	
مــن	مالــك	املوقــع	بعــدم	دفــع	أجــرة	للمدعيــة	وذلــك	لقيامــه	بإنهــاء	عقــد	
االســتثمار	مــع	املدعيــة	،		وبــن	املدعيــة	ومالــك	املوقع	خــالف	حول	العقد	
وإنهائــه	منظــورة	لــدى	املكتــب	القضائــي	رقــم	24	،	ولــم	تنتهــي	الدعــوى	
بعــد	،	وموكلتــي	محتفظــة	باألجــرة	ملســتحقها	بعــد	إنتهــاء	النــزاع	بــن	
املدعيــة	وبــن	مالــك	املوقــع	،	وأطلــب	إدخــال	املالــك	يف	الدعــوى	لتتضــح	
بدفعهــا	 اســتعداد	 علــى	 وموكلتــي	 	، لهــا	 املســتحق	 ويظهــر	 الصــورة	
ملســتحقها	.	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــي	وكالــة	قــال	:	الدعــوى	التــي	
ــي	مــن	 ــى	موكلت لــدى	املكتــب	رقــم	24	هــي	يف	الضــرر	الــذي	وقــع	عل
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جــراء	إخــالء	املالــك	ملوكلتــي	مــن	املوقــع	.	وبســؤال	املدعــي	وكالــة	
عــن	عقــد	االســتثمار	الــذي	بــن	موكلتــه	وبــن	املالــك	أبــرز	صــورة	منــه	
...........................	ومــدة	العقــد	 برقــم	46	محــرر	علــى	أوراق	مؤسســة	
ثــالث	ســنوات	اعتبــارا	مــن	تاريــخ	1426/5/1هـــ	وحتــى	1429/5/1هـــ	
وهــذا	العقــد	يتجــدد	تلقائيــا	بعــد	موافقــة	املالــك	وإال	يعتبــر	ملغيــا	،	ومت	
تزويــد	املعاملــة	بنســخة	منــه	،	وبســؤال	املدعــي	وكالــة	هــل	مت	جتديــد	
العقــد	بــن	موكلتــه	وبــن	املالــك	قــال	:	لــم	يتــم	بيننــا	أي	جتديــد	كتابيــا	
،	ولكــن	املالــك	وهــو	...........................	كان	يســتلم	اإليجــار	للفتــرة	
ــه	 ــى	املدعــى	علي ــك	عل ــى	للعقــد	.	وبعــرض	ذل ــاء	املــدة	األول مــا	بعــد	انته
وكالــة	قــال	:	أطلــب	إدخــال	املالــك	لقطــع	النــزاع	.	ثــم	رفعــت	اجللســة	
الثالثــاء	 يــوم	 ويف	 	. الدعــوى	 يف	 وإدخالــه	 	................... املالــك	 لطلــب	
املوافق1434/08/09هـ	افتتحت	اجللسة	الساعة	30	:	09	وفيها	حضرت	
املدعيــة	.....................	واملعــرف	بهــا	مــن	قبــل	زوجهــا	....................	مينــي	
اجلنســية	مبوجــب	اإلقامــة	رقــم	...................	وحضراملدعــى	عليــه	وكالــة	
...............	،	وحضــر	.........................	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	
	........................ املالــك	 عــن	 بصفتــه	وكيــال	 	................. رقــم	 املدنــي	
.....................	أصالــة	 ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	
و........................	 	...................... عــن	 الشــرعية	 وبوكالتــه	 نفســه	 عــن	
بالوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة	العــدل	مــن	كتابــة	العــدل	الثانيــة	شــمال	
محافظــة	جــدة	رقــم	45458	وتاريــخ	1431/5/18هـــ	جلــد	9601	مبوجب	
الوكالــة	رقــم	41339	وتاريــخ	1433/5/8هـــ	جلــد	11697	الصــادرة	مــن	
ذات	اإلدارة	،	وبســؤال	املدعيــة	عــن	تاريــخ	إخــالء	املالــك	لهــا	مــن	املوقــع	
قالــت	:	مت	إخالئــي	مــن	املوقــع	يف	1433/2/21هـــ	عــن	طريــق	احملافظــة	
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مبوجــب	محضــر	تســليم	يف	1433/2/16هـــ	.	وبســؤال	املتداخــل	وكالــة	
هــل	مت	جتديــد	عقــد	االســتثمار	بــن	موكلــك	وبــن	املدعيــة	بعــد	تاريــخ	
بــن	 االتفــاق	صلحــا	 مت	 لقــد	 	: قــال	 1429/5/1هـــ	 يف	 العقــد	 انتهــاء	
موكلــي	وبــن	املدعيــة	يف	1431/6/29هـــ	علــى	أن	تبقــى	املدعيــة	يف	
املوقــع	محــل	النــزاع	مــدة	ســنة	والــذي	ينتهــي	بــه	العقــد	للفتــرة	الثانيــة	مــن	
1429/5/1هـــ	وملــدة	ثــالث	ســنوات	حتــى	تاريــخ	1432/4/30هـــ	ثــم	تقوم	
املدعيــة	بإخــالء	املوقــع	،	وتســليمه	ملوكلــي	،	مبوجــب	محضــر	اتفاقيــة	
صلــح	يف	1431/6/29هـــ	علــى	أوراق	وزارة	الداخليــة	)األمــن	العــام(	،	
إال	أن	املدعيــة	لــم	تقــم	بإخــالء	العقــار	،	فتوجــه	موكلــي	للمحافظــة	
ذلــك	علــى	 وبعــرض	 	. ومت	إخالئهــا	عــن	طريقهــم	يف	1433/2/21هـــ	
املدعيــة	قالــت	:	لــم	يجــدد	املالــك	لــي	العقــد	بعــد	تاريــخ	1432/4/30هـــ	
ــة	 ــى	أن	مطالب ــاء	عل ــة	،	وبن ــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجاب ــاء	عل .	فبن
تاريــخ	2011/6/1م	وحتــى	 مــن	 املدعيــة	جتــاه	املدعــى	عليــه	اعتبــارا	
تاريــخ	2012/5/31م	،	وبنــاء	علــى	عقــد	االســتثمار	بــن	املدعيــة	واملالــك	
رقــم	46	احملــرر	علــى	أوراق	مؤسســة	.......................	ومــدة	العقــد	ثــالث	
ســنوات	اعتبــارا	مــن	تاريــخ	1426/5/1هـــ	وحتــى	1429/5/1هـــ		،	وبنــاء	
علــى	إقــرار	املدعيــة	بــأن	هــذا	العقــد	يتجــدد	تلقائيــا	بعــد	موافقــة	املالــك	
وإال	يعتبــر	ملغيــا	،	وبنــاء	علــى	إقــرار	املتداخــل	وكالــة	بتجديــد	موكلــه	
للعقــد	حتــى	تاريــخ	1432/4/30هـــ	،	وبنــاء	علــى	محضــر	اتفاقيــة	صلــح	
يف	1431/6/29هـــ	احملــررة	بــن	املالــك	واملدعيــة	واملتضمــن	اســتمرار	
العقــد	بينهمــا	حتــى	تاريــخ	1432/4/30هـــ	،	وبنــاء	علــى	إقــرار	املدعيــة	
جوابــا	علــى	مــا	قــرره	املتداخــل	وكالــة	مــن	عــدم	جتديــد	عقــد	االســتثمار	
بعــد	تاريــخ	1432/4/30هـــ	،	وبنــاء	علــى	أن	بدايــة	تاريــخ	مطالبــة	املدعية	
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للمدعــى	عليــه	يف	2011/6/1م	،	وهــو	يوافــق	1432/6/29هـــ	،	أي	
بعــد	انقضــاء	عقــد	االســتثمار	بــن	املدعيــة	وبــن	املالــك	،	وألن	مطالبــة	
املدعيــة	للمدعــى	عليــه	باألجــرة	فــرع	عــن	اســتمرار	عقــد	االســتثمار	
بينهــا	وبــن	املالــك	للموقــع	محــل	النــزاع	،	وبالتالــي	فالصفــة	يف	هــذه	
الدعــوى	منعدمــة	يف	املدعيــة	،	ولقولــه	تعالــى	)يــا	أيهــا	الذيــن	آمنــوا	
أوفــوا	بالعقــود(،	وحلديــث	)املســلمون	علــى	شــروطهم(	رواه	الترمــذي	
وأبــو	داوود	،	وحلديــث	)البينــة	علــى	املدعــي	واليمــن	علــى	املدعــى	عليــه(	
رواه	الترمــذي	،	قــال	أبــو	عيســى	:	العمــل	عنــد	أهــل	العلــم	مــن	أصحــاب	
النبــي	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	وغيرهــم	أن	البينــة	علــى	املدعــي	واليمــن	
علــى	املدعــى	عليــه	،	لذلــك	كلــه	،	فقــد	حكمــت	بــرد	دعــوى	املدعيــة	
...................	يف	مواجهــة	املدعــى	عليــه	..............	لعــدم	ثبــوت	اســتحقاقها	
يف	املطالبــة	مبــا	ورد	يف	الدعــوى	النقضــاء	عقــد	االســتثمار	بينهــا	وبــن	
املالــك	للموقــع	محــل	النــزاع	،	وصرفــت	النظــر	عــن	دعواهــا	النعــدام	
	. وبــه	حكمــت	 	. الدعــوى	 ورد	يف	 باملطالبــة	مبــا	 املدعيــة	 الصفــة	يف	
وبــه	قنــع	املدعــى	عليــه	وكالــة	،	وقــررت	املدعيــة	االعتــراض	،	وجــرى	
تســليمه	نســخة	مــن	احلكــم	وإفهامــه	بــأن	لــه	احلــق	يف	االعتــراض	عليــه	
يومــا	،	وإال	ســقط	حقــه	يف	االعتــراض	،	واكتســب	 خــالل	ثالثــن	
احلكــم	القطعيــة	.	وأقفلــت	اجللســة	الســاعة		00	:	10.	وبــاهلل	التوفيــق،	
.	حــرر	يف	 آلــه	وصحبــه	وســلم	 نبينــا	محمــد	وعلــى	 وصلــى	اهلل	علــى	

1434/08/09هـــ	
العامــة	 القاضــي	يف	احملكمــة	 	... أنــا	 فلــدي	 وبعــد	 وحــده	 احلمــد	هلل	
ــوم	اخلميــس	املوافــق1435/01/11	هـــ	افتتحــت	 مبحافظــة	جــدة	ففــي	ي
محمكــة	 مــن	 املعاملــة	 عــادت	 قــد	 وفيهــا	 	8 	: 	45 الســاعة	 اجللســة	
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ــخ	1435/1/2	هـــ	 االســتئناف	بخطــاب	رئيســها	رقــم	34174581	وتاري
ومرفــق	بهــا	القــرار	رقــم	34387491	وتاريخ	1434/12/25هـ	ومضمونه	
مــا	يلــي	)	وبدراســة	احلكــم	وصــورة	ضبطــه	والالئحــة	االعتراضيــة	تقــرر	
	. إثباتــه	 باألكثريــة	املوافقــة	علــى	احلكــم	،	وحتــى	ال	يخفــى	جــرى	
وأقفلــت	اجللســة	الســاعة	55	:	8		وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	
نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1435/01/11	هـــ	
فقـــد	 ـ	 	: وبعــد	 	، اهلل	 رســول	 علــى	 والســالم	 والصــالة	 	، هلل	 احلمــد	
يف	 السادســة	 احلقوقيـــة	 الدائـــرة	 وأعضــاء	 رئيــس	 نحـــن	 مّنــا	 جـــرى	
محكمــة	االســتئناف	مبنطقــة	مكـــة	املكرمـــة	االطــالُع	علـــى	هــذا	
القاضــي	 الشــيخ/...............................	 فضيلــة	 مــن	 الصــادر	 احلكــم	
باحملكمــة	العامــة	مبحافظــة	جــدة	واملســجل	بعـــدد34293038	وتاريــخ	
	....................... ضــد	 	 	.................. دعــوى	 1434/8/9هـ،املتضمــن	
وصـــورة	ضبطـــه		 احلكــم	 باطنه،وبدراســـة	 دون	 مبــا	 فيـــه	 احملكــوم	
والالئحــة	االعتراضيــة	تقـــرر	باألكثريــة		املوافقـــة	علـــى	احلكــم،واهلل	
املوفــق.	وصلـــى	اهلل	علـــى	نبينــا	محمــد	وعلـــى	آلـــه	وصحبـــه	وســلم	.



262

:	3438657	تاريُخه:	1434/2/17هـ		 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	33557277

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
34281969	تاريخه:	1434/7/29هـ

إجــارة - إخــالء العقــار لعــدم التجديــد - اإلقــرار بعــدم القيــام بإخطــار 
مالــك العقــار بالتجديــد حســب شــروط العقــد - احلكــم بإخالء العن 

املؤجــرة  وتســليم عقــار ملالكــه كمــا اســتلمه .

القاعدة الفقهية » ال عذر ملن أقر«

ادعــى	املدعــى	وكالــة	بــأن	املدعــى	عليــه	اســتأجر	مــن	موكلــه	شــقة	يف	
ــال	ملــدة	 عمــارة	ميلكهــا	بأجــرة	ســنوية	قدرهــا	اربعــة	وعشــرون	ألــف	ري
ســنة	مــن	1430/7/1	هـــ	وحيــث	إن	املدعــى	عليــه	مياطــل	يف	الســداد	فقــد	
طلــب	املدعــى	وكالــة	الــزام	املدعــى	عليــه	باإلخالء	-	اجــاب	املدعى	عليه	
باملصادقــة	علــى	الدعــوى	وقــرر	انــه	مســتأجر	العقــار	مــن	تســع	ســنوات	
ولكــن	املدعــى	أخــذ	يرفــع	يف	األجــرة	ولــم	يعمــل	صيانــة	للعقــار	كمــا	ان	
العقــد	يتجــدد	تلقائيــا	ورفــض	املدعــى	عليــه	االخــالء	-	مت	اطــالع	حاكــم	
القضيــة	علــى	العقــد	-	مــن	ضمــن	شــروط	العقــد	ان	علــى	املســتأجر	
اخبــار	املؤجــر	بالتجديــد	قبــل	نهايــة	املــدة	القدميــة	بشــهر	-		قــرر	املدعــى	
عليــه	انــه	لــم	يخبــر	املدعــى	بالتجديــد	-	لألســباب	املرصــودة	يف	نــص	
القضيــة	وللقاعــدة	الفقهيــة	ال	عــذر	ملــن	اقــر	صــدر	احلكــم	علــى	املدعــى	
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عليــه	بإخــالء	الشــقة	وتســليمها	للمدعــى	كمــا	اســتلمها	-	قــرر	املدعــى	
عليــه	عــدم	القناعــة	-	صــدر	قــرار	محكمــة	االســتئناف	باملصادقــة	علــى	

احلكــم.

احلمــد	هلل	وحــده	والصــالة	والســالم	علــى	مــن	النبــي	بعــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	
القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	بالدمــام	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	
مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	بالدمــام	برقــم	33557277	وتاريــخ	
وتاريــخ	 	331635977 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 	 هـــ	 	1433/09/02
1433/09/02	هـــ		ففــي	يــوم	األحــد	1433/11/21	هـــ	افتتحــت	اجللســة	
الســاعة	العاشــرة	وفيهــا	حضــر	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	
رقــم	وكيــال	عــن	مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة	عــدل	الدمــام	
الثانيــة	برقــم	33206565	وتاريــخ	1433/8/3هـــ	والتــي	تخولــه	املرافعــة	
واملدافعــة	وادعــى	علــى	الغائــب	عــن	مجلــس	احلكــم	الــذي	تبلــغ	لشــخصه		
قائــال	يف	دعــواه	إن	الغائــب	عــن	مجلــس	احلكــم	اســتأجر	مــن	موكلــي	
شــقة	يف	عمارته	الواقعة	يف	حي	...	بأجرة	ســنوية	قدرها	أربعة	وعشــرين	
ألــف	ريــال	تبــدأ	بتاريــخ	1430/7/1هـــ	ملدة	ســنة	ومت	جتديد	العقد	بتاريخ	
1433/12/30هـ	وألن	املدعى	عليه	مياطل	يف	الســداد	وأخشــى	أن	مياطل	
يف	اإلخــالء	لــذا	أطلــب	إلزامــه	بإخــالء	الشــقة	بتاريــخ	1433/12/30هـــ	
اســتلمها	هــذه	دعــواي	،	فجــرى	االطــالع	 وتســليمها	ملوكلــي	كمــا	
ــة	العقــار	رقــم	4/1/128	يف	1421/7/6هـــ	الصــادر	 ــى	صــك	ملكي عل
مــن	كتابــة	العــدل	األولــى	بالدمــام	واملتضمــن	متلــك	باطنــه	للمدعــي	
أصالــة	فطلبــت	مــن	املدعــي	وكالــة	البينــة	علــى	ذلــك	،ويف	يــوم	الســبت	
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1434/02/16هـــ		حضــر	املدعــي	وكالــة	املدونــة	هويتــه	ووكالتــه	فيمــا	
ســبق	كمــا	حضــر		املدعــى	عليــه	مينــي	اجلنســية	مبوجــب	رخصــة	اإلقامــة	
...	وبســؤال	املدعــى	عليــه	عمــا	جــاء	يف	دعــوى	املدعــي	وكالــة	 رقــم	
ماذكــره	املدعــي	وكالــة	مــن	كونــي	مســتأجرا	للشــقة	املذكــورة	هــذا	
صحيــح	وبدايــة	اإليجــار	منــذ	تســع	ســنوات	تقريبــا	ولكــن	املدعــي	أخــذ	
يرفــع	األجــرة	ولــم	يعمــل	صيانــة	للشــقة	وأنــا	أرفــض	ذلــك	لعــدم	الصيانــة	
كمــا	أن	مــدة	العقــد	ســنة	تتجــدد	تلقائيــا	وأرفــض	إخــالء	الشــقة	ألننــي	
منــذ	مــدة	وأنــا	فيهــا	وقــد	عملــت	فيهــا	بعــض	اإلصالحــات	واإلضافــات	
علمــا	أن	العقــد	يتجــدد	بدايــة	كل	ســنة	هجريــة	هكــذا	أجــاب	فطلبــت	
مــن	الطرفــن	صــورة	العقــد	فابــرز	املدعــي	وكالــة	نســخة	كربونــه	
علــى	مطبوعــات	مكتــب	...	العقــاري	بتاريــخ	2009/7/4م	وفيــه	املؤجــر	
واملســتأجر	كمــا	ذكرهــا	الطرفــان	واألجــرة	واحــد	وعشــرون	الــف	
ريــال	تبــدأ	بتاريــخ	1430/7/1هـــ	ومــن	ضمــن	شــروطه	أن	علــى	املســتأجر	
أن	يخبــر	املؤجــر	قبــل	انتهــاء	املــدة	القدميــة	بشــهر	واحــد	فيمــا	إذا	كان	
يريــد	التجديــد	ويف	حــال	عــدم	رغبــة	املؤجــر	التجديــد	فعلــى	املســتأجر	أن	
يخلــي	املأجــور	يف	آخــر	يــوم	مــن	االتفاقيــة	إذا	لــم	يرغــب	املؤجــر	التجديــد.
مــن	 طلــب	 هــل	 فســألته	 عليــه	 صــادق	 عليــه	 املدعــى	 علــى	 وبعرضــه	
املدعــي	أصالــة	أو	وكيلــه	التجديــد	للســنة	اجلديــدة	التــي	تبــدأ	بتاريــخ	
1434/1/1هـــ	قــال	ال	ألن	األصــل	أن	العقــد	يتجــدد	تلقائيــا	فبنــاء	علــى	
ماتقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	وإلقــرار	املدعــى	عليــه	وألنــه	ال	عــذر	
ملــن	أقــر	وألن	الشــرط	واضــح	وصريــح	يف	أن	العقــد	يتجــدد	إذا	أخبــر	
املســتأجر	املؤجــر	بذلــك	وأقــر	املدعــى	عليــه	بأنــه	لــم	يقــم	بإخبــاره	لــذا	
فقــد	ثبــت	لــدي	اســتحقاق	املدعــي	ملــا	يدعيــه	وألزمــت	املدعــى	عليــه	
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بإخــالء	الشــقة	منــذ	تاريــخ	1433/12/30هـــ	وتســليمها	للمدعــي	كمــا	
اســتلمها	وبــه	حكمــت	وبعرضــه	عليهمــا	قنــع	املدعــي	وكالــة	ولــم	يقنــع	
اعتراضيــة	 الئحــة	 بتقــدمي	 مســتعدا	 االســتئناف	 وطلــب	 عليــه	 املدعــى	
فأجيــب	لطلبــه	وأفهــم	مبراجعــة	احملكمــة	يــوم	األربعــاء	1434/2/20هـــ	
الســتالم	نســخة	مــن	احلكــم	وتقــدمي	االعتــراض	عليــه	خــالل	ثالثــن	يومــا	
مــن	تاريــخ	حتديــد	موعــد	اســتالم	النســخة	وإذا	مضــت	املــدة	احملــددة	
االعتــراض	واكتســب	 يقــدم	شــيئا	ســقط	حقــه	يف	 ولــم	 لالعتــراض	
احلكــم	القطعيــة	وكانــت	ســاعة	احلكــم	احلاديــة	عشــرة	ة	والنصــف.		
وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	

وســلم	.	حــرر	يف		1434/02/16هـــ.
احلمــد	هلل	وحــده	والصــالة	والســالم	علــى	رســولنا	محمــد	وآلــه	وصحبــه	
يف	 األولــى	 احلقوقيــة	 الدائــرة	 قضــاة	 نحــن	 اطلعنــا	 فقــد	 	... بعــد	 أمــا	
مــن	 الــواردة	 املعاملــة	 علــى	 الشــرقية	 باملنطقــة	 االســتئناف	 محكمــة	
فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	مبدينــة	الدمــام	برقــم	331635977	
وتاريــخ	1434/6/12هـــ	واملقيــدة	لــدى	احملكمــة	برقــم	341518190	
وتاريــخ	1434/6/24هـــ	املرفــق	بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	فضيلــة	القاضي	
باحملكمة	الشــيخ/	...	املســجل	برقم	3438657	وتاريخ	1434/2/17هـ	
اخلــاص	بدعــوى/...	ضــد/	...)	ميانــي	اجلنســية	(	يف	قضيــة	حقوقيــة	وقــد	
تضمــن	الصــك	حكــم	فضيلتــه	مبــا	هــو	مــدون	ومفصــل	فيــه	وبدراســة	
الصــك	وصــورة	ضبطــه	والالئحــة	االعتراضيــة	وأوراق	املعاملــة	قّررنــا	
املصادقــة	علــى	احلكــم	،	مــع	تنبيــه	فضيلتــه	إلــى	ضــرورة	تعديــل	العبــارة	
يف	احلكــم	؛	ألن	احلكــم	باإلخــالء	بتاريــخ	مــاٍض	اليســوغ	واملتعــّن	إثبــات	
انتهــاء	العقــد	بتاريــخ	1433/12/30هـــ	ويكــون	احلكــم	باإلخــالء	فــورًا	
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بتاريــخ	جلســة	احلكــم	،	فعلــى	فضيلتــه	إجــراء	التعديل	قبــل	بعث	املعاملة	
للتنفيــذ	،	ولبيانــه	حــرر	يف	1434/7/29هـــ	،	واهلل	ولــي	التوفيــق.
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:	3441359	تاريُخه:	1434/2/19هـ		 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	:	33650298

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
34176756	تاريخه:	1434/4/2هـ

إجــارة - إخــالء العقــار املؤجــر لنهايــة مدتــه - البينــة علــى مــن ادعــى - 
جتديــد العقــد - األصــل عــدم متديــد عقــد اإليجــار - احلكــم بإخــالء 

العقــار املؤجــر .

1- قولــه صلــى اهلل عليــة وســلم » لــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى 
أنــاس دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 

املدعــى عليــه«
2- قولــه صلــى اهلل عليــة وســلم يف احلديــث املــروي يف صحيــح مســلم 

يف قصــة الكنــدى » ألــك بينــة. قــال ال.  قــال فلــك ميينــه«

ــه	العقــار	 ــة	اســتأجر	مــن	موكل ــه	أصال ــأن	املدعــى	علي ادعــى	املدعــى	ب
املوصــوف	يف	نــص	القضيــة	ملــدة	ســنة	بأجــرة	ســنوية	قدرهــا	مائــة	الــف	
ريــال	وقــد	قــام	املؤجــر	بإخبــار	املســتأجر	بعــدم	الرغبــة	يف	التجديــد	
ــذا	فــإن	املدعــى	 مبوجــب	خطــاب	اخطــار	رفــض	املســتأجر	اســتالمه	ول
يطالــب	الــزام	املدعــى	عليــه	باإلخــالء	-	اجــاب	املدعــى	عليــه	باملصادقــة	
ودفــع	ان	املؤجــر	قــد	مــدد	لــه	خمــس	ســنوات	يف	العقــد	وانكــر	املدعــى	
ذلــك	وليــس	لديــه	بينــة	-	طلــب	املدعــى	عليــة	ميــن	املدعــى	اصالــة	وحلــف	
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املدعــى	اصالــة	علــى	نفــى	التمديــد	-	بنــاء	علــى	االســباب	املرصــودة	يف	
نــص	القضيــة	ولقولــه	صلــى		اهلل	عليــه	وســلم	))	البينــه	علــى	املدعــي	
واليمــن	علــى	املدعــى	عليــه	((	صــدر	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	بإخــالء	
العقــار	واذا	لــم	يخــل	العقــار	فيفتــح	عنــوة	بواســطة	جلنــة	مشــكلة	حســب	
املتبــع	-	قــرر	املدعــى	القناعــة	وقــرر	املدعــى	عليــه	عــدم	القناعــة	.	صــدر	
قــرار	محكمــة	االســتئناف	مبكــة	املكرمــة	باملوافقــة	علــى	احلكــم	

باألكثريــة	.

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	القاضــي	باحملكمــة	العامــة	مبكــة	
برقــم	 الرئيــس	 فضيلــة	 مــن	 احملالــة	 املعاملــة	 علــى	 وبنــاء	 	 املكرمــة	
33650298	وتاريــخ	13/	1433/11	هـــ		املقيــدة	بهــذه	احملكمــة	برقــم	
332002893	وتاريــخ	13	/		11		/1433	هـــ	ففــي	يــوم	الثالثــاء		املوافــق	
1434/01/20هـــ	افتتحــت	اجللســة	يف	متــام	الســاعة	التاســعة	والنصــف	
كونــه	 حــال	 رقــم	 املدنــي	 بالســجل	 ســعودي	 حضــر	 وفيهــا	 صباحــًا	
وكيــال	مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة	العــدل	الثانيــة	مبكــة	
عــن	 	4991 اجللــد	 1432/10/20هـــ	 وتاريــخ	 	29455 رقــم	 املكرمــة	
ســعودي	بالســجل	املدنــي	رقــم	واملخــول	لــه	فيهــا	حــق	املرافعــة	واملدافعــة	
معــه	يف	 احلاضــر	 علــى	 وادعــى	 	 الــخ	 	... والصلــح	 واإلنــكار	 واإلقــرار	
مجلــس	احلكــم...	ســعودي	بالســجل	املدنــي	رقــم...	حــال	كونــه	وكيــاًل	
مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة	العــدل	الثانيــة	بغــرب	مكــة	رقــم	
33326001	وتاريــخ	1433/10/22هـــ	عــن	ســعودي	بالســجل	املدنــي	رقم	
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واملخــول	لــه	فيهــا	حــق	املرافعــة	واملدافعــة	واالقــرار	واالنــكار	وقبــول	
األحــكام	ونفيهــا	...الــخ	.		قائــاًل	يف	تقريــر	دعــواه	ضــده	:	إن	موكلــي	قد	
أجــر	املدعــى	عليــه	العقــار	اململــوك	لــه	والكائــن	باملســفلة	ملــدة	ســنة	تبــدأ	
مــن	1433/01/01هـــ	وتنتهــي	يف	1433/12/30هـــ	بأجرة	ســنوية	قدرها	
مائــة	ألــف	ريــال	تدفــع	علــى	دفعتــن	األولــى	يف	1433/01/01هـــ	والدفعة	
الثانيــة	يف	1433/09/20هـــ	وحيــث	إن	موكلــي	قــد	أخبــر	املدعــى	عليــه	
بعــدم	رغبتــه	يف	جتديــد	العقــد	لفتــرة	أخــرى	يف	1433/11/07هـــ		وذلــك	
أطلــب	 ؛	 لــذا	 ذلــك	 اســتالم	 ورفــض	 بذلــك	 إخطــار	 خطــاب	 مبوجــب	
الــزام	املدعــى	عليــه	بإخــالء	العقــار	إلنتهــاء	مــدة	ايجــاره	هــذه	دعــواي	
وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	وكالــة	أجــاب	بقولــه	:	مــا	ذكــره	
املدعــي	وكالــة	مــن	ناحيــة	اســتئجار	موكلــي	ومدتــه	وبدايتــه	ونهايــة	
وقــدر	األجــرة	فصحيــح	ابتــداًء	إال	أن	املدعــي	أصالــة	قــد	وعــد	موكلــي	
بتجديــد	العقــد	خلمــس	ســنوات	إذا	عمــل	إصالحــات	يف	العقــار	ليصبــح	
مطعمــًا	فوافــق	موكلــي	علــى	ذلــك	وقــام	بهــذه	االصالحــات	ومــن	ثــم	
فليــس	لــدى	موكلــي	اســتعداد	بإخــالء	العقــار	هكــذا	أجــاب	وبعــرض	
ذلــك	علــى	املدعــي	وكالــة	اجــاب	بــأن	ماذكــره	املدعــى	عليــه	وكالــة	
غيــر	صحيــح	والصحيــح	مــا	ذكرتــه	هكــذا	اجــاب	ثــم	أبــرز	املدعــي	
ــة	صــورة	عقــد	اإليجــار	الصــادر	مــن	مؤسســة	إشــراقة	العاصمــة	 وكال
واملــؤرخ	يف	1433/01/01هـــ	واملتضمــن	تأجيــر	املدعــي	 غيــر	مرقــوم	
للمدعــى	عليــه	العمــارة	والــدكان	الواقعــة	يف	...حــارة	...	مــدة	اإليجــار	
تبــدأ	مــن	1433/01/01هـــ	وتنتهــي	يف	1433/12/30هـــ	وبأجــرة	ســنوية	
مقدارهــا	مائــة	ألــف	ريــال	وبعــرض	صــورة	العقــد	علــى	املدعــى	عليــه	
قــال	:	إن	االتفــاق	الــذي	ذكرتــه	حصــل	مشــافهة	بــن	موكلــي	واملدعــي	



270

ســألت	 فقــد	 ذلــك	 وكالــة	 املدعــي	 أنكــر	 وحيــث	 	، الحقــا	 أصالــة	
املدعــى	عليــه	وكالــة	البينــة	فطلــب	مهلــة	للرجــوع	ملوكلــه	كمــا	طلبــت	
مــن	املدعــي	وكالــة	إحضــار	صــك	التملــك	فوعــد	بإحضــاره	يف	اجللســة	
القادمــة	ولذلــك	كلــه	رفعــت	اجللســة	ثــم	يف	هــذا	اليــوم		االثنــن	املوافــق	
1434/02/18هـــ	افتتحــت	اجللســة	يف	متــام	الســاعة	التاســعة	و	النصــف	
صباحــًا	وفيهــا	حضــر	املدعــي	وكالــة	املنــوه	عنــه	بعاليــه	كمــا	أحضــر	
املدعــي	أصالــة	ســعودي	بالســجل	املدنــي	رقــم	كمــا	حضــر	املدعــى	
عليــه	أصالــة	ســعودي	بالســجل	املدنــي	رقــم	وبســؤال	املدعــي	وكالــة	
عمــا	وعــد	بــه	يف	اجللســة	املاضيــة	مــن	إحضــار	صــك	التملــك	أبــرز	الصــك	
الصــادر	مــن	كتابــة	العــدل	األولــى	مبكــة	املكرمــة	برقــم	2/620/70	
يف	1430/06/28هـــ	وباالطــالع		عليــه	وجــد	أنــه	يتضمــن	متلــك	املدعــي	
الشــهيرة	 األرض	 علــى	 باحلكــر	 القائمــة	 األنقــاض	 لكامــل	 أصالــة	
بوقــف	...،	وبســؤال	املدعــى	عليــه	عمــا	وعــد	بــه	مــن	بينــة	أجــاب	بــأن	
الشــاهد	الــذي	لــدي	يشــهد	بالتفــاوض	مــع	املدعــي	وأطلــب	ميــن	املدعــي	
أصالــة	علــى	نفــي	دعــواي	بتمديــد	العقــد	خلمــس	ســنوات	وإذا	حلــف	
تنتهــي	دعــواي	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــي	أصالــة	أفــاد	بأنــه	مســتعد	
باحللــف	فجــرى	وعظــه	وتذكيــره	مغبــة	اليمــن	الفاجــرة	فكــرر	مســتعد	
ــب	 ــم	الغي ــه	إال	هــو	عال ــذي	ال	إل ــم	ال ــاًل	:	واهلل	العظي ــف	قائ ــف	وحل باحلل
والشــهادة	أنــي	لــم	أمــدد	عقــد	اإليجــار	مــع	املدعــى	عليــه	أو	أي	أحــد	مــن	
طرفــه	ألكثــر	مــن	ســنة	هكــذا	حلــف	فبنــاًء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	
واإلجابــة	وبعــد	اإلطــالع	علــى	أوراق	املعاملــة	مبــا	فيهــا	مــن	صــك	امللكيــة	
ــب	تكليــف	املدعــى	 ــة	قــد	طل وعقــد	اإليجــار	،	ومبــا	أن	املدعــي	وكال
عليــه	بإخــالء	العقــار	اململــوك	ملوكلــه	بالصــك	الصــادر	مــن	كتابــة	
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العــدل	األولــى	مبكــة	برقــم	2/620/70	يف	1430/06/28هـــ	النتهــاء	
ــى	 مــدة	إيجــاره	يف	1433/12/30هـــ	،	وحيــث	صــادق	املدعــى	عليــه	عل
اإليجــار	والعقــد	ودفــع	بــأن	املدعــي	قــد	وعــده	بتجديــد	العقــد	ملــدة	خمــس	
ســنوات	إذا	عمــل	إصالحــات	،	وقــد	قــام	بهــذه	اإلصالحــات	،	ومبــا	أن	
املدعــي	وكالــة	أنكــر	ذلــك	،	ومبــا	أن	املدعــى	عليــه	عجــز	عــن	إحضــار	
البينــة	علــى	جتديــد	العقــد	وطلــب	ميــن	املدعــي	علــى	نفــي	دعــواه	التمديــد	
،	وحيــث	إن	األصــل	عــدم	التمديــد	،	واملدعــى	عليــه	يدعــي	بخــالف	
األصــل	وهــو	مــن	يحمــل	عــبء	اإلثبــات	،	ومبــا	أن	املدعــي	بــذل	اليمــن	
كمــا	طلــب	منــه	،	ولقولــه	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	يف	احلديــث	املــروي	
يف	الصحيــح	:	))لــو	يعطــى	النــاس	بدعواهــم	الدعــى	أنــاس	دمــاء	رجــال	
وأموالهــم	،	ولكــن	البينــة	علــى	املدعــي	واليمــن	علــى	املدعــى	عليــه((	
ــه	وســلم	يف	احلديــث	املــروي	يف	صحيــح	مســلم	 ــى	اهلل	علي ــه	صل ،	ولقول
يف	قصــة	الكنــدي	))	ألــك	بينــه	قــال	ال	قــال	فلــك	ميينــه	(	،	ملــا	ســبق	
ــه	بإخــالء	العقــار	موضــع	الدعــوى		 فقــد	حكمــت	وألزمــت	املدعــى	علي
وتســليمه	للمدعــي	ويف	حالــة	امتناعــه	أو	تغيبــه	فيفتــح	عنــوة	بواســطة	
جلنــة	مشــكلة	مــن	احملكمــة	وشــعبة	تنفيــذ	األحــكام	احلقوقيــة	ويجلــى	
مــا	فيهــا	مــن	بضائــع	ويجــرد	مــا	فيهــا	مــن	منقــول	ويــودع	ببيــت	املــال	حلــن	
مطالبتــه	بــه	وبإعــالن	احلكــم	عليهمــا	قــرر	املدعــي	قناعتــه	باحلكــم	
واملدعــى	عليــه	عدمهــا	وطلــب	اســتئنافه	بالئحــة	اعتراضيــة	فأفهمتــه	
مبراجعــة	احملكمــة	يف	يــوم	االربعــاء	املوافــق	1434/02/20هـــ	الســتالم	
نســخة	مــن	صــك	احلكــم	وأفهمتــه	بــأن	مــدة	االعتــراض	ثالثــون	يومــا	
لــم	يتقــدم	 اعتبــارًا	مــن	التاريــخ	احملــدد	لتســليمه	صــورة	الصــك	وإذا	
بالئحــة	اعتراضيــة	خاللهــا	فــإن	حقــه	يف	االعتــراض	يســقط	ويكتســب	
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احلكــم	القطعيــة	وبــاهلل	التوفيــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	حــرر	يف	
1434/02/18هـــ	.

العامــة	 باحملكمــة	 القاضــي	 أنــا	 لــدي	 	: وبعــد	 وحــده	 هلل	 احلمــد	
مبكــة	املكرمــة	القائــم	بعمــل	الشــيخ	عليــه	ففــي	يــوم	األحــد	املوافــق	
مبكــة	 االســتئناف	 محكمــة	 مــن	 املعاملــة	 عــادت	 1434/04/21هـــ	
املكرمة	برقم	332002893	وتاريخ	1434/04/10هـ	واملقيدة	بأســاس	
هــذه	احملكمــة	برقــم	33/2002893	وتاريــخ	1434/04/16هـــ	املرفــق	
بهــا	القــرار	رقــم	34176756	وتاريــخ	1434/04/02هـــ		واملــدون	علــى	
ــرة	 ــة	مــن	الدائ ــى	احلكــم	باألكثري ظهــر	الصــك	املتضمــن	املوافقــة	عل
احلقوقيــة	الثالثــة	.	قاضــي	اســتئناف	توقيعــه	وختمــه	.	قاضــي	اســتئناف	
)لــي	وجهــة	نظــر(	توقيعــه	وختمــه	.	رئيــس	الدائــرة	توقيعــه	وختمــه	.	لــذا	
ــى	اهلل	 ــاهلل	التوفيــق	وصل ــى	ال	يخفــى	وب ــر	ذلــك	وإحلاقــه	حت جــرى	حتري
علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	حــرر	يف	1434/04/21هـــ	.
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	
ــلة	الشــيخ	القاضــي	باحملكمــة	العامــة	مبكــة	املكرمــة	املســجل	 فضيـ
مبلــغ	 يف	 دعــوى	 املتضمــن	 1434/2/19هــــ	 وتاريــخ	 	3441359 بعــدد	
مالــي	احملكــوم	فيــه	مبــا	دون	باطنــه.	وبــدراســـة	احلكــم	وصــورة	ضبطــه	
املــــوافقــــــــة	علــى	احلكــم	 باألكثريــة	 تقــــــــــرر	 االعتراضيــة	 والئحتــه	
وباهلل	تعالى	التوفيق	.		وصلـى	اهلل	علـى	نبيـنا	محمـد	وعلـى	آلـه	وصحبـه	

وســـلم	،،
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:	3445113	تاريُخه:	1434/2/24هـ	:	 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	3417914

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
34211938	تاريخه:	1434/5/13هـ

إجــارة - إخــالء العــن وعــدم التجديــد - توافــر شــرط عــدم زيــادة األجرة 
عنــد التجديــد - انتهــاء املــدة للعقــد - احلكــم بإخــالء العقار 

1- قول النبي صلى اهلل عليه وسلم »املسلمون على شروطهم«
2- األصل يف الشروط الصحة ولزوم الوفاء بها .

ادعــى	املدعــى	بأنــه	أجــر	للمدعــى	عليــه	شــقة	ملــدة	ســنتن	ونصــف	وقــد	
انتهــت	مــدة	اإليجــار	وقــد	اخبــر	املدعــى	عليــه	بزيــادة	األجــرة	ولكــن	
املدعــى	عليــه	رفــض	الزيــادة	وطلــب	املدعــى	إلــزام	املدعــى	عليــه	بإخــالء	
ــان	مــا	ذكــره	املدعــى	صحيــح	ولكــن	 ــة	ب الشــقة	-	أجــاب	املدعــى	علي
يوجــد	شــرط	يف	العقــد	وهــو	أنــه	يف	حالــة	التجديــد	فإنــه	ال	زيــادة	يف	
يرفــض	 ولكنــه	 الشــرط	 علــى	 باملصادقــة	 املدعــى	 أجــاب	 	- األجــرة	
التجديــد	ويطلــب	اإلخــالء	-	نظــرا	ألن	املدعــى	يطالــب	باإلخــالء	وليــس	
جتديــد	العقــد	فقــد	صــدر	احلكــم	بالــزام	املدعــى	عليــه	بإخــالء	الشــقة	-	

صــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف	.
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احلمــد	هلل	وحــده	والصــالة	والســالم	اهلل	علــى	مــن	ال	نبــي	بعــده	وبعــد	
فلــدي	أنــا...	املــالزم	القضائــي	لــدي	الشــيخ..		القاضــي	يف	احملكمــة	
العامــة	باملدينــة	املنــورة		واملعمــد	مــن	فضيلتــه	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	
لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	باملدينــة	املنورة	برقــم	3417914	
وتاريــخ	1434/01/11	هـــ		املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	3484010	وتاريــخ	
1434/01/11	هـــ	وفيهــا	حضــر	املدعــي	..		ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	
...	وادعــى	علــى	احلاضــر	معــه	ســعودي	اجلنســية	 الســجل	املدنــي	رقــم	
مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم		قائــال:	إننــي	اســتأجرت	عمــارة	كاملــة	
تقــع	يف	...	مــن	...مبوجــب	عقــد	اإليجــار	املرفــق	باملعاملــة	وقــد	اســتثمرت	
هــذه	العمــارة	فقمــت	بتأجيرهــا	ومــن	ضمــن	املســتأجرين	هــذا	احلاضــر	
معــي	أجرتــه	الشــقة	رقــم	)3(	بأجــرة	قدرهــا	تســعة	وخمســون	ألــف	ريــال	
ــخ	 ــخ	1431/7/8هـــ		وتنتهــي	بتاري ــدأ	مــن	تاري ملــدة	ســنتن	ونصــف	،	تب
1434/1/8هـــ		مبوجــب	عقــد	اإليجــار	املرفــق	باملعاملــة	وأبــرز	العقــد	
وأخبرنــا	جميــع	 ارتفعــت	 قــد	 واإليجــارات	 اإلجــارة	 مــدة	 انتهــت	 وقــد	
املســتأجرين	بالزيــادة	ولكــن	املدعــى	عليــه	رفــض	الزيــادة	فــاآلن	أطلــب	
منــه	إخــالء	الشــقة	حــاال	هــذه	دعــواي	وبعــرض	الدعــوى	علــى	املدعــى	
عليــه	أجــاب	بقولــه	مــا	ذكــره	املدعــي	صحيــح	ولكننــي	يف	عقــد	اإلجــار	
أضفــت	شــرطا	وهــو	يف	حالــة	جتديــد	العقــد	بــن	الطرفــن	عــدم	زيــادة	
اإليجــار	هــذه	إجابتــي	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــي	أجــاب	بقولــه	ما	ذكره	
صحيــح	ولكــن	ال	أريــد	جتديــد	العقــد	معــه	واطلــب	منــه	اإلخــالء	وليــس	
جتديــد	العقــد	هــذه	إجابتــي	وبعرضــه	علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	توجــد	
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جتديــدات	قمــت	بهــا	يف	الشــقة	وكذلــك	فــك	وتركيــب	األثــاث	وغيرهــا	
وأبــرز	ورقــة	طلــب	إرفاقهــا	جــرى	االطــالع	عليهــا	ولــم	أجــد	فيهــا	مــا	يؤثــر	
علــى	الدعــوى	فأرفقتهــا	باملعاملــة	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــي	أجــاب	
بقولــه	ال	عالقــة	للمؤجــر	بالتحســينات	ونقــل	األثــاث	مالــم	ينــص	علــى	
ذلــك	بالعقــد	وجــرى	ســؤال	املدعــي	هــل	يوجــد	اتفــاق	حصــل	خــارج	العقــد	
بشــأن	التمديــد	يف	عقــد	اإلجــارة	فأجــاب	بقولــه	لــم	يحصــل	أي	اتفــاق	
غيــر	العقــد	هكــذا	أجــاب	فبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	واإلجابــة	
ولطلــب	املدعــي	إخــالء	العــن	املؤجــرة	ولدفــع	املدعــى	عليــه	بأنــه	يوجــد	
يف	عقــد	اإلجــارة	شــرط	عــدم	الزيــادة	يف	األجــرة	حــال	جتديــد	العقــد	
وجلــواب	املدعــي	بأنــه	يطلــب	اإلخــالء	وليــس	جتديــد	العقــد	وألن	األصــل	
يف	الشــروط	الصحــة	ولــزوم	الوفــاء	بهــا	مــا	تخالــف	الشــريعة	وحلديــث	
النبــي	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	))	املســلمون	علــى	شــروطهم	((	رواه	أبــو	
داود	وأحمــد	والــدار	قطنــي	لذلــك	كلــه	فقــد	حكمــت	علــى	املدعــى	
عليــه	بإخــالء	الشــقة	املوصوفــة	بعاليــه	وبعــرض	احلكــم	علــى	املدعــي	
قــرر	القناعــة	وبعــرض	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	قــرر	عــدم	القناعــة	
وأفهمــت	املدعــى	عليــه	باحلضــور	غــدا	الســتالم	نســخة	من	احلكــم	لتقدمي	
اعتراضــه	وأن	لــه	مــدة	ثالثــن	يومــا	إن	لــم	يتقــدم	بالئحــة	اعتراضيــة	
ســقط	حقــه	يف	االســتئناف	واكتســب	احلكــم	القطعيــة	وبــاهلل	التوفيــق	
،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.		حــرر	يف		

1434/02/24هـــ
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	باملدينــة	
املنــورة	فقــد	وردت	املعاملــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	بقرارهــا	رقــم	
34211938	يف	1434/5/13هـــ		الصــادر	مــن	الدائــرة	احلقوقيــة	األولــى		
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ــة	 ــه	بدراســة	احلكــم	وصــورة	ضبطــه	والالئحــة	االعتراضي املتضمــن	أن
تقــررت	املوافقــة	علــى	احلكــم		.	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	

محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/06/04	هـــ
احلمــد	هلل	وحــده	والصــالة	والســالم	علــى	مــن	ال	نبــي	بعــده	،	وبعــد	:	
األولــى	 احلقوقيــة	 بالدائــرة	 االســتئناف	 قضــاة	 نحــن	 منــا	 جــرى	 فقــد	
مبحكمــة	االســتئناف	مبنطقــة	مكــة	املكرمــة	االطــالع	علــى	احلكــم	
الصــادر	مــن	فضيلــة	الشــيخ	املــالزم	القضائــي	لــدى	الشــيخ	القاضــي	
باحملكمــة	العامــة	باملدينــة	املنــورة	واملســجل	بعــدد	3445113	وتاريــخ	
1434/2/24هــــ	واملتضمــن	دعــوى/...	ضــد/...	واحملكــوم	فيــه	مبــا	دون	

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

آلــه	وصحبــه	وســلم	.
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:	3449949	تاريُخه:	1434/2/27هـ		 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	32194894

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
34284867	تاريخه:	1434/8/1هـ

إجــارة - إخــالء عقــار - ادعــاء صوريــة عقــد اإليجــار - عــدم اعتبار دعوى 
صوريــة العقــد - األصــل التخليــة بــن املالــك وملكــه وعــدم احليلولــة 
بينهمــا - احلكــم بإخــالء العــن وتســليم العقــار بعــد تصفيــة فاتورتــي 

املــاء والكهربــاء .

قوله تعالي »يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود«

ادعــى	املدعيــان	وكالــة	ضــد	املدعــى	عليــه	وكالــة	وتتضمــن	دعواهمــا	
ــة	فندقــا	يف	مكــة	 ــه	اصال ــى	املدعــى	علي ان	موكلتهمــا	قــد	اجــرت	عل
املكرمــة	بأجــرة	ســنوية	ذكــر	قدرهــا	ملــدة	عــام	كامــل	وال	يتجــدد	
العقــد	إال	بعقــد	جديــد	وقــرر	ان	مــدة	العقــد	انتهــت	ولــم	يتــم	جتديــد	
العقــد	وقــد	مت	إخطــار	املدعــى	عليــه	بإخــالء	الفنــدق	ورفــض	ذلــك	وطلــب	
املدعيــان	وكالــة	إخــالء	العــن	املؤجــرة	وتســليمها	كمــا	اســتلمها	ودفــع	
اتعــاب	احملامــي	والتعويــض	عــن	أي	اضــرار		يف	الفنــدق	-		أجــاب	املدعــى	
عليــه	وكالــة	بــأن	موكلــه	قــد	اســتأجر	الفنــدق	موطــن	الدعــوى	ولكــن	
مت	ذلــك	بالعقــد	مــع	شــخص	اخــر	غيــر	املدعيــة	وطلــب	املدعــى	عليــة	
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وكالــة	صــرف	النظــر	عــن	الدعــوى	النعــدام	صفــة	املدعيــة	يف	العقــد	-	
أجــاب	املدعيــان	بالوكالــة	بــان	موكلتهمــا	هــي	مالكــة	منفعــة	الفنــدق	
ولهــا	أحقيــة	إبــرام	عقــود	التأجيــر	مــع	الغيــر	كمــا	أجابــا	أن	موكلتهمــا	
ســبق	أن	أجــرت	الفنــدق	علــى	شــخص	آخــر	مثــل	املدعــى	عليــه	ثــم	أجرتــه	
علــى	املدعــى	عليــه	ثــم	جــددت	العقــد	معــه	مــرة	أخــري	حســب	رغبتــه	
مبوجــب	عقــد	وســند	تســليم	-	طلــب	ناظــر	القضيــة	مــن	املدعــى	وكالــة	
البينــة	علــى	دعــواه	فابــرز	عقــد	إيجــار	مبــرم	مــع	املدعيــة	أصالــة	وميثلهــا	
يف	العقــد	وكيلهــا	الشــرعي	وبــن		املدعــى	عليــه	ويتضمــن	العقــد	تأجيــر	
الفنــدق	موطــن	الدعــوى	علــى	املدعــى	عليــه	ومشــار	يف	العقــد	إلــى	بنــود	
ــى	العقــد	-	 ــه	وقــع	الطرفــان	عل ــى	أن ــة	ومشــار	إل ــة	يف	نــص	القضي مدون
قــرر	املدعــى	وكالــة	انــه	ليــس	لديــه	بينــة	ســوي	مــا	قــدم	-	جــرى	عــرض	
العقــد	علــى	املدعــى	عليــه	وكالــة	فأجــاب	بــأن	العقــد	مــع	املدعيــة	عقــد	
صــوري	ألجــل	إكمــال	اإلجــراءات	اخلاصــة	بلجنــة	املســاكن	واحلــج	وقــرر	
أن	الصحيــح	أن	هنــاك	عقــد	تشــغيل	بــن	موكلــه	وبــن	شــخص	آخــر	
بخصــوص	الفنــدق	موطــن	الدعــوى	وقــد	أبــرز	املدعــى	عليــه	وكالــة	
هــذا	العقــد	ومت	اطــالع	ناظــر	القضيــة	عليــه	ومت	رصــده	يف	القضيــة	-	
وجــد	ناظــر	القضيــة	مــن	ضمــن	طيــات	املعاملــة	عقــدا	يتضمــن	اســتئجار	
ــة	للفنــدق	موطــن	الدعــوى	مــن	ناظــر	الوقــف	ومت	عرضــه	 املدعيــة	أصال
علــى	املدعــى	عليــه		وكالــة	فقــال	إنــه	ال	علــم	لــه	بهــذا	العقــد-	قــرر	
ناظــر	القضيــة	أنــه	بنــاء	علــى	الدعــوى	واإلجابــة	ولعــدم	طعــن	املدعــى	
عليــه	وكالــة	يف	عقــد	اســتئجار	املدعيــة	للفنــدق		ألن	للعقــد	آثــار	وهــي	
النفــاذ	وااللتــزام	واللــزوم،	وحيــث	إن	دفــع	املدعــى	عليــه	وكالــة	بصوريــة	
العقــد	ال	محــل	لــه	ملــا	جــاء	يف	أســباب	احلكــم	-	فقــد	صــدر	احلكــم	
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علــى	املدعــى	عليــه	بــأن	يخلــى	العــن	محــل	الدعــوى	وتســليمها	للمدعيــة	
كمــا	اســتلمها	بعــد	تصفيــة	فاتورتــي	الكهربــاء	واملــاء	-	قــرر	املدعــى	
عليــه	وكالــة	عــدم	القناعــة	-	صــدر	قــرار	محكمــة	االســتئناف	مبكــة	

املكرمــة	باملصادقــة	علــى	احلكــم	.

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	مبكــة	
املكرمــة	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	
ــخ	1432/05/26	هـــ	 العامــة	مبكــة	املكرمــة	برقــم	32194894	وتاري
املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	32608612	وتاريــخ	1432/05/26	هـــ	املتعلقة	
بدعــوى	ضــد	ففــي	هــذا	اليــوم	الثالثــاء	1432/11/20هـ	أفتتحت	اجللســة	
الســاعة	00	:	01		وفيهــا	حضــر	وكيــل	املدعيــة	املدعــو	بالســجل	املدنــي	
رقــم		بوكالتــه	عــن	املدعيــة	مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة	
عــدل	عرقــة	رقــم	1/18	يف	1427/11/8هـــ	املتضمــن	املخاصمــة	وســماع	
الدعــاوي	وإقامــة	البينــة	والدفــع	وقبــول	احلكــم	واالعتــراض	عليــه	الــخ	
وحضــر	وكيــل	املدعيــة	املدعــو	بالســجل	املدنــي		مبوجــب	الوكالــة	
يف	 	3076 رقــم	 جــدة	 بجنــوب	 الثانيــة	 العــدل	 كتابــة	 مــن	 الصــادرة	
1430/1/27هـــ	املتضمــن	املداعــاة	واملخاصمــة	وســماع	الدعــاوي	والــرد	
الــخ	 البينــة	والدفــع	وقبــول	احلكــم	واالعتــراض	عليــه	 عليهــا	وإقامــة	
وحضــر	حلضورهمــا	وكيــل	املدعــى	عليــه	املدعــو	بالســجل	املدنــي	رقــم		
بوكالتــه	عــن	املدعــى	عليــه	مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة	
عــدل	الثانيــة	باجلمــوم	رقــم	2219	يف	1432/10/28هـــ	املتضمــن	املرافعــة	
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واملدافعــة	واملطالبــة	بكافــة	احلقــوق	وإحضــار	البينــة	والشــهود	واالقــرار	
االجــراءات	 كافــة	 وانهــاء	 والتســليم	 وإســتالم	 والصلــح	 واإلنــكار	
والتوقيــع	الــخ	ثــم	ســألت	املدعيــان	وكالــة	عــن	دعواهمــا	فأبــرز	املدعــي	
ــي	:	صاحــب	 ــه	دعــواه	ويتضمــن	اآلت ــده	محــررا	ذكــر	بأن ــة	مــن	ي وكال
وموضــوع	 املدعــو	 عليــه	 املدعــى	 ضــد	 هــذه	 دعــواي	 أقــدم	 الفضيلــة	
ــي	 ــه	اســتأجر	مــن	موكلت ــي	:	إن	املدعــى	علي ــل	مــا	يل الدعــوى	بالتفصي
الفنــدق	الكائــن	مبكــة	املكرمــة	شــارع	...		املســمى	بفنــدق	...		وذلــك	
بقيمــة	إيجاريــة	ســنوية	قدرهــا	)1300000(	مليــون	وثالثمائــة	ألــف	ريــال	
وذلــك	ملــدة	عــام	كامــل	يبــدأ	مــن	تاريــخ	1431/1/3هـــ	هجــري	وينتهــي	
بتاريــخ	1431/12/30هـــ	هجــري	و	ال	يتجــدد	العقــد	إال	بعقــد	جديــد	
آخــر	و	حيــث	أن	مــدة	العقــد	انتهــت	ولــم	يتــم	جتديــد	العقــد	ملــدة	أخــرى	
فــإن	موكلتــي	قامــت	بإخطــار	املدعــى	عليــه	بإخــالء	الفنــدق	املذكــور	
ــه	يرفــض	 ــة	مبوجــب	العقــد	إال	أن	املدعــى	علي النتهــاء	العالقــة	اإليجاري
تســليم	الفنــدق	املذكــور	وحيــث	إن	عقــد	اإليجــار		املبــرم	بــن	موكلــي	
وبــن	املدعــى	عليــه	ينــص	صراحــة	علــى	أن	ملوكلتــي	احلــق	يف	اســتالم	
املبنــى	وحيازتــه	بتاريــخ	1432/1/1هـــ	دون	الرجــوع	إلــى	الطــرف	الثانــي	
و	دون	موافقتــه	وعلــى	ذلــك	فــإن	املدعــى	عليــه	مياطــل	يف	تســليم	موكلتــي	
الفنــدق	املذكــور	ومســتنداتي	وبياناتــي	مــا	يلــي	:	عقــد	اإليجــار		املبــرم	
بــن	موكلتــي	وبــن	املدعــى	عليــه	وأطلــب	مــا	يلــي:	أوال	إخــالء	العــن	
احلــادي	 البنــد	 ومبوجــب	 اجلــرد	 حســب	 منــا	 اســتلمه	 وتســليمه	كمــا	
عشــر	يف	العقــد	حــال	خــروج	احلجــاج	بعــد	أداء	فريضــة	احلــج	فــورا	دون	
ــا	أمــام	فضيلتكــم	 ــة	وعــدم	تســليمه	للغيــر	والتعهــد	بذلــك	خطي مماطل
احملامــي	 أتعــاب	 دفــع	 	: ثانيــا	 احلجــة	 إلبــرام	 بالصــك	 ذلــك	 وتســجيل	
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ــا	عــن	أي	أضــرار	إن	وجــدت	ال	قــدر	اهلل	يف	 ــال	وتعويضن ســتون	الــف	ري
ــده	 ــرز	مــن	ي ــة	أب ــه	وكال ــى	املدعــى	علي الفنــدق	أ.هـــ.	و	بعــرض	ذلــك	عل
محــررا	قــرر	بأنــه	جوابــه	عــن	الدعــوي	و	باإلطــالع	عليــه	وجدتــه	يتضمــن	
اآلتــي:	ملــا	تقدمــت	املدعيــة	يف	الئحــة	دعواهــا	باملطالبــة	بإخــالء	فنــدق	...		
واملطالبــة	بأجــرة	املثــل	لعــام	1432هـــ	قامــت	بتقــدمي	مســتند	عبــارة	عــن	
عقــد	ايجــار		زعمــت	أنــه	بينهــا	وبــن	موكلــي	،	وحيــث	أنــه	قــد	اســتلمنا	
الئحــة	الدعــوى	بالفاكــس	دون	ارفــاق	املســتند	وقــد	طلبنــا	مــن	وكيــل	
املدعيــة	واحلاضــر	يف	جلســة	1432/10/30هـــ	املدعــو	مــرارًا	وتكــرارًا	
عبــر	الهاتــف	بإرســال	املســتند	عبــر	الفاكــس	أو	تســليمه	إيانــا	شــخصيًا	
إال	أنــه	رفــض	ذلــك	معلــاًل	أن	)املستشــار	مؤمتــن(	وبرفضــه	تســليمي	إيــاه	
رغــم	تنبيهكــم	عليــه	بضــرورة	إعطائــي	نســخة	منــه	وذلــك	رغبتــًا	منــه	يف	
إطالــة	أمــد	النــزاع	وإحلــاق	الضــرر	مبوكلــي	بإثــارة	اإلشــاعات	املغرضــة	
ــة	وتشــويه	ســمعته	يف	الســوق	لصــد	 ــه	منازعــات	قضائي ــأن	العقــار	علي ب
ــه	الســوقية(	وبذلــك	ســنورد	الــرد	 النــاس	عــن	اســتئجاره	)لكســر	قيمت
علــى	الئحــة	الدعــوى	مبــا	يلــي:	أواًل:	نقــدم	لفضيلتكــم	صــورة	مــن	عقــد	
التشــغيل	لعــام	1431هـــ	للعقــار	املذكــور	يف	هــذه	الدعــوى	)فنــدق	...	(
واملبــرم	بــن	الطــرف	األول	والطــرف	الثانــي	ملــدة	عــام	كامــل	والــذي	
1431/12/30هـــ	 بتاريــخ	 وينتهــي	 1431/01/01هـــ	 تاريــخ	 مــن	 يبــدأ	
ويظهــر	فيــه	لفضيلتكــم	أن	املدعيــة	ليــس	لهــا	أي	صفــة	يف	العقــد	املرفــق	
)مســتند	رقــم	)01((.	ثانيــًا:	نقــدم	لفضيلتكــم	صــورة	مــن	عقــد	التنــازل	
املبــرم	 الثانــي	 والطــرف	 	... األول	مؤسســة	 الطــرف	 بــن	 الفنــدق	 عــن	
بتاريــخ	1431/10/09هـــ	والــذي	يبــدأ	اســتثماره	مــن	1432/01/01هـــ	
وينتهــي	بتاريــخ	1440/12/30هـــ	واملذكــور	يف	البنــد	الرابــع	مــن	هــذا	
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العقــد	:	يحــق	للطــرف	الثانــي	بيــع	اســتثمار	الفنــدق	يف	أي	وقــت	يشــاء(	
مرفــق	)مســتند	رقــم	)02((.	ثالثــًا:	نقــدم	لفضيلتكــم	صــورة	مــن	عقــد	
إيجــار	الفنــدق	)فنــدق	...	(	لعــام	1432هـــ	واملبــرم	بــن	الطــرف	األول	
)املالــك	اجلديــد	لعقــد	اســتثمار	فنــدق	...	(	والطــرف	الثانــي	ملــدة	عــام	
بتاريــخ	 وينتهــي	 1432/01/01هـــ	 مــن	 يبــدأ	 والــذي	 كامــل	
1432/12/30هـــ	ويظهــر	فيــه	لفضيلتكــم	أن	املدعيــة	ليــس	لهــا	أي	
صفــة	يف	العقــد	املرفــق	)مســتند	رقــم	)03((	.	لــذا	نطلــب	مــن	فضيلتكــم	
الدعــوى.	 الدعــوى	النعــدام	صفــة	املدعيــة	يف	 النظــر	عــن	 :1-صــرف	
2-إلــزام	املدعيــة	بالتعهــد	بعــدم	رفــع	أي	دعــوى	تخــص	العقــار	املذكــور	
أتعــاب	احملامــاة	والبالــغ	 إلــزام	املدعيــة	دفــع	 لــه.	3-	 التعــرض	 وعــدم	
قدرهــا	)80.000ريــال(	ثمانــون	ألــف	ريــال	فقــط	وبعــرض	ذلــك	علــى	
املدعيــن	وكالــة	طلبــا	نســخة	مــن	ذلــك	لإلجابــة	عليــه	ويف	يــوم	الســبت	
1433/1/29هـــ	افتتحــت	اجللســة	وفيهــا	حضــر	املتداعــون	بالوكالــة	ثــم	
ســألت	املدعيــان	وكالــة	عــن	جوابهــم	الــذي	اســتمهلوا	ألجلــه	يف	جلســة	
هــذا	اليــوم	فأجابــوا	قائلــن	صاحــب	الفضيلــة	إن	زميلــي	وكيــل	املدعــي	
عليــه	قــال	أن	موكلتــي	تزعــم	أن	بينهــا	وبــن	املدعــي	عليــه	عقــد	فأقــول	
وبحمــد	اهلل	إن	موكلتــي	ليســت	بحاجــة	إلــي	أن	تزعــم	ألن	موكلتــي	
لديهــا	املســتندات	والبراهــن	التــي	تخولهــا	التأجيــر	منــذ	أربعــة	ســنوات	
وهــي	التــي	متلــك	املنفعــة	ولهــا	األحقيــة	يف	إبــرام	عقــود	التأجيــر	حاليــا	
ومســتقبال	،	صاحــب	الفضيلــة	قامــت	موكلتــي	بتشــغيل	الفنــدق	يف	
الســنة	األولــى	عــام	1428هـــ	ويف	عــام	1429هـ	قامــت	موكلتي	بتأجيرها	
للشــيخ	مبوجــب	عقــد	وســند	التســليم	وتنــازل	التصريــح	مســتند	رقــم)1(
إلــى	 1430/1/1هـــ	 مــن	 عليــه	 للمدعــي	 بتأجيرهــا	 قامــت	 ثــم	
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1430/12/30هـــ	مبوجــب	عقــد	وســند	التســليم	حســب	اجلــرد	وشــيك	
ــد	الرابــع	يف	العقــد	الــذي	بينهمــا	 ــغ	مســتند	رقــم)2(	ومبوجــب	البن باملبل
قامــت	موكلتــي	للمدعــي	عليــه	بتجديــد	العقــد	لــه	حســب	رغبتــه	بتاريــخ	
1431/1/3هـــ	إلــى	1431/12/30هـــ	مســتند	رقــم)3(		صاحــب	الفضيلة	
إن	موكلتــي	متلــك	املنفعــة	وأحقيــة	إبــرام	عقــود	التأجيــر	مبوجــب	العقــد	
الــذي	لديهــا	واملبــرم		بــن	الطرفــن	األول	والطــرف	الثانــي	الــذي	يبــدأ	يف	
يف	 االســتثمار	 مــن	 الباقيــة	 الفتــرة	 بانتهــاء	 وينتهــي	 1428/1/1هـــ	
رقــم)4(.	 مســتند	 التجاريــة	 الغرفــة	 مــن	 واملصــدق	 	 1440/12/30هـــ	
ــة	أقــول	وبــكل	أســف	إن	املدعــي	عليــه	هــو	مــن	يزعــم	 صاحــب	الفضيل
ــا	حقــوق	الضعفــاء	وال	 ــه	مغتصب ــراوغ	ويتآمــر	ويخــادع	لكون ومياطــل	وي
وإثــارة	 النــزاع	 إطالــة	 يريــد	 مــن	 وهــو	 صفــة	 لــه	 وليــس	 املنفعــة	 ميلــك	
اإلشــاعات	بإبــرازه	عقــود	باطلــة	ليــس	لهــا	صفــة	البتــه	وبنيــت	هــذه	العقود	
علــى	تصــرف	باطــل	وخــداع	وطــرق	ملتويــة	وغــرر	وتواطــأ	لتحريــض	
املدعــي	عليــه	لعــدم	اخلــروج	وتســليم	املبنــى	لكــون	هــذه	العقــود	كانــت	
مدبــرة	وموقعــة	قبــل	شــهرين	مــن	انتهــاء	عقــد	موكلتــي	واســتالمها	
الفنــدق	،	ولســماع	موكلتــي	هــذه	األمــور	التــي	جــرت	خلــف	الســتار	مــن	
ــدق	 ــازة	الفن ــاض	والوقــوف	حلي غــرر	وتواطــؤ	اضطــرت	املجــيء	مــن	الري
مبوجــب	البنــد	الرابــع	يف	العقــد		بتاريــخ	1432/3/1هـــ	وهــي	حاملــة	
وتســترد	حقوقهــا	وحقــوق	 الثامــن	لكــي	حتمــي	 جنينهــا	يف	شــهرها	
األيتــام	واألرامــل	مــن	املغتصبــن	اجلبابــرة	مــن	ذوي	النفــوذ	الواســعة	وبعــد	
أنهــا	 إال	 وهــي	يف	حيازتهــا	 الفنــدق	 بلياليهــا	يف	 أيــام	 ثالثــة	 مكوثهــا	
ــي	تدهــورت	بســبب	الضغوطــات	 ــة	الت ــا	الصحي اضطــرت	اخلــروج	حلالته
التــي	حتملتهــا	مــن	ذوي	النفــوذ	مبكــة	وتوجهــت	إلــى	املستشــفى	لســوء	
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حالتهــا	وانتهــزوا	الفرصــة	اجلبابــرة	فرصــة	مغادرتهــا	واســتعملوا	نفوذهــم	
وجميــع	أســاليبهم	الغيــر	ال	أخالقيــة	ودخلوا	الفنــدق	بجبابرتهم	ونفوذهم	
ورفضــوا	تســليمها	العــن	ومــا	ملوكلتــي	حيلــة	إال	إن	اضطــرت		برفــع	
مســتند)5((.	 تقريبــا	 ســنة	 منــذ	 	 عليــه	 املدعــي	 علــى	 اإلخــالء	 قضيــة	
ــل	 ــي	حفظــه	اهلل	وكي ــه	زميل ــى	مــا	قال ــة	عل ــي	ياصاحــب	الفضيل وجواب
املدعــي	عليــه	بأنــي	لــم	أعطــه	املســتند	ســامحني	وســامحه	اهلل	هــو	أنــي	
نفــذت	مــا	أمــرت	بــه	مــن	فضيلتكــم	باحلــرف	الواحــد	ولــم	أجتــرأ	أن	أزيــد	
ــه	الالئحــة	محــررة	فقــط	 ــي	بإعطائ ــه	حيــث	أن	فضيلتكــم	أمرمتون علي
فأعطيتــه	ولــم	أتوقــع	منــه	أن	يطلــب	منــي	صــورة	مــن	املســتند	ألن	أغلــب	
الظــن	واملتوقــع	أن	موكلــه	قــد	زوده	بالعقــود	وبصــره	علــى	جميــع	احلقائــق	
كأبســط	األمــور	عقــد	االيجــار	ة	،	وأمــا	قــول	زميلــي	جــزاه	ربــي	خيــر	
اجلــزاء	أن	موكلتــي	تريــد	إطالــة	أمــد	النــزاع	وإحلــاق	الضــرر	فهــذا	قــول	
يف	غيــر	محلــه	ألنــه	ال	ميكــن	ألي	عاقــل	أو	جاهــل	أن	يحــدد	مــن	هــو	
تطالــب	 التــي	 	)......( املدعيــة	 موكلتــي	 النــزاع	 إطالــة	 مــن	 املســتفيد	
وتتضــرر	وترجــوا	وتســتغيث	بالقضــاء	بطلــب	اإلخــالء	منــذ	ســنة	تقريبــا	
ولهــا	أحقيــة	احليــازة	بتاريــخ	1431/1/3هـــ		أم	املدعــي	عليــه	)......(	الــذي	
يتمتــع	ويلهــو	باغتصــاب	العــن	طيلــة	هــذه	الفتــرة	وال	يبالــي	مــا	تســبب	بــه	
مــن	ضــرر	بإطالــة	هــذا	النــزاع	بإبــرازه	عقــود	باطلــة	ال	صفــة	لهــا	البتــة	.	
وأمــا	مــا	قالــه	زميلــي	الكــرمي	أيضــا	أن	إثــارة	اإلشــاعة	يكســر	قيمتــه	
الســوقية	أعتقــد	أن	هــذا	القــول	ال	يصــدر	عــن	فهيــم	أو	لبيــب	أوفقيــه	،	
فهــل	يعقــل	أن	يبخــس	صاحــب	امللــك	ملكــه	،	وهــل	يعقــل	أن	يبخــس	
صاحــب	العــن	عينــه	بــأن	ينقــص	إيــراده	وإيجــاره	،	وهــل	يرغــب	صاحــب	
الســلعة	أن	يكــون	ســلعته	أردى	مــن	ســلعة	غيــره	،	وماهــي	إال	ســلعة	مــن	
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ــه	 ــي	يف	قول ــة	وجواب ــام	وســلعة	اهلل	هــي	الغالي ــا	األي ــا	يتداوله ســلع	الدني
)أواًل(	صاحــب	الفضيلــة	أفيدكــم	بــأن	عقــد	...	لتشــغيل	الفندق	للمدعي	
عليــه	/	الــذي	يبــدأ	بتاريخ1431/1/1هـــ	ليــس	لــه	صفــة	ألن	يف	ذلــك	
الوقــت	ليــس	لــه	أحقيــة	إبــرام	عقــود	التأجيــر	والتشــغيل	كــون	موكلتــي	
ــك	 ــر	بذل ــه	يعتب ــي	،	فإن ــا	ويف	الوقــت	احلال هــي	مالكــة	املنفعــة	يف	وقته
تصــرف	...	عليــه	تصرفــا	باطــال	ألنــه	ســبق	أن	قــام	بتأجيــر	الفتــرة	الباقيــة	
مــن	أربعــة	عشــرة	ســنة	مــن	اإلســتثمار	ملوكلتــي	)........(	مبوجــب	العقــد	
املبــرم	بينهمــا	الــذي	يبــدأ	بتاريــخ	1428/1/1هـــ	وينتهــي	بانتهــاء	الفتــرة	
الباقيــة	مــن	االســتثمار	بتاريــخ	1440/12/30هـــ	املصــدق	مــن	الغرفــة	
التجاريــة	بســند	رقــم	798458	بتاريــخ	1429/02/20هـــ	وتنــازل	بــكل	
بإســم	 التجــارة	 وزارة	 بفــرع	 الســجل	 وعــدل	 ومطبوعاتــه	 نشــاطاته	
موكلتــي	بســند	رقــم	60394بتاريخ1428/3/13هـــ		مســتند	رقــم	)4(	
أننــي	كنــت	 بالتشــغيل	 أن	عقــد	 أعلــم	 مــا	 الفضيلــة	حســب	 صاحــب	
مــع	 بيتــه	 عليــه	يف	 للمدعــي	 بتســليمه	 قمــت	 مــن	 وأنــا	 عليــه	 	 شــاهدا	
وكيــل...	و...	بتاريــخ	1430/11/29هـــ	ووقعــت	امامــه	كشــاهد	وكان	
عقــد	وقائــي	واحتــرازي	ألنهــم	كانــوا	يعانــون	من	اعتداءات	علــى	الفندق	
والعمالــة	وكانــت	مــن	بــاب	الفضــول	ملســاعدتهم	يف	تشــغيل	الفنــدق	
الفنــدق	حســب	طلــب	 أوضــاع	 	خلبرتهــم	ســابقا	ومعرفتهــم	 	... بعمالــة	
الطامعــن	 مــن	 واإليــذاء	 الضــرر	 وذلــك	لكــف	 مــرات	 عــدة	 وإحلاحــه	
ــوا	الرعــب	يف	قلوبهــم	لكونهــم	 ــة	وأدخل ــن	آذ	و	العمال واحملرضــن	الذي
التنــازل	علــى	موكلتنــا	لضيــق	 مــن	 ولــم	يتمكنــوا	 	.... علــى	كفالــة	
الوقــت	وبعــد	فتــرة	كلمنــي	املدعــي	عليــه	إن	عقــد	التشــغيل	ضعيــف	
اليحــل	محــل	عقــد	اإليجــار	والينفعنــا	بشــيء	إال	إن	يكــون	عقد	احترازي	



286

ووقائــي،	وان	عقــد	اإليجــار	ضــروري	يضمــن	حقــوق	الطرفن	وال	يعترف	
إال	بــه	يف	الدوائــر	احلكوميــة	للمعامــالت	الرســمية	،	وطلــب	منــا	إن	جنــد	
د	لــه	عقــد	اإليجــار	مــن	موكلتــي	لضمــان	حقوقــه	ألن	موكلتــي	هــي	مــن	
إســتلمت	منــه	املبالــغ	لكونهــا	هــي	مالكــة	املنفعــة	ولعلــه	علــم	إن	عقــد	
التشــغيل	ليــس	لــه	صفــة	واستشــرت	احملامــي	وكلمــت	زوج	موكلتــي	
وجدد	له	العقد	الذي	يبدأ	يف	1431/1/3هـ	وينتهي	يف1431/12/30هـ	
مســتند	رقــم	)3(	موقعــة	ومختومــة	مــن	بطوعــه	وبرغبتــه	واختيــاره	أي	
ــرازه	 ــا	نقضــه	وإب ــايف	كلًي ــام	مــن	عقــد	التشــغيل	وهــذا	ين ــة	أي بعــد	ثالث
عقــد	التشــغيل	وهــو	يعلــم	علــم	اليقــن	أنــه	اســتلم	الفنــدق	مــن	موكلتــي		
وتســلم	منهــا	رســمًيا	حســب	اجلــرد	ووقــع	علــي	ســندات	اســتالمه	الفنــدق	
وبــدوره	ســلم	املبالــغ	لوكيلنــا	طيلــة	هــذه	الفتــرة	حســب	الشــيكات	
مســتند	رقــم	)2(	وموكلتــي	املتضــررة	هــي	مــن	تطالبــه	باإلخــالء	وتســليم	
العــن	ودفــع	املثــل	منــذ	ســنة	تقريبــا	وليــس	الــذي	ليــس	لــه	أي	صفــة	اآلن	
،	وإظهــار	هــذا	العقــد	وإبــرازه	ال	يوجــد	لــه	إال	تفســير	واحــد	يــا	صاحــب	
ــر	احلكــم	قــدر	 ــة	وتأخي ــل	العدال ــل	احلكــم	وتضلي ــة	وهــو	تعطي الفضيل
تلــو	الســنة	ويبــدؤوا	 انتهــي	ســنة	 إلــى	أن	 الوقــت	 اإلمــكان	وكســب	
البحــث	إلــى	طــرق	جديــدة	ال	أخالقيــة	مــع	بدايــة	ســنة	جديــدة	وإدخالنــا	
ــم	 يف	معمعــة	ســنة	أخــرى	مــع	مغتصــب	جديــد	ومخــادع	جديــد	واهلل	أعل
بالســرائر	،	وأزيدكــم	ياصاحــب	الفضيلــة	برهانــًا	وتبيانــًا	وأشــير	إلــى	
نقطة	هامة	وهي	يوم	أن	ادعى	على	باإلخالء	بتاريخ	1430/10/27برقم	
مالكــة	 هــي	 لكونهــا	 باعتــراض	 موكلتــي	 وتدخلــت	 	31/100749
املنفعــة	واملؤجــرة	للمدعــي	عليــه	ويف	يومهــا	ليــس	للمدعــي	عليــه		أال	أن	
يبــرز	عقــد	موكلتــي		).......(	علــى	أنهــا	كدليــل	ومبوجــب	هــذا	العقــد	
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صرفتــم	النظــر	فضيلتكــم	بحكمتكــم	عــن	دعــوى	ألنــه	ال	ميلــك	أي	
ــم	يســتأجروا	مــن	إن	دل	علــى	شــيء	 صفــة	فكيــف	يدعــون	اآلن	أنهــم	ل
فهــو	يــدل	علــى	أن	هنــاك	مــن	يتواطئــون	خلــف	الســتار	مــع	املســتثمر	علينــا	
إلخراجنــا	مــن	العــن	وإبطــال	العقــد	بــأي	صــورة	كانــت	،	وجوابــي	يف	
قولــه	)ثانيــًا(	عــن	عقــد	التنــازل	عــن	الفنــدق	بــن	الطــرف	األول	مؤسســة	
والطــرف	الثانــي	املبــرم	بتاريــخ	1431/10/9هـــ	والــذي	يبــدأ	اســتثماره	
من1432/1/1هـــ	وينتهــي	بتاريخ1440/12/30هـــ	أقــول	وبــكل	أســف	
ــرام	عقــود	 ــة	إب ــك	أحقي ــه	أي	صفــة	وال	ميل أن	هــذا	العقــد	باطــل	وليــس	ل
اإليجــار	وال	التنــازل	ألنــه	ســبق	إن	الطــرف	األول	/.......	أجــر	الفتــرة	
الباقيــة	مــن	عقــد	االســتثمار	لألســتاذ	/	.........وهواربعــة	عشــرة	ســنة	
يف	 اإلســتثمار	 عقــد	 بانتهــاء	 وينتهــي	 1427/5/19هـــ	 يف	 يبــدأ	
1440/12/30هـــ	مبوجــب	العقد	املبــرم	بتاريخ	1427/5/12هـ	واملفصل	
تفصيــال	كامــال	دقيقــًا	عــن	كيفيــة	الدفعــات	يف	الســنوات	األربعــة	
التجاريــة	يف	 الغرفــة	 مــن	 واملصــدق	 االســتثمار	 مــن	 املذكــورة	 عشــر	
2006/6/27م	بســند	رقــم	4954666مــن	الريــاض	وكان	الطــرف	األول	
مخيــٌر	بــن	أمريــن	إمــّا	أن	يتنــازل	أو	أن	يقــوم	بتأجيــر	الفتــرة	الباقيــة	مــن	
اإلســتثمار	مبوجــب	التنــازل	التــي	أعطــي	لــه	مــن	صاحــب	اإلســتثمار	مــن	
مجموعــة	...	بتاريــخ	1427/5/18هـــ	فاختــار	أحــد	األمريــن	وقــام	بتأجيــر	
الفتــرة	الباقيــة	مــن	اإلســتثمار	لألســتاذ........	وأعطــي	لــه	تنــازاًل	أيضــًا	
بتصريــح	احلــج	مــن	مجموعــة	وبذلــك	يظهــر	لفضيلتكــم	أن	الطــرف	
األول	أواملدعــو	ال	ميلكــون	املنفعــة	وال	الصفــة	يف	إبــرام	العقــود	مســتند	
رقــم	)5(.	وجوابــي	يف	قولــه	)ثالثــا(	أيضــا	عــن	عقــد	إيجــار	)فنــدق	...(	
لعام1432هـــ	واملبــرم	بــن	الطــرف	األول	والطــرف	الثاني	ملدة	عام	كامل	
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وأقــول	 بتاريخ1432/12/30هـــ	 وينتهــي	 يبــدأ	من1432/1/1هـــ	 الــذي	
بــكل	أســف	ايضــا	أن	هــذا	العقــد	باطــل	وليــس	لــه	أي	صفــة	وال	يخفــى	
علــى	فضيلتكــم	أن	مــا	بنــي	علــى	باطــل	فهــو	باطــل	ألنــه	بنــي	هــذا	العقــد	
العقــود	 إبــرام	 املنفعــة	يف	 لــه	صفــة	وال	ميلــك	 ليــس	 الــذي	 تنــازل	 علــى	
هــذه	 الفضيلــة	كل	 يعطيــه.	صاحــب	 الشــيء	ال	 فاقــد	 أوالتنــازل	ألن	
العقــود	التــي	أظهرهــا	وكيــل	املدعــي	عليــه	باطلــة	وليــس	لهــا	أي	صفــة	
البتــة	لكــون	أن	موكلتــي	هــي	مالكــة	املنفعة	حاليا	ومســتقبال	مبشــيئة	
اهلل	وهــي	التــي	متلــك	الصفــة	وأحقيــة	إبــرام	عقــود	التأجيــر	مبوجــب	
العقــد	الــذي	لديهــا	مســتند	رقــم	)4(	.	صاحــب	الفضيلــة	اضطــر	إلــى	إن	
ألفــت	أنظاركــم	إلــى	بعــض	األمــور	التــي	جــرت	خلــف	الســتار	لكــي	
يتضــح	لكــم	الصــورة	جليــا	حلســم	هــذا	األمــر	،	وأزيدكــم	برهانــا	
امللتويــة	 وطرقهــم	 الأخالقيــة	 الغيــر	 األســاليب	 إتباعهــم	 علــى	 وتبيانــا	
وإصرارهــم	علــى	إغــراء	املدعــي	عليــه	لكســب	تواطئــه	لعــدم	تســليم	
ــي	ليــس	 ــذي	ابرمــه	املدعــو	الت ــي	وهــي:	أوال:	أن	العقــد	ال العــن	ملوكلت
لهــا	صفــة	مــع	املدعــي	عليــه	والــذي	مت	بتاريــخ	1431/11/6هـــ	أي	قبــل	
قبــل	 مــن	 العــن	 وتســليمها	 موكلتــي	 عقــد	 انتهــاء	 مــن	 تقريبــا	 شــهر	
مســتأجرها	املدعــي	عليــه	وســلم	املدعــي	عليــه	مبلــغ	مليــون	وثالثمائــة	
املــؤرخ	 مــن	مجموعــة	 املوقــع	 اإلقــرار	 ريــال		مبوجــب	 ألــف	 وخمســون	
يف1431/10/16هـ	أي	قبل	شــهرين	من	انتهاء	عقد	موكلتي	وتســليمها	
العــن	وعلــى	مطبوعاتــه	اخلــاص	بالتزامــه	بســداد	قيمــة	الشــيك	مببلــغ	
مليــون	وثالثمائــة	وخمســون	ألــف	ريــال	لصالــح	يعتبــر	فيــه	ضامنــا	يف	
هــذا	العقــد	حســب	إقــراره	يف	مســتند	ه	رقــم	)6(	العقــد	يف	الفقــرة	الرابعة	
يف	شــروط	عامــة	مبــا	ذا	نفســر	هــذا	اإلقــرار	يــا	صاحــب	الفضيلــة	علــى	
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مــاذا	يــدل	هــذا	اإلقــرار	وهــذا	الضمــان	يــدل	علــى	أن	هنــاك	شــيٌء	خلــف	
الســتار	أعطــي	هــذا	اإلقــرار	للمدعــي	عليــه	وذلــك	حتريضــًا	وتغريــًرا	
مــن	 الكثيــر	 وهنــاك	 املبنــى	ملوكلتــي	 وتســليم	 العــن	 إخالئــه	 لعــدم	
الترغيــب	والتغريــر	يف	مســتنده	للمدعــي	عليــه	منهــا	بــان	يكــون	لــه	حــق	
الشــفعة	يف	التجديــد	وأيضــا	غــرر	بتخفيــض	القيمــة	االيجاريــة	وإضافــة	
احملــالت	التجاريــة	التــي	لــم	يكــن	مضافــا	يف	عقــده	مــع	موكلتــي	فــإن	
دل	فإنــه	يــدل	علــى	أن	هنــاك	مــن	يتآمــر	ويخــادع	ويغــرر	ويتواطــأ	خلــف	
الســتار	ولذلــك	ســيجد	فضيلتكــم	يف	الفقــرة	اخلامســة	يف	مســتنده	أنــه	
أســقط	الطرفــان	دعــوا	)الغــن	والغــرر	واجلهالــة	حــاال	ومســتقبال(		فــإن	
لــم	يكــن	هنــاك	خلــف	الســتار	شــيء	مــن	هــذا	فمــا	الداعــي	لكتابــة	هــذه	
الفقــرة		والــذي	يدعــي	أنــه	ســلم	العــن	للمدعــي	عليــه	بعــد	أن	عاينــه	
لــه	 يحــق	 نهائيــا	وال	 	 )ووافــق	علــى	أوضاعهــا	 املذكــور	طبــق	رغبتــه	
االعتــراض	علــى	ذلــك	الحقــا(	االيظهــر	لفضيلتكــم	أن	يف	هذه	العبارات	
أن	تســليم	العــن	لــم	يتــم	قــط	ولــم	يســلم	بالطريقــة	الصحيحــة	املعروفــة	
حســب	اجلــرد	ومتكــن	املســتأجر	ولعــل	هــذا	يــدل	علــى	أن	هنــاك	مــن	
غــرر	وتواطــؤ	مــع	مــن	يدعــي	انــه	أجــره	وســلمه	وإال	مــا	كان	بحاجــة	إلــي	
هــذه	العبــارات	املبهمــة	وكتابتهــا	بهــذه	الطريقــة	وكل	هــذا	إلخــراج	
موكلتــي	مــن	العــن	بطريقــة	ملتويــة	وإبطــال	عقدهــا	التــي	متلــك	مبوجبها	
.	وال	يخفــي	علــى	فضيلتكــم	عندمــا	 الباقيــة	مــن	االســتثمار	 الفتــرة	
ارتفعــت	اإليجــارات	دخــل	الطمــع	يف	القلــوب		وشــاء	املولــى	العلــي	القديــر	
ســبحانه	بقدرتــه	أن	يجعــل	قســمة	للضعفــاء	واملســاكن	مــن	أغنيائهــم		
،	فطلــب	املؤجــر	الــذي	اجــر	للمدعــو	العــن	املذكــورة	عقــد	أربعــة	عشــرة	
ســنة	املــدة	الباقيــة	مــن	االســتثمار	إلبــرام	عقــد	جديــد	بســعر	جديــد	
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وباتفــاق	جديــد	فرفــض	املســتأجر	الــذي	لديــه	عقــد	أربعــة	عشــرة	ســنة	
ــح	وبشــروط	صريحــة	 ــة	مــن	االســتثمار	عقــد	ســاري	صري ــرة	الباقي الفت
وواضحــة	واملفصــل	فيــه	تفصيــال	كامــال	دقيقــًا	عــن	كيفيــة	الدفعــات	
واإلذعــان	 للخضــوع	 االســتثمار	 مــن	 املذكــورة	 الباقيــة	 الســنوات	 يف	
ألوامرهــم	وطرقهــم	امللتويــة	الغيــر	محببــة	للنفــوس	البشــرية	،	ومنــذ	ذلــك	
اليــوم	ياصاحــب	الفضيلــة	بــدأت	هــذه	األالعيــب	اخلفيــة	بأســاليب	غيــر	ال	
أخالقيــة	وطــرق	غيــر	شــرعية	وقبــل	ســنتن	تقريبــا	ياصاحــب	الفضيلــة	
أرســلوا	إلينــا	رجــال	يقــال	لــه	....	ادعــى	انــه	ومعــه	مجموعــة	مــن	األشــداء	
واألقويــاء	مــن	أهــل	وزعمــوا	إنهــم	قــد	دفعــوا	واشــتروا	االســتثمار	وقامــوا	
باإلعتــداء	ليــال	علــي	الفنــدق	ودخلــوه	عنــوة	وضربــوا	العمــال	ويف	ســاعته	
قــام	وكيلنــا	الشــيخ	باســتدعاء	الشــرطة	بتاريــخ		1430/3/19	هجــري		
بشــرطة	اجيــاد	يف	الســاعة	الثانيــة	عشــرة	ليــال	وأخذتهــم	وحققــت	معهــم	
الشــرطة	واخــذ	عليهــم	تعهــد	بعــدم	التعــرض	وأحيلــوا	لالدعــاء	والتحقيــق	
حســب	كالم	الضابــط،	وبعــد	هــا	ســكتوا	فتــرة	ثــم	يف	الســنة	التاليــة	
أرســلوا	فرقــة	اخــرى	يزعمــون	إنهــم	أيضــا	أن	لديهــم	عقــد	وقــد	اشــتروا	
االســتثمار	لكنهــم	تفهمــوا	الوضــع	ورجعــوا	عــن	كيدهــم	ولــم	يرغبــوا	
يف	الظلــم	وســلب	احلقــوق	بالباطــل	وهكــذا	دواليــك	ياصاحــب	الفضيلــة	
يأتــون	ويزعمــون	كل	فتــرة	وفتــرة	بحجــج	واهيــة	وعقــود	باطلــة	الصفــة	
لهــا	ويتســببون	الضــرر	ملوكلتــي	،	ويف	هــذه	الفتــرة	ياصاحــب	الفضيلــة	
فوجئنــا	بأنهــم	أرســلوا	إلينــا	هــذه	املــرة	بأنــاس	متمرســن	ومحنكــن	
مختصــن	يف	قضايــا	املنطقــة	املركزيــة	لكــي	يتمكنــوا	مــن	إبطــال	
عقــد	موكلتــي		وإخراجهــا	مــن	العــن	بالغــرر	وبالتواطــؤ	مــع	املدعــي	
عليــه		وبعمــل	عقــد	بينهمــا	وقبــض	الثمــن	قبــل	انتهــاء	عقدنــا	مــع	املدعــي	
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بــن	املســتأجر	واملؤجــر	واالســتفادة	 عليــه	بشــهرين	والهــدف	اإليقــاع	
برفــع	دعــوي	مدروســة	علــي	املدعــي	عليــه	باتفاقهمــا	مســبقًا	علــى	الصلــح		
بينهمــا	ألجــل	أن	يفــرض	صفــة	التملــك	،	ولكــن	ياصاحــب	الفضيلــة	
بحكمتكــم	صرفتــم	النظرعــن	الدعــوي	ببقــاء	املســتأجر	احلالي	بالعن	
وبعــدم	إعطــاء	صفــة	التملــك	وبذلــك	متكنــوا	مــن	واحــدة	وهــي	إبقــاء	
املدعــي	عليــه	يف	العــن	إلــي	هــذا	اليــوم	ولــم	يتمكنــوا	مــن	الثانيــة	وهــي	
فــرض	صفــة	التملــك	وميكــرون	وميكــر	اهلل	واهلل	خيــر	املاكريــن	،	
صاحــب	الفضيلــة	اســتعملوا	جميــع	األســاليب	واحليــل	والنفــوذ		بالطــرق	
امللتويــة	الغيــر	احملببــة	للنفــوس	البشــرية	بإخراجنــا	مــن	العــن	املذكــورة	
وإفســاد	عقدنــا	اجلــاري	ملــدة	التســع	الســنوات	املقبلــة	لكــن	اهلل	ســبحانه	
إلــي	يومنــا	هــذا	وفضــح	 وتعالــي	رحيــم	بعبــاده	جعــل	كيدهــم	فيهــم	
مكرهــم	وخدعهــم	لقولــه	تعالــي	)وان	يريــدوا	أن	يخدعــوك	فــان	حســبك	
اهلل	هــو	الــذي	أيــدك	بنصــره	وباملؤمنــن	....(		واهلل	اعلــم	إن	كان	هنــاك	
مؤامــرة	وخــداع	وتواطــؤ	مــن	طــرف	اوأطــراف	واهلل	يتولــي	الســرائر،	
ــد	اهلل	 ــاء	ماعن ــة	للتعفــف	وابتغ ــا	صاحــب	الفضيل ــة	ي ــا	املتواضع وجتارتن
مــن	بــاق	،	وال	نقــول	إال	علــي	مــن	ظلمنــا	حســبنا	اهلل	ونعــم	الوكيــل	ومــا	
بــاهلل	عليــه	واليــه	أنيــب	،صاحــب	الفضيلــة	ال	ملجــأ	وال	 توفيقــي	إال	
منجي	من	اهلل	إال	إليه		جلأنا	إلي	اهلل		ثم	إلي	باب	عدلكم	وإنصافكم	
بــأن	تنظــروا	يف	طلبنــا	بعــن	العــدل	واإلنصــاف	واالنســانية	إللــزام	املدعي	
اجلــرد	 منــا	حســب	 اســتلمه	 لنــا	كمــا	 وتســليمه	 العــن	 بإخــالء	 عليــه	
وعــدم	 ودون	مماطلــة	 فــورا	 العقــد	 احلاديــة	عشــر	يف	 البنــد	 ومبوجــب	
تســليمه	للغيــر	وان	قــام	بتســليمه	للغيــر	ســيكون	مفرطــًا	ومتواطئــًا	،	
والتعهــد	بذلــك	خطيــا	أمــام	فضيلتكــم	هكــذا	قــال	.	وبعــرض	ذلــك	
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ــه	لالستفســار	 علــى	املدعــى	عليــه	وكالــة	أجــاب	قائــال	إنــي	أطلــب	مهل
مــن	موكلــي	ومــن	ثــم	أجيبكــم	ويف	يوم	االحــد	1433/3/27هـ	افتتحت	
اجللســة	وفيهــا	حضــر	املدعــي	وكالــة	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	و	ال	مــن	
ميثلــه	ثــم	ســألت	املدعــي	وكالــة	هــل	لديــه	البينــة	علــى	دعــواه	فأجــاب	
قائــال	نعــم	لــدي	البينــة	عليهــا	ثــم	أبــرز	مــن	يــده	عقــد	اتفــاق	بــن	طرفــن	
بايجــار	فنــدق	...		ومــدون	أعــاله	مجموعــة	...	ويتضمــن	مــن	املقدمــة	مــا	
يلــي	))احلمــد	هلل	وحــده	والصــالة	والســالم	علــى	مــن	ال	نبــي	بعــده	وعلــى	
آلــه	وصحبــه	وبعــد	ففــي	تاريــخ	1430/1/1هـ	بعــون	اهلل	تعالى	مت	االتفاق	
بيننــا	نحــن	الطــرف	األول	:........	ســعودية	اجلنســية	رقــم	الســجل	املدنــي	
ــا	 ــاض	وميثله ــا	:	1401/12/20هـــ	الصــادرة	مــن	الري رقــم	)......(	تاريخه
)........(	مبوجــب	 البطاقــة	 رقــم	 اجلنســية	 ســعودي	 الشــرعي	 الوكيــل	
وكالــة	رقــم	)2/34(	بتاريــخ	1428/11/17هـــ	مجلــد	788	وعنوانــه	يف	
	... 	: الثانــي	 :	)املؤجــر(	الطــرف	 ...		ت	:	فاكــس	 العقــد	فنــدق	 هــذا	
ســعودي	اجلنســية	رقــم	الســجل	املدنــي	)......(	وعنوانــه	يف	هــذا	العقــد	...	
شــارع	...		ج	ت...،	فاكــس	...	ص	ب	...	)	املســتأجر(	علــى	إيجــار	)فنــدق	
...	(	ملــك	وقــف	بجــوار	...	شــارع	...		ومت	االتفــاق	علــى	مــا	يلــي	:	أوال	:	مبــا	
أن	الطــرف	األول	يعتبــر	صاحــب	العــن	املذكــورة	مبوجــب	العقــد	الــذي	
لديــه	و	ال	يوجــد	هنــاك	أي	موانــع	يف	بنــود	التأجيــر	للغيــر	أو	التنــازل	عنــه	
فقــد	رغــب	الطــرف	الثانــي	يف	اســتئجارها	مــن	تاريــخ	1430/1/1هـــ	الــى	
1430/12/30هـــ	فوافــق	الطــرف	األول	علــى	ذلــك	وحصــل	اإليجــاب	
والقبــول	يف	هــذا	العقــد	حســب	بنــوده	املدونــة	أدنــاة	.	ثانيــا	:	أجــر	الطــرف	
األول	علــى	الطــرف	الثانــي	العــن	املبينــة	أعــاله	واملعبــر	عنهــا	فيمــا	بعــد	
)العــن	املؤجــره(	ووافــق	الطــرف	الثانــي	علــى	ذلــك	بغــرض	اســتعمالها	يف	
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االغــراض	املشــروعة	وفــق	اســتخدامات	تصميــم	العمــارة	مبــا	ال	يتعــارض	
مــع	مــا	تقــرره	اجلهــات	والســلطات	.	ثالثــا	:	يقــر	الطــرف	الثانــي	إقــرار	ال	
رجــوع	فيــه	بأنــه	قــد	عايــن	العــن	املؤجــرة	معاينــة	تامــة	ودقيقــة	ونافيــة	الي	
جهالــة	ووجدهــا	يف	حالــة	ســليمة	وجيــدة	وصاحلــة	لالســتخدام	.	رابعــا	:	
مــدة	هــذه	العقــد	تبــدأ	مــن	1430/1/1هـــ	وتنتهــي	يف	1430/12/30هـــ	
ويتجــدد	العقــد	تلقائيــا	بعقــد	جديــد	لعــام	1431هـــ	بشــرط	أن	يتــم	دفــع	
الدفعــة	األولــى	لعــام	1431هـــ	حســب	الســنة	األولــى	وإعطــاء	شــيكات	
للدفعــات	الباقيــة	لعــام	1431هـــ	وكمثلهــا	لعــام	1432هـــ	يتجــدد	تلقائيــا	
التواريــخ	املذكــورة	 بعقــد	جديــد	إذا	مت	دفــع	الدفعــة	األولــى	حســب	
للســنة	التــي	قبلهــا	واال	يلغــى	العقــد	تلقائيــا	ويحــق	للطــرف	األول	حيــازة	
ــن	مــن	 ــام	1432هـــ	مــع	أثن ــا	لع ــخ	1431/1/3هـــ	وكمثله ــدق	بتاري الفن
الشــهود	وبحضــور	الوكيــل	يعمــل	محضــر	بجــرد	الفنــدق	إذا	لــم	يتــم	دفــع	
الدفعــة	األولــى	للســنوات	املذكــورة	و	ال	يحــق	للطــرف	الثانــي	االعتــراض	
علــى	ذلــك	كمــا	ال	يحــق	لــه	أن	يخــرج	مــن	أثاثــات	الفنــدق	أي	شــيء	اال	
بعــد	تســليم	الفنــدق	للطــرف	األول	حســب	اجلــرد	التــي	عملت	عند	اســتالم	
الطــرف	الثانــي	الفنــدق	.	خامســا	:	قيمــة	االيجــار	هــي	مبلــغ	)	1300000(	
مليــون	وثالثمائــة	ألــف	ريــال	فقــط	يدفــع	علــى	النحــو	التالــي	مبلــغ	)	
650000(	ســتمائة	وخمســون	ألــف	ريــال	بشــيك	رقــم	)....(	علــى	بنــك	...	
باســم	الوكيــل	الشــرعي	املذكــور	بالعقــد	عنــد	توقيــع	العقــد	ويدفــع	
الدفعــة	الثانيــة	بتاريــخ	1430/7/15هـــ	مبلغ	وقــدره	)	350000(	ثالثمائة	
وخمســون	الــف	ريــال	بشــيك	رقــم	)000190(	.	ويدفــع	الدفعــة	الثالثــة	
ألــف	ريــال	 بتاريــخ	1430/9/15هـــمبلغ	وقــدره	)	300000(	ثالثمائــة	
فقــط	بشــيك	رقــم	)000191(	أقصــاه	ويدفــع	الســنوات	التاليــة	حســب	
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التواريــخ	املذكــورة	للســنة	األولــى	يف	العقــد	.	سادســا:	يتعهــد	املســتأجر	
العقــد	وإذا	تأخــر	عــن	 بســداد	األجــرة	يف	املواعيــد	احملــددة	يف	هــذا	
الســداد	مــدة	اســبوع	مــن	تاريــخ	االســتحقاق	فللمؤجــر	احلــق	يف	إخالئــه	
مــن	العــن	املؤجــرة	فــورا	بــدون	أي	قيــد	أو	شــرط	ويصبــح	املســتأجر	
مســؤوال	عــن	جميــع	مــا	يترتــب	علــى	ذلــك	مــن	مصاريــف	.	ســابعا	يتحمــل	
اســتخراج	 مســؤولية	 املؤجــرة	 للعــن	 اســتالمه	 تاريــخ	 مــن	 املســتأجر	
التصاريــح	والتراخيــص	الالزمــة	ودفــع	كافــة	الرســوم	واالســتيفاءات	
احلكوميــة	كاالســتخبارات	واملباحــث	اجلنائيــة	والغرفــة	التجاريــة	وجلنــة	
إســكان	احلجــاج	وهيئــة	الســياحة	والدفــاع	املدنــي	وغيرهــا	مــن	اجلهــات	
ذات	العالقــة	مهمــا	كان	نوعهــا	واملقــررة	علــى	العــن	املؤجــرة	.	ثامنــا	أن	
قيمــة	رســوم	اســتهالك	الكهربــاء	واملــاء	واملنافــع	واخلدمــات	األخــرى	
التــي	تقــدم	الــى	املســتأجر	فيمــا	يتعلــق	بالعــن	املؤجــرة	تقــع	علــى	عاتــق	
املســتأجر	بكاملهــا	مــن	تاريــخ	هــذا	العقــد	ويف	حالــة	إخــالء	املســتأجر	
للعــن	املؤجــرة	عليــه	إحضــار	مخالصــات	تفيــد	بدفهــة	جميــع	رســوم	هــذه	
اخلدمــات	.	تاســعا	:	تســري	قيمــة	االيجــار	املوضــح	اعتبــارا	مــن	تاريــخ	بــدء	
ســريان	مــدة	العقــد	ســواء	اســتفاد	املســتأجر	مــن	العــن	أو	لــم	يســتفد	.	
عاشــرًا	:	هــذا	العقــد	شــخصي	للمســتأجر	املبــن	أســمه	يف	هــذا	العقــد	و	
ال	يجــوز	التنــازل	عنــه	للغيــر	أو	تأجيــر	كل	أو	بعــض	املــكان	مــن	الباطــن	
و	ال	مانــع	مــن	تأجيــره	للــزوار	واملعتمريــن	واجلروبــات	والبعثــات	احلــادي	
عشــر	:	ال	يجــوز	للمســتأجر	تغييــر	معالــم	املكان	املؤجــر	عليه	أو	واجهته	
اخلارجيــة	إال	إذا	وافــق	املؤجــر	علــى	ذلــك	خطيــا	ومبصاريــف	علــى	عاتــق	
العــن	املؤجــر	تصبــح	ملــكا	 املســتأجر	وكل	تغييــر	أو	إضافــات	يف	
للمؤجــر	عنــد	انتهــاء	هــذا	العقــد	بــدون	مقابــل	وال	يجــوز	إزالتهــا	إال	إذا	
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طلــب	املؤجــر	ذلــك	ومبصاريــف	علــى	عاتــق	املســتأجر	كل	هــذا	بــدون	
حــق	مطالبــة	الطــرف	الثانــي	للطــرف	األول	بــأي	تعويــض	مــا	عدا	األشــياء	
الهاتــف	 مثــل	 الثانــي	 الطــرف	 مــن	 واملســتجلبة	 احملمولــة	 العينيــة	
والكمبيوتــر	باســتثناء	األشــياء	املذكــورة	يف	محضــر	اجلــرد	والتســليم	
املوقــع	بــن	الطرفــن	ومــا	اشــترط	عليــه	الطــرف	األول	يف	بقــاءه	الثانــي	
عشر	:	كافة	األضرار	التي	قد	تصيب	األرواح	أو	العقار		أو	املمتلكات	
اخلاصــة	باملســتأجر	أو	اجليــران	أو	غيرهــم	مــن	أي	ســبب	كان	أو	مــن	
جــراء	حريــق	قــد	ينشــب	يف	العــن	املؤجــرة	مــن	أي	ســبب	كان	يكــون	
املســتأجر	وحــده	مســؤوال	عــن	جميــع	التعويضــات	أو	املســؤوليات	املدنيــة	
بالكامــل	الثالــث	عشــر	:	إن	املؤجــر	غيــر	مســؤول	أمــام	أي	جهــة	كانــت	
عــن	أيــة	أضــرار	أو	أخطــار	قــد	تقــع	يف	األرواح	واألمــوال	بســبب	املصاعــد	
أو	أســالك	الكهربــاء	أو	ســقوط	األمطــار	أو	انقطــاع	املــاء	أو	الكهربــاء	
أو	ألي	ســبب	آخــر	وعلــى	الطــرف	الثانــي	أن	يتخــذ	اإلجــراءات	الالزمــة	
بنفســه	أمــام	جهــات	اإلختصــاص	وإصــالح	مــا	تعطــل	وإعادتــه	إلــى	وضعه	
الطبيعــي	فــورا	وبــدون	أي	تأخيــر	ودون	أي	انتظــار	الفصــل	يف	أي	دعــوى	
املصاعــد	 إن	 	: الرابــع	عشــر	 بهــذه	األضــرار	 الغيــر	 أو	مطالبــة	حيــال	
ــل	فــإذا	 ــة	ميــزة	ممنوحــة	مــن	املؤجــر	للمســتأجر	بــدون	مقاب الكهربائي
توقفــت	عــن	العمــل	ألي	ســبب	كان	فــال	يحــق	للمســتأجر	التوقــف	عــن	
وعليــه	 ذلــك	 عــن	 تعويــض	 طلــب	 أو	 عليــه	 املســتحق	 اإليجــار	 الســداد	
صيانتهــا	فــورا	وعلــى	املســتأجر	إبــرام	عقــود	صيانــة	مــع	شــركة	مختصة	
ــات	اجلهــات	املختصــة	اخلامــس	 ــى	حســابه	اخلــاص	حســب	طلب ســنويا	عل
عشــر	:	طــوال	مــدة	ســريان	هــذا	العقــد	يحــق	للطــرف	األول	أو	أي	مــن	
مندوبيــه	يف	الدخــول	إلــى	عــن	املؤجــر	للمعاينــة	بإخطــار	مســبق	للطــرف	



296

الثانــي	ويلتــزم	الطــرف	الثانــي	بذلــك	الســادس	عشــر	:	ليــس	على	الطرف	
ــت	إذا	تعرضــت	العــن	املؤجــرة	أو	 ــوع	كان األول	أي	مســؤولية	مــن	أي	ن
تعــرض	الطــرف	الثانــي	إلــى	عمليــة	مــن	عمليــات	الســرقة	أو	النصــب	أو	
االحتيــال	وعلــى	الطــرف	الثانــي	أن	يتخــذ	التدابيــر	الالزمــة	ملنــع	تعرضــه	
ــأن	يجــري	 ــي	ب ــزم	الطــرف	الثان ــات	الســابع	عشــر	:	يلت ــل	هــذه	العملي ملث
علــى	حســابه	اخلــاص	جميــع	أعمــال	الصيانــة	الداخليــة	للعــن	املؤجــرة	
طــوال	مــدة	ســريان	العقــد	ويكــون	مســؤال	مســؤلية	كاملــة	إذا	حــدث	
أي	تلــف	أو	ضــرر	للعــن	املؤجــرة	يف	اإلصــالح	والصيانــة	أو	عــدم	تنفيــذ	
شــرط	اجلــودة	والنوعيــة	يف	أعمــال	الصيانــة	الالزمــة	الثامــن	عشــر		يحــق	
للطــرف	األول	فســخ	العقــد	يف	احلــاالت	التاليــة	أ/	يف	حالــة	اســتعمال	
العــن	املؤجــرة	لغيــر	الغــرض	املســتأجر	مــن	أجلــه	واملنصــوص	عنــه	يف	
هــذا	العقــد	ب/	إذا	أخــل	املســتأجر	ولــم	يلتــزم	بالبنــد	الســادس	يف	هــذا	
العقــد	ج/	إذا	أخــل	املســتأجر	ولــم	يلتــزم	بالبنــد	العاشــر	يف		هــذا	العقــد	
التاســع	عشــر	:	التــزم	الطــرف	الثانــي	بتســليم	املأجــور	محــل	هــذا	العقــد	
للطــرف	األول	بحالتــه	التــي	كان	عليهــا	عنــد	التعاقــد	صاحلــا	للســكن	
الــواردة	مبحضــر	 ومحتوياتــه	 ومفروشــاته	 وأجهزتــه	 معداتــه	 بكافــة	
التســليم	املرفــق	بهــذا	العقــد	مــع	مراعــاة	نســبة	االســتهالك	املتعــارف	
ــزم	 عليهــا	بخصــوص	األثــاث	واملفروشــات	والتجهيــزات	ومســتويف	ملــا	يل
مــن	عمــل	إصالحــات	وصيانــة	للســباكة	والكهربــاء	والنجــارة	والدهــان	
واملصاعــد	وخالفــه	ممــا	جــرت	بــه	العــادة	يف	مثيالتــه	علــى	أن	يقــوم	
جميــع	 علــى	 االطــالع	 مــن	 األول	 الطــرف	 بتمكــن	 الثانــي	 الطــرف	
اإلصالحــات	ويكــون	تســليم	املأجــور	بعــد	انتهــاء	مــدة	التعاقــد	مبحضــر	
اســتالم	يثبــت	فيــه	حالتــه	عنــد	التســليم	ويف	حــال	ظهــور	نقــص	أو	تلفيــات	
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يف	املبنــى	أو	جتهيزاتــه	يلتــزم	الطــرف	الثانــي	بإصالحهــا	وإعادتهــا	كمــا	
يعتبــر	عنــوان	كل	طــرف	 	: العشــرون	 اخلــاص	 كانــت	علــى	حســابه	
املوضــح	قريــن	اســمه	يف	هــذا	العقــد	موطنــا	مختــارا	فيمــا	يتعلــق	بتنفيــذ	
املراســالت	التــي	تخــص	هــذا	العقــد	مــا	لــم	يخطــر	أحد	الطرفــن	الطرف	
اآلخــر	كتابيــا	بتغييــره	احلــادي	والعشــرون	:	اتفــق	الطرفــان	علــى	أنــه	لــو	
حصــل	هــدد	املؤجــر	مــن	قبــل	احلكومــة	فــإن	الطــرف	األول	غيــر	مســئول	
عــن	ذلــك	وحتســب	األجــرة	لصالــح	الطــرف	األول	حتــى	تاريــخ	الهــدد	
يف	 تغييــر	 :	كل	 والعشــرون	 الثانــي	 بذلــك	 رســمي	 محضــر	 مبوجــب	
شــروط	هــذا	العقــد	ال	يعتــد	بهــا	إال	إذا	كانــت	بتوقيــع	املؤجــر	ومبوافقتــه	
اخلطيــة	الثالــث	والعشــرون	:	يف	حــال	امتنــاع	الطــرف	الثانــي	عــن	ســداد	
اإليجــار	يحــق	للطــرف	األول	أن	يدخــل	الفنــدق	دون	الرجــوع	للطــرف	
الثانــي	وعمــل	محضــر	بوجــود	ثالثــة	أشــخاص	مــع	وكيــل	الطــرف	األول	
وإثبــات	مــا	وجــد	كمــا	يحــق	لــه	أن	يحجــز	علــى	جميــع	مــا	يكــون	بالعــن	
املؤجــرة	مــن	مفروشــات	ومنقــوالت	وغيرهــا	مــن	املوجــودات	وأن	يتصرف	
يف	كل	مــا	يكــون	بالعــن	املؤجــرة	بالبيــع	بالســعر	الــذي	يــراه	مناســبا	
وأن	يســتويف	حقوقــه	حيــال	الطــرف	الثانــي	مــن	حصيلــة	البيــع	وال	يحــق	
للطــرف	الثانــي	أن	يعتــرض	علــى	حجــز	املوجــودات	وال	علــى	ســعر	بيعهــا	
وال	علــى	طريقــة	البيــع	وإذا	لــم	يــف	ثمــن	املوجــودات	بحقــوق	الطــرف	
األول	فإنــه	يكــون	للطــرف	األول	احلــق	مبطالبــة	الطــرف	الثانــي	بكافــة	
املبالــغ	املســتحقة	الرابــع	والعشــرون	:	مــن	حــق	الطــرف	األول	اســتالم	
املبنــى	وحيازتــه	بتاريــخ	1431/1/3هـــ	مبوجــب	البنــد	الرابــع	دون	الرجوع	
إلــى	الطــرف	الثانــي	ودون	موافقتــه	ويف	حالــة	تأخــر	احلجاج	لســبب	طارئ	
يعطــي	الطــرف	الثانــي	مهلــة	إلكمــال	ترحيــل	احلجــاج	مبتابعــة	وحضــور	
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بتحمــل	 الثانــي	 الطــرف	 التــزام	 مــع	 املبنــى	 واســتالمه	 األول	 الطــرف	
ــة	والتــي	ال	تتعــدى	 ــة	هــذه	املهل فواتيــر	امليــاه	والكهربــاء	واخلدمــات	طيل
عشــرة	أيــام	.	اخلامــس	والعشــرون	:	وافــق	الطــرف	الثانــي	علــى	بنــود	هــذا	
العقــد	بطوعــه	واختيــاره	والتــزم	بالتقيــد	مبوجبــه	فــإن	أخــل	الطــرف	
الثانــي	بشــيء	مــن	ذلــك	فإنــه	يحــق	للطــرف	األول	إخــالء	العــن	بــدون	قيــد	
فيمــا	 املطالبــة	 حــق	 األول	 وللطــرف	 الغيــا	 العقــد	 ويصبــح	 شــرط	 أو	
اســتخدمت	فيــه	العمــارة	حتــى	تاريــخ	إلغــاء	العقــد	.	الســادس	والعشــرون:	
املطعــم	غيــر	داخــل	يف	اإليجــار	وهــو	مــن	حق	الطــرف	األول	وعلى	الطرف	
الثاني	إلزام	املســتأجر	بســداد	)10%(	من	قيمة	فواتير	املياه	والكهرباء		
الســابع	والعشــرون	:	يف	حالــة	بيــع	االســتثمار	ال	قــدر	اهلل	مــن	املســتثمر	
الرشــيد	ينطبــق	علــى	الطــرف	الثانــي	مــا	ينطبــق	علــى	الطــرف	األول	يف	
مــدة	ســريان	هــذا	العقــد	الثامــن	والعشــرون	:	علــى	الطــرف	الثانــي	عمــل	
ســيراميك	يف	الغــرف	وجتديــد	البويــة	وعمــل	جميــع	مــا	يلــزم	مــن	صيانــة	
شــاملة	ويف	حالــة	أن	الطــرف	الثانــي	غيــر	الســرير	القــدمي	والثالجــات	أو	
لــه	 أي	شــيء	متحــرك	قــدمي	علــى	الطــرف	الثانــي	إبقاؤهــا	و	ال	يحــق	
أخذهــا	ألنهــا	حلــت	محــل	القــدمي	و	ال	يحــق	لــه	املطالبــة	بــأي	تعويــض	يف	
أي	حــال	مــن	األحــوال	.	التاســع	والعشــرون	:	هــذا	العقــد	عقــد	ملــزم	
للطرفــن	ولورثتهمــا	مــن	بعدهــم	ال	يجــوز	فســخه	و	ال	إلغــاؤه	إال	بعقــد	
خطــي	جديــد	موقــع	مــن	الطرفــن	وبغيــر	ذلــك	اليلتفــت	إلــى	أي	تصــرف	
ــود	 ــه	بن مــن	أي	مــن	الطرفــن	مهمــا	كانــت	األســباب	إال	مــا	نصــت	علي
أهليتهمــا	 بكامــل	 وهمــا	 العقــد	 هــذا	 الطرفــان	 وقــع	 	. العقــد	 هــذا	
الشــرعية	غيــر	مكرهــن	و	ال	مجبريــن	وكتــب	هــذا	العقــد	نســختن	
ــى	اهلل	 أصليتــن	بيــد	كل	طــرف	نســخة	وحــرر	يف	1430/1/8هـــ	وصل
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علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	الــه	و	صحبــه	وســلم	وبــاهلل	التوفيــق	.((	ثــم	
ــادة	 ســألته	هــل	لديــه	مزيــد	بينــة	علــى	ذلــك	فأجــاب	قائــال	نعــم	لــدي	زي
الثالثــاء	 يــوم	 ويف	 قــال	 هكــذا	 إلحضارهــا	 مهلــه	 وأطلــب	 بينــة	
حضــر	 وفيهــا	 	08 	: 	00 الســاعة	 اجللســة	 افتتحــت	 1433/11/16هـــ	
املتداعــون	بالوكالــة	ثــم	ســألت	املدعــي	وكالــة	...	عمــا	طلــب	ألجلــه	يف	
اجللســة	املاضيــة	فأجــاب	بقولــه	أنــه	ليــس	لــدي	أي	بينــة	ســوى	العقــد	
هكــذا	قــال	و	بعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	وكالــة	إن	ذلــك	العقــد	
املبــرم	بــن	املدعيــة	...	وبــن	موكلــي	عقــد	صــوري	وذلــك	ألجــل	إكمــال	
إجراءاتهــم	اخلاصــة	بلجنــة	املســاكن	بــوزارة	احلــج	وأطلــب	مخاطبتهــم	
هــي	و	الهيئــة	العامــة	للســياحة	واآلثــار	بإثبــات	هــذه	الواقعــة	و	الصحيــح	
أن	هنــاك	عقــد	تشــغيل	بــن...	وبــن...	بخصــوص	هــذا	الفنــدق	و	نطلــب	
إدخــال	يف	القضيــة	هكــذا	قــال	ثــم	ســألت	املدعــي	وكالــة	ايضــاح	البنــد	
الســابع	و	العشــرون	مــن	عقــد	االيجــار		املرصــود	ســلفا	فأجــاب	بقولــه	إن	
املســتثمر	هــو	صاحــب	الوقــف	ويف	حالــة	بيــع	اســتثمار	هــذا	الفنــدق	علــى	
ــه	مــا	 ــذي	هــو	املدعــى	علي ــي	ال ــى	الطــرف	الثان ــق	عل مســتثمر	آخــر	يطب
ينطبــق	علــى	علــى	الطــرف	األول	الــذي	هــو	موكلتــي	وهــو	عــدم	جتديــد	
العقــد	مــع	كمــا	هــو	األمــر	بخصــوص	موكلــي	هكــذا	قــال	ثــم	جــرى	
منــي	اإلطــالع	علــى	عقــد	تشــغيل	مبــرم	بــن	وتتضمــن	اآلتــي	)عقــد	إتفــاق	
بن	طرفن	بتشــغيل	فندق	...		لعام	1431هـ	احلمد	هلل	والصالة	والســالم	
علــى	أشــرف	األنبيــاء	واملرســلن	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبه	أجمعن	
وبعــد	بعــون	اهلل	تعالــى	مت	اإلتفــاق	بــن	الطرفــن	:	الطــرف	األول	:	رقــم	
الســجل	املدنــي	تاريخهــا	1409/03/27هـــ	الصــادرة	مــن	جــدة	وميثلــه	يف	
هــذا	العقــد	ســعودي	اجلنســية	رقــم	الســجل	املدنــي	رقــم	مبوجــب	وكالــة	
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رقــم	يف	1429/5/5هـــ	وجلــد	رقــم	2153	الصــادرة	مــن	جــدة	ويشــار	إليــه	
)املســتأجر(.	الطــرف	الثانــي	:	...	ســعودي	اجلنســية	رقــم	الســجل	املدنــي	
وعنوانه	يف	هذا	العقد	...	شارع	...		ج	ت	...	ص	ب	...	ويشار	إليه	)املشغل	
للفنــدق(	املقدمــة	:	مبــا	أن	الطــرف	األول	يعتبــر	صاحــب	العــن	املذكــورة	
وهــو	يف	حيازتــه	شــرعًا	ملــدة	التســع	الســنوات	املقبلــة	حســب	العقــد	الــذي	
لديــه	مــن	ورغــب	الطــرف	الثانــي	يف	تشــغيل	الفنــدق	لكونــه	ميلــك	اخلبــرة	
ولــه	بــاع	طويــل	يف	تشــغيل	الفنــادق	ومجــال	احلــج	والعمــرة	علــى	أن	يكــون	
لــه	قســطًا	مــن	املكاســب	إن	شــاء	اهلل	لعــام	1431هـــ	فقــط	فقــد	إتفقــا	
تاريــخ	 مــن	 يبــدأ	 واحــدة	 ســنة	 العقــد	 مدةهــذا	 	: أواًل	 	 يلــي	 مــا	 علــى	
1431/01/01هـــ	إلــى	1431/12/30هـــ	ويتجــدد	العقــد	حســب	رغبــة	
وإتفــاق	الطرفــن.	ثانيــًا	:	يتشــارك	الطرفــان	بتشــغيل	الفنــدق	مــن	إدارتهــا	
واإلشــراف	عليهــا	وعلــى	صيانتهــا	وعمالهــا	وعلــى	الطــرف	الثانــي	إبــرام	
العقــود	مــع	شــركات	احلــج	والعمــرة	والبعثــات	وكمــا	لــه	احلق	يف	إســتالم	
جميــع	مبالــغ	اإليــرادات	والدفعــات	طوالــة	فتــرة	عقــد	التشــغيل	املتفــق	
عليهــا.	ثالثــًا	:	يتشــارك	الطرفــان	يف	اإلشــراف	علــى	جميــع	األمــور	املاليــة	
التــي	تتعلــق	بالفنــدق.	رابعــًا	:	يســتلم	الطــرف	الثانــي	مقابــل	تشــغيله	هــذه	
الفتــرة	املذكــورة	الفائــض	مــن	اإليــرادات	بعــد	تســديده	مبلــغ	وقــدره	
1,300,000	مليــون	وثالثمائــة	ألــف	ريــال	للطــرف	األول	مــن	إيــرادات	
لتشــغيل	الفنــدق	وذلــك	حســب	طلبــه	لكونــه	أهــل	للتشــغيل	وصاحــب	
خبــرة	يف	هــذا	املجــال.	خامســًا	:	يتحمــل	الطــرف	الثانــي	جميــع	مــا	يترتــب	
ــرة	العقــد	وال	 ــة	فت مــن	خســائر	يف	الفنــدق	قــد	حتــدث	ال	قــدر	اهلل	طوال
ــرة	 ــة	فت يحــق	للطــرف	الثانــي	أن	يحمــل	الطــرف	األول	أي	خســائر	طوال
عقــد	التشــغيل.	سادســًا	:	يتحمــل	املشــغل	الطــرف	الثانــي	مــن	تاريــخ	
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ــح	والتراخيــص	 إســتالمه	العــن	املذكــورة	مســؤلية	إســتخراج	التصاري
الالزمة	ودفع	كافة	الرسوم	واإلستيفاءات	احلكومية	كاإلستخبارات	
التجاريــة	وجلنــة	إســكان	احلجــاج	وهيئــة	 واملباحــث	اجلنائيــة	والغرفــة	
الســياحة	والدفــاع	املدنــي	وغيرهــا	مــن	اجلهــات	ذات	العالقــة	مهمــا	كان	
نوعهــا	واملقــررة	علــى	العــن.	ســابعًا	:	هــذا	العقــد	شــخصي	للمشــغل	املبن	
ثامنــًا	:	كافــة	 للغيــر.	 التنــازل	عنــه	 العقــد	وال	يجــوز	 إســمه	يف	هــذا	
األضــرار	التــي	تصيــب	األرواح	أو	العقــار	أو	املمتلــكات	اخلاصــة	باملشــغل	
أو	اجليــران	أو	غيرهــم	مــن	أي	ســبب	كان	أو	مــن	جــراء	حريــق	قــد	ينشــب	
يف	العــن	مــن	أي	ســبب	كان	ال	قــدر	اهلل	يكــون	املشــغل	وحــده	مســئواًل	
عــن	جميــع	التعويضــات	أو	املســؤوليات	املدنيــة	بالكامــل.	تاســعًا	إن	
الطــرف	األول	غيــر	مســؤول	أمــام	أي	جهــة	كانــت	عــن	أيــة	أضــرار	أو	
أخطــار	قــد	تقــع	ال	قــدر	اهلل	يف	األرواح	واألمــوال	بســبب	املصاعــد	أو	
أســالك	الكهربــاء	أو	ســقوط	األمطــار	أو	إنقطــاع	املــاء	أو	الكهربــاء	أو	
ألي	ســبب	آخــر	وعلــى	الطــرف	الثانــي	أن	يتخــذ	اإلجــراءات	الالزمــة	
بنفســه	أمــام	جهــات	اإلختصــاص	وإصــالح	مــا	تعطــل	وإعادتــه	إلــى	وضعه	
الطبيعــي	فــورًا	وبــدون	أي	تأخيــر	ودون	أي	إنتظــار	الفصــل	يف	أي	دعــوى	
أو	مطالبــة	حيــال	الغيــر	بهــذه	األضــرار.	عاشــرًا	:ليــس	علــى	الطرف	األول	
أو	 املذكــورة	 العــن	 تعرضــت	 إذا	 نــوع	كانــت	 أي	 مــن	 مســؤولية	 أي	
تعــرض	الطــرف	الثانــي	إلــى	عمليــة	مــن	عمليــات	الســرقة	أو	النصــب	أو	
اإلحتيــال	وعلــى	الطــرف	الثانــي	أن	يتخــذ	التدابيــر	الالزمــة	ملنــع	تعرضــه	
ــأن	يجــري	 ــزم	الطــرف	الثانــي	ب ــل	هــذه	العمليــات.	احلــادي	عشــر	:	يلت ملث
ــة	للعــن	املذكــورة	طــوال	مــدة	ســريان	 ــة	الداخلي ــع	أعمــال	الصيان جمي
العقــد	ويكــون	مســئواًل	مســؤولية	كاملــة	إذا	حــدث	أي	تلــف	أو	ضــرر	
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للعــن	املذكــورة	يف	اإلصــالح	والصيانــة	أو	عــدم	تنفيــذ	شــرط	اجلــودة	
والنوعيــة	يف	أعمــال	الصيانــة	الالزمــة.	الثانــي	عشــر	:	إلتــزم	الطــرف	
الثانــي	بتســليم	العــن	املذكــورة	محــل	هــذا	العقــد	للطــرف	األول	بحالتــه	
معداتــه	 بكافــة	 للســكن	 صاحلــًا	 التعاقــد	 عنــد	 عليهــا	 كان	 التــي	
وأجهزتــه	ومفروشــاته	ومحتوياتــه	الــواردة	مبحضــر	التســليم	املرفــق	بهــذا	
العقــد	مــع	مراعــاة	نســبة	اإلســتهالك	املتعــارف	عليهــا	بخصــوص	األثــاث	
مــن	عمــل	إصالحــات	 يلــزم	 ملــا	 والتجهيــزات	ومســتوفى	 واملفروشــات	
وصيانــة	للســباكة	والكهربــاء	والنجــارة	والدهــان	واملصاعــد	وخالفــه	
ممــا	جــرت	بــه	العــادة	يف	مثيالتــه	علــى	أن	يقــوم	الطــرف	الثانــي	بتمكــن	
الطــرف	األول	مــن	اإلطــالع	علــى	جميــع	اإلصالحــات	ويكــون	تســليم	
بعــد	إنتهــاء	مــدة	التعاقــد	مبحضــر	إســتالم	يثبــت	فيــه	حالته	عند	التســليم	
ويف	حــال	ظهــور	نقــص	أو	تلفيــات	يف	املبنــى	أو	جتهيزاتــه	يلتــزم	الطــرف	
الثانــي	بإصالحهــا	وإعادتهــا	كمــا	كانــت	علــى	حســابه	اخلاص.الثالــث	
عشــر	:	يعتبــر	عنــوان	كل	طــرف	املوضــح	قريــن	إســمه	يف	هــذا	العقــد	
موطنــًا	مختــارًا	فيمــا	يتعلــق	بتنفيــذ	املراســالت	التــي	تخــص	هــذا	العقــد	
ــع	 ــره.	الراب ــًا	بتغيي ــم	يخطــر	أحــد	الطرفــن	الطــرف	اآلخــر	كتابي مــا	ل
عشــر	:	إتفــق	الطرفــان	علــى	أنــه	لــو	حصــل	هــدم	للعــن	املذكــورة	مــن	
قبــل	احلكومــة	فــإن	الطــرف	األول	غيــر	مســئواًل	عــن	ذلــك	وحتســب	املبلغ	
املتفــق	عليــه	حتــى	تاريــخ	الهــدد	مبوجــب	محضــر	رســمي	بذلــك.	اخلامــس	
عشــر	:	كل	تغييــر	يف	شــروط	هــذا	العقــد	ال	يعتــد	بهــا	إال	إذا	كانــت	
بتوقيــع	الطــرف	األول	ومبوافقتــه	اخلطيــة.	الســادس	عشــر	:	مــن	حــق	
دون	 1432/1/1هـــ	 بتاريــخ	 وحيازتــه	 املبنــى	 إســتالم	 األول	 الطــرف	
الرجــوع	إلــى	الطــرف	الثانــي	ودون	موافقتــه	ويف	حالــة	تأخــر	احلجــاج	
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لســبب	طــارئ	يعطــى	الطــرف	الثانــي	مهلــة	إلكمــال	ترحيــل	احلجــاج	
مبتابعــة	وحضــور	الطــرف	األول	وإســتالمه	املبنــى	مــع	إلتــزام	الطــرف	
الثانــي	بتحمــل	فواتيــر	امليــاه	والكهربــاء	واخلدمــات	طيلــة	هــذه	املهلــة	
والتــي	ال	تتعــدى	عشــرة	أيــام.	الســابع	عشــر	:	وافــق	الطــرف	الثانــي	علــى	
ــه	فــإن	أخــل	 ــزم	بالتقيــد	مبوجب ــاره	وإلت ــود	هــذا	العقــد	بطوعــه	وإختي بن
الطــرف	الثانــي	بشــيء	مــن	ذلــك	فإنــه	يحــق	للطــرف	األول	إخــالء	العــن	
بــدون	قيــد	أو	شــرط	ويصبــح	العقــد	الغيــًا	وللطــرف	األول	حــق	املطالبــة	
فيمــا	إســتخدمت	فيــه	العــن	املذكــور	حتــى	تاريــخ	إلغــاء	العقــد.	الثامــن	
عشــر	:	املطعــم	مــن	خصوصيــات	الطــرف	األول	وعلــى	الطــرف	الثانــي	...	
10	%	مــن	قيمــة	فواتيــر	امليــاه	والكهربــاء	فقــط.	التاســع	عشــر	:	يف	حالــة	
بيــع	اإلســتثمار	ال	قــدر	اهلل	مــن	املســتثمر	وإثباتــه	شــرعًا	ينطبــق	علــى	
الطــرف	الثانــي	مــا	ينطبــق	علــى	الطــرف	األول	يف	مــدة	ســريان	هــذا	
العقــد.	العشــرون	:	علــى	الطــرف	الثانــي	عمــل	ســيراميك	يف	الغــرف	
وجتديــد	البويــة	وعمــل	جميــع	مــا	يلــزم	مــن	صيانــة	شــاملة	ويف	حالــة	أن	
الطــرف	الثانــي	غيــر	الســرير	القــدمي	والثالجــات	أو	أي	شــيء	متحــرك	
قــدمي	علــى	الطــرف	الثانــي	إبقاؤهــا	وال	يحــق	لــه	أخذهــا	ألنهــا	حلــت	محــل	
القــدمي	وال	يحــق	لــه	املطالبــة	بــأي	تعويــض	يف	أي	حــال	مــن	األحــوال.	
احلــادي	والعشــرون	:	هــذا	العقــد	ملــزم	للطرفــن	ولورثتهمــا	مــن	بعدهــم	ال	
يجــوز	فســخه	وال	إلغــاؤه	إال	بعقــد	خطــي	جديــد	موقــع	مــن	الطرفــن	
وبغيــر	ذلــك	ال	يلتفــت	إلــى	أي	تصــرف	مــن	أي	مــن	الطرفــن	مهمــا	كانــت	
األســباب	إال	مــا	نصــت	عليــه	بنــود	هــذا	العقــد.	الثانــي	والعشــرون	:	يلتــزم	
مليــون	 	1.300.000 وهــو	 عليــه	 املتفــق	 املبلــغ	 بدفــع	 الثانــي	 الطــرف	
وثالثمائــة	ألــف	ريــال	علــى	دفعــات	حســب	مــا	إتفــق	عليــه	الطرفــان	علــى	
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النحــو	التالــي	:	يدفــع	مبلــغ	وقــدره	650.000	ســتمائة	ألــف	وخمســون	
ألــف	ريــال	فقــط	عنــد	توقيــع	هــذا	العقــد.	يدفــع	مبلــغ	وقــدره	350.000	
بتاريــخ	1431/05/15هـــ	 فقــط	 ريــال	 ألــف	 ألــف	وخمســون	 ثالثمائــة	
مبوجــب	شــيك	يدفــع	مبلــغ	وقــدره	300.000	ثالثمائــة	ألــف	ريــال	فقــط	
بتاريــخ	1431/09/10هـــ	مبوجــب	شــيك	الثالــث	والعشــرون	:	ويف	حالــة	
تأخــره	عــن	الدفعــات	أكثــر	مــن	أســبوع	أقصــاه	يحــق	للطــرف	األول	
إبــرام	العقــود	وإســتالم	املبالــغ	مــع	البعثــات	والشــركات	بــدون	أي	قيــد	
ــه	 ــه	فســخ	هــذا	العقــد	يف	حين ــه	وكمــا	يحــق	ل أو	شــرط	أو	الرجــوع	إلي
وإســتالم	جميــع	األمــور	التــي	تعلــق	بالفنــدق	وكمــا	يحــق	لــه	املطالبــة	
ــة	وجــود	أي	عقــد	 بجميــع	املبالــغ	املســتحقة.	الرابــع	والعشــرون	:	يف	حال
ــخ	1431/1/1هـــ	فهــو	 ــل	ســريان	هــذا	العقــد	مــن	تاري ــن	الطرفــن	قب ب
يعتبــر	الغيــًا	بإتفــاق	الطرفــن	ويعتبــر	هــذا	العقــد	هــو	العقــد	اجلديــد	
وهمــا	 العقــد	 هــذا	 الطرفــان	 وقــع	 جديــد.	 وبتاريــخ	 جديــدة	 بشــروط	
بكامــل	األهليــة	املعتبــرة	شــرعًا	والرضــى	الكامــل	علــى	هــاذا	اإلتفــاق	
والتزمــا	بكامــل	بنــوده	وأذنــا	ملــن	يشــهد	واهلل	خيــر	الشــاهدين.	وكتــب	
يف	 وحــرر	 نســخة	 طــرف	 كل	 بيــد	 أصليتــن	 نســختن	 العقــد	 هــذا	
آلــه	وصحبــه	 1431/11/29هـــ	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	
ــا	 ــة	وجــدت	ضمــن	طياته ــق(	وبتصفــح	أوراق	املعامل ــاهلل	التوفي وســلم	وب
عقــدا	مبرمــا	بــن	...	و....ويتضمــن	اآلتــي	)احلمــد	هلل	وحــده	والصــالة	
وبعــد	 آلــه	وصحبــه	أجمعــن	 بعــده	وعلــى	 نبــي	 مــن	ال	 والســالم	علــى	
املدنــي	 الســجل	 رقــم	 احلفيظــة	 رقــم	 اجلنســية	 ســعودي	 األول	 الطــرف	
تاريخهــا	1409/03/27هـــ	مصدرهــا	جــدة	وميثلــه	الوكيــل	الشــرعي	
تاريخهــا	1398/01/07هـــ	مصدرهــا	مكــة	املكرمــة	 رقــم	احلفيظــة	
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رقــم	الوكالــة	8292	تاريخهــا	1427/04/10هـــ	الطــرف	الثاني	ســعودية	
ــي	تاريخهــا	1401/12/20هـــ	الصــادرة	مــن	 اجلنســية	رقــم	الســجل	املدن
تاريخهــا	 	1/18 الوكالــة	 رقــم	 الشــرعي	 الوكيــل	 وميثلهــا	 الريــاض	
1427/11/08هـــ	رقــم	احلفيظــة	تاريخهــا	1408/11/04هـــ	مصدرهــا	
ثــادق	علــى	إيجــار	املســمى	فنــدق		...		مبرافقــه	ومحالتــه	التجاريــة	ملــك	
وقــف	...	بجــوار	فنــدق	...	شــارع	...		مببلــغ	وقــدره	مليــون	ريــال	الســنة	
وثــالث	 1429/01/01هـــ	 إلــى	 1428/01/01هـــ	 تاريــخ	 مــن	 األولــى	
ــال	ســنويا	مــع	 ــون	ألــف	ري ــون	وثالث ــة	يكــون	اإليجــار	ملي ســنوات	التالي
العقــد	 مــن	 الباقيــة	 املذكــورة	 الفتــرة	 هــذه	 وبعــد	 ومحالتــه	 املطعــم	
ســيكون	اإليجــار	مليــون	وخمســون	ألــف	ريــال	إلــى	نهايــة	عقــد	املالــك	
املؤجــر	املســتثمر	الــذي	هــو	أربعــة	عشــرة	ســنة	واتفــق	الطرفــان	علــى	
الشــروط	التاليــة	:	1-	مــدة	اإليجــار	عــدا	الســنة	األولــى	مــن	بدايــة	تاريــخ	
1/محــرم	بقيــة	الســنوات	إلــى	نهايــة	عقــد	املؤجــر	املســتثمر	أربعــة	عشــرة	
ســنة	2-	الدفعــة	األولــى	عنــد	توقيــع	العقــد	مبلــغ	خمســمائة	ألــف	ريــال	
الدفعــة	الثانيــة	بتاريــخ	1428/07/30هـــ	مبلــغ	مائتــن	ألــف	ريــال	الدفعــة	
الثالثــة	بتاريــخ	1428/09/25هـــ	مبلــغ	ثالثمائــة	مائــة	ألــف	ريــال	ويكــون	
الدفعــة	األخيــرة	يف	الســنوات	القابلــة	حســب	املبلــغ	املتبقــي	مــن	اإليجــار	
بتاريــخ	 التاليــة	 الســنة	 مــن	 األولــى	 الدفعــة	 ســيكون	 أنــه	 كمــا	
1429/03/30هـــ	3-	يتــم	تســليم	العمــارة	ومحتوياتــه	رســميا	وبتوقيــع	
ــه	4-	يف	حالــة	 الطرفــان	كمــا	أنــه	يف	حالــة	الرجــوع	قــدر	اهلل	يتــم	مبثل
مــن	اجلهــات	 للموقــع	 قــدر	اهلل	 الهــدم	 املؤجــر	 وإلــزام	 املنطقــة	 تطويــر	
احلكوميــة	يحــق	للطــرف	األول	فســخ	العقــد	5-	يف	حالــة	تأخيــر	اإليجــار	
عــن	التاريــخ	املذكــور	للدفعــة	أقصــى	مــدة	شــهر	يحــق	للطــرف	األول	
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فســخ	العقــد	ومطالبتــه	باألمــور	املاليــة	ويف	حالــة	االنضبــاط	بالدفعــات	
يتجــدد	تلقائيــا	علــى	مــا	تفــق	عليــه	الطرفــان	عنــد	توقيــع	العقــد	بتاريخــه	
للتصاريــح	 الالزمــة	 األوراق	 جميــع	 إعطــاء	 األول	 الطــرف	 علــى	 	-6
ومراجعــة	الدوائــر	احلكوميــة	مــن	صكــوك	وتصاريــح	بنــاء	وتصريــح	
احلــج	الســابق	األصــل	مــع	تنــازل	املســتثمر	الســابق	ووكالــة	إن	لــزم	األمــر	
إلخــراج	جميــع	التصاريــح	الالزمــة	مــن	جلنــة	احلــج	والتجــارة	وعمــل	العقــود	
ومراجعــة	جميــع	الدوائــر	احلكوميــة	7-	يف	حالــة	البيــع	قــدر	اهلل	مــن	
ــه	إشــعار	الطــرف	 املالــك	املؤجــر	املســتثمر	)الطــرف6	األول(	يجــب	علي
الثانــي	قبــل	شــهرين	مــن	نهايــة	الســنة	ويلتــزم	الطــرف	األول	بالعقــد	إلــى	
نهايــة	الســنة	8-	ال	يعتبــر	اإليجــار	مســدد	إال	بعــد	حصــول	الطــرف	الثانــي	
علــى	إيصــال	قبــض	مــن	الطــرف	األول	9-	يلتــزم	الطــرف	الثانــي	بجميــع	
الرســوم	وتســديد	فواتيــر	جميــع	اخلدمــات	املتعلقــة	بعــن	العقــار	حتــى	
نهايــة	العقــد	ويقــدم	يف	نهايــة	العقــد	فواتيــر	اخلدمــات	للطــرف	األول	
مســددة	وقــع	الطرفــان	وهــم	بكامــل	األهليــة	املعتبــرة	شــرعا	والرضــى	
الكامــل	علــى	هــذا	االتفــاق	والتزمــا	بكامــل	بنــوده	وأذنــا	ملــن	يشــهد	
واهلل	خيــر	الشــاهدين	نســأل	اهلل	ســبحانه	وتعالــى	أن	يبــارك	يف	هــذا	
العقــد	ويف	أهلهــا	القائمــن	وأن	يوفــق	اجلميــع	ملــا	يحبــه	ويرضــاه	إنــه	ولــي	
ذلــك	والقــادر	عليــه(	ثــم	ســألت	املدعــى	عليــه	وكالــة	هــل	تطعــن	يف	
العقــد	املبــرم	بــن	املدعيــة	وبــن.....	بشــيء	فقــال	إنــي	ال	أعلــم	عنــه	شــيئا	
ثــم	ســألت	املدعــي	وكالــة	هــل	جــددت	موكلتــه	مــع	املدعــى	عليــه	العقــد	
املبــرم	بينهمــا	فقــال	إنــا	كنــا	جنــدد	العقــد	مــع	املدعــى	عليــه	وذلــك	ملــدة	
ثــالث	ســنوات	ولكــن	تفاجأنــا	بأنــه	أبــرم	عقــدا	آخــر	مــع	شــخص	يدعــى	
وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	قــال	إن	موكلــي	عقــده	كمــا	ذكــرت	
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عقــد	تشــغيل	مــع	...		ملــدة	عــام	واحــد	ثــم	ســألت	املدعــي	وكالــة	كيــف	
وطئــت	قدمــا	عــن	العقــار	فقــال	إنــه	أبــرم	عقــدا	مــع	موكلتــي	بدايــة	
ــه	شــخص	 ــا	قبل ــم	يكــن	موجــودا	يف	العــن	وإمن ــا	ل 1430/1/3هـــ	وقبله
يدعــى	مســتأجرا	منــا	هكــذا	قــال	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	
وكالــة	قــال	إن	موكلــي	كان	مشــغال	للفنــدق	مــن...	ثــم	ظهــر	شــخص	
يدعــى...	قــام	موكلــي	بإبــرام	عقــد	إجــار	معــه	ملــدة	عــام	واحــد	يبــدأ	
بتاريــخ	1432/1/1هـــ	وينتهــي	يف	1432/12/30هـــ	ثــم	أبــرز	صــورة	عقــد	
باالطــالع	عليهــا	وجدتهــا	عقــد	إيجــار	بــن	...	وبــن	لنفــس	املــدة	التــي	
ذكرهــا	وجــرى	حفظهــا	يف	املعاملــة	فبنــاء	علــى	مــا	ســلف	مــن	الدعــوى	
واإلجابــة	ولعــدم	طعــن	املدعــى	عليــه	وكالــة	بشــيء	يف	العقــد	املبــرم	بــن	
املدعيــة	وبــن...	ولدفعــه	بصوريــة	العقــد	املبــرم	بــن	موكلــه	وبــن	املدعية	
وألن	اإلرادة	هــي	القــوة	املولــدة	للعقــد	إذ	هــو	توافــق	إرادتــن	علــى	وجــه	
ينتــج	أثــره	الشــرعي	وهــو	االلتــزام	املطلــوب	للمتعاقديــن	وألن	ممــا	يجعــل	
بــأن	 ادعــاؤه	 لــه	 لتلــك	الصوريــة	ال	محــل	 املدعــى	عليــه	وكالــة	 دفــع	
موكلــه	أبــرم	عقــد	تشــغيل	مــع	املدعــو	/	...........علــى	ذات	العــن	ألن	
ــة	 ــى	إدارة	ظاهــرة	فقــط	بينمــا	الني ــه	قائمــا	عل ــة	يف	العقــد	جتعل الصوري
والقصــد	منعــدم	فيــه	وهــذا	أمــر	غيــر	متحقــق	هنــا	وألن	للعقــد	آثــارا	هــي	
النفــاذ	وااللتــزام	واللــزوم	وألن	دفــع	املدعــى	عليــه	وكالــة	بالصوريــة	
تتضمــن	عــدم	التــزام	موكلــه	بشــروط	العقــد	املبــرم	بينــه	وبــن	املدعيــة	
ولعمــوم	قولــه	تعالــى	)يــا	أيهــا	الذيــن	آمنــوا	أوفــوا	بالعقــود(	وألن	األصــل	
التخليــة	بــن	املالــك	وملكــه	وعــدم	احليلولــة	بينهمــا	وألن	ملــك	املنفعــة	
يقبــل	تقييــده	بالزمــن	واملــكان	والصفــة	والنــوع	بنــاء	علــى	ذلــك	فقــد	
العــن	محــل	هــذه	الدعــوى	 بــأن	يخلــي	 حكمــت	علــى	املدعــى	عليــه	
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ويســلمها	للمدعيــة	كمــا	اســتلمها	بعــد	تصفية	فاتورتي	املــاء	والكهرباء	
ــة	قــرر	اعتراضــه	 ــه	وكال ــى	املدعــى	علي وبذلــك	حكمــت	وبعرضــه	عل
ــام	الســتالم	 ــه	فجــرى	إفهامــه	مبراجعــة	احملكمــة	خــالل	عشــرة	أي علي
نســخة	مــن	احلكــم	لتقــدمي	اعتراضــه	عليــه	خــالل	ثالثــن	يومــا	مــن	تاريــخ	
يســقط	 االعتــراض	 يف	 حقــه	 فــإن	 خاللهــا	 يفعــل	 لــم	 فــإن	 االســتالم	
ــا	 ــى	نبين ــى	اهلل	عل ــق	،	وصل ــاهلل	التوفي ــة	وب ويكتســب	احلكــم	القطعي

محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم	.	حرر	يف	1434/02/09هـ
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	لــدي	أنــا	...	القاضــي	باحملكمــة	العامــة	مبكــة	
احملكمــة	 بهــذه	 األســبق	 القاضــي	 الشــيخ	 فضيلــة	 خلــف	 املكرمــة	
حيــث	عــادت	أوراق	املعاملــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	باخلطــاب	رقــم	
32608612	يف	1434/8/9هـــ	رفقهــا	الصــك	الشــرعي	رقــم	3449949	
األولــى	 احلقوقيــة	 الدائــرة	 بقــرار	 عليــه	 مظهــرًا	 1434/2/27هـــ	 يف	
مبحكمــة	االســتئناف	رقــم	34284867	يف	1434/8/1هـــ	املتضمــن	أنــه	
وبدراســة	احلكــم	وصــورة	ضبطــه	والئحتــه	االعتراضيــة	تقــررت	املوافقــة	
علــى	احلكــم	.	قاضــي	اســتئناف	ختــم	وتوقيــع	/	...	/	قاضــي	اســتئناف	
/	)موافــق	علــى	احلكــم	وموقــع	يف	األصــل	ومجــاز/	رئيــس	الدائــرة	ختــم	
وتوقيــع	/.	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	حــرر	

يف	1434/8/28هـــ
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	مبكــة	املكرمــة	برقــم	32608612	
ــة	الشــيخ	 ــخ	1434/7/1هـــ	املرفــق	بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	فضيل وتاري
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بعــدد	 واملســجل	 املكرمــة	 مبكــة	 العامــة	 باحملكمــة	 القاضــي	 	...
3449949	وتاريــخ	1434/2/27	هــــ	واملتضمــن	دعــوى/	.......ضــد/	......	
واحملكــوم	فيــه	مبــا	دون	باطنــه	.	وبدراســة	احلكــم	وصــورة	ضبطــه	
والئحتــه	االعتراضيــة	تقــررت	املوافقــة	علــى	احلكــم	واهلل	املوفــق.	وصلــى	

اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.
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:	34165513	تاريُخه:	1434/3/18هـ	 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	3459238

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
34246620	تاريخه:	1434/6/20هـ

 إجــارة - مطالبــه باســترجاع حيــازة عــن مؤجــره - الدفــع بشــراء العــن 
- ثبــوت العلــم باإلجــارة قبــل الشــراء - احلكــم بإلــزام املالــك بإعــادة 

العــن للمســتأجر حتــى نهايــة عقــده .

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

ادعــى	املدعــي	بدعــوى	ضــد	املدعــى	عليــه	بأنــه	اســتأجر	اســتراحة	ملــدة	
خمــس	ســنوات	وخــالل	املــدة	اســتدعاه	املدعــى	عليــه	وأخبــره	انــه	اشــترى	
االســتراحة	مــن	املالــك	)املؤجــر(	وطلــب	تعديــل	العقــد	فامتنــع	فطلــب	منــه	
مفاتيحهــا	ليراهــا	راغبــا	بشــرائها	فناولــه	مفاتيحها	ولــم	يعدها	له	وطرده	
مــن	االســتراحة	وطلــب	إلزامــه	بإعــادة	االســتراحة	لــه	حــاال	-	أجــاب	
املدعــى	عليــه	بأنــه	اشــترى	االســتراحة	مــن	املالــك	الســابق	وأنــه	أخبــره	
بأنهــا	مســتأجرة	ودفــع	بــأال	شــأن	لــه	باملســتأجر	وطلــب	صــرف	النظر	عن	
دعــواه	-	طلبــت	الدائــرة	إحضــار	املالــك	فحضــر	مــع	املدعــي	ولــم	يحضــر	
املدعــى	عليــه	وقــرر	املالــك	بأنــه	أخبــر	املدعــى	عليــه	بأنهــا	مؤجــرة	خمــس	
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ــه	-	ملــا	تقــدم	والعتــراف	 ــى	أن	تكــون	األجــرة	ل ســنوات	واتفــق	معــه	عل
املدعــى	عليــه	بــأن	البائــع	أخبــره	بــأن	االســتراحة	مؤجــرة	خمــس	ســنوات	
ــرة	بعقــد	اإلجــارة	 ــم	وبصي ــى	عل ــذا	فهــو	عل واســتلم	إيجــار	ســتة	أشــهر	ل
لــذا	فقــد	حكمــت	الدائــرة	علــى	املدعــى	عليــه	بــأن	يســلم	االســتراحة	
ومفاتيحهــا	للمدعــي	وعــدم	معارضتــه	ومنازعتــه	يف	املــدة	املتفــق	عليهــا	
يف	العقــد	وهــي	خمــس	ســنوات	بدايــة	مــن	1433/3/1هـــ	حتــى	نهايتهــا	
حكمــًا	مصحوبــا	بالنفــاذ	املعجــل	واعتبــرت	احلكــم	عليــه	حضوريــا	
وأمــرت	بتنظيــم	صــك	وإرســال	صــورة	منــه	للمدعــى	عليــه	لالعتــراض	
عليــه	مــن	عدمــه	-	قــدم	املدعــى	عليــه	الئحــة	اعتراضيــة	-صــدق	احلكــم	

مــن	محكمــة	االســتئناف.

	احلمــد	هلل	وحــده	والصــالة	والســالم	علــى	مــن	النبــي	بعــده	وبعــد	فلــدي	
أنــا	........................			القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	بينبــع	وبنــاء	علــى	
العامــة	 احملكمــة	 رئيــس	 مســاعد	 فضيلــة	 مــن	 لنــا	 احملالــة	 املعاملــة	
بينبــع	برقــم	3459238	وتاريــخ	1434/02/05	هـــ		املقيــدة	باحملكمــة	
األربعــاء	 	 يــوم	 ففــي	 	 هـــ	 	1434/02/02 وتاريــخ	 	34259851 برقــم	
وفيهــا	 	 	08	: الســاعة	30	 اجللســة	 افتتحــت	 هـــ	 املوافــق1434/02/20	
حضــر		........................		ســعودي		اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	
.................	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	.................	وقــد	ذكــر	محضــر	
اخلصــوم	بأنــه	مت	االتصــال	علــى	جوالــه	فــردت	امــرأة	وذكــرت	بأنــه	
غيــر	موجــود	وســوف	تبلغــه	عنــد	عودتــه	إلــى	املنــزل	مبراجعــة	احملكمــة	
لــذا	رفعــت	اجللســة	وحــدد	لهــم	موعــد	يف	يــوم	الســبت	1434/02/30هـــ	
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الســاعة	احلاديــه	عشــر		ففــي	يــوم	الســبت	املوافــق	1434/02/30	هـــ	
افتتحــت	اجللســة	الســاعة	11.30		وفيهــا	حضــر	املدعــي	......................	
وحضــر	حلضــوره	املدعــى	عليــه	...................	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	
الســجل	املدنــي	رقــم	......................	ثــم	ادعــى	املدعــي	قائــاًل	ادعــي	علــى	
احلاضــر	معــي	باملجلــس	الشــرعي	...................	الــذي	طردنــي	وأســتولى	
علــى	االســتراحة	التــي	ســبق	وان	اســتأجرتها	مــن	..............	والواقعــة	يف	
...	هـــ4	يف	طريــق	...	وقــد	ســبق	وأن	اســتأجرتها	مــن	مالكهــا	.............	
مببلــغ	وقــدرة	ثمانيــة	وثالثــون	الــف	ريــال	وذلــك	ملــدة	خمــس	ســنوات	بدايــة	
مــن	1433/3/1هـــ	وقــد	دفعــت	لــه	تســعة	عشــر	ألــف	ريــال	ل..............	
وأثثــت	االســتراحة	مبــا	يقــارب	الســتن	ألــف	ريــال	وأنــا	أؤجرهــا	باليــوم	
علــى	النــاس	ثــم	حضــر	لــي	.........	وقــال	لــي	أنــي	بعــت	االســتراحة	ل.........	
واعــط	الســتة	األشــهر	الباقيــة	ل..........	وأســتمر	معــه	املــدة	الباقيــة	ثــم	
اتصــل	بــي	املدعــى	عليــه	عــن	طريــق	الهاتــف	وقــال		أحضــر	إلــى	املنــزل	
ومعــك	العقــد	األصــل	وحضــرت	إليــه	ومعــي	صــورة	منــه	وقــال	نريــد	ان	
نغيــر	العقــد	وقلــت	أذا	تريــد	تغييــر	العقــد	فــال	بد	ان	يكــون	لدى	مكتب	
العقــار	الــذي	اســتأجرت	منــه	ســابقًا	ويف	يــوم	1434/1/14هـــ	أتصــل	بــي	
املدعــى	عليــه	وقــال	أريــد	املفاتيــح	لــدي	زبــون	أريــد	ان	ابيــع	االســتراحة	
وفعــاًل	ســلمته	املفاتيــح	وبعدهــا	قــال	أذهــب	عنــي	االســتراحة	اســتراحتي	
وأنــا	لــم	اؤجــرك	شــيئًا	وقــد	اشــتريتها	مبالــي	وليــس	لــدي	لــك	أي	شــيء	
عنــد	ذلــك	تقدمــت	إلــى	احملكمــة	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	
أجــاب	قائــاًل		فعــاًل	اشــتريت	تلــك	االســتراحة	وقــال	لــي	...	تراهــا	مؤجــرة	
ملــدة	خمــس	ســنوات	علــى	............	وقلــت	لــه	انــا	ال	أريــد	ان	أجرهــا	وقــال	
لــي	بقــي	تســعة	عشــر	ألــف	مــن	الســنة	االولــى	قلــت	لــه	ال	يهمنــي	التســعة	



313

عشــر	ألــف	ويهمنــي	اســتالم	االســتراحة	وبعــد	تســعة	اشــهر	تقريبــًا	فعــاًل	
اخــذت	املفاتيــح	واالســتراحة	اســتراحتي	ودافــع	فيهــا	فلوســي	وطلبــت	
مــن	املدعــي	إحضــار	عقــد	اإليجــار	وكذلــك	البائــع	وطلبــت	مــن	املدعــى	
عليــه	إحضــار	كذلــك	أصــل	صكــه	وأســتعد	بذلــك	وحــدد	لهــم	جلســة	

وذلــك	يف	يــوم	الثالثــاء	1434/3/17هـــ	الســاعة	العاشــرة	.
ففــي	يــوم		الثالثــاء	املوافــق1434/03/17	هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة	
10.00	وفيهــا	حضــر	املدعــي	................	واحضــر	البائــع	.......................	
يحضــر	 ولــم	 	................... رقــم	 الســجل	 مبوجــب	 اجلنســية	 ســعودي	
علــى	 املدعــي	 دعــوى	 ........................وبعــرض	 عليــه	 املدعــى	 حلضــوره	
البائــع	...	أجــاب	قائــاًل	نعــم	ســبق	وأن	اجــرت	تلــك	االســتراحة	العائــدة	
لــي	والواقعــة	يف	هـــ	4	مخطــط	...علــى	املدعــي	بدايــة	مــن	1433/3/1هـــ	
ملــدة	خمــس	ســنوات	ثــم	بعتهــا	علــى	املدعــي	عليــه	..................	واخبرتــه	
بــان	االســتراحة	مؤجــرة	ملــدة	خمــس	ســنوات	واعطيتــه	صــورة	مــن	عقــد	
اإليجــار	وقــال	ليــس	هنــاك	لــدي	مشــكلة	وســوف	يبقــى	املؤجــر	يف	تلــك	
االســتراحة	ولــن	اطــرده	منهــا	حتــى	يســتويف	مدة	إجارته	وبقي	ســتة	اشــهر	
ومت	االتفــاق	بينــي	وبــن	املشــتري	بــان	يســتلم	إيجارهــا	مــن	املســتأجر	
ــم	وبصيــرة	 ــى	عل وقــدر	ذلــك	تســعة	عشــر	الــف	وفعــال	أســتلمها	فهــو	عل
باملســتأجر	وباملــدة	ثــم	ســالته	الديــك	صــورة	مــن	صــك	االســتراحة	فقــال	
ال	توجــد	لــدي	صــورة	مــن	ذلــك	الصــك	وقــد	أفرغــت	صكهــا	للمشــتري	
ثــم	طلبــت	مــن	املدعــي	كذلــك	إبــراز	عقــد	اإليجــار	فأبــرز	لنــا	العقــد	
	................ املــؤرخ	يف	1433/2/16هـــ	الــذي	جــاء	فيهــا	الطــرف	االول	
والطــرف	الثانــي	..................	ونــوع	العقــار	اســتراحة	املوقــع	هـــ	4	القيمــة	
ــة	العقــد	يف	1433/3/1هـــ	 ــال	وبداي ــف	ري ــون	أل ــة	وثالث ــة	ثماني اإليجاري
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واملــدة	املتفــق	عليهــا	خمــس	ســنوات	وهنــاك	عــدة	شــروط	مــن	احملافظــة	
علــى	العــن	وعــدم	مضايقــة	اجليــران	ووقــع	الطــرف	االول	علــى	اليمــن	
والطــرف	الثانــي	علــى	اليســار	وبنــاء	علــى	دعــوى	املدعــي	وجــواب	املدعــى	
عليــه	واعتــراف	املدعــى	عليــه	بانــه	اخبــره	...	بــان	االســتراحة	مؤجــرة	ملــدة	
خمــس	ســنوات	وقــد	اســتلم	إيجــار	ســتة	اشــهر	فهــو	علــى	علــم	وبصيــرة	
باإلجــارة	لــذى	حكمــت	علــى	املدعــى	عليــه	..........	بــان	يســلم	االســتراحة	
ومفاتيحهــا	للمدعــي	وعــدم	معارضتــه	ومنازعتــه	يف	تلــك	املــدة	املتفــق	
عليهــا	يف	العقــد	وهــي	خمــس	ســنوات	بدايــة	مــن	1433/3/1هـــ	حتــى	
نهايتهــا	حكمــًا	معجــاًل	واعتبــرت	املدعــى	عليــه	مبلغــًا	لذاتــه	فهــو	حكــم	
حضــوري	وامــرت	بتنظيــم	صــك	وإرســال	صــورة	منــه	للمدعــى	عليــه	
ــون	يومــا	أمــا	املــدة	 ــراض	ثالث ــه	مــن	عدمــه	ومــدة	االعت ــراض	علي لالعت
ــة	بهــا	بعــد	اســتالمه	 التــي	بقيــت	يف	يــد	املدعــى	عليــه	فللمدعــي	املطالب
تلــك	االســتراحة	أمــا	املدعــي	فقــال	إننــي	قانــع	باحلكــم	وبــاهلل	التوفيــق،	
.	حــرر	يف		 آلــه	وصحبــه	وســلم	 نبينــا	محمــد	وعلــى	 وصلــى	اهلل	علــى	

1434/03/17	هـــ	
احلمــد	هلل	وحــده	والصــالة	والســالم	علــى	مــن	النبــي	بعــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	
......................			القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	بينبــع			وبنــاء	علــى	املعاملة	
احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة		رئيــس	احملكمــة	العامــة	بينبــع	املســاعد	برقــم	
3459238	وتاريخ	1434/02/05	هـ		املقيدة	باحملكمة	برقم	34259851	
يــوم		اإلثنــن	املوافــق1434/07/17	 وتاريــخ	1434/02/02	هـــ		ففــي	
ــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	 ــا	املعامل ــا	وردتن هـــ	افتتحــت	اجللســة			وفيه
مبكــة	املكرمــة	برقــم	341426279	يف	1434/16/24هـــ	والصــادر	
فيهــا	القــرار	رقــم	34246620	يف	1434/06/20هـــ	الصــادر	مــن	الدائــرة	
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احلقوقيــة	الســابعة	ومفــاده	فقــد	جــرى	منــا	نحــن	قضــاة	الدائــرة	احلقوقيــة	
الســابعة	مبحكمــة	االســتئناف	يف	منطقــة	مكــة	املكرمــة	االطــالع	
علــى	املعاملــة	الــواردة	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	العامة	بينبع	املســاعد	
برقــم	341426279	وتاريــخ	1434/06/13هـــ	املرفــق	بها	الصك	الصادر	
مــن	فضيلــة	الشــيخ	.......................	القاضــي	باحملكمــة	العامــة	بينبــع	
املســجل	برقــم	34165513	وتاريــخ	1434/03/18هـــ	املتضمــن	دعــوى	
.................	ضــد	...................	وبدراســة	الصــك	وصــورة	ضبطــه	والئحتــه	
االعتراضيــة	تقــررت	املوافقــة	علــى	احلكــم	قاضــي	اســتئناف	.................
وبــاهلل	 	 	..................... الدائــرة	 رئيــس	 	.............. اســتئناف	 قاضــي	
التوفيــق،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم.	حــرر	

يف		1434/07/17	هـــ	
احلمــد	هلل	وحــده،	والصــالة	والســالم	علــى	مــن	ال	نبــي	بعــده،	وبعــد:ـ	فقــد	
جــرى	منــا	نحــن	قضــاَة	الدائــرة	احلقوقيــة	الســابعة	مبحكمــة	االســتئناف	
يف	منطقــة	مكــة	املكرمــة	االطــالع	علــى	املعاملــة	الــواردة	مــن	فضيلــة	
رئيــس	احملكمــة	العامــة	بينبــع	املســاعد	برقــم	341426279	وتاريــخ	
1434/06/13هـ	املرفق	بها	الصك	الصادر	من	فضيلة	الشيخ	...............	
القاضــي	باحملكمــة	العامــة	بينبــع	املســجل	برقــم	34165513	وتاريــخ	
	،................... .......................	ضــد	 1434/03/18هـــ	املتضمــن	دعــوى	
وبدراسة	الصك	وصـــورة	ضبطـــه	والئحته	اإلعتراضية	تقـــررت	املوافقـــة	
ــه	 ــى	آلـ ــا	محمــد	وعلـ ــى	نبين ــى	اهلل	علـ ــى	احلكــم.		واهلل	املوفــق	وصلـ علـ

وصحبـــه	وســلم.
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بشــهادة الشــهود وميــن االســتظهار مــن ناظــر الوقــف  - وجــوب الوفــاء 
بالعقــود- احلكــم بفتــح العقــار محــل الدعــوى - حفــظ محتويــات 
العــن يف بيــت املــال - بيــع مــا يخشــى تلفــه وإيــداع ثمنــه يف بيــت املــال 
- الغائــب علــى حجتــه متــى حضــر - رفــع احلكــم حملكمــة االســتئناف 

لتعــذر تبليــغ املدعــى عليهــا.

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

داوود. وأبــو  الترمــذي 
3. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )ال ضــرر و ال ضــرار( رواه أبــو داوود 

احلاكــم. وصححــه 
4. قولــه صلــى اهلل عليــه وســلم )البينــة علــى املدعــي واليمــن علــى 

الترمــذي. رواه  املدعــى عليــه( 
5. املادة 55 و 176 من نظام املرافعات الشرعية.
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ادعــى	ناظــر	الوقــف	ضــد	املدعــى	عليهــا	مؤسســة	جتاريــة	يطالــب	بفتــح	
العقــار	وإخــالؤه	واحتفــاظ	بيــت	املــال	مبوجوداتــه	-	املدعــى	عليهــا	تعــذر	
تبليغهــا	وبالبحــث	عــن	صاحبهــا	تبــن	أنــه	خــارج	اململكــة	حســب	إفــادة	
ابنــه	-	بنــاء	علــى	املــادة	55	مت	ســماع	الدعــوى	غيابيــًا	-	حيــث	اســتأجرت	
املؤسســة	عقــارًا	وقفــًا	الناظــر	عليــه	املدعــي	ملــدة	ســنة	بأجــرة	ســنوية	
يتجــدد	العقــد	تلقائيــًا	ودفعــت	املدعــى	عليهــا	أجــرة	ســنة	ثــم	توقفــت	
بعــد	ذلــك	وأقفلــت	العقــار	وتضــرر	املنتفعــون	مــن	الوقــف	مــن	عــدم	دفــع	
األجــرة،	طالــب	املدعــي	بفتــح	العقــار	واحتفــاظ	بيــت	املــال	مبوجوداتــه	-	
بينــة	املدعــي	شــاهدا	عــدل	شــهدا	طبــق	دعــواه	وعقــد	اإليجــار	-	وحلــف	
املدعــي	علــى	صحــة	دعــواه	-	بنــاء	علــى	البينــة	،	ولقولــه	تعالــى	)يــا	أيهــا	
الذيــن	آمنــوا	أوفــوا	بالعقــود(	،	وحلديــث	)املســلمون	علــى	شــروطهم(	رواه	
الترمــذي	وأبــو	داوود	،	وحلديــث	)	ال	ضــرر	و	ال	ضــرار	(	رواه	أبــو	داوود	
وصححــه	احلاكــم	،	وألن	الضــرر	يف	الشــريعة	مرفــوع	،	وحلديــث	)البينــة	
علــى	املدعــي	واليمــن	علــى	املدعــى	عليــه(	رواه	الترمــذي	وبنــاء	علــى	
املــادة	55	و	176	مــن	نظــام	املرافعــات	الشــرعية	-	احلكــم	بفتــح	العقــار	
محــل	الدعــوى	وإخــالؤه	عــن	طريــق	اجلهــات	املختصــة	،	واالحتفــاظ	
ــة	،	 ــه	لــدى	اجلهــة	املعني مبوجــودات	العقــار	مــا	يخــص	املدعــى	عليهــا	من
وببيــع	مــا	يخشــى	تلفــه	،	وإيــداع	ثمنــه	لــدى	بيــت	مــال	احملكمــة	-إفهــام	
املدعــي	ناظــر	الوقــف	بــأن	املدعــى	عليهــا	علــى	حجتهــا	متــى	حضــر	مــن	
لتدقيــق	 االســتئناف	 املعاملــة	حملكمــة	 ورفعــت	 املدعــي	 قنــع	 ميثلهــا-	
الثالثــة	مبحكمــة	 احلقوقيــة	 الدائــرة	 مــن	 احلكــم	 صــدق	 	- احلكــم	
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احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	......	القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	
رئيــس	 مــن	فضيلــة	 لنــا	 املعاملــة	احملالــة	 علــى	 وبنــاء	 جــدة	 مبحافظــة	
احملكمــة	العامــة	مبحافظــة	جدة/املســاعد	برقــم	3466563	وتاريــخ	
وتاريــخ	 	34222206 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 1434/02/10هـــ	
1434/01/26هـــ	ففــي	يــوم	االثنــن	املوافــق	1434/03/09هـــ	افتتحــت	
اجللســة	الســاعة	30	:	08	وفيهــا	حضــر	املدعــي	......	ســعودي	اجلنســية	
مبوجب	السجل	املدني	رقم	......	بصفته	ناظرا	لوقف	......	املثبت	وقفيته	
مبوجب	الصك	الصادر	من	هذه	احملكمة	برقم	4	يف	1410/10/20هـ	
والصــك	الثانــي	برقــم	45	وتاريــخ	1346/2/12هـــ،	مبوجــب	صــك	إقامــة	
ناظــر	علــى	وقــف	صــادر	مــن	هــذه	احملكمــة	برقــم	32309724	وتاريــخ	
ــل	املدعــى	عليهــا	مؤسســة	......	 ــم	يحضــر	مــن	ميث 1432/11/12هـــ	،	ول
بالســجل	التجــاري	رقــم	......	،	وقــد	وردنــا	خطــاب	مديــر	شــرطة	محافظة	
جــدة	برقــم	10/1/20/421	وتاريــخ	1434/1/20هـــ	واملتضمــن	)أنــه	
ــه	 ــور	عليــه	وبالتحــري	عن ــم	العث ــم	يت بالبحــث	والتحــري	عــن	املذكــور	ل
مت	التوصــل	إلــى	أحــد	أبنائــه	ويدعــى	......	ســجل	مدنــي	......	وبســؤاله	عــن	
ــم	متــى	يعــود	.	علمــا	بــأن	 ــا	بأنــه	خــارج	البــالد	حاليــا	وال	يعل والــده	أفادن
احملــالت	الثالثــة	جميعهــا	مقفلــة	وال	يوجــد	بهــا	أحــد	.	ولتضــرر	املدعــي	
مــن	بقــاء	احملــالت	مغلقــة	دون	االســتفادة	منهــا(	فبنــاء	علــى	املــادة	55	
مــن	نظــام	املرافعــات	الشــرعية،	ولتعــذر	تبليــغ	املدعــى	عليهــا	،	فقــد	
قــررت	النظــر	يف	الدعــوى	غيابيــا	يف	حــق	املدعــى	عليهــا	،	وادعــى	املدعي	

االســتئناف	مبنطقــة	مكــة	املكرمــة	.
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قائــال	:	لقــد	اســتأجرت	املدعــى	عليهــا	عقــارا	مــن	ضمــن	وقــف	مــن	......	
املثبــت	وقفيتــه	مبوجــب	الصــك	الصــادر	مــن	هــذه	احملكمــة	برقــم	4	يف	
1410/10/20هـــ	،	وهــو	عبــارة	عــن	ثالثــة	محــالت	يف	...	علــى	طريــق	
...	بحــي	...	يف	محافظــة	جــدة	منــذ	أكثــر	مــن	أربعــن	عامــا	،	ومبوجــب	
عقــود	كان	آخرهــا	العقــد	املــؤرخ	يف	1427/1/1هـــ	بــن	الناظــر	الســابق	
عمــي	......	وبــن	املدعــى	عليهــا،	واملتضمــن	أن	املــدة	اإليجاريــة	هــي	ســنة	
هجريــة	كاملــة	تبــدأ	يف	1427/1/1هـــ	وتنتهــي	يف	1427/12/30هـــ	
وجتــدد	هــذه	املــدة	تلقائيــا	ملــدة	أو	مــدد	أخــرى	مماثلــة	مــا	لــم	يقــم	أحــد	
الطرفــن	بالتنبيــه	علــى	الطــرف	اآلخــر	بعــدم	الرغبــة	يف	التجديــد	قبــل	
انتهــاء	املــدة	الســارية	بشــهر	واحــد	فقــط	علــى	األقــل	مبقتضــى	خطــاب	
مســجل	،	وبأجــرة	ســنوية	قدرهــا	مائــة	وســبعة	وخمســون	ألــف	ريال	تدفع	
علــى	دفعتــن	،	وقــد	ســددت	املدعــى	عليهــا	أجــرة	العقــار	محــل	الدعــوى	
حتــى	نهايــة	عــام	1432هـــ	ولــم	تســدد	بعــد	ذلــك	،	وقــد	ترتــب	يف	ذمتهــا	
مــن	أجــرة	حتــى	اآلن	أجــرة	عــام	1433هـــ	كامــال	،	وأجــرة	مــا	نحــن	
فيــه	مــن	عــام	1434هـــ	،	وقــد	تغيــب	مــن	ميثــل	املدعــى	عليهــا	،	وأقفلــت	
احملــالت	جميعهــا	يف	عــام	1432هـــ	،	وحيــث	لــم	نتمكــن	مــن	الوصــول	
لصاحــب	املؤسســة	املدعــى	عليهــا	،	وقــد	تضــرر	املنتفعــون	مــن	الوقــف	
بعــدم	دفــع	األجــرة	مــن	املدعــى	عليهــا	لتلــك	احملــالت	،	ودفعــا	للضــرر	،	
أطلــب	احلكــم	بفتــح	العقــار	محــل	الدعــوى	وإخــالؤه	عــن	طريــق	اجلهــات	
املختصــة	واحتفــاظ	بيــت	املــال	مبوجوداته	،	مــع	احتفاظ	الوقف	مبطالبة	
املدعــى	عليهــا	باألجــرة	املاضيــة	وحتــى	تاريــخ	اإلخــالء	بدعــوى	مســتقلة	
ــى	وقــف	 ــرز	املدعــي	صــورة	صــك	إقامــة	ناظــر	عل ــم	أب .	هــذه	دعــواي	.	ث
رقــم	32309724	وتاريــخ	1432/11/12هـــ	وصــورة	مــن	عقــد	اإليجــار	
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للمؤسســة	 التجــاري	 الســجل	 مــن	 وصــورة	 1427/1/1هـــ	 يف	 املــؤرخ	
املدعــى	عليهــا،	ومت	إرفاقهــا	باملعاملــة	،	وبطلــب	املدعــي	ناظــر	الوقــف	
البينــة	علــى	دعــواه	أحضــر	للشــهادة	وأدائهــا	كال	مــن	......		ســعودي	
اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	......	وهــو	مــن	مواليــد	1377هـــ	
ويعمــل	يف	قاعــدة	......،	ويســكن	يف	حــي	......	مبحافظــة	جــدة،	وليــس	
......	فلســطيني	اجلنســية	بوثيقــة	 بينــه	وبــن	أطــراف	الدعــوى	قرابــة،	
......	وهــو	مــن	مواليــد	1978م	ويعمــل	 مصريــة	مبوجــب	اإلقامــة	رقــم	
ســائق	خــاص،	ويســكن	يف	حــي	......	مبحافظــة	جــدة	،	وليــس	بينــه	
وبــن	أطــراف	الدعــوى	قرابــة	،	وشــهد	األول	قائــال	:	أشــهد	بــاهلل	العظيم	
بــأن	املؤسســة	املدعــى	عليهــا	مؤسســة	......	مســتأجرة	للمحــالت	الثالثــة	
محــل	الدعــوى	منــذ	أكثــر	مــن	عشــرة	أعــوام	،	واحملــالت	محــل	الدعــوى	
مغلقــة	منــذ	عــام	1432هـــ	،	وال	زالــت	احملــالت	مغلقــة	حتــى	اآلن	وعليهــا	
لوحات	املدعى	عليها	.	هكذا	شــهد	.	وشــهد	الثاني	قائال	:	أشــهد	باهلل	
العظيــم	بــأن	املؤسســة	املدعــى	عليهــا	مؤسســة	......	مســتأجرة	للمحــالت	
الثالثــة	محــل	الدعــوى	منــذ	أكثــر	مــن	ثالثــة	أعــوام	،	واحملــالت	محــل	
الدعــوى	مغلقــة	منــذ	عــام	1432هـــ،	وال	زالــت	احملــالت	مغلقــة	حتــى	اآلن	
وعليهــا	لوحــات	املدعــى	عليهــا.	هكــذا	شــهد	.	والشــاهدان	ظاهرهمــا	
العدالــة	وبعــرض	اليمــن	علــى	ناظــر	الوقــف	علــى	صحــة	دعــواه	اســتعد	
لذلــك،	ثــم	حلــف	قائــال	:	واهلل	العظيــم	الــذي	ال	إلــه	إال	هــو	أن	املؤسســة	
املدعــى	عليهــا	مؤسســة	......	مســتأجرة	للمحــالت	الثالثــة	محــل	الدعــوى	
منــذ	حوالــي	أربعــن	عامــا	،	واحملــالت	محــل	الدعــوى	مغلقــة	منــذ	عــام	
1432هـــ،	وال	زالــت	احملــالت	مغلقــة	حتــى	اآلن	وعليهــا	لوحــات	املدعــى	
عليهــا.	هكــذا	حلــف.	فبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	والبينــة	املتمثلــة	
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يف	عقــد	اإليجــار	املــؤرخ	يف	1427/1/1هـــ	والســجل	التجــاري	للمؤسســة	
املدعــى	عليهــا،	وشــهادة	الشــاهدين......		واللــذان	ظاهرهمــا	العدالــة	،	
وبنــاء	علــى	ميــن	الناظــر	علــى	صحــة	دعــواه	،	ولقولــه	تعالــى	)يــا	أيهــا	
علــى	شــروطهم(	 )املســلمون	 بالعقــود(،	وحلديــث	 أوفــوا	 آمنــوا	 الذيــن	
رواه	الترمــذي	وأبــو	داوود،	وحلديــث	)	ال	ضــرر	و	ال	ضــرار	(	رواه	أبــو	
داوود	وصححــه	احلاكــم	،	وألن	الضــرر	يف	الشــريعة	مرفــوع،	وحلديــث	
)البينــة	علــى	املدعــي	واليمــن	علــى	املدعــى	عليــه(	رواه	الترمــذي،	قــال	
أبــو	عيســى	:	العمــل	عنــد	أهــل	العلــم	مــن	أصحــاب	النبــي	صلــى	اهلل	عليــه	
وســلم	وغيرهــم	أن	البينــة	علــى	املدعــي	واليمــن	على	املدعــى	عليه،	وبناء	
علــى	املــادة	55	و	176	مــن	نظــام	املرافعــات	الشــرعية،	لذلــك	كلــه،	
فقــد	حكمــت	بفتــح	العقــار	محــل	الدعــوى	وإخــالؤه	عــن	طريــق	اجلهــات	
املختصــة	،	واالحتفــاظ	مبوجــودات	العقــار	مــا	يخــص	املدعــى	عليهــا	منــه	
لــدى	اجلهــة	املعنيــة	،	وأمــرت	ببيــع	مــا	يخشــى	تلفــه	،	وإيــداع	ثمنــه	لــدى	
بيــت	مــال	احملكمــة	،	وأفهمــت	املدعــي	ناظــر	الوقــف	بــأن	املدعــى	عليها	
علــى	حجتهــا	متــى	حضــر	مــن	ميثلهــا	،	وأن	احلكــم	خاضعــا	للتدقيــق	مــن	
قبــل	محكمــة	االســتئناف	.	وبــه	حكمــت	.	وبــه	قنــع	املدعــي	ناظــر	
الوقــف،	وقــررت	بعــث	املعاملــة	حملكمــة	االســتئناف	لتدقيــق	احلكــم.	
وأقفلــت	اجللســة	الســاعة	10	:	09.	وبــاهلل	التوفيــق،	وصلــى	اهلل	علــى	

نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف	1434/03/09هـــ
احلمــد	هلل	والصــالة	والســالم	علــى	رســول	اهلل	،	وبعــد	:	ـ	فقـــد	جـــرى	مّنــا	
نحـــن	رئيس	وأعضاء	الدائـــرة	احلقوقيـــة	الثالثة	يف	محكمـــة	االستئناف	
مبنطقة	مكـة	املكرمـة	االطالُع	علـى	هـذا	احلكم	الصـادر	من	فضيـلة	
الشــيخ	......	القاضــي	باحملكمــة	العامــة	مبحافظــة	جــدة	املســجل	بعــدد	
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وقــف	 ناظــر	 	...... دعــوى	 املتضمــن	 1434/3/9هــــ	 وتاريــخ	 	3458303
......	ضــد	مؤسســة	......	يف	دعــوى	فتــح	عقــار	احملكــوم	فيــه	مبــا	دون	
باطنــه	وبدراســـة	احلكــم	وصــورة	ضبطــه	تقــررت	املوافقــة	علــى	احلكــم	
والغائــب	علــى	حجتــه	إذا	حضــر	وبــاهلل	تعالــى	التوفيــق	وصلــى	اهلل	علـــى	

نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.
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:	34204225	تاريُخه:	1434/5/4هـ		 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	3474920

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
34272313	تاريخه:	1434/7/18هـ

عقــد - إجــارة - مطالبــة بأجــرة محــل - الدفــع باشــتراط التمكــن مــن 
مزاولــة نشــاط معــن فيــه - عــدم ثبــوت الشــرط - احلكــم بإلــزام املدعــى 

بدفــع األجــرة املســتحقة. 

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

ادعــى	املدعــي	بدعــوى	ضــد	املدعــى	عليــه	بأنــه	اســتأجر	منــه	أربعــة	
دكاكــن	بأجــرة	ومــدة	محــددة	وقــد	ســلم	بعــض	األجــرة	لــذا	يطلــب	
إلزامــه	بدفــع	الباقــي	-	أقــر	املدعــى	عليــه	باألجــرة	إال	أنــه	دفــع	بأنــه	
اســتأجرها	حســب	االتفــاق	مــع	املدعــي	لتكــون	صيدليــة	وتقــدم	بطلــب	
للبلديــة	والشــؤون	الصحيــة	فــردوا	الطلــب	لعــدم	وجــود	مواقــف	ســيارات	
لهــا	لــذا	فقــد	بعــث	خطابــا	للمؤجــر	بطلــب	اإلقالــة	وإعــادة	املبلــغ	املســلم	
لعــدم	التحقــق	مــن	الغــرض	-	بعرضــه	علــى	املدعــي	قــرر	بــأن	املســتأجر	
لــم	يشــرط	عليــه	ذلــك	بــل	أخبــره	بأنــه	يرغــب	يف	فتــح	مكتــب	مصاعــد	
ومســتودع	-	جــرى	التحقــق	مــن	ملكيــة	املدعــي	للعقــار	باالطــالع	علــى	
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صكــه	ورصــد	مضمونــه	-	جــرى	االطــالع	علــى	وثيقــة	العقــد	فلــم	يظهــر	
وجــود	شــرط	علــى	املدعــي	بتمكــن	املدعــى	عليــه	ممــا	دفــع	بــه	-	جــرى	
ســؤال	املدعــى	عليــه	ألديــه	بينــة	علــى	اشــتراطه	فنفــى	-	بنــاء	علــى	دعــوى	
املدعــي	وجــواب	املدعــى	عليــه	وعلــى	وثيقــة	عقــد	اإليجــار	حيــث	لــم	
يظهــر	فيهــا	اشــتراط	املدعــى	عليــه	متكنــه	مــن	مزاولــة	نشــاطه	التجــاري	
يف	مجــال	الصيدلــة	بــل	دفــع	مــن	األجــرة	دفعتــن	وهــذا	دليــل	علــى	رضــاه	
يؤيــده	أن	مــدة	العقــد	ثــالث	ســنوات	أوشــكت	علــى	االنتهــاء	ولــم	يــورد	
هــذا	الدفــع	إال	مــع	قــرب	انتهــاء	املــدة	لــذا	فقــد	قــررت	الدائــرة	احلكــم	
علــى	املدعــى	عليــه	بــأن	يدفــع	للمدعــي	باقــي	األجــرة	املســتحقة	-	بعــرض	
احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	لــم	يقنــع	وجــرى	تســليمه	صــورة	الصــك	وأفهم	

بالتعليمــات	-	صــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف.

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	..............	القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	
بينبــع			وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	
هـــ		 	1434/02/16 وتاريــخ	 	3474920 برقــم	 املســاعد	 بينبــع	 العامــة	
هـــ		 	1434/02/16 وتاريــخ	 	34377114 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	
ففــي	يــوم		الســبت	املوافــق1434/02/30	هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة	
................	ســعودي		اجلنســية	مبوجــب	 00	:	08وفيهــا	حضــر	املدعــي	
الســجل	املدنــي	رقــم	……….		ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	وقــد	تبلــغ	
عــن	طريــق	موظفــه	بالشــركة	................	ولكــن	لــم	يحضــر	واعطــي	
ــوم		األحــد	1434/3/29هـــ	الســاعة	العاشــرة		 موعــد	جلســة	وذلــك	يف	ي
والنصــف	صباحــا	ففــي	يــوم		األحــد	املوافــق	1434/03/29هـــ	افتتحــت	
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وحضــر	 	.................. املدعــي	 حضــر	 وفيهــا	 	10.30 الســاعة	 اجللســة	
وكيــل	الشــركة	....................	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	رقــم	
…………………..	مبوجــب	وكالتــه	الصــادرة	مــن	كتابــة	عــدل	ينبــع	
برقــم	34373545		يف	1434/3/25هـــ		والتــي	تخولــه	عــن	موكلــة	يف	
املرافعــة	واملدافعــة	وســماع	الدعــاوي	والــرد	عليهــا	واإلقــرار	والصلــح	
ثــم	 	 عليهــا	 واالعتــراض	 األحــكام	 وقبــول	 اليمــن	 وطلــب	 والتنــازل	
ادعــى	املدعــي	قائــاًل	ادعــي	الغائــب	عــن	املجلــس	الشــرعي	...................	
وذلــك	مبواجهــة	وكيلــة	..................	الــذي	ســبق	أن	أجــرت	عليــه	أربعــة	
القطعــة	…	 رقــم	 	... ج	 	... الواقعــة	يف	شــارع	 	 دكاكــن	يف	عمارتــي	
1413/11/6هـــ	 3/3/976	يف	 رقــم	 الصــك	 لــي	مبوجــب	 واململوكــة	
الصــادر	مــن	كتابــة	عــدل	ينبــع	إيجــار	ســنوي	وقــدرة	ســتون	ألــف	ريــال	
للســنة	الواحــدة	ومــدة	اإلجــارة	ثــالث	ســنوات	بدايــة	مــن	1432/1/1هـــ	
حتــى	1434/12/30هـــ	واإليجــار	يدفــع	يف	بداية	كل	ســنة	وقد	اســتلمت	
تســعن	ألــف	ريــال	وبقــي	تســعون	ألــف	ريــال	حالــة	حســب	الشــرط	بــان	
تدفــع	كل	ســنة	يف	بدايتهــا	وإننــي	اطلــب	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	
بــان	يدفــع	لــي	التســعن	األلــف	وأســأل	موكلــة	اجلــواب	وبعــرض	الدعــوى	
ــة	أجــاب	قائــاًل	إن	موكلــي	 املرصــودة	بعاليــة	علــى	املدعــى	عليــه	وكال
يريــد	أن	يفتــح	يف	تلــك	احملــالت	صيدليــة	حســب	االتفــاق	مــع	املؤجــر	
احملــل	 بــان	 وقالــوا	 الصحيــة	 والشــؤون	 البلديــة	 إلــى	 بطلــب	 وتقدمنــا	
ــة	لعــدم	وجــود	مواقــف	لهــا	حســب	 ــح	الصيدلي غيــر	مطابــق	لشــروط	فت
بعــدم	رغبتنــا	يف	الدكاكــن	 الكوشــان	وكتبنــا	خطــاب	للمؤجــر	
وطالبنــاه	بإعــادة	املبلــغ	املدفــوع	لــه	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــي	قــال	
ــم	يشــترط	خــروج	 ــم	يشــترط	بــأن	يؤجرهــا	صيدليــه	ول ــان	املســتأجر	ل ب



326

تصريــح	مــن	البلديــة	او	مــن	الشــؤون	الصحيــة	بــل	إنــه	قــال	لــي	بانــه	يريــد	
ان	يفتــح	لهــا	مكتبــا	للمصاعــد	ومســتودع	وانشــطه	أخــرى	أمــا	الشــرط	
ــا	ثــم	طلبــت	 ــم	يحصــل	ذلــك	الشــرط	بينن ــان	أخــرج	عليهــا	تصريحــا	فل ب
مــن	املدعــي	صــورة	مــن	صــك	العمــارة	وقــال	أطلــب	جلســة	وحــدد	لهــم	
جلســة	وذلــك	يف	يــوم	االثنــن	1434/4/29هـــ	الســاعة	الثامنــة	والنصــف	
ــوم		االثنــن	املوافــق1434/04/29	هـــ	افتتحــت	اجللســة	 صباحــا		ففــي	ي
ــه	 ــة	وحضــر	كذلــك	املدعــى	علي الســاعة			وفيهــا	حضــر	املدعــي	أصال
برقــم	 عقــاره	 لصــك	 صــورة	 املدعــي	 أحضــر	 ثــم	 	................ وكالــة	
3/3/976	يف	1413/11/6هـــ	الصــادر	مــن	كتابــة	عــدل	ينبــع	واآليــل	
إليــه	بالشــراء	وهــو	علــى	القطعــة	رقــم	546	واحملــدودة	شــماال	قطعــة	
األرض	547	بطــول	17	مــت	و40ســم	ويحدهــا	جنوبــا	قطعــة	االرض	رقــم	
545	وبطــول	17م	و	20ســم	ويحدهــا	شــرقا	قطعــة	قــم	541	وبطــول	17	
م	و6ســم	ويحدهــا	غربــا	شــارع	عــرض	30	متــرًا	وبطــول	ســتة	عشــر	متــرا	
ونــص	ومســاحتها	294متــر	و54	ســم	ثــم	طلبــت	مــن	املدعــي	إبــراز	عقــد	
االيجــار	فأبــرز	لنــا	عقــد	االيجــار	الصــادر	مــن	مكتــب	............	العقــاري	
والــذي	جــاء	يف	قولــة	الطــرف	األول	.....................	نــوع	امللــك	احملــالت	
الواقعــة	بالعمــارة	الواقعــة	علــى	طريــق	…	الطــرف	الثانــي	املســتأجر	
شــركة	...................	وميثلهــا	................	لقــد	مت	االتفــاق	بــن	الطرفــن	
املذكوريــن	بغاليــة	علــى	تأجيــر	الطــرف	االول	علــى	الطــرف	الثانــي	
احملــالت	بالشــروط	التاليــة	قيمــة	االيجــار	ســتون	الــف	ريــال		ســنوي	مــدة	
االيجــار	اعتبــارا	مــن	1432/1/1هـــ	إلــى	1434/12/30هـــ	ثالث	ســنوات	
فقــط	ويدفــع	الطــرف	الثانــي	االيجــار	مقدمــا	يف	أول	العقــد	ويف	حالــة	
تأخــره	عــن	الدفــع	يحــق	للطــرف	االول	فســخ	العقــد	دون	احلاجــة	إلــى	
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انــذار	او	تنبيــه	مــع	حتميلــة	جميــع	االضــرار	الناجتــة	عــن	ذلــك	كمــا	ان	
أي	مبلــغ	مدفــوع	مــن	االيجــار	ال	يعتبــر	واردا	لــدى	الطــرف	االول	مالــم	
يكــن	مدفوعــا	مبوجــب	شــيك	علــى	احــد	البنــوك	او	مبوجــب	ســند	موقــع	
ومختــوم	مــن	املؤجــر	يف	حالــة	عــدم	رغبــة	احــد	الطرفــن	يف	جتديــد	
العقــد	فعليــه	إشــعار	الطــرف	االخــر	يف	عــدم	رغبتــه	يف	جتديــد	العقــد	
ــاء	العقــد	وإال	كان	العقــد	ســاري	 ــل	انته مبــدة	ال	تقــل	عــن	15	يومــا	قب
املفعــول	وبنفــس	الشــروط	وهنــاك	عــدة	شــروط	مــن	احملافظــة	علــى	
العــن	وعــدم	تأجيرهــا	علــى	الغيــر	ويحــق	للمؤجــر	الطــرف	االول	إنهــاء	
هــذا	العقــد	إذا	اخــل	املســتأجر	الطــرف	الثانــي	بــأي	شــرط	مــن	الشــروط	
املذكــورة	حــرر	يف	1432/11/1هـــ	ودفعــت	ســتون	الــف	ريــال	مبوجــب	
شــيك	علــى	...	ايجــار	الفتــرة	مــن	1432/7/1هـــ	إلــى	1433/6/30هـــ	
ــة	قــال	نعــم	هــذا	العقــد	 ــه	وكال ــى	املدعــى	علي وبعــرض	هــذا	العقــد	عل
صحيــح	وفعــاًل	دفعنــا	لــه	90	الــف	ريــال	علــى	دفعتــن	60	الــف	و	30	الــف	
ثــم	ســألت	املدعــى	عليــه	وكالــه	الديــك	بينــه	علــى	أن	موكلــك	اشــترط	
بــأن	تكــون	احملــالت	نشــاطها	صيدليــة	والبــد	مــن	خــروج	تصريــح	عليهــا	
مــن	البلديــة	والشــئون	الصحيــة	أجــاب	بأنــه	بينتــي	مــع	املدعــي	وبنــاء	علــى	
دعــوى	املدعــي	وجــواب	املدعــى	عليــه	وعقــد	االيجــار	الــذي	قدمــه	املدعــي	
ولــم	يشــترط	فيــه	شــيئًا	بالنســبة	للصيدليــة	ويف	الواقــع	ان	املدعــى	عليــه	
دفــع	مــن	االيجــار	دفعتــن	60	الــف	و30	الــف	ريــال	وهــذا	دليــل	علــى	رضاه	
بــل	ان	مــدة	العقــد	وهــي	ثــالث	ســنوات	قــد	اوشــكت	علــى	االنتهــاء	فلــم	
يأتــي	بالشــروط	التــي	ذكرهــا	إال	بعــد	انتهــاء	العقــد	لــذا	حكمــت	علــى	
املدعــى	عليــه	بــأن	يدفــع	للمدعــي	باقــي	إيجــاره	وهــو	تســعون	الــف	ريــال	
وبعــرض	احلكــم	علــى	املدعــي	قنــع	امــا	املدعــى	عليــه	فلــم	يقنــع	وجــرى	



328

تســليمه	صــورة	الصــك	وافهمتــه	مــدة	االعتــراض	ثالثــون	يومــا	بعدهــا	
اذا	لــم	يقــدم	اعتراضــه	يســقط	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	

ــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/04/29	هـــ	 ــه	وصحب ــى	آل محمــد	وعل
وبعــد	 	 بعــده	 النبــي	 مــن	 علــى	 والســالم	 والصــالة	 وحــده	 هلل	 احلمــد	
فلــدي	أنــا	................................			القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	بينبــع			
وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة		رئيــس	احملكمــة	العامــة	
املقيــدة	 	 هـــ	 	1434/02/16 وتاريــخ	 	3474920 برقــم	 املســاعد	 بينبــع	
يــوم		 ففــي	 	 هـــ	 	1434/02/16 وتاريــخ	 	34377114 برقــم	 باحملكمــة	
الثالثــاء	املوافــق1434/08/09	هـــ	افتتحــت	اجللســة	وفيهــا	وردت	املعاملــة	
يف	 	34377114 برقــم	 املكرمــة	 مبكــة	 االســئناف	 محكمــة	 مــن	
1434/7/24هـ	واملتعلقة	بدعوى	...................	ضد	شــركة	..................
والصــادر	فيهــا	القــرار	رقــم	34272313	يف	1434/07/18هـ	من	الدائرة	
احلقوقيــة	السادســة		وفيــه	فقــد	جــرى	منــا	نحــن	رئيــس	أعضــاء	الدائــرة	
احلقوقيــة	السادســة	يف	محكمــة	االســئناف	مبنطقــة	مكــة	املكرمــة	
االطــالع	علــى	هــذا	احلكــم	الصــادر	مــن	فضيلــة	الشــيخ	....................	
القاضــي	باحملكمــة	العامــة	بينبــع	واملســجل	بعــدد	34204225	وتاريــخ	
1434/05/4هـ	املتضمن	دعوى	............	ضد	..................	احملكوم	فيه	
مبــا	دون	باطنــه	وبدراســة	احلكــم	وصــورة	ضبطــه	والئحتــه	االعتراضيــة	
رئيــس	 	................... اســتئناف	 املوافقــة	علــى	احلكــم	قاضــي	 تقــررت	
ــا	 ــى	نبين ــى	اهلل	عل اســتئناف	..................	رئيــس		وبــاهلل	التوفيــق	،	وصل

ــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/08/09	هـــ	 ــه	وصحب ــى	آل محمــد	وعل
احلمــد	هلل	،	والصــالة	والســالم	علــى	رســول	اهلل	،	وبعــد	:	ـ	فقـــد	جـــرى	
مّنــا	نحـــن	رئيــس	وأعضــاء	الدائـــرة	احلقوقيـــة	السادســة	يف	محكمــة	



329

احلكــم	 هــذا	 علـــى	 االطــالُع	 املكرمـــة	 مكـــة	 مبنطقــة	 االســتئناف	
ــة	الشــيخ/...................	القاضــي	باحملكمــة	العامــة	 الصــادر	مــن	فضيل
بينبــع،	واملســجل	بعـــدد	34204225	وتاريــخ	1434/5/4هـ،املتضمــن	
...................،احملكــوم	فيـــه	مبــا	 .....................	ضــد	شــركة	 دعــوى	
دون	باطنــه،	وبدراســـة	احلكــم	وصـــورة	ضبطـــه	و	الئحتــه	االعتراضيــة	
تقـــررت	املوافقـــة	علـــى	احلكــم،	واهلل	املوفــق.	وصلـــى	اهلل	علـــى	نبينــا	

محمــد	وعلـــى	آلـــه	وصحبـــه	وســلم.
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العــن	 بإخــالء	 تطالــب	 الغائــب	 عليــه	 املدعــى	 علــى	 املدعيــة	 ادعــت	
املؤجــرة-	حيــث	اســتأجر	املدعــى	عليــه	شــقة	مــن	املدعيــة	بأجــرة	ســنوية	
قدرهــا	ســبعة	وعشــرون	ألــف	ريــال	وقــد	ســدد	أجــرة	ثــالث	ســنوات	ثــم	
ــى	املدعــى	 ــور	عل ــم	العث ــم	يت ــاره		-	ل انقطــع	عــن	الســداد	وانقطعــت	أخب
عليــه	حســب	إفــادة	الشــرطة	فجــرى	ســماع	الدعــوى	غيابيــًا	-	أحضــرت	
املدعيــة	شــاهدين	شــهدا	طبــق	دعواهــا	-	حلفــت	املدعيــة	مين	االســتظهار	
علــى	صحــة	دعواهــا	بعــد	طلبهــا	مــن	ناظــر	القضيــة	-	بنــاء	علــى	شــهادة	
الشــاهدين	املعدلــة	حســب	األصــول	وألن	األصــل	اســتصحاب	شــغول	
الذمــة	باألجــرة	مبوجــب	العقــد،	وألن	بقــاء	العــن	حتــت	يــد	املدعــى	عليــه	
دون	دفعــه	لألجــرة	أمــر	محــّرم	شــرعا؛	لقــول	النبــي	صلــى	اهلل	عليه	وســلم	
)ال	يحــل	مــال	امــرئ	مســلم	إال	عــن	طيــب	نفــس	منــه(،	وقولــه	صلــى	اهلل	
عليــه	وســلم	:	)إن	دمائكــم	وأموالكــم	وأعراضكــم	عليكــم	حــرام(،	
كمــا	أنــه	أيضــًا	ضــرر	بالــغ	علــى	املدعيــة	وقــد	جــاءت	الشــريعة	الغــّراء	
ــه	وســلم	)ال	ضــرر	وال	ضــرار(	 ــى	اهلل	علي برفــع	الضــرر،	فقــد	قــال	صل
رواه	اإلمــام	أحمــد،	وللقاعــدة	الفقهّيــة:	)الضــرر	ُيــزال(،	وألن	للحاكــم	
واليــة	علــى	مــال	الغائــب	ويجــوز	احلكــم	عليــه	وعلــى	املســتتر	واملمتنــع	
ولــو	كان	يف	البلــد	]ينظــر:	الفــروع	268/11،	اإلنصــاف	249/11،	

7. املــادة اخلامســة واخلمســن مــن نظــام املرافعــات الشــرعية ولوائحــه 
التنفيذيــة.

8. املادة 18/ط من نظام املرافعات الشرعية و لوائحه التنفيذية .
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ــا	........		القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	 ــدي	أن احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فل
رئيــس	 مــن	فضيلــة	 لنــا	 املعاملــة	احملالــة	 علــى	 وبنــاء	 جــدة	 مبحافظــة	
احملكمــة	العامــة	مبحافظــة	جدة/املســاعد	برقــم	3489143	وتاريــخ	
وتاريــخ	 	34453753 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 	 هـــ	 	1434/02/24
1434/02/23	هـــ		ففــي	يــوم		األحــد	املوافــق1434/06/25	هـــ	حضــرت	
........		ســعودية	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	........		ولــم	يحضــر	
املدعــى	عليــه	........		وال	مــن	ينــوب	عنــه	وقــد	وردنــا	كتــاب	مديــر	شــرطة	
جــدة	رقــم	31/1237	يف	1434/2/19هـــ	واملتضمــن:	انــه	جــرى	البحــث	
والتحــري	وجمــع	املعلومــات	عــن	املذكــور	ولــم	يتــم	العثــور	عليــه.	ا.هـــ	
عنــد	ذلــك	قــررت	ســماع	الدعــوى	غيابيــا	فادعــت	املدعيــة	قائلــة	اننــي	
أملــك	القطعــة	رقــم	22	مــن	املخطــط	املعتمــد	باللوحــة	رقــم........		يف	
1410/6/3هـــ	واملقــام	عليهــا	عمــارة	مكونــة	مــن	ســت	شــقق	تقــع	يف	حي	
........		بجــدة	حدودهــا	وأطوالهــا	شــماال	ســتة	وعشــرون	متــرا	ويحدهــا	

كشــاف	القنــاع	25/4[،	وبنــاء	علــى	املــادة	اخلامســة	واخلمســن	مــن	نظــام	
	الغائــب	ُتســمع	عليــه	 املرافعــات	الشــرعية	ولوائحــه	التنفيذيــة،	ومبــا	أنَّ
البّينــة	وُيقضــى	بهــا،	وليمــن	االســتظهار	التــي	أّدتهــا	املدعيــة	-	صــدر	
احلكــم	بفتــح	العقــار	محــل	النــزاع،	وحصــر	موجوداتــه،	وبيــع	مــا	ال	
ميكــن	حفظــه،	وإيــداع	ثمنــه	يف	بيــت	املــال،	وتســليم	الشــّقة	للمدعيــة-	
قنعــت	املدعيــة	باحلكــم	ورفعــت	اجللســة	لتبليــغ	املدعــى	عليــه	باحلكــم-	
األولــى	مبحكمــة	االســتئناف	 الدائــرة	احلقوقيــة	 مــن	 صــدق	احلكــم	

مبنطقــة	مكــة	املكرمــة	.
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القطعــة	رقــم	واحــد	وعشــرون	وجنوبــا		ســتة	وعشــرون	متــرا	ويحدهــا	
القطعــة	رقــم	ثالثــة	وعشــرون	وشــرقا	ســبعة	وعشــرون	متــرا	ويحدهــا	
ويحدهــا	 متــرا	 وغربــا	ســبعة	وعشــرون	 متــرا	 عــرض	عشــرون	 شــارع	
القطعــة	رقــم	ســتة	وعشــرون	املســاحة	االجماليــة	ســبعمائة	واثنــان	متــرا	
مربــع	مبوجــب	الصــك	الصــادر	مــن	كتابــة	العــدل	األولــى	بجــدة	رقــم	
التســجيل	569	والتســليم	702	يف	1413/12/1هـــ	وقــد	اســتأجر	منــي	
املدعــى	عليــه	........		ســجل	مدنــي	رقــم	........		الشــقة	رقــم	)5(	الواقعــة	يف	
الــدور	الثالــث	بقيمــة	قدرهــا	ســبعة	وعشــرون	الــف	ريــال	اعتبــارا	مــن	
تاريخ	1430/12/5هـ	وقد	ســدد	االيجارات	حتى	تاريخ	1433/12/4هـ	
ثــم	انقطــع	عــن	الســداد	وانقطعــت	اخبــاره	أطلــب	احلكــم	باخــالء	العــن	
املؤجــرة	هكــذا	ادعــت	ثــم	جــرى	االطــالع	علــى	صــك	العقــار	املوصــوف	
أعــاله	فوجدنــاه	طبقــا	ملــا	ذكــرت	املدعيــة	وبســؤالها	عــن	بينتهــا	ابــرزت	
يــوم	 يف	 نصه:)انــه	 وهــذا	 عليــه	 اطالعنــا	 وجــرى	 االيجــار	 عقــد	
1430/11/29هـــ	جــرى	عقــد	هــذا	االيجــار	بــن	كل	مــن	الســيده/........			
باملســتأجر	 هنــا	 عنــه	 واملعبــر	 	 وبــن................	 باملالــك	 عنــه	 واملعبــر	
جنســيته	ســعودي	رقــم	الهويــة	........		تاريخهــا	1410/5/7هـــ	مصدرهــا	
املدينــة	املنــورة	عنوانــه	...عمــل	...	جــوال	........		قــد	مت	االتفــاق	بينهمــا	علــى	
الشــروط	االتيــة	:	1-	اجــر	الطــرف	األول	علــى	الطــرف	الثانــي	مبوجــب	
هــذا	العقــد	شــقة	5	غــرف		رقــم	5	واملعبــر	عنهــا	بالعــن	املؤجــرة	الواقعــة	
يف	شــارع	)...(	...	بحــي	...	مبدينــة	جــدة(	2-	ان	هــذا	االيجــار	معقــود	ملــدة	
ســنة	هجريــة	تبــدأ	يف	1430/12/5هـــ	وتنتهي	يف	1431/12/4هـ	وجتدد	
هــذه	املــدة	تلقائيــا	ملــدة	او	ملــدد	أخــرى	مماثلــة	مالــم	يقــم	أحــد	الطرفــن	
بالتنبيــه	علــى	الطــرف	االخــر	بعــدم	الرغبــة	يف	التجديــد	قبــل	انتهــاء	املــدة	
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الســارية	بشــهر	علــى	األقــل	مبقتضــى	خطــاب	مســجل		3-	ان	مقــدار	
االيجــار	هــو	مبلــغ	27000	الــف	ريــال	ســنويا	يدفــع	كل	ســتة	اشــهر		الــى	
ــه	وهــذه	 ــوب	عن ــه	او	مــن	ين الطــرف	األول	مبوجــب	ايصــاالت	موقعــه	من
االيصــاالت	وحدهــا	وســيلة	اثبــات	دفــع	االجــرة	عنــد	حصــول	نــزاع	فيهــا	
وفحصــه	 لــه	 املؤجــر	 املــكان	 علــى	 انــه	كشــف	 املســتأجر	 يقــر	 	-4
ووجــدان	حالتــه	احلاضــرة	ســليمة	5-	ال	يحــق	للمســتأجر	اجــراء	اي	تغييــر	
يف	الواجهــات	اخلارجيــة	او	الترتيبــات	الداخليــة	اال	بعــد	احلصــول	علــى	
موافقــة	خطيــة	مــن	املالــك	او	مــن	ينــوب	عنــه	واال	كان	علــى	نفقتــه	اعــادة	
املــكان	املؤجــر	الــى	حالتــه	التــي	كان	عليهــا	امــا	فــورا	وامــا	عنــد	انتهــاء	
عقــد	االيجــار	وتســليم	املــكان	املؤجــر	وهــذا	االختيــار	حســب	رغبــة	
ان	 الثانــي	 للطــرف	 االيجــار	اليحــق	 نهايــة	 الطــرف	األول	كــذا	عنــد	
يجــري	اي	تبديــل	او	تغييــر	مت	مبوافقــة	الطــرف	األول	اخلطيــة	وال	ان	
ــا	 ــه	اال	وفقــا	للشــروط	املتفــق	عليه يســتنزع	اي	وضــع	او	تركيــب	احدث
عنــد	احــداث	التغييــر		كل	هــذا	بــدون	حــق	مطالبــة	الطــرف	الثانــي	
للطــرف	األول	بــأي	تعويــض	علمــا	بــأن	كل	االصالحــات	والتغييــرات	
املســتأجر	 نفقــة	 علــى	 تكــون	 خطيــا	 املؤجــر	 عليهــا	 ســيوافق	 التــي	
بكاملهــا	6-	يتحمــل	املســتاجر	كل	الضرائــب	والرســوم	واالســتيفاءات	
احلكوميــة	مهمــا	كان	نوعهــا	وطبيعتهــا	واملقــررة	علــى	العــن	املؤجــرة	
ويقــوم	بتســديدها	للطــرف	األول	حســب	كيفيــة	تســديد	اإليجــار	ماعــدا	
الضرائــب	والرســوم	التــي	تضعهــا	احلكومــة	علــى	عاتــق	املالــك		.7-	ان	
ثمــن	املــاء	والتيارالكهريائــي	واملنافــع	واخلدمــات	االخــرى	التــي	تقــدم	
إلــى	املســتأجر	فيمــا	يتعلــق	بالعــن	املؤجــرة	هــي	علــى	نفقــة	املســتأجر	
بكاملهــا.	8	-	ال	يحــق	للطــرف	الثانــي	تاجيــر	)	الشــقة	(	علــى	الغيــر	وال	
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التنــازل	عــن	عقــد	االيجــار	إلــى	الغيــر	إال	بــإذن	خطــي	مــن	املؤجــر	.9-	
كل	حريــق	يحــدث	يف	املــكان	املؤجــر	يجعــل	املســتأجر	مســئوال	عنــه	
وعــن	نتائجــة	املباشــرة	وغيــر	املباشــرة	وعــن	التعويضــات	عمــا	حلــق	العــن	
املؤجــرة	ومــا	جاورهــا	مــن	اضــرار.10-	عنــد	حصــول	أي	خــالف	أو	نــزاع	
ناجتــه	عــن	هــذا	العقــد	وملحقاتــه	فاحملاكــم	احملليــة	الســعودية	هــي	
وحدهــا	صاحبــة	اإلختصــاص	.11-كل	تغييــر	يف	شــروط	هــذا	العقــد	ال	
يعتــد	بهــا	إال	إذا	كانــت	بتوقيــع	املؤجــر	ومبوافقتــه	اخلطيــة	وكل	ايصــال	
بدفــع	االجــر	أو	التقســيط	منهــا	أو	أي	حــق	للطــرف	األول	وال	يكــون	
بتوقيــع	الطــرف	االول	او	مــن	ينــوب	عنــه	ال	يعتــد	بــه	.12-	عنــد	اخــالء	
ســليمة	 بحالــة	 املؤجــر	 إلــى	 تســليمها	 املســتأجر	 علــى	 املؤجــرة	 العــن	
وصاحلــة	لإلســتعمال	كمــا	اســتلمها	مبوجــب	امــر	التســليم	وإال	فعليــه	
اصــالح	او	دفــع	قيمــة	كل	ماتســبب	فيهــا	مــن	تلــف	أو	اضــرار	نتيجــة	
اســتعماله	لهــا	.13-	الطــرف	االول	غيــر	مســئول	عــن	األســباب	الطارئــة	
بســبب	ســد	املجــاري	أو	ســقوط	األمطــار	أو	قطــع	امليــاه	أو	الكهربــاء	
وعلــى	الطــرف	الثانــي	أن	يتخــذ	اإلجــرات	الالزمــة	بنفســه	امــام	جهــات	
االختصــاص	....14-	ال	يحــق	للطــرف	الثانــي	حمــل	أي	شــيء	مــن	امتعتــه	
مــن	املــكان	املؤجــر	قبــل	ان	يســدد	مــا	عليــه	مــن	اإليجــار	واســتهالك	مــاء	
وكهربــاء	وغيــره	وإال	كان	للطــرف	األول	يف	اجــراء	احلجــز	التحفظــي	
علــى	األمتعــة	حتــى	يتــم	الســداد...15-	حــرر	هــذا	العقــد	مــن	نســختن	
موقعتــن	مــن	قبــل	الطرفــن	بيــد	كل	منهمــا	نســخة	للعمــل	مبوجبهــا	
ويعتبــر	العقــد	ســاري	املفعــول	مــن	تاريــخ	التوقيــع	عليــه	الــذي	مت	يف	يــوم	
1430/11/29	هـــ	املوافــق	2009/11/18	م	واهلل	ولــي	التوفيــق	(	ا.هـــ	
وبســؤالها	عــن	زيــادة	بينــه	أجابــت	قائلــة	أطلــب	مهلــة	الحضارهــا	هكــذا	
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أجابــت.	ويف	يــوم	اإلثنــن	املوافــق:	1434/06/26هـــ	حضــرت	املدعيــة	
........		املثبت	حضورها	يف	جلســة	ســابقة	وبســؤال	املدعية	عما	اســتمهلت	
من	أجله	أحضرت	للشــهادة	وأدائها	كٌل	من:	........		،	ســعودي	اجلنســية	
مبوجــب	الهويــة	الوطنيــة	رقــم:	........		و........		،	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	
الهويــة	الوطنيــة	رقــم:	........		وبســؤالهما	عمــا	لديهمــا	شــهدا	قائلــن:	
)نشــهد	هلل	أن	املدعــى	عليــه	متغيــب	عــن	الشــّقة	منــذ	أكثــر	مــن	ســّتة	
أشــهر،	ومنقطعــة	أخبــاره،	كمــا	أنــه	مســتأجر	للعقــار	املوصــوف	يف	
يف	 وتنتهــي	 1430/12/5هـــ	 يف	 تبــدأ	 هجريــة	 ســنة	 ملــدة	 الدعــوى	
1431/12/4هـ	وجتدد	تلقائيا	ملدة	مماثلة(،	هكذا	شــهدا.	وبســؤالهما	
عــن	كيفيــة	حتملهمــا	للشــهادة	أجابــا	قائلــن:	إننــا	ذهبنــا	لشــّقة	املدعــى	
عليــه	قبــل	ســتة	أشــهر	عــّدة	مــرات	ولــم	جنــده،	وبالنســبة	لإليجــار	ومــا	
يتعّلــق	بــه	فباالســتفاضة،	هكــذا	أجابــا.	وجــرى	تعديلهــم	يف	ضبــط	
القضيــة	حســب	األصــول	وبســؤال	املدعيــة	عــن	زيــادة	بينــة	أبــرزت	ورقــة	
وجــرى	اطالعنــا	عليهــا	وهــذا	نصهــا:	)التاريــخ:	1433/9/10هـــ	املكــرم	
الســيد:	........		،	نفيدكــم	بأننــا	نرغــب	يف	إخــالء	الشــقة	بعــد	االنتهــاء	
مــن	املــدة	الباقيــة	لكــم	يف	اإليجــار	وهــو	بتاريــخ:	1433/12/5هـــ	وإذا	
لكــم	رغبــة	يف	جتديــد	العقــد	يكــون	اإليجــار	اجلديــد	خمســة	وثالثــون	
توقيعــه،	صاحبــة	 	 	........ املكتــب	 دفعتــن	صاحــب	 علــى	 ريــال	 ألــف	
ــة	أجابــت	 ــادة	بين ــة	عــن	زي الشــقة	........		توقيعهــا(.	ا.	هـــ	وبســؤال	املدعي
ــة	 قائلــة:	أكتفــي	مبــا	قدمــت،	هكــذا	أجابــت.	ونظــرًا	لوصــول	القضّي
لهــذا	احلــد	فقــد	أفهمــت	املدعيــة	بأنــه	عليهــا	اليمــن	اســتظهارًا	لصّحــة	
دعواهــا،	فاســتعدت	فذكرتهــا	خطــر	اليمــن	الفاجــرة،	وبقــول	النبــّي	ـ	
صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	ـ:	)مــن	حلــف	علــى	ميــن	هــو	فيهــا	فاجــر	ليقتطــع	
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مســلم،	 رواه	 غضبــان(	 عليــه	 وهــو	 اهلل	 لقــي	 مســلم	 امــرئ	 مــال	 بهــا	
فاســتعدت	للحلــف	فأذنــت	لهــا	فحلفــت	قائلــة:	)أقســم	بــاهلل	العظيــم	أّن	
املدعــى	عليــه:........			منقطــع	عــن	الشــقة	منــذ	تاريــخ:	1433/12/1هـــ	
ومنقطعــة	أخبــاره،	وأنــه	لــم	يســدد	لــي	أجــرة	العقــار	للســنة	اجلديــدة	التــي	
بتاريــخ:	1434/12/4هـــ(،	 تاريــخ:	1433/12/5هـــ	وتنتهــي	 تبــدأ	مــن	
هكــذا	حلفــت		فبنــاء	علــى	مــا	ســلف،	وألن	املدعــى	عليــه	قــد	تبلــغ	تبليغــا	
يســوغ	معــه	ســماع	الدعــوى	وفقــا	للمــادة	18/ط	مــن	نظــام	املرافعــات	
ــة،	وألن	اإليجــارة	عقــد	الزم،	وقــد	تضمــن	 الشــرعية	ولوائحــه	التنفيذي
ــة	تبــدأ	يف	 ــة:	)ان	هــذا	االيجــار	معقــود	ملــدة	ســنة	هجري ــه	الثاني يف	فقرت
1430/12/5هـــ	وتنتهــي	يف	1431/12/4هـــ	وجتــدد	هــذه	املــدة	تلقائيــا	
بالتنبيــه	علــى	 يقــم	أحــد	الطرفــن	 ملــدد	أخــرى	مماثلــة	مالــم	 او	 ملــدة	
الطــرف	االخــر	بعــدم	الرغبــة	يف	التجديــد	قبــل	انتهــاء	املــدة	الســارية	
يــدل	علــى	أن	 بشــهر	علــى	األقــل	مبقتضــى	خطــاب	مســجل(،	وهــذا	
اإليجــار	ينتهــي	بتاريــخ:	12/4	مــن	كل	ســنة	هجريــة،	وبنــاء	علــى	شــهادة	
ــه	قــد	 ــة:	أن	املدعــى	علي ــة	حســب	األصــول،	واملتضمن الشــاهدين	املعدل
اســتأجر	العقــار	املوصــوف	يف	الدعــوى	مــن	املدعيــة	ملــدة	ســنة	تبــدأ	مــن:	
1430/12/5هـــ	وتنتهــي	يف:	1431/12/4هـــ	وأنهــا	تتجــدد	تلقائّيــا	ملــدة	
مماثلــة،	وأنــه	متغيــب	عــن	الشــّقة	منــذ	أكثــر	مــن	ســتة	أشــهر	ومنقطعــة	
أخبــاره.	ا.	هـــ	وألن	األصــل	اســتصحاب	شــغول	الذمــة	باألجــرة	مبوجــب	
العقــد،	وألن	بقــاء	العــن	حتــت	يــد	املدعــى	عليــه	دون	دفعــه	لألجــرة	أمــر	
محــّرم	شــرعا؛	لقــول	النبــي	ـ	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	ـ	)ال	يحــل	مــال	امــرئ	
مســلم	إال	عــن	طيــب	نفــس	منــه(،	وقولــه:	)إن	دمائكــم	وأموالكــم	
وأعراضكــم	عليكــم	حــرام(،	كمــا	انــه	ـ	أيضــًا	ـ	ضــرر	بالــغ	علــى	
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املدعيــة،	وقــد	جــاءت	الشــريعة	الغــّراء	برفــع	الضــرر،	فقــد	قــال	النبــي	ـ	
أحمــد،	 اإلمــام	 رواه	 ضــرار(	 وال	 ضــرر	 )ال	 ـ	 وســلم	 عليــه	 اهلل	 صلــى	
وللقاعــدة	الفقهّيــة:	)الضــرر	ُيــزال(،	وألن	للحاكــم	واليــة	علــى	مــال	
الغائــب	ويجــوز	احلكــم	عليــه	وعلــى	املســتتر	واملمتنــع	ولــو	كان	يف	البلــد	
القنــاع	 كشــاف	 	،249/11 اإلنصــاف	 	،268/11 الفــروع	 ]ينظــر:	
املرافعــات	 نظــام	 مــن	 واخلمســن	 اخلامســة	 املــادة	 علــى	 وبنــاء	 	،]25/4
البّينــة	 عليــه	 ُتســمع	 الغائــب	 	 أنَّ ومبــا	 التنفيذيــة،	 ولوائحــه	 الشــرعية	
وُيقضــى	بهــا،	وليمــن	اإلســتظهار	التــي	أّدتهــا	املدعيــة،	لذلــك	كلــه	
فقــد	أمــرت	بفتــح	العقــار	محــل	النــزاع،	وحصــر	موجوداتــه،	وبيــع	مــا	ال	
ميكــن	حفظــه،	وإيــداع	ثمنــه	يف	بيــت	املــال،	وتســليم	الشــّقة	للمدعيــة،	
وبذلــك	قضيــت.	وبإعــالن	احلكــم	قــررت	املدعيــة	قناعتهــا	باحلكــم،	
أما	املدعى	عليه	فســوف	يبلغ	باحلكم	وله	االعتراض	بطلب	االســتئناف	
خــالل	ثالثــن	يومــًا	اعتبــارًا	مــن	تاريــخ	تبليغــه	بنســخة	احلكــم،	وإذا	
تأخــر	عــن	هــذه	املــّدة	ـ	مــع	تبلغــه	لشــخصه	بنســخة	احلكــم	ـ	ســقط	حقــه	
يف	االعتــراض	بطلــب	االســتئناف	واكتســب	احلكــم	القطعّيــة،	وإذا	
م	اعتراضــه	أو	تعــذر	تبليغــه	رفــع	احلكــم	 تبلَّــغ	لغيــر	شــخصه	ولــم	يقــدِّ
حملكمــة	االســتئناف	لتدقيقــه	حســب	التعليمــات،	والغائــب	علــى	حجتــه	
متــى	حضــر.	وبــاهلل	التوفيــق،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	

وصحبه	وسلم.	حرر	يف:	1434/06/26هـ
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	34/453753	
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وتاريــخ	1434/8/15هـــ	املرفــق	بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	فضيلــة	الشــيخ	
بعــدد	 واملســجل	 جــدة	 العامــة	مبحافظــة	 باحملكمــة	 القاضــي	 	 	........
34252235	وتاريــخ	1434/6/26هــــ	واملتضمــن	دعــوى........		ضــد........		
وصــورة	ضبطــه	 احلكــم	 وبدراســة	 باطنــه	 دون	 مبــا	 فيــه	 واحملكــوم	
تقــررت	املوافقــة	علــى	احلكــم	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	

وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم.
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:		34489		تاريُخه:	1434/1/3هـ						 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	32156502

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
34297449	تاريخه:	1434/8/18هـ

 إجــارة - مطالبــة بأجــرة عقــار - إيجــار بالتقبيــل - دفــع باإلقالــة مــع 
حــارس العقــار - تصــرف فضولــي - إنــكار اإلقالــة وادعــاء الفضوليــة - 
صــرف النظــر عــن دعــوى املدعــي - قيــام القرينــة علــى إجــازة تصــرف 
الفضولي - صرف الشــيكات قرينة على إجازة تصرف احلارس - تأخر 

اللجــوء إلــى القضــاء مــدة زمنيــة طويلــة قرينــة علــى عــدم الصحــة. 

 مــا قــرره العــز بــن عبــد الســالم يف قواعــده 125/2: »القاعــدة يف األخبــار 
زه  بــه العقــل أو جــوَّ والدعــاوى والشــهادات واألقاريــر وغيرهــا أن مــا كذَّ
وأحالتــه العــادة فهــو مــردود، وأمــا مــا أبعدتــه العــادة مــن غيــر إحالــة فلــه 
رتــب يف البعــد والقــرب قــد يختلــف فيهــا- فمــا كان أبعــد وقوعــًا فهــو 
أولــى بالــرد ومــا كان أقــرب وقوعــًا فهــو أولــى بالقبــول وبينهمــا رتــب 

متفاوتــة«.

تقــدم	املدعــي	بدعــوى	ضــد	املدعــى	عليــه	بأنــه	أســتأجر	منــه	منــزال	ملــدة	
وأجــرة	معلومــة	محــددة	تســلم	يف	بدايــة	كل	ســنة	إال	أن	املدعــى	عليــه	
ماطــل	يف	دفــع	األجــرة	لــذا	فيطلــب	إلزامــه	بإخــالء	املنــزل	ودفــع	األجــرة	
املتأخــرة	حتــى	إخالئــه	الفعلــي	-	أجــاب	املدعــى	عليــه	بــأن	املوقــع	منــزل	
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شــعبي	خــرب	تعــرض	لالنهيــار	عــدة	مــرات	مــن	األمطــار	كلفــه	أكثــر	
مــن	مئتــي	ألــف	ريــال	صيانــة	طــوال	فتــرة	بقائــه	فيــه	لــذا	كانــت	أجرتــه	
ــل	وقــام	 ــه	بالتقبي ــه	آل	إلي ــه	يف	دفــع	األجــرة	ألن ــة	وأنكــر	مماطلت متدني
بتســليم	ثمــن	التقبيــل	للــذي	أجــره	املنــزل		وبعــد	أن	وازنــت	احملكمــة	
ــد	الســالم	يف	قواعــده	125/2:	 ــن	عب ــا	قــرره	اب ــن	أقــوال	الطرفــن	ومل ب
)القاعــدة	يف	األخبــار	والدعــاوى	والشــهادات	واألقاريــر	وغيرهــا	أن	مــا	
ــه	 ــه	العــادة	فهــو	مــردود،	وأمــا	مــا	أبعدت زه	وأحالت ــه	العقــل	أو	جــوَّ ب كذَّ
ــه	رتــب	يف	البعــد	والقــرب	قــد	يختلــف	فيهــا-	 ــة	فل ــر	إحال العــادة	مــن	غي
فمــا	كان	أبعــد	وقوعــًا	فهــو	أولــى	بالــرد	ومــا	كان	أقــرب	وقوعــًا	فهــو	
أولــى	بالقبــول	وبينهمــا	رتــب	متفاوتــة(،	لذلــك	كّلــه	فقد	أعلمــت	الدائرة	
املدعــي	وكالــة	بأنــه	ليــس	ملوكلــه	أحقّيــة	يف	طلبــه	وردت	طلبــه	وأخلــت	
ســبيل	املدعــى	عليــه	منهــا،	وبذلــك	قضــت	وأفهمــت	املدعــي	وكالــة	بــأن	
ملوكلــه	اليمــن	املغلظــة	متــى	طلبهــا،	فأبــى	طلبهــا،	وقــد	قــرر	املدعــى	
عليــه	وكالــة	اســتعداد	موكلــه	ببــذل	اليمــن	عنــد	طلبهــا	منــه	-	بعــرض	
احلكــم	علــى	املدعــي	وكالــة	قــرر	عــدم	القناعــة	فأفهــم	بالتعليمــات	-	

صــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف.

	احلمد	هلل	وحده	وبعد	فلدي	أنا	.........................			القاضي	يف	احملكمة	
العامــة	مبحافظــة	جــدة			وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	
رئيــس	احملكمــة	العامــة	مبحافظــة	جدة/املســاعد	برقــم	32156502	
وتاريــخ	1432/05/05	هـــ		املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	32493048	وتاريخ	
1432/05/05	هـــ		ففــي	يــوم		األربعــاء	املوافــق1432/07/27	هـــ		حضــر	
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................	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	.................	
	65819 رقــم	 الوكالــة	 مبوجــب	 	.................... عــن	 وكيــال	 بصفتــه	
بجــدة	 الثانيــة	 عــدل	 كتابــة	 مــن	 والصــادرة	 1432/7/17هـــ	 وتاريــخ	
واملتضمنــه	حــق	املرافعــة	واملدافعــة	وحضــور	اجللســات	واقامــة	وســماع	
	17493 رقــم	 الوكالــة	 ...............	مبوجــب	 عــن	 وبوكالتــه	 الدعــاوي	
وتاريــخ	1425/2/16هـــ	وادعــى	علــى	احلاضــر	معــه	....................	ســعودي	
اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	.................	بصفتــه	وكيــال	عــن	
1431/5/19هـــ	 وتاريــخ	 	46005 رقــم	 الوكالــة	 مبوجــب	 	.................
الثانيــة	بجــدة	واملتضمنــه	حــق	املرافعــة	 والصــادرة	مــن	كتابــة	عــدل	
واملدافعــة	وحضــور	اجللســات	واقامــة	وســماع	الدعــاوي	قائــال	يف	دعــواه	
ان	موكلــي	ابــرم	عقــد	ايجــار	مــؤرخ	يف	1413/3/9هـــ	مــع	املدعــى	عليــه	
للفيــال	رقــم	3	M	مقابــل	اجــرة	وقدرهــا	ثمانيــة	عشــر	الــف	ريــال	تدفــع	
ســنويا	ومــدة	العقــد	ســنة	وينتهــي	يف	1432/11/17هـــ	اال	ان	املدعــى	
عليــه	مياطــل	يف	دفــع	االجــرة	وتراكــم	عليــه	املبلــغ	حتــى	اصبــح	مائتــان	
ــم	يتجــاوب	 ــود	العقــد	ول ــال	ومت	انــذاره	طبقــا	لبن واربعــة	وســتن	الــف	ري
يف	دفــع	االجــرة	نطلــب	الــزام	املدعــى	عليــه	باخــالء	الفيــال	ودفــع	االجــرة	
املتأخــرة	حتــى	تاريــخ	االخــالء	هــذه	دعــواي	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	
عليــه	قــال		أواًل	:-	املوقــع	عبــارة	عــن	بيــت	شــعبي	خــرب	وليــس	كمــا	
ادعــى	مــن	أنــه	فيــال	،	وقــد	تعــرض	لإلنهيــار	عــدة	مــرات	بســبب	األمطــار	
وقــد	كلــف	موكلــي	أكثــر	مــن	)	200,000	(	مائتــي	ألــف	ريــال	طــوال	
فتــرة	ســكناه	مــن	أجــل	اســتخدامه	للســكن	ويــدل	علــى	ذلــك	ُأجرتــه	

ــة. املتدني
املنــزل	 أخــذ	 ولكونــه	 األجــرة	 دفــع	 موكلــي	يف	 مياطــل	 لــم	 	-: ثانيــا	
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بطريقــة	التقبيــل	قــام	بتســليم	مبلــغ	التقبيــل	إلــى	الشــخص	الــذي	قــام	
بتأجيــره	املنــزل	ثالثــًا	:-	حضــر	شــخص	يدعــى	/	...	يطالــب	باإليجــار	

أثنــاء	ابتعــاث	موكلــي	للدراســة	يف	اخلــارج	عــام	1420	تقريبــًا.
رابعــًا	:-	بعــد	عــودة	موكلــي	مــن	البعثــة	وجــد	املنــزل	مســروقًا	عــن	بكرة	

أبيــه	وأبوابــه	مفتوحــة	وأعــد	بالغــًا	للشــرطة	بذلك	.	
خامســًا	:-	بحــث	موكلــي	عــن	أصحــاب	املنــزل	لتســليمهم	إيــاه	إال	أنــه	
لــم	يجــد	ســوى	شــخص	ُيدعــى	/	............	ادعــى	أنــه	املســؤل	عــن	حتصيــل	
اإليجــارات	وطلــب	منــه	اســتالم	املنــزل	وتصفيــة	مالــه	وماعليــه	وتســليم	
املنــزل		سادســًا	:-	أحضــر	موكلــي	شــخاصًا	لشــراء	العفــش	ورغــب	هــذا	
الشــخص	بالســكن	يف	املنــزل	ومت	مقابلتــه	باملدعــو/	..............	واإلتفــاق	
مــع	اإلثنــن	بتحويــل	العقــد	لصالــح	املســتأجر	اجلديد	وذلــك	يف	عام	2005	
تقريبــًا	باإلضافــة	إلــى	شــيك	تضمــن	تســوية	ألي	متعلقــات	إن	وجــدت.

باســتالم	 وضعهــا	 انتهــى	 املدعــي	 ســندات	 يخــص	 فيمــا	 	-: ســابعًا	
املدعــو...................	املســتأجر	اجلديــد	والشــيك	املتضمــن	مبلــغ	30,000	
بــأي	متأخــرات	إن	وجــدت	يف	 ألــف	وطلــب	موكلــي	إشــعاره	 ثالثــون	

حينــه	وإلــى	تاريخــه	لــم	يوافيــه	املدعــي	بــأي	إشــعار
ثامنــًا	:-	أمــا	مــا	يدعيــه	املدعــي	مــن	أن	موكلــي	قــد	اســتلم	كشــوفات	
تتضمــن	مبالــغ	مســتحقة	علــى	موكلــي	فهــذا	اإلدعــاء	مخالــف	للحقيقــة	
واملســتلم	للكشــوفات	والــذي	وقــع	باســتالمها	ليــس	موكلــي	وعلــى	
املدعــي	الرجــوع	للشــخص	الــذي	تولــى	مهمــة	التبليــغ	هكــذا	قــال	ويف	
واملدونــه	 املدعــي	وكالــة	 املوافــق	1433/3/5هـــ	حضــر	 الســبت	 يــوم	
هويتــه	ووكالتــه	ســابقا	وحضــر	املدعــى	عليــه	وكالــة	واملدونــه	هويتــه	
ووكالتــه	ســابقا	وبســؤال	املدعــي	وكالــة	قــال	أواًل	:	بــادئ	ذي	بــدء	
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نــود	أن	نوضــح	لفضيلتكــم	أن	عقــد	االيجــار	املبــرم	بــن	موكلنــا	وبــن	
املدعــى	عليــه	هــو	فقــط	الــذي	ينظــم	العالقــة	االيجاريــة	بينهمــا	وليــس	أي	
شــيء	آخــر	ويجــب	علــى	املدعــى	عليــه	تنفيــذ	مــا	التــزم	بــه	مبوجــب	هــذا	

العقــد.
ثانيــًا	:ـ	مــا	ذكــره	املدعــى	عليــه	وكالــة	مــن	أن	املوقــع	املؤجــر	بيــت	
شــعبي	خــرب	وليــس	فيــال	فــإن	ردنــا	عليــه	أن	هــذا	االدعــاء	غيــر	صحيــح		
وكالم	مرســل	ال	ميثــل	الواقــع	،	فــإذا	كان	كمــا	يدعــى	فلمــاذا	ينفــق	
علــى	البيــت	أكثــر	مــن	200,000	ريــال	ممــا	يــدل	علــى	عــدم	صحــة	مــا	
يدعيــه	بــل	مــا	هــي	إال	مجــرد	مماطلــة	ألكل	أمــوال	النــاس	بالباطــل	
والبنــد	التاســع	مــن	العقــد	ينــص	علــى	)كل	تغييــر	أو	إضافــات	يف	العــن	
املؤجــرة	تصبــح	ملــكًا	للمؤجــر(	علمــًا	بــأن	املدعــى	عليــه	لــم	يدفــع	ســوي	
	................. الســيد	 باســم	موكلنــا	 ثــالث	دفعــات	مبوجــب	شــيكات	
نرفــق	لفضيلتكــم	صــورة	منهــا	)مرفــق	رقــم	1(	مت	خصمهــا	مــن	حســابه	
ــغ	التقبيــل	الــذي	يدعيــه	وملــاذا	لــم	يدفــع	 مــن	اإليجــارات	فلمــن	دفــع	مبل
باقــي	اإليجــار	حتــى	عــام	2005	كمــا	يدعــي	أنــه	تــرك	الفيــال	يف	ذلــك	

الوقــت.
ثالثــًا	ً	:	ـ	مــا	ذكــره	املدعــي	وكالــة	مــن	أن	موكلــه	لــم	يجــد	ســوى	
شــخص	يدعــي	/	...............	أدعــى	أنــه	املســئول	عــن	حتصيــل	اإليجــارات	
وطلــب	منــه	اســتالم	املنــزل	وتصفيــة	مــا	لــه	ومــا	عليــه	وتســليم	املنــزل	0	
فللــرد	علــى	ذلــك	فنعتقــد	أن	املدعــى	عليــه	قــد	قــدم	اإلجابــة	التــي	توضــح	
عــدم	صحــة	تصرفــه	فقــد	أفــاد	بــأن	موكلــه	لــم	يجــد	ســوى	شــخص	
يدعــي	أنــه	املســئول	فقــد	ذكــر	أنــه	يدعــي	وليــس	كل	مــن	يدعــي	أنــه	
املســئول	يكــون	صادقــًا	!!	فهــل	كان	وكيــاًل	مبوجــب	وكالــة	شــرعية	
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عــن	موكلنــا	حتــى	يســلمه	املنــزل..........	،	علمــًا	بأن	الفيال	يف	مجمع	فلل	
مكــون	مــن	41	فلــه	وجميــع	جيرانــه	يعلمــون	عنــوان	ومكتــب	موكلنــا	
ثالجــة............	للخضــار	والفاكهــة	علــى	اخلــط	الســريع	مباشــرة	بحــي	....	
رابعــًا	:	ذكــر	املدعــى	عليــه	وكالــًة	أن	موكلــه	احضــر	شــخص	لشــراء	
العفــش	ورغــب	هــذا	الشــخص	بالســكن	يف	املنــزل	فلمــاذا	لــم	يطلــب	
ــه	لصاحلــه	مثلمــا	فعــل	حتــى	 ــى	العقــد	وحتويل ــه	اإلمضــاء	عل منــه	موكل

نتمكــن	مــن	مطالبتــه.
صاحــب	الفضيلــة	بنــاء	علــى	مــا	تقــدم	ومــا	وضحنــاه	مــن	عــدم	صحــة	مــا	
يدعيــه	وكيــل	املدعــى	عليــه	فأننــا	نطلــب	مــن	فضيلتكــم	احلكــم	علــى	
املدعــى	عليــه	بدفــع	باقــي	املبلــغ	املســتحق	عليــه	مــن	تاريــخ	اســتئجاره	
للفيــال	يف	العقــد	منــذ	1413/3/9هـــ	حتــى	نهاية	العقــد	يف	1433/3/9هـ		

مبلــغ	وقــدره	مائتــان	وثمانــون	ألــف	ريــال	
هكــذا	قــال	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	وكالــة	قــال	أطلــب	مهلــة	
للــرد	هكــذا	قــال	ويف	يــوم	الثالثــاء	املوافــق	1433/06/17هـــ	حضــر	
املدعــي	وكالــة	..................	كمــا	حضــر	وكيــل	املدعى	عليــه	..............	
املثبــت	هويتهمــا	ووكالتهمــا	يف	اجللســة	الســابقة	وبســؤال	املدعــى	عليــه	
ــى	مــا	جــاء	 ــاًل	:	أواًل	(	اجلــواب	عل ــب	اإلمهــال	أجــاب	قائ ــة	عــن	طل وكال
بالفقــرة	)أواًل(	مــن	مذكــرة	املدعــي	وكالة	مــا	يلي	أ(	أرفق	لفضيلتكم	
صــورة	مــن	العقــد	املبــرم	بــن	املدعــي	أصالــة	واملســتأجر	الســابق	املدعــو	
وقبــول	 اعــاله	 املســتاجر	 بتنــازل	 مذيــل	 العقــد	 ب(	 	.........................
موكلــي	وموافقــة	املالــك	والــذي	تولــى	هــذا	اإلجــراء	املســتأجر	الســابق	
وليــس	موكلــي	)ثانيــًا(	قــدم	إجابــة	صادقــة	عــن	كل	مــا	مت	ذكــره	يف	
مذكرتنــا	الســابقة	فيمــا	يخــص	التســوية	وإخــالء	املســئولية	مــن	قبــل	
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موكلــي	نوضــح	فيمــا	يلــي:	ذكــر	املدعــي	وكالــة	أن	موكلــي	لــم	يدفــع	
ســوى	ثــالث	دفعــات	مبوجــب	شــيكات	أقــر	باســتالمها	حتمــل	األرقــام	
وموضــح	 منــه	 صــورة	 مرفــق	 	)14( رقــم	 شــيك	 	-1 التاليــة	 والبيانــات	
بــه	عــدم	رغبــة	موكلــي	يف	االســتمرار	بالفيــال	املؤجــرة	لــه	بالتنــازل	
2-	شــيك	رقــم	)51(	مرفــق	صــورة	منــه	تأكيــد	ملــا	ســبق	ومت	االتفــاق	
..........	املوضــح	اســمه	بالشــيك	الــذي	 	 عليــه	بتســليم	الفيــال	للمدعــو	
مت	قبولــه	مــن	قبــل	مالــك	الفيــال	وإعتمــاد	صــرف	الشــيك	دليــل	قاطــع	
علــى	اإلعتــراف	بــه	علــى	إنهــاء	وضــع	الفيــال	مــع	موكلــي	3-	الشــيكات	
املوضحــة	أعــاله	مت	حتريرهــا	بنــاءًا	علــى	تســوية	تولــى	القيــام	بهــا	نيابــة	
عــن	املالــك	املدعــو	...........	الــذي	قــام	باســتالم	الشــيكات	واســتالم	
الفيــال	وليــس	علــى	موكلــي	بعــد	هــذا	ايضــاح	أي	مســئولية	عليــه	ألتمــس	
مــن	فضيلتكــم	التنبيــه	علــى	املدعــي	وكالــة	توخــي	الدقــة	فيمــا	يحــرره	
واحتــرام	وقــت	احملكمــة	املوقــرة	وعــدم	إشــغالها	بذرائــع	واهيــة	هكــذا	
للــرد.	 قــال	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــي	وكالــة	قــال	أطلــب	اإلمهــال	
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	..................	القاضــي	يف	احملكمــة	
العامــة	مبحافظــة	جــدة		وخلــف	فضيلــة	الشــيخ		........................	ففــي	
يــوم		األحــد	املوافــق1433/11/14	هـــ	حضــر	املدعــي	وكالــة	................	
واملدعى	عليه	وكالة	................	املثبت	حضورهما	يف	جلســات	ســابقة،	
وبســؤال	املدعــي	وكالــة	عمــا	اســتمهل	مــن	أجلــه	أجــاب	قائــال:	اكتفــي	
مبــا	قدمــت	ســابقا،	هكــذا	أجــاب.	وبعــرض	بينــات	املدعــى	عليــه	علــى	
املدعــي	أجــاب	قائــال:	الشــيك	رقــم	)14(	ذكــر	املدعــى	عليــه	أنــه	موضــح	
بــه:	عــدم	رغبــة	موكلــي	يف	االســتمرار	بالفيــال	املؤجــرة	لــه	بالتنــازل	
وهــذا	غيــر	صحيــح،	والصحيــح	أنــه	مكتــوب	بــه	ثالثــون	ألــف	ريــال	
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ــم	 ــى	أن	يت ــال	رقــم	8	عل ــة	مــن	إيجــار	الفي ــك	دفع ــح	.................	وذل لصال
التفاهــم	علــى	الباقــي	بعــد	التســوية	وكان	بتاريــخ	1426/3/18هـــ	وقــد	
اســتلمه	شــخص	اســمه	..........	الشــيك	رقــم	)51(	مكتــوب	عليــه	ثالثــون	
ألــف	ريــال	الدفعــة	الثانيــة	مــن	تســوية	ايجــار	فيــال	....	حســب	املتفــق	عليــه	
مــع	مندوبكــم	الســيد	............	وكان	بتاريــخ	1426/11/1هـــ	،	ومــا	
ــى	 ــى	تســوية	تول ــاءًا	عل ذكــره	أن	الشــيكات	املوضحــة	مت	حتريرهــا	بن
القيــام	بهــا	نيابــة	عــن	املالــك	املدعــو	.............	فغيــر	صحيــح	والصحيــح	أن	
موكلــي	لــم	يفــوض	أحــدا	بالتفــاوض	مــع	املدعــى	عليــه	وقــد	قــام	حــارس	
ــي	 ــي	وموكل العمــارة	باســتالم	الشــيكن	وإيداعهــا	يف	حســاب	موكل
العمايــر	 حــراس	 أن	 ســائد	 والعــرف	 عليــه	 املدعــى	 مــع	 يتفــاوض	 لــم	
يســتلمون	الشــيكات،	هكــذا	أجــاب.	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	
ــة	أعــاله	مــن	مضمــون	 ــة	أجــاب	قائــال:	مــا	ذكــره	املدعــي	وكال وكال
الشــيكات	فصحيــح،	وأمــا	مــا	ذكــره	أن	موكلــه	لــم	يفــوض	....	فغيــر	
صحيــح	بــل	فوضــه	ودليــل	رضاهــم	اســتالمهم	للشــيكات	وصرفهــا،	
هكــذا	أجــاب.	وبســؤال	املدعــى	عليــه	وكالــة	هــل	لديه	زيــادة	بينة	أجاب	
قائــال:	ال	هكــذا	أجــاب.	وبنــاء	علــى	املــادة	السادســة	الســبعون	مــن	نظــام	
املرافعــات	الشــرعية	ولوائحــه	التنفيذيــة	فقــد	قــررت	إدخــال	).........(	يف	
الدعــوى	فحضــر:	..................	مينــي	اجلنســية	مبوجــب	رخصــة	اإلقامــة	
رقــم	....................	وبســؤاله	عمــا	لديــه	أجــاب	قائــال:	أنــا	حــارس	للعمــارة	
وليــس	لــدي	تفويــض	أو	توكيــل	مــن	املالــك	بالتفــاوض	مــع	املســتأجرين	
وقد	أعطاني	.................	قبل	ثمان	ســنوات	تقريبا	شــيكن	كل	شــيك	
مببلــغ	ثالثــون	ألــف	ريــال	واســتلمت	هذيــن	الشــيكن	وســلمتها	ملكتــب	
...............	وبالتحديد	لشــخص	اســمه	...............	وال	أعلم	جنســيته	كان	
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املدعــي	وكالــة	 وبســؤال	 قــرر.	 اإليجــارات،	هكــذا	 ويقبــض	 يؤجــر	
ــن	يرجــع،	هكــذا	أجــاب.	 ــه	مســافر	ول ــال:	إن عــن	...............	أجــاب	قائ
وبســؤاله	عــن	عملــه	عنــد	.............	أجــاب	قائــال:	هــو	املســؤول	عــن	الفلــل	
واإلشــراف	عليهــا	وحتصيــل	اإليجــارات	وليــس	لــه	حــق	توقيــع	العقــود،	
هكــذا	أجــاب.	وبســؤال	املدعــي	وكالــة	مــن	الــذي	يســكن	العقار	محل	
النــزاع	اآلن	أجــاب	قائــال	نحــن	عقدنــا	مــع	...	وإلــى	اآلن	وهــي	حتــت	يــده	
وهــو	املســؤول	عنهــا	وال	نعلــم	مــن	يســكنها،	هكــذا	أجــاب	وبســؤال	
اآلن	 يســكنه	 الــذي	 قائــال:	 أجــاب	 ذلــك	 عــن	 عليــه	وكالــة	 املدعــى	
شــخص	ال	نعرفــه	اشــترى	األثــاث	مــن	...............	وســلمه	...	هــذا	احلاضــر	
الشــقة،	هكــذا	اجــاب	وبســؤال	....	املدخــل	عــن	ذلــك	أجــاب	قائــال:	لــم	
أســلم	الشــقة	ألحــد	أنــا	فقــط	حارس	هكــذا	أجاب.	وعليه	رفعت	اجللســة	
للدراســة	والتأمــل.	ويف	يــوم		الســبت	املوافــق1434/01/03	هـــ	افتتحــت	
اجللســة	الســاعة	الثامنــة	والنصــف	وفيهــا	حضــر	املدعــي	وكالــة	.............	
واملدعــى	عليــه	وكالــة	.............	املثبــت	حضورهمــا	يف	جلســات	ســابقة،	
ــة	عــن	صــرف	الشــيك	رقــم:	14	والشــيك	رقــم:	 وبســؤال	املدعــي	وكال
51	التــي	حررهــا	املدعــى	عليــه	للمدعــي	أصالــة	أجــاب	قائــال:	إن	هذيــن	
الشــيكن	مت	صرفهمــا	مــن	قبــل	موكلــي	الشــيك	رقــم:	)14(	بتاريــخ:	
تاريــخ:	1418/11/17هـــ،	 )51(	يف	 رقــم:	 والشــيك	 1416/11/17هـــ	
هكــذا	أجــاب.	وبســؤال	املدعــى	عليــه	وكالــة	عــن	تاريــخ	إخــالء	العقــار	
محــل	الدعــوى	أجــاب	قائــال:	2005/12/5م،	هكــذا	أجــاب.	ونظرًا	ألن	
اليمــن	تشــرع	يف	جانــب	أقــوى	املتداعيــن	أفهمــت	املدعــي	وكالــة	بــأن	
ملوكلــه	ميــن	املدعــى	عليــه	أصالــة	علــى	أنــه	اتفــق	مــع	.............	أن	يســلم	
للمدعــي	قيمــة	قدرهــا:	ســتون	ألــف	ريــال	ويخلــي	العقــار،	فقــرر	قائــال:	
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موكلــي	ال	يرغــب	يف	حتليــف	املدعــى	عليــه،	هكــذا	أجــاب.	فبنــاء	علــى	
	املدعــى	عليــه	قــد	أقــّر	باســتئجاره	العقــار	املوصــوف	 مــا	ســلف،	ومبــا	أنَّ
انتهــت	مبوجــب	 املذكــور	 بالعقــار	 بــأن	عالقتــه	 ودفــع	 الدعــوى،	 يف	
تســويٍة	قــام	بهــا	مــع	شــخص	مفــوَّض	مــن	قبــل	املدعــي	أصالــة	اســمه:	.....،	
ومضمونهــا:	أن	يســلِّم	املدعــى	عليــه	للمدعــي	قيمــة	قدرهــا:	ســتون	ألــف	
ريــال	ويخلــي	العقــار،	وأنكــر	ذلــك	املدعــي	وكالة،	وأقــام	املدعى	عليه	
ــد	دفعــه،	وهــي	صــورة	الشــيك	رقــم:	14	واملتضمــن:	)التاريــخ:	 ــًة	تؤّي بّين
1426/3/18هـــ	ثالثــون	ألــف	ريــال	لصالــح/	...........	وذلــك	دفعــة	مــن	
إيجــار	الفيــال	رقــم8	علــى	أن	يتــم	التفاهــم	علــى	الباقــي	بعــد	التســوية(.	ا.	
هـــ	وصــورة	الشــيك	رقــم:	51	واملتضّمن:	)التاريــخ	1426/11/1هـ	ثالثون	
ألــف	ريــال	الدفعــة	الثانيــة	مــن	تســوية	إيجــار	فيــال	الرويــس	حســب	العقــد	
املتفــق	عليــه	مــع	مندوبكــم	الســيد	.............(.	ا.	هـــ	وحتريــُر	املدعــى	عليه	
هــذا	الشــيك	وتضمينــه:	أنــه	دفعــة	ثانيــة	مــن	تســوية	فيــال	......	حســب	
العقــد	املتفــق	عليــه	مــع	مندوبكــم	الســيد	...........،	وصرفــه	مــن	قبــل	
املدعــي	أصالــة	يــدّل	علــى	تفويــض	املدعــي	أصالــة	لـــ:	)........(	بالتفــاوض	
املدعــي	أصالــة	 أن	 فــرض	 ولــو	 بالتســوية،	 وقبولــه	 عليــه	 املدعــى	 مــع	
ل	املدعــو	...	بالتفــاوض	مــع	املدعــى	عليــه	أصالــة؛	فــإن	قيــام	 لــم	يــوكِّ
.............	بالتفــاوض	مــع	املدعــى	عليــه	يعتبــُر	)تصــّرف	فضولــّي(	وأجــاز	
املدعــي	أصالــة	هــذا	التصــرف	ورضــي	بــه	بدليــل	أنــه	صــرف	الشــيك	
املــدون	عليــه	الشــرح	املذكــور	أعــاله،	ينضــاُف	إلــى	ذلــك	طــول	مــدة	
ســكوت	املدعــي	أصالــة	بــن	شــيك	التســوية	وبــن	تقــدمي	الدعــوى	وهــذه	
	 قرينــة	تقــوي	جانــب	املدعــى	عليــه،	كمــا	أن	العــادة	حُتيــل	أن	َيْســَتِغلَّ
مســتأجر	عقــارًا	مــّدة	طويلــة	كهــذه	املــّدة	املذكــورة	يف	الدعــوى	مــن	
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عــام:	1413هـــ	حتــى	عــام:	1433هـــ	مــن	دون	دفــع	اإليجــار	ومالــك	املنفعــة	
ســاكت	لــم	يطالــب	بإخــالء	عقــاره،	ومــا	أحالتــه	العــادة	أو	أبعدتــه	فهــو	
مــردود	بقــول	ابــن	عبــد	الســالم	يف	قواعــده	125/2:	)القاعدة	يف	األخبار	
زه	 بــه	العقــل	أوجــوَّ والدعــاوى	والشــهادات	واألقاريــر	وغيرهــا	أن	مــا	كذَّ
وأحالتــه	العــادة	فهــو	مــردود،	وأمــا	مــا	أبعدتــه	العــادة	مــن	غيــر	إحالــة	فلــه	
رتــب	يف	البعــد	والقــرب	قــد	يختلــف	فيهــا،	فمــا	كان	أبعــد	وقوعــًا	فهــو	
أولــى	بالــرد	ومــا	كان	أقــرب	وقوعــًا	فهــو	أولــى	بالقبــول	وبينهمــا	رتــب	
متفاوتــة(،	لذلــك	كّلــه	فقــد	أعلمــُت	املدعــي	وكالــة	بــأن	املدعــى	عليــه	
أصالــة	ليــس	ملوكلــه	أحقّيــة	يف	طلبــه	ورددُت	دعــواه	وأخليــُت	ســبيل	
املدعــى	عليــه	منهــا،	وبذلــك	قضيــت.	وأفهمــت	املدعــي	وكالــة	بــأن	
ملوكلــه	اليمــن	املغلظــة	بهــذه	الصيغــة:	)واهلل	الــذي	ال	إلــه	إال	هــو	عالــم	
الغيــب	والشــهادة	الرحمــن	الرحيــم	الطالــب	الغالــب	الضــار	النافــع	الــذي	
يعلــم	خائنــة	األعــن	ومــا	تخفــي	الصــدور	أننــي	اتفقــت	مــع	)...(	علــى	أن	
أســلم	للمدعــي	أصالــة	مبلغــًا	قــدره:	ســتون	ألــف	ريــال	تســوية	للعقــار	محل	
الدعــوى	وتنتهــي	عالقتــي	بالعقــار	املذكــور	بتاريــخ:	1426/11/1هـــ	
وتعتبــر	ذمتــي	بريئــة	ال	يطالبنــي	املدعــي	أصالــة	بشــيء(	متــى	طلبهــا،	
ــه	 ــى	طلبهــا،	وقــد	قــرر	املدعــى	علي ــك	مت ــه	إال	ذل ــا	وليــس	لـ ــى	طلبه فأب
وبإعــالن	 منــه.	 اليمــن	عنــد	طلبهــا	 ببــذل	 اســتعداد	موكلــه	 وكالــة	
احلكــم	قــرر	املدعــى	عليــه	قناعتــه	باحلكــم،	أمــا	املدعــي	وكالــة	فقــرر	
عــدم	القناعــة	واســتعّد	بتقــدمي	الئحــة	اعتراضّيــة،	فجــرى	تســليمه	نســخة	
مــن	احلكــم	وأفهمتــه	بــأن	لــه	احلــق	يف	تقــدمي	اعتراضــه	خــالل	ثالثــن	
يومــًا	اعتبــارًا	مــن	هــذا	اليــوم،	وإذا	انتهــت	املــّدة	احملــددة	ولــم	يقــدم	
الئحتــه	ســقط	حّقــه	يف	االعتــراض	واكتســب	احلكــم	القطعّيــة.	وبــاهلل	
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التوفيــق،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم.	حــرر	
يف	1434/1/3هـــ.

املوافــق:	1434/05/26هـــ	 يــوم	األحــد	 وبعــد:	ويف	 احلمــد	هلل	وحــده،	
الدائــرة	 قــرار	 وبرفقهــا	 االســتئناف	 محكمــة	 مــن	 املعاملــة	 عــادت	
ونــص	احلاجــة	 رقــم:	34206637	يف:	1434/5/6هـــ	 الثانيــة	 احلقوقيــة	
منــه:	وبدراســة	الصــك	وصــورة	ضبطــه	والالئحــة	االعتراضيــة	تقــرر	
إعادتهــا	لفضيلــة	حاكمهــا	ملالحظــة	مــا	يلــي:	1-	ذكــر	املدعــي	وكالــة	
الطرفــن	 بحضــور	 مناقشــتها	 ينبغــي	 أمــورا	 االعتراضيــة	 الئحتــه	 يف	
شــرحه	 مــا	 الضبــط	 يثبــت	يف	 لــم	 	-2 ذلــك.	 إكمــال	 فعلــى	فضيلتــه	
علــى	الالئحــة	االعتراضيــة	وال	بــد	مــن	ذلــك	مبوجــب	املــادة	1/181	مــن	
نظــام	املرافعــات(.	ا.	هـــ	عليــه	أجيــب	أصحــاب	الفضيلــة	ـ	وفقهــم	اهلل	
ـ	بالنســبة	للمالحظــة	األولــى	أقــول:	إن	ناظــر	الدعــوى	قــد	شــرح	علــى	
الالئحــة	بعــدم	وجــود	دفــع	جوهــري	يؤثــر	علــى	احلكــم،	ونأمــل	مــن	
رأوا	 والتــي	 الالئحــة	 املذكــورة	يف	 األمــور	 تبيــن	 الفضيلــة	 أصحــاب	
أنــه	يتطلــب	مــن	ناظــر	الدعــوى	مناقشــة	الطرفــن	فيهــا	النفــاذ	ذلــك.	
وبالنســبة	للمالحظــة	الثانيــة	أقــول:	فقــد	جــرى	اإلجابــة	عليهــا	يف	ضبــط	
لــم	 فإنــه	 ـ	 اهلل	 وفقهــم	 ـ	 الفضيلــة	 أصحــاب	 أجبــت	 وحيــث	 القضيــة.	
يظهــر	لــي	مــا	يوجــب	العــدول	عمــا	حكمــت	بــه.	وأمــرت	بإحلــاق	ذلــك	
علــى	الصــك	والســجل.	وبــاهلل	التوفيــق،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	
وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم.	حــرر	يف:	1434/05/26هـــ	احلمــد	هلل	وحــده	
وبعــد	ففــي	يــوم	الثالثــاء	املوافق1434/07/25هـــ	وقــد	عــادت	املعاملــة	
الدائــرة	 قــرار	 وبرفقهــا	 املكرمــة	 االســتئناف	مبكــة	 مــن	محكمــة	
احلاجــة	 ونــص	 1434/7/2هـــ	 يف	 	34257308 رقــم	 الثانيــة	 احلقوقيــة	
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منــه:	)وبدراســة	الصــك	وصــورة	ضبطــه	والالئحــة	االعتراضيــة	تقــرر	
باألكثريــة	إعادتهــا	ملالحظــة	مــا	يلــي:	علــى	فضيلــة	ناظــر	القضيــة	فتــح	
بــاب	املرافعــة	لطــريف	القضيــة	ومناقشــة	مــا	جــاء	بالالئحــة	االعتراضيــة	
علــى	ضــوء	مــا	جــاء	بعقــد	اإليجــار	بــن	املدعــي	واملدعــى	عليــه	ولكــون	
تصــرف	املدعــي	يف	العقــار	مــع	غيــر	ذي	صفــة	ومــن	ثــم	إجــراء	املقتضــى	
الشــرعي(	ا.هـــ	عليــه	أجيــب	صاحبــي	الفضيلــة	وفقهمــا	اهلل	فأقــول	جــرى	
االطــالع	علــى	الالئحــة	االعتراضيــة	ولــم	أجــد	فيهــا	مــا	يؤثــر	علــى	مــا	
حكمــت	بــه	وأجريتــه	وامــا	مــا	ذكــره	صاحبــي	الفضيلــة	مــن	ان	تصــرف	
املدعــي	]لعلهــا	املدعــى	عليــه[	يف	العقــار	مــع	غيــر	ذي	صفــة	فقــد	ذكــرت	
يف	اســباب	احلكــم	اننــا	اذا	ســلمنا	بــأن	املدعــي	لــم	يفــوض	)احلــارس(	
بالتخــارج	مــع	املدعــى	عليــه	فــإن	حتريــر	املدعــى	عليــه	للشــيكن	املشــار	
اليهمــا	وتضمــن	األخيــر	منهمــا:	)تســوية	ايجــار	فيــال	الرويــس	حســب	
العقــد	املتفــق	عليــه	مــع	مندوبكــم	الســيد	..........(	وقيــام	املدعــي	أصالــة	
بصرفــه	يعــد	إجــازة	لتصــرف	فضولــي.	وحيــث	أجبــت	صاحبــي	الفضيلــة	
وفقهمــا	اهلل	فإنــي	ال	زلــت	علــى	مــا	حكمــت	بــه	واجريتــه	وللبيــان	جــرى	
اثباتــه	وامــرت	بإحلاقــه	علــى	الصــك	والســجل	ومــن	ثــم	رفــع	كامــل	اوراق	
املعاملــة	حملكمــة	االســتئناف	لتدقيــق	احلكــم	حســب	التعليمــات.	وبــاهلل	
التوفيــق،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	

يف	1434/7/25هـــ	.
احلمــد	هلل	وحــده،	وبعــد:	ففــي	يــوم	األربعــاء	املوافــق:	1434/09/01هـــ	
عــادت	املعاملــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	وبرفقها	قــرار	الدائرة	احلقوقية	
منــه:	 احلاجــة	 ونــص	 1434/8/18هـــ	 يف	 	34297449 رقــم:	 الثانيــة	
)وبدراســة	الصــك	وصــورة	ضبطــه	والئحتــه	االعتراضيــة	تقــرر	املوافقــة	
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علــى	احلكــم	بعــد	اإليضــاح	األخيــر(.	ا.	هـــ	وللبيــان	جــرى	إثباتــه،	وأمــرت	
بإحلــاق	ذلــك	علــى	الصــك	والســجل.	وبــاهلل	التوفيــق،	وصلــى	اهلل	وســلم	
علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم.	حــرر	يف:	1434/09/01هـــ	
احلمــد	هلل	وحــده	والصــالة	والســالم	علــى	مــن	ال	نبــي	بعــده	وبعــد،	فقــد	
جــرى	منــا	نحــن	قضــاة	الدائــرة	احلقوقيــة	الثانيــة	مبحكمــة	االســتئناف	
يف	منطقــة	مكــة	املكرمــة	االطــالع	علــى	املعاملــة	الــواردة	مــن	فضيلــة	
وتاريــخ	 برقــم	34608359	 العامــة	مبحافظــة	جــدة	 رئيــس	احملكمــة	
1434/7/30هـــ	املرفــق	بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	فضيلة	الشــيخ	..............	
وتاريــخ	 	34489 برقــم	 جــدة	 مبحافظــة	 العامــة	 باحملكمــة	 القاضــي	
...............،	وبدراســة	 .............	ضــد	 1434/1/3هـــ،	املتضمــن	دعــوى	
علــى	 املوافقــة	 تقــرر	 االعتراضيــة	 والئحتــه	 ضبطــه	 وصــورة	 الصــك	
احلكــم	بعــد	اإليضــاح	األخيــر.	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	نبينــا	

ــه	وســلم. ــه	وصحب ــى	آل محمــد	وعل
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:	33466110	تاريُخه:	1434/4/17هـ	 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	32194350

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
34203031	تاريخه:	1434/5/1هـ

عقــد - إجــارة - املطالبــة بباقــي أجــرة ســيارة وتســليم الســيارة - اإلقــرار 
باالدعــاء مــع الدفــع ببيــع الســيارة واجلهــل بحالهــا - حلــف اليمــن 
علــى مــا دفــع بــه - انفســاخ عقــد اإليجــار - تلــف العــن املؤجــرة - تنـــزيل 
املدعــى عليــه منزلــة املتلــف للســيارة ، االكتفــاء بإلزامــه بدفــع قيمــة 
الســيارة بعــد خصــم مــا دفعــه مــن إيجــار - تقديــر قيمــة الســيارة مــن 

قســم اخلبــراء وقــت بيعهــا.

1- القاعدة الفقهية »ال ضرر وال ضرار«.
2- قول الفقهاء انفساخ عقد اإلجارة تلف العن املؤجرة .

ادعــت	املدعيــة	»الشــركة«	بدعــوى	ضــد	املدعــى	عليــه	بأنــه	اســتأجر	
منهــا	ســيارة	ملــدة	وأجــرة	معلومــة	محــددة	دفــع	منهــا	مقدمــا	أربعمائــة	ريال	
إال	أنــه	لــم	يعــد	الســيارة	حتــى	اآلن	لــذا	فقــد	طلــب	إلزامــه	بإعــادة	الســيارة	
ودفــع	أجرتهــا	بقــدر	األجــرة	اليوميــة	احملــددة	حتــى	تاريــخ	يــوم	إقامــة	
الدعــوى،	أقــر	املدعــى	عليــه	بالعقــد	إال	أنــه	دفــع	بتعــذر	إعــادة	تســليم	
الســيارة	لقيامــه	ببيــع	الســيارة	علــى	شــخص	ال	يعرفــه	و	قــرر	امتناعــه	عــن	
دفــع	األجــرة	لكونهــا	تزيــد	عــن	قيمتهــا	بأضعــاف،	جــرى	ســؤال	املدعيــة	
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هــل	قامــت	بالتعميــم	علــى	الســيارة	فأجابــت	بأنهــا	قامــت	بإبــالغ	الشــرطة	
بعــد	شــهر	مــن	العقــد،	جــرى	عــرض	ميــن	املدعــى	عليــه	علــى	مــا	دفــع	بــه	
مــن	قيامــه	ببيــع	الســيارة	وأنهــا	ليســت	بحوزتــه	وال	يعلــم	مكانهــا	فقــرر	
وكيــل	الشــركة	املدعيــة	بأنــه	يطلــب	ميينــه	وحلــف	اليمــن	املطلوبــة،	
جــرى	الكتابــة	ألهــل	اخلبــرة	لتقديــر	قيمــة	الســيارة	وقــت	العقــد	فعــادت	
اإلفــادة	بذلــك،	جــرى	ســؤال	املدعيــة	هــل	قامــت	بالتأمــن	علــى		الســيارة	
ــة	قــرر	عــدم	 ــه	وألن	املدعــي	وكال ضــد	الســرقة	فأجابــت	بالنفــي،	علي
علمــه	بالســيارة	املســتأجرة	اآلن	وألن	املدعــى	عليــه	قــرر	أنــه	قــام	ببيــع	
الســيارة	يف	أول	يــوم	وأدى	اليمــن	بعــد	طلبهــا	منــه	علــى	بيعــه	للســيارة	
يف	أول	يــوم	اســتأجرها	فيــه	وألن	بيــع	املدعــى	عليــه	للســيارة	يعــد	إتالفــا	
لهــا	وخصوصــا	مــع	طــول	املــدة	وعــدم	معرفتهمــا	للشــخص	األجنبــي	
العثــور	علــى	الســيارة	وألن	املدعــى	 لــه	وتعــذر	 بيــع	الســيارة	 الــذي	مت	
عليــه	يتحمــل	ويضمــن	قيمــة	الســيارة	وقــت	اإلتــالف	لتعديــه	وتفريطــه	
وال	عبــرة	مبطالبــة	املدعــي	وكالــة	باألجــرة	طيلــة	هــذه	املــدة	باعتبــار	
تلــف	العــن	املســتأجرة	بتفريــط	املدعــى	عليــه	وملــا	نــص	عليــه	الفقهــاء	
ــة	 ــه	وملــا	جــاء	يف	قــرار	هيئ ــف	املعقــود	علي مــن	انفســاخ	عقــد	األجــرة	بتل
النظــر	املتضمــن	تقديــر	قيمــة	الســيارة	وقــت	بيعهــا	بعشــرين	ألــف	ريــال	
وألن	املدعــي	وكالــة	قــرر	أن	املدعــى	عليــه	ســدد	أجــرة	قدرهــا	أربعمائــة	
ريــال	وألن	املدعــى	عليــه	أدى	اليمــن	يف	أمــر	ال	يعلــم	إال	مــن	قبلــه	علــى	أنــه	
بــاع	الســيارة	يف	أول	يــوم	فقــط	وللقاعــدة	الفقهيــة	»ال	ضــرر	وال	ضــرار«	
وجلميــع	مــا	تقــدم	فقــد	ألزمــت	الدائــرة	املدعــى	عليــه	بــأن	يدفــع	للمؤسســة	
ــه	 ــاال	وإخــالء	ســبيل	املدعــى	علي ــة	تســعة	عشــر	ألفــا	وســتمائة	ري املدعي
فيمــا	ســوى	ذلــك،	قــرر	املدعــى	عليــه	القناعــة	بينمــا	اعتــرض	وكيــل	
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احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	......................			القاضــي	يف	احملكمــة	
العامــة	بالريــاض			وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	
وتاريــخ	 	32194350 برقــم	 بالرياض/املســاعد	 العامــة	 احملكمــة	
وتاريــخ	 	32587005 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 	 هـــ	 	1432/05/26
1432/05/21	هـــ		ففــي	يــوم		اإلثنــن	املوافــق1433/07/28	هـــ	افتتحــت	
اجللســة	األولى	الســاعة	15	:	02		وفيها	حضر		.......................			ســعودي		
			………………..	بصفتــه	 رقــم	 املدنــي	 الســجل	 اجلنســية	مبوجــب	
وكيــال	عــن	..................	بصفتــه	صاحــب	معــرض	.............	للســيارات	
مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة	العــدل	الثانيــة	بشــرق	الريــاض	
املرافعــة	 فيهــا	حــق	 لــه	 واملخــول	 رقــم	100570	يف	11/16	/1428هـــ	
واملدافعــة	واالقــرار	والصلــح	و	أدعــى	علــى	احلاضــر	معــه	.......................	
ســعودي	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	................	قائــال	يف	حتريــر	دعــواه	
لقــد	اســتأجر	املدعــى	عليــه	مــن	موكلتــي	ســيارة	....	انتــاج	عــام	...	م	
بتاريــخ	1427/05/02هـــ	بأجــرة	يوميــة	قدرهــا	خمســون	ريــاال	ســدد	منها	
ــم	جنــد	الســيارة	 ــه	ول ــر	علي ــم	نعث ــى	تاريخــه	ل ــال	فقــط	وحت ــة	ري أربعمائ
ــب	إلزامــه	بدفــع	أجــرة	الســيارة	حتــى	تاريــخ	هــذا	اليــوم	 املذكــورة	نطل
وقدرهــا	مائــة	و	اثنــا	عشــر	الفــا	ومائتــان	وخمســون	ريــاال	وكذلــك	إعــادة	
الســيارة	هــذه	دعــواي	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائــال	مــا	
ذكــره	املدعــى	يف	دعــواه	كلــه	صحيــح	وأنــا	بعــد	مــا	اســتلمت	الســيارة	
قمــت	ببيعهــا	علــى	شــخص	ال	أعرفــه	ســوداني	اجلنســية	مببلــغ	وقــدره	

املدعيــة	فأفهــم	بالتعليمــات،	صــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف.
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خمســة	آالف	ريــال	فقــط	وســبب	ذلــك	حاجتــي	للمــال	وســوء	حالتــى	
ــا	مقــر	بخطــأي	 ــة	وأن النفســية	ممــا	أدى	لتصــريف	تصرفــات	غيــر	مقبول
وأنــا	ال	أســتطيع	ســداد	مبلــغ	األجــرة	ألنــه	ليــس	معقــول	عقــال	حيــث	إن	
املبلــغ	املطالــب	بــه	يفــوق	قيمــة	الســيارة	أضعافــا	مضاعفــة	و	أنــا	مســتعد	
بســداد	قيمــة	مبلــغ	الســيارة	كامــال	و	أمــا	الســيارة	فــال	ميكــن	إرجاعهــا	
ألننــي	ال	أعلــم	أيــن	هــي	هكــذا	أجــاب	وبعرض	ذلك	علــى	املدعي	وكالة	
قــال	أنــا	أطالــب	بأجــرة	الســيارة	حتــى	تاريخــه	والســيارة	ال	نعــرف	مقرهــا	
ومــا	ذكــره	مــن	بيعهــا	ال	نعلــم	صحتــه	هكــذا	ذكــر	وبعــد	ذلــك	جــرى	
ســؤال	املدعــي	وكالــة	عــن	قيمــة	الســيارة	وقــت	التأجيــر	فأجــاب	قائــال	
موكلتــى	اشــترت	الســيارة	مــن	املعــرض	جديــدة	وال	أعلــم	مبلــغ	الشــراء	
هكــذا	ذكــر		بعــد	ذلــك	أفهمــت	املدعــي	وكالــة	بإحضــار	اســتمارة	
الســيارة	وبيــان	قيمــة	الســيارة	وقــت	الشــراء	فاســتعد	بذلــك	والنتهــاء	
وقــت	اجللســة	جــرى	رفعهــا	،	يف	يــوم		األربعــاء	املوافــق1433/08/21	هـــ	
ــة	 ــة	الســاعة	00:08	وفيهــا	حضــر	املدعــي	وكال افتتحــت	اجللســة	الثاني
واملدعــى	عليــه	وأبــرز	املدعــي	وكالــة	وثيقــة	ملكيــة	ســيارة	نــوع	....	
صنــع	…	واملالــك	….	ورقــم	هويــة	املالــك	....	رقــم	اللوحــة	...	وبســؤال	
املدعــي	وكالــة	عــن	مبلــغ	الشــراء	وهــل	مت	البــالغ	عــن	الســيارة		فأجــاب	
قائــال	الشــراء	كان	مببلــغ	وقــدره	أربعــة	وعشــرون	ألفــا	وســبعمائة	ريــال		
وموكلتــي	تطالــب	بقيمــة	الســيارة	احلاليــة	مــع	األجــرة	إضافــة	إلــى	2000	
تأمــن	علــى	الســيارة	وبذلــك	تصبــح	جميــع	املبالــغ	املطالــب	بهــا	قدرهــا	
مائــة	وســبعة	وعشــرون	ألفــا	وثمامنائــة	وخمســون	ريــاال		وموكلتــي	أبلغــت	
عــن	الســيارة	بعــد	شــهر	تقريبــا	مــن	تاريــخ	العقــد	هكــذا	ذكــر	بعــد	ذلــك	
ومبــا	ان	املــدة	طويلــة	واملدعــى	عليــه	قــرر	بيعــه	للســيارة	لشــخص	اليعرفــه	
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وعــدم	علــم	املدعــي	مبوقــع	الســيارة	أو	وجودهــا	أفهمــت	املدعــي	وكالــة	
بــأن	لــه	ميــن	املدعــى	عليــه	علــى	بيعــه	للســيارة	وعــدم	معرفتــه	ملكانهــا	
اآلن	بالصيغــة	التاليــة	)	واهلل	بأننــي	قمــت	ببيــع	الســيارة	علــى	شــخص	
ســوداني	يف	نفــس	يــوم	اســتالمي	للســيارة	مببلــغ	وقــدره	خمســة	آالف	
ــه	مخــول	 ــه	ووكالت ــب	ميين ــا	أطل ــم	مكانهــا	اآلن(	فقــال	أن ــال	وال	أعل ري
لــه	فيهــا	حــق	طلــب	اليمــن	وبعــرض	اليمــن	علــى	املدعــى	عليــه	اســتعد	
بأدائهــا	فأذنــت	لــه	فحلــف	قائــال	واهلل	بأننــي	قمــت	ببيــع	الســيارة	علــى	
شــخص	ســوداني	يف	نفــس	يــوم	اســتالمي	للســيارة	مببلــغ	وقــدره	خمســة	
آالف	ريــال	وال	أعلــم	مكانهــا	اآلن	هكــذا	حلــف	بعــد	ذلــك	اقتضــى	
النظــر	الكتابــة	لهيئــة	النظــر	باحملكمــة	العامــة	لتقديــر	قيمــة	الســيارة	
1427/5/2هـــ	 للســيارة	يف	 عليــه	 املدعــى	 اســتئجار	 وقــت	 املســتأجرة	

وحتــى	ورود	اإلجابــة	جــرى	رفــع	اجللســة	.
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	......................			القاضــي	يف	احملكمــة	
العامــة	بالريــاض			وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	
وتاريــخ	 	32194350 برقــم	 بالرياض/املســاعد	 العامــة	 احملكمــة	
وتاريــخ	 	32587005 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 	 هـــ	 	1432/05/26
1432/05/21	هـــ		ففــي	يــوم		الســبت	املوافــق1433/11/27	هـــ	افتتحت	
اجللســة	الثالثــة		الســاعة	08.00		وفيهــا	حضــر	املدعــي	وكالــة	احلاضــر	
ــة	النظــر	رقــم	1/1388	يف	 ــا	قــرار	هيئ ــه	وقــد	وردن ســابقا	واملدعــى	علي
1433/9/10هـــ	املتضمــن	أنــه	متــت	الكتابــة	لشــيخ	املعــارض	ومت	تقديــر	
الســيارة	مببلغ	قدره	عشــرون	ألف	ريال	وذلك	بتاريخ	1427/5/2هـ		أ	هـ	
وبعــرض	ذلــك	علــى	الطرفــن	قــاال	هــذا	قــرار	مــن	أهــل	اخلبــرة	والنعتــرض	
عليــه	بعــد	ذلــك	جــرى	ســؤال	املدعــي	وكالــة	عــن	مبلــغ	التامــن	واألوراق	
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التــي	تثبتــه	فقــال	ليــس	لــدي	أوراق	وأنــا	متنــازل	عــن	مبلــغ	التامــن	لقلتــه		
فبنــاء	علــى	ماتقــدم	ومبــا	أن	املدعــي	وكالــة	قــرر	عــدم	علمــه	بالســيارة	
ــه	قــام	ببيــع	الســيارة	يف	 ــه	قــرر	أن املســتأجرة	واآلن	ومبــا	أن	املدعــى	علي
ــوم	 ــى	بيعــه	للســيارة	يف	أول	ي ــه	عل ــوم		وأدى	اليمــن	بعــد	طلبهــا	من أول	ي
اســتأجرها	فيــه		ومبــا	أن	بيــع	املدعــى	عليــه	للســيارة	يعــد	إتالفــا	لهــا	
ــذي	 ــي	ال وخصوصــا	مــع	طــول	املــدة	وعــدم	معرفتهمــا	للشــخص	األجنب
ــه	 ــى	الســيارة	ومبــا	أن	املدعــى	علي ــور	عل ــه	وتعــذر	العث ــع	الســيارة	ل مت	بي
يتحمــل	ويضمــن	قيمــة	الســيارة	وقــت	االتــالف	لتعديــه	وتفريطــه	وال	عبرة	
مبطالبــة	املدعــي	وكالــة	باألجــرة	طيلــة	هــذه	املــدة	باعتبــار	تلــف	العــن	
املســتأجرة	بتفريــط	املدعــى	عليــه	وملــا	جــاء	يف	قرار	هيئــة	النظر	املتضمن	
تقديــر	قيمــة	الســيارة	وقــت	بيعهــا		مببلــغ	قــدره	عشــرون	ألــف	ريــال	ومبــا	
أن	املدعــي	وكالــة	قــرر	أن	املدعــى	عليــه	ســدد	أجــرة	قدرهــا	أربعمائــة	
ريــال	ومبــا	أن	املدعــى	عليــه	أدى	اليمــن	يف	أمــر	ال	يعلــم	إال	مــن	قبلــه	علــى	
أنــه	بــاع	الســيارة	يف	أول	يــوم	ممــا	يســتحق	معــه	املؤسســة		املدعيــة	أجــرة	
اليــوم	األول	فقــط		جلميــع	ماتقــدم	فقــد	ألزمــت	املدعــى	عليــه	بــأن	يدفــع	
للمؤسســة	املدعيــة	مبلغــا	وقــدره	تســعة	عشــر	ألفــا	وســتمائة	وخمســون	
ريــاال	وأخليــت	ســبيل	املدعــى	عليــه	فيمــا	ســوى	ذلــك	وبذلــك	حكمــت	
وبعــرض	احلكــم	علــى	الطرفــن	قنــع	املدعــي	عليــه	وقــرر	املدعــي	وكالــة	
عــدم	قناعتــه	باحلكــم	وطالــب	بتدقيــق	احلكــم	واســتعد	بتقــدمي	الئحــة	
اعتراضيــة	وأفهــم	بأنــه	لــه	مــدة	قدرهــا	ثالثــون	يــوم	لتقــدمي	اعتراضــه	
اعتبــارا	مــن	تاريــخ	اســتالم	صــورة	مــن	نســخة	احلكــم	وإذا	مضــت	املــدة	
احملــددة	لالعتــراض	ولــم	يقــدم	الئحتــه	فيهــا	ســقط	حقــه	يف	االســتئناف	
واكتســب	احلكــم	القطعيــة	وحــدد	موعــد	تســليم	صــورة	نســخة	احلكــم	
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ــوم	الســاعة	الواحــدة	ظهــرا	ومت	إقفــال	اجللســة	الســاعة	08.30	 هــذا	الي
وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	

وســلم	.	حــرر	يف		1433/11/27هـــ	
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	......................			القاضــي	يف	احملكمــة	
العامــة	بالريــاض			وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	
وتاريــخ	 	32194350 برقــم	 بالرياض/املســاعد	 العامــة	 احملكمــة	
وتاريــخ	 	32587005 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 1432/05/26هـــ	
1432/05/21هـــ		ففــي	يــوم		األربعــاء	املوافــق	1434/03/04	هـــ		حيــث	
رئيــس	 خطــاب	 مبوجــب	 االســتئناف	 محكمــة	 مــن	 املعاملــة	 عــادت	
محكمــة	االســتئناف	رقــم	332172165	يف	1434/1/17هـــ	وبرفقهــا	
قــرار	املالحظــة	الصــادر	مــن	الدائــرة	الثانيــة	لتمييــز	القضايــا	احلقوقيــة		
برقــم	341493	يف	1434/1/4هـــ		ونــص	احلاجــة	منــه	)لوحــظ	أن	املدعــي	
يتأكــد	فضيلتــه	 ولــم	 املذكــورة	 الســيارة	 عــن	 األمنيــة	 اجلهــات	 أبلــغ	
عــن	هــذا	التعميــم	مــن	العثــور	علــى	الســيارة	مــن	عدمــه	والبــد	مــن	ذلــك	
كمــا	أن	احلكــم	بقيمــة	الســيارة	فقــط	مــع	أنــه	اســتعملها	بعقــد	اجــارة	
فيــه	نظــر	فعلــى	فضيلتــه	مالحظــة	ذلــك	حيــث	إن	عقــد	اإلجــارة	الزم	
وال	يفســخ	إال	مبســوغ	شــرعي	(	وعليــه	ســيتم	الكتابــة	ملديــر	شــرطة	
منطقــة	الريــاض	لإلفــادة	عــن	الســيارة	مــدار	الدعــوى	وهــل	مت	العثــور	
نبينــا	محمــد	 التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	 وبــاهلل	 	علمــا	 أم	ال	 عليهــا	
وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/03/04	هـــ	ويف	يــوم		اإلثنــن	
املوافــق1434/04/15	هـــ	حيــث	وردنــا	خطــاب	مدير	شــرطة	النســيم	رقم	
ــى	الســيارة	 ــم	عل ــه	مت	التعمي 6/9604/2	يف	1434/4/2هـــ	املتضمــن	أن
بتاريــخ	1427/5/14هـــ	ولــم	يتــم	العثــور	عليهــا	حتــى	تاريخــه	أ.هـــ	وأمــا	
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مــا	يتعلــق	بعقــد	األجــرة	ولزومــه	فأجيــب	عــن	ذلــك	بــأن	هــذا	متفــق	عليــه	
ــه	منهــا	وأمــا	مــع	عــدم	 مــع	وجــود	العــن	املؤجــرة	واســتفادة	املدعــى	علي
وجودهــا	فالعــن	يف	حكــم	املعدومــة	ومت	تضمــن	املدعــى	عليــه	قيمتهــا	
وقــت	إتالفهــا	لتعديــه	بذلــك	والقاعــدة	الشــرعية	تنــص	علــى	أنــه	)ال	ضرر	
وال	ضــرار(	وهــي	مبنيــة	علــى	قولــه	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم	)ال	ضــرر	وال	
ضــرار(	وقــد	أزيــل	الضــرر	عــن	املدعــي	بتعويضــه	عــن	قيمــة	الســيارة	مــن	
ــه	املدعــى	عليــه	لعــدم	 تاريــخ	اليــوم	الــذي	فقــدت	فيــه	الســيارة	وحلــف	ب
العلــم	بتاريــخ	فقــد	الســيارة	إال	مــن	قبلــه	وبذلــك	ال	ضــرر	علــى	الشــركة	
املدعيــة	ألنــه	مت	تعويضهــا	بكامــل	قيمــة	الســيارة	وقــت	التلــف	ال	وقــت	
احلكــم	كمــا	أن	التأخيــر	يف	مطالبــة	الشــركة	املدعيــة	طيلــة	هــذه	
املــدة	بحســب	تاريــخ	قيــد	املعاملــة	باحملكمــة	بتاريــخ	1432/5/21هـــ	
يعــد	تفريــط	منهــا	يف	املطالبــة	والعبــرة	بتلــف	العــن	املؤجــرة	يف	األجــرة	
ال	تاريــخ	املطالبــة	وقــد	نــص	الفقهــاء	علــى	انفســاخ	عقــد	اإلجــارة	بتلــف	
وبــاهلل	 	 بــه	 ماحكمــت	 ســوى	 لــي	 يظهــر	 لــم	 وبذلــك	 املؤجــرة	 العــن	
التوفيــق،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	

يف		1434/04/15هـــ	
احلمد	هلل	وحده	وبعد	فلدي	أنا	.........	املالزم	القضائي	لدى	فضيلة	…..			
القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	بالريــاض			وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	
من	فضيلة	رئيس	احملكمة	العامة	بالرياض	املساعد	برقم	32194350	
وتاريــخ	1432/05/26هـــ		املقيــدة	باحملكمــة	برقــم	32587005	وتاريــخ	
املوافق1434/05/22هـــ	حيــث	 األربعــاء	 	 يــوم	 ففــي	 1432/05/21هـــ	
عــادت	املعاملــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	وبرفقهــا	القــرار	املــدون	علــى	
ظهــر	الصــك		واملتضمــن	مــا	نصــه	)تظهيــرات	الدائــرة	احلقوقيــة		الثانيــة		
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مبحكمــة	االســتئناف	بالريــاض	
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد:	فقــد	اطلعنــا	علــى	هــذا	الصــك	رقــم	33466110	
باحملكمــة	 القاضــي	 فضيلــة	 مــن	 الصــادر	 1433/11/27هـــ	 وتاريــخ	
العامــة	بالريــاض	الشــيخ	…	وأصدرنــا	القــرار	رقــم	34203031	وتاريــخ		
1434/5/1هـــ		املتضمــن	أنــه	لــم	يظهــر	مــا	يوجب	املالحضــة	بعد	اإلجراء	
وتوقيعــه	 ختمــه	 	 	................ اســتئناف	 قاضــي	 املوفــق	 واهلل	 	 األخيــر	
الدائــرة	 رئيــس	 وتوقيعــه	 ختمــه	 	 	........................ اســتئناف	 قاضــي	
...........................		ختمــه	وتوقيعــه	(	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	
نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/05/22	هـــ	
احلمــدهلل	وحــده	وبعــد	فقــد	اطلعنــا	نحــن	قضــاة	الدائــرة	الثانيــة	لتمييــز	
املعاملــة	 علــى	 بالريــاض	 االســتئناف	 مبحكمــة	 احلقوقيــة	 القضايــا	
ــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	بالريــاض	املســاعد	برقــم	 الــواردة	مــن	فضيل
34154430		وتاريخ1433/11/30هـــ		املرفــق	بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	
فضيلــة	القاضــي	باحملكمــة	الشــيخ	.................................	املســجل	برقم	
33466110	وتاريــخ	1434/4/17ه	اخلــاص	بدعــوى	................	وكالــة	
ضــد	..............	وحيــث	ســبق	دراســة	الصــك	وصــورة	ضبطــه	والالئحــة	
ــة	القاضــي	وأحلقــه	 ــة	وباالطــالع	علــى	مــا	أجــاب	بــه	فضيل وأوراق	املعامل
بالصــك	بنــاًء	علــى	قرارنــا	رقــم	341493	يف	1434/01/04هـــ		لــم	يظهــر	
مــا	يوجــب	املالحظــة	بعــد	اإلجــراء	األخيــر.	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى		

نبينــا	محمــد	وآلــه	وســلم	.



363

:	33477870		تاريُخه:	1433/12/26هـ	 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	32196203

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
34362618	تاريخه:	1434/1/19هـ

عقــد - إجــارة - اإلعــالن يف صحيفــة محليــة لتبليــغ املدعــى عليــه - 
اســتحقاق األجــرة بالتمكــن مــن االنتفــاع - األصــل بقــاء مــا كان 
علــى مــا كان - احلكــم بشــاهدي عــدل وميــن االســتظهار - حكــم 
غيابــي بدفــع األجــرة والغائــب علــى حجتــه متــى حضــر - رفــع احلكــم 

حملكمــة االســتئناف لتعــذر تبليــغ املدعــى عليــه .

1. مــا ثبــت بزمــان يحكــم ببقائــه مــا لــم يوجــد املزيــل )مجلــة األحــكام 
العدليــة املــادة العاشــرة ص24(.

2. جــاء يف املعيــار املعــرب 424/4 )األصــل بقــاء مــا كان علــى مــا كان 
وهــو املســمى يف العــرف األصولــي باســتصحاب احلــال وهــو أصــل مــن 

أصــول الشــريعة تــدور عليــه مســائل وفــروع(.
3. جــاء يف الــزاد 160/3 )فصــل: وهــي عقــد الزم فــإن أجــره شــيئًا ومنعــه 
كل املــدة أو بعضهــا فــال شــيء لــه وإن بــدأ اآلخــر قبــل انقضائهــا فعليــه 

األجرة(.



364

ادعــى	املدعــي	ضــد	املدعــى	عليــه	الغائــب	بــأن	املدعــى	عليــه	اســتأجر	
منــه	الــدور	األول	يف	منزلــه	الواقــع	يف	حــي	.....	بأجــرة	ســنوية	قدرهــا	
املدعــى	 يدفــع	 ولــم	 تلقائيــًا	 ويتجــدد	 	 ريــال	 ألــف	 وعشــرون	 خمســة	
ــه	العقــار	بتاريــخ	 عليــه	األجــرة	مــن	تاريخ1421/8/16هـــ	وقــد	ســلمت	ل
بدفــع	 عليــه	 املدعــى	 إلــزام	 ويطلــب	 حكــم	 مبوجــب	 1429/6/3هـــ	
األجــرة	مــن	1421/8/16هـــ	وحتــى	اســتالمه	للعــن	يف	1429/6/3هـــ	
وقــدره	مائــة	وأربعــة	وتســعون	ألفــًا	وخمســمائة	وســبعون	ريــاال	مضافــًا	
إليهــا	قيمــة	فاتــورة	الكهربــاء	ألــف	وخمســمائة	وواحــد	وعشــرون	ريــااًل	
وخمــس	وثمانــون	هللــة	وقيمــة	اإلعــالن	باجلريــدة	قــدره	ألــف	وســبعمائة	
ريــال	هكــذا	ادعــى،	جــرى	ســماع	الدعــوى	غيابيــا	بعــد	تعــذر	تبليغــه	
لعــدم	العثــور	عليــه	وبعــد	اإلعــالن	يف	الصحيفــة	احملليــة،	بينــة	املدعــي..	
شــاهدان	شــهدا	طبق	دعواه	مت	تعديلهما،	حلف	املدعي	مين	االســتظهار	
بعــد	طلبهــا	منــه،	فبنــاء	علــى	شــهادة	الشــاهدين	وميــن	االســتظهار،	ومبــا	
أن	األصــل	بقــاء	مــا	كان	علــى	مــا	كان،	ومبــا	أن	مــن	آثــار	لــزوم		عقــد	
اإلجــارة	اســتحقاق	األجــرة	بالتمكــن	مــن	االنتفــاع،	ملــا	تقــدم	صــدر	
ــغ	وقــدره	مائــة	وســبعة	وتســعون	 احلكــم	بإلــزام	املدعــى	عليــه	بدفــع	مبل
ألفــًا	وســبعمائة	وثمانيــة	وتســعون	ريــال	وخمســة	وثمانــون	هللــة	للمدعــي،	
يعــد	هــذا	احلكــم	يف	حــق	املدعــى	عليــه	غيابيــًا	والغائــب	علــى	حجتــه	
متــى	حضــر،	صــدق	احلكــم	مــن	الدائــرة	احلقوقيــة	اخلامســة	مبحكمــة	

االســتئناف	مبنطقــة	مكــة	املكرمــة	.
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احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	.....	القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	
مبكــة	املكرمــة	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	
وتاريــخ	 	32196203 برقــم	 املكرمــة	 مبكــة	 العامــة	 احملكمــة	
وتاريــخ	 	32612647 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 	 1432/05/27هـــ	
خطــاب	 بهــا	 املرفــق	 	..... ضــد	 	..... بدعــوى	 املتعلقــة	 1432/05/27هـــ	
يف	 	30/79372 رقــم	 احملكمــة	 بهــذه	 القاضــي	 	..... الشــيخ	 فضيلــة	
1430/10/8هـــ	املتضمــن	نقــض	الصك	رقــم	5/6/31	يف	1430/3/6هـ	
مــن	محكمــة	التمييــز	بالقــرار	رقــم	5/5/19	يف	1430/8/14هـــ	الــخ	.	
بنــاًء	علــى	ذلــك	فقــد	حضــر	لــدي	يف	هــذا	اليــوم		األحــد	1433/01/16هـــ		
الســاعة	00	:	12		املدعو	.....			ســعودي		اجلنســية	مبوجب	الســجل	املدني	
رقــم	.....	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	وال	مــن	ميثلــه	وطلــب	املدعــي	النظــر	يف	
دعــواه	ضــد	املدعــى	عليــه	.....	غيابيــًا	حيــث	ال	يعلــم	لــه	عنــوان	ثابــت	
فجــرت	الكتابــة	ألمــارة	منطقــة	مكــة	املكرمــة	للبحــث	والتحــري	عنــه	
ــل	األمــارة	املســاعد	للحقــوق	رقــم	 ــا	صــورة	خطــاب	ســعادة	وكي فوردتن
مكــة	 شــرطة	 ملديــر	 أصلــه	 املوجــه	 1432/8/3هـــ	 يف	 خ	 84172/ح	
املكرمــة	املتضمــن	)	تكليــف	املدعــى	عليــه.....	مبراجعــة	فضيلــة	ناظــر	
القضيــة		وإشــعار	احملكمــة	بالنتيجــة	مــع	هــذه	األوراق	الــخ	(	ثــم	وردنــا	
العاصمــة	 اجلنائــي	بشــرطة	 والبحــث	 التحريــات	 خطــاب	مديــر	شــعبة	
املقدســة	رقــم	514019	يف	1432/11/3هـــ	ونــص	احلاجــة	منــه	)	أنــه	مت	
البحــث	عــن	املذكــور	ولــم	يعثــر	عليــه	وبالرجــوع	للنهايــة	الطرفيــة	اتضــح	
بــأن	عنوانــه	مكــة	املكرمــة	حــي	.....	جــوار	مســجد	.....	وباالنتقــال	مت	
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البحــث	عنــه	ولــم	يعثــر	عليــه	ومبســائلة	عمــدة	احلــي	أفــاد	بــأن	املذكــور	
انتقــل	مــن	احلــي	إلــى	جهــة	غيــر	معلومــة	إ.هـــ.	(	كمــا	جــرى	اإلعــالن	يف	
صحيفــة	عــكاظ	بعددهــا	رقــم	16487	يف	1432/11/19هـــ	حلضــور	
1433/1/16هـــ	 األحــد	 يــوم	 املقــررة	 اجللســة	 يف	 لدينــا	 عليــه	 املدعــى	
الســاعة	)	30	:	11	(	وإبالغــه	بأنــه	إن	لــم	يحضــر	فســوف	ينظــر	يف	
الدعــوى	غيابيــًا	الــخ	.	ونظــرًا	لــكل	ذلــك	ولعــدم	حضــور	املدعــى	عليــه	
فقــد	أذنــت	بســماع	الدعــوى	ضــد	املدعــى	عليــه	غيابيــًا	فادعــى	املدعــي	
قائــاًل	إن	املدعــى	عليــه	.....	ســجل	مدنــي	رقــم	.....	قــد	اســتأجر	منــي	
الــدور	األول	متكــرر	مــن	منزلــي	الواقــع	يف	حــي	.....	جــوار	مســجد	.....	
اململــوك	لــي	مبوجــب	الصــك	الصــادر	مــن	كتابــة	عــدل	األولــى	مبكــة	
املكرمــة	برقــم	2/146/309	يف	1410/5/21هـــ	املشــار	فيــه	حلــدود	
املنــزل	وأطــوال	أضالعــه	بباطنــه	بأجــرة	ســنوية	قدرهــا	خمســة	وعشــرون	
تاريــخ	 ومــن	 تلقائيــًا	 ويتجــدد	 1414/8/15هـــ	 مــن	 ابتــداًء	 ريــال	 ألــف	
1421/8/16هـــ	لــم	يقــم	بدفــع	شــيء	مــن	األجــرة	حتــى	اآلن	وقــد	غــادر	
العــن	املؤجــرة	وتركهــا	دون	أن	يســلم	لــي	مفتاحهــا	يف	شــهر	رمضــان	
عــام	1424هـــ	وســلمت	لــي	الشــقة	بتاريــخ	1429/6/3هـــ	مبوجــب	صــك	
شــرعي	برقــم	5/5/50	يف	1429/4/1هـــ	املصــدق	مــن	محكمة	التمييز	
بالقــرار	رقــم	1/5/391	يف	1429/4/15هـــ	عليــه	فإنــي	أطلــب	احلكــم	
ــه	مــن	1421/8/16هـــ	 ــه	بدفــع	األجــرة	املســتحقة	علي ــى	املدعــى	علي عل
وأربعــة	 مائــة	 وقــدره	 مبلــغ	 1429/8/3هـــ	 يف	 للعــن	 اســتالمي	 حتــى	
وتســعون	ألــف	وخمســمائة	وســبعة	وســبعون	ريــااًل	مضافــًا	إليهــا	قيمــة	
فاتــورة	الكهربــاء	ألــف	وخمســمائة	وواحــد	وعشــرون	ريــال	وخمــس	
وثمانــون	هللــه	وقيمــة	إعالنــن	باجلريــدة	قدرهمــا	ألــف	وســبعمائة	ريــال	
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هــذه	دعــواي	وبتصفــح	أوراق	املعاملــة	وجــدت	ضمنهــا	صــك	احلكــم	
الصــادر	مــن	فضيــة	الشــيخ	.....	اإلشــارة	إلــى	)	صــك	ملكيــة	العقــار	
املشــار		إليــة	أعــاله	املوافــق	ملــا	ذكــره	املدعــي	وبطلــب	البينــة	مــن	املدعــي	
أبــرز	صــورة	ضوئيــة	مــن	صــك	احلكــم	باإلخــالء	املشــار	إليــه	يف	دعــواه	
حيــث	تضمــن	دعــواه	أن	املدعــى	عليــه	اســتأجر	العــن	املشــار	إليهــا	يف	
مــن	شــهر	 وأنــه	 مــن	1414/8/15هـــ	 ابتــداًء	 لثــالث	ســنوات	 الدعــوى	
رمضــان	لعــام	1424هـــ	غــادر	الــدور	وتركــه	مقفــاًل	وقــد	جــرى	االطــالع	
حينهــا	)	كمــا	هــو	مشــار	إليــه	يف	الصــك	(	لعقــد	اإليجــار	الصــادر	مــن	
مكتــب	.....	واملــؤرخ	يف	1414/8/2هـــ	واحملــرر	املــؤرخ	يف	1424/6/9هـــ	
واملتضمــن	إقــرار	املدعــى	عليــه	بقيامــه	باســتئجار	الــدور	املشــار	إليــه	
بعاليــة	وأنــه	لــم	يقــم	بدفــع	األجــرة	للفتــرة	مــن	1421/8/16هـــ	حتــى	
1424/8/16هـــ	واســتعد	بدفعهــا	قبــل	1424/8/26هـــ	(	كمــا	وجــدت	
الشــقة	 بفتــح	 اإلذن	 صــدر	 وقــد	 	( التاليــة	 العبــارة	 املذكــور	 بالصــك	
بواســطة	جلنــة	مشــكلة	وصــدق	اإلذن	مــن	محكمــة	التمييــز	بالقــرار	
املظهــر	عليــه	وقــد	همــش	عليــه	مبــا	يلــي	»	فبنــاًء	علــى	اخلطــاب	الصــادر	
مــن	مديــر	إدارة	بيــت	املــال	مبكــة	برقــم	29/58150	يف	1429/6/11هـــ	
احملــال	إلينــا	بشــرح	فضيلــة	الرئيــس	يف	1429/6/12هـــ	املتضمــن	أنــه	مت	
إجــراء	الــالزم	حيــال	فتــح	الشــقة	ومت	جــرد	مــا	بداخلهــا	وســلمت	الشــقة	
للمدعــي	أصالــة	املذكــور	بتاريــخ	1429/6/3هـــ	بنــاًء	علــى	احملضــر	
املعــد	لذلــك	مــن	قبــل	اللجنــة	املرفــق	صورتــه	باخلطــاب	وطلبــه	التهميــش	
علــى	الصــك	مبضمونــه	لــذا	جــرى	إحلاقــه	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	
وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	حــرر	يف	1429/6/17هـــ	إ.هـ.	وقــد	جرى	إعادة	
ــة	الشــيخ	.....	القاضــي	 ــى	صــك	احلكــم	الصــادر	مــن	فضيل اإلطــالع	عل
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النشــر	 أمــر	 علــى	 إطــالع	فضيلتــه	 فوجدتــه	تضمــن	 بهــذه	احملكمــة	
الصــادر	مــن	مؤسســة	عــكاظ	للصحافــة	والنشــر	برقــم	081374	يف	
ــال	كمــا	 ــغ	اإلعــالن	ســبعمائة	ري ــأن	مبل ــه	ب 2008/08/27م	وأشــير	في
جرى	إطالع	فضيلته	على	فاتورة	الكهرباء	للفترة	من	1429/05/16هـ	
وحتــى	1429/06/16هـــ	وقــد	أشــير	فيــه	بــأن	الرصيــد	الســابق	هــو	ألــف	
وخمســمائة	وســتة	وعشــرون	رياال	وخمســة	وثمانون	هللة	.إ.هـ.	ثم	ســألت	
املدعــي	هــل	لديــه	بينــه	علــى	دعــواه	فأجــاب	قائــال	نعــم	لدي	البينــة	وأطلب	
ــاء	1433/05/11	هـــ	افتتحــت	اجللســة	 ــه	إلحضارهــا	ويف	يــوم	الثالث مهل
وفيهــا	حضــر	املدعــي	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	وال	ميثلــه	ثــم	ســألت	
ــة	إلحضارهــا	يف	هــذا	اليــوم	فأجــاب	 املدعــي	عــن	بينتــه	التــي	طلــب	مهل
قائــال	لقــد	أحضــرت	للشــهادة	وأدائهــا	كال	مــن	.....	بالســجل	املدنــي	
رقم	.....	و.....	ســعودي	بالســجل	املدني	رقم	.....	وبســؤالهما	عن	عمريهما	
وعمليهمــا	ومقــر	ســكنيهما	وصلــة	قرابتهــا	باملتداعيــن	اجــاب	األول	
ــا	متســبب	 ــغ	مــن	العمــر	ســبعا	وخســمن	ســنة	وان مبفــرده	قائــال	إنــي	ابل
وأقيــم	يف	حــي	...	واملدعــي	ابــن	خالــي	وال	تربطنــي	باملدعــى	عليــه	أي	صلــة	
قرابــة	وبســؤاله	عــن	شــهادته	اجــاب	قائــال	اشــهد	هلل	تعالــى	بــان	املدعــى	
عليــه	كان	يســكن	يف	شــقة	مملوكــة	لهــذا	املدعــي	يف	حــي	.....	مــن	
عــام	1414هـــ	ويف	عــام	1424هـــ	اختفــى	وظلــت	شــقة	املدعــي	مقفلــة	حتــى	
ــم	أجــاب	 ــى	هــذا	أشــهد	هكــذا	قــال	ث ــا	يف	عــام	1429هـــ	وعل مت	فتحه
الثانــي	قائــال	إنــي	أبلــغ	مــن	العمــر	تســعا	وأربعــن	عامــا	وأنــا	متقاعــد	مــن	
شــركة	.....	الســعودية	وأقيــم	يف	.....	واملدعــي	زوج	أختــي	وال	تربطنــي	
باملدعــى	عليــه	أي	صلــة	قرابــة	وبســؤاله	عــن	شــهادته	أجــاب	قائــال	أشــهد	
هلل	تعالــى	بــأن	املدعــى	عليــه	كان	مســتأجرا	يف	شــقة	املدعــي	الواقعــة	يف	
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حــي	.....	وكان	مقيمــا	فيهــا	عــام	1421هـــ	حتــى	اختفــى	عــن	االنظــار	عام	
1424هـــ	وال	نعلــم	عنــه	شــيئا	وكان	هنــاك	مبالــغ	ماليــة	متعلقــة	بذمتــه	
لصالــح	املدعــي	وقــد	مت	فتــح	الشــقة	عــام	1429هـــ	بعــد	أن	ظلــت	خاليــة	
بعــد	خــروج	املدعــى	عليــه	منهــا	هكــذا	قــال	وبســؤال	املدعــي	هــل	لديــه	
مزيــد	بينــة	علــى	دعــواه	أجــاب	قائــال	نعــم	لــدي	مزيــد	بينــة	وأبــرز	مجموعة	
مــن	الصــور	وطلــب	االطــالع	عليهــا	فوجــدت	صــورة	مــن	إقــرار	يتضمــن	
إننــي	 إراداتــي	 الورقــة	مبحــض	 بضبــط	 وأحــرر	 	 	..... أنــا	 )أقــر	 اآلتــي	
بصفتــي	مســتأجر	منــذ	عــام	1414هـــ	يف	فيــال....	الواقعــة	بحــي	.....	رقــم	
...	بجــوار	مســجد	.....	ولظــروف	خاصــة	يعلمهــا	اهلل	تأخــرت	يف	ســداد	
مــن	 للفتــرة	 وذلــك	 	..... لــل	 عليــه	 املتفــق	 لــي	 املؤجــر	 الــدور	 إيجــارات	
متتاليــة	 ســنوات	 ثــالث	 وهــي	 1424/8/16هـــ	 حتــى	 1421/8/16هـــ	
وحيــث	ان	املتفــق	عليــه	كايجــار	ســنوي	خمســة	وعشــرون	ألــف	ريــال	
ــغ	خمســة	 واإلجمالــي	املســتحق	للســيد	.....	عــن	الفتــرة	احملــددة	هــو	مبل
وســبعون	ألــف	ريــال	ولتفاهمــي	مــع	الســيد	.....	الــذي	قــدر	ظــرويف	بطيبــة	
نفــس	وتثبــت	مالــه	يف	ذمتــي	مــن	ايجــار	مســتحق	لــم	يســدد	والوفــاء	بــه	
مبشــيئة	اهلل	تعالــى	اتفقــا	أن	يكــون	ذلــك	يف	موعــد	أخيــر	وأقصــاه	تاريخ	
الســادس	عشــر	مــن	شــعبان	1424هـــ	ويف	حالــة	ال	قــدر	اهلل	عــدم	وفائــي	
لــه	باحملــدد	تاريخــا	ومبلغــا	لــه	أي	الســيد	.....	حــق	إخــالء	الســكن	فــورا	
ودون	اعتــراض	منــي	ومطالبتــه	لــي	مبــا	يــراه	مناســبا	لــدي	إي	جهــة	يراهــا	
مناســبة	وقــد	حــررت	لــه	مــع	هــذه	الورقــة	الشــيك	رقــم	)....(	املــؤرخ	يف	
1424/8/16هـــ	علــى	حســابي	التقاعــدي	بالبنــك	.....	فــرع	....	لــه	حــق	
تقدميــه	يف	تاريخــه	للمطالبــة	مببلغــه	املســتحق	لــه	وقــد	أشــهدت	اهلل	عــز	
وجــل	ثــم	أذنــت	ملــن	يشــهد	واهلل	ولــي	التوفيــق	حــرر	يف	1424/6/9هـــ	
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.....	-توقيعــه	و.....	-توقيعه(أ.هـ.كمــا	وجــدت	 شــهد	بذلــك	كل	مــن	
الرقــم	 يحمــل	 الوطنــي	 	..... البنــك	 علــى	 مســحوب	 الشــيك	 صــورة	
الشــيك	 هــذا	 ادفعــوا	مبوجــب	 ويتضمــن	 1424/8/16هـــ	 050005يف	
ألمــر	.....	مبلــغ	خمســة	وســبعون	ألــف	ريــال	ســعودي	ايجــار	مســتحق	لــه	
ــل	باســم	.....	أ.هـ.كمــا	وجــدت	صــورة	لعقــد	ايجــار	حتمــل	الرقــم	 ومذي
ــه	 020	ومــؤرخ	يف	1414/8/2هـــ	ثــم	ســألته	عــن	أصلهــا	فأبــرز	أصــال	ل
تضمــن	نــوع	العقــار	شــقة	دور	علــوي	محلــه	.....	احملتــوي	خمــس	غــرف	
مبنافعهــا	وتضمــن	جــرى	االتفــاق	بــن	كل	مــن	الطــرف	األول	.....	وبــن	
الطــرف	الثانــي	.....	ملــدة	ثــالث	ســنوات	تبــدأ	يف	1414/8/15هـــ	وتنتهــي	
يف	1417/8/15هـــ	مببلــغ	قــدره	ثالثــون	ألــف	ريــال	أ.هـــ.	ومذيــل	بتوقيــع	
طرفيــه	أ.هـ.هــذا	مــا	وجدتــه	وجــرى	إرفاقهــا	بــأوراق	املعاملــة	ويف	يــوم	
الثالثــاء	1433/11/09هـــ	افتتحــت	اجللســة	وفيهــا	حضــر	املدعــي	ولــم	
يحضــر	املدعــى	عليــه	وال	مــن	ميثلــه	هــذا	وقــد	أبــرز	املدعــي	أمــر	النشــر	
الصــادر	مــن	مؤسســة	...	برقــم	151660	يف	1432/11/18هـــ	املتضمــن	
أن	مبلــغ	اإلعــالن	ألــف	ريــال	ثــم	ســألت	املدعــي	عــن	ســبب	مطالبتــه	بفتــح	
ــأن	املدعــى	 ــه	ب ــى	الرغــم	مــن	قول الشــقة	بعــد	مضــي	ســنوات	عديــدة	عل
عليــه	غــادر	العــن	املؤجــرة	وتركهــا	يف	شــهر	رمضــان	عــام	1424هـــ	
فأجــاب	قائــال	لقــد	ســبق	وأن	طالبــت	املدعــى	عليــه	يف	عــام	1425هـــ	
حيــث	قمــت	بتوكيــل	وكيــل	للترافــع	عنــي	إال	أن	ذلــك	الوكيــل	تــرك	
متابعــة	الدعــوى	هكــذا	قــال	ثــم	وجــدت	أن	فضيلــة	مصــدر	الصــك	
املنقــوض	اطلــع	علــى	صــك	وكالــة	صــادر	مــن	كتابــة	عــدل	الثانيــة	
مبكــة	برقــم	11008	يف	1425/02/27هـــ	جلــد	1387	وصــك	فســخ	
الوكالــة	الصــادر	مــن	كتابــة	عــدل	الثانيــة	مبكــة	برقــم	30066	بتاريــخ	
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1429/6/4هـــ	جلــد	3627	هــذا	مــا	وجدتــه	ثــم	طلبت	مــن	املدعي	معدلن	
الســجل	 مبوجــب	 اجلنســية	 ســعودي	 	..... مــن	 فأحضــر	كاًل	 لشــهوده	
املدنــي	رقــم	.....	و.....	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	.....	
فشــهدا	بعدالــة	الشــاهدين	املرصــودة	شــهادتهما	ســلفًا	وأنهمــا	ثقــات	
عــدول	مرضيــا	الشــهادة	هكــذا	قــاال	ثــم	عرضــت	اليمــن	علــى	املدعــي	
فحلــف	قائــاًل	:	واهلل	العظيــم	الــذي	ال	إلــه	إال	هــو	عالــم	الغيــب	والشــهادة	
بأننــي	أجــرت	املدعــى	عليــه	.....	الــدور	األول	متكــرر	مــن	املنــزل	الواقــع	
يف	حــي	.....	بجــوار	مســجد	...	واململــوك	لــي	مبوجــب	صــك	شــرعي	مببلــغ	
خمســة	وعشــرين	ألــف	ريــال	للســنة	الواحــدة	ابتــداًء	مــن	1414/8/15هـــ	
ويتجــدد	العقــد	تلقائيــًا	وأنــه	مــن	تاريــخ	1421/8/16هـــ	لــم	يدفــع	شــيئًا	
مــن	األجــرة	حتــى	اآلن	وأن	مجمــوع	مالــي	يف	ذمتــه	مــن	أجــرة	الــدور	حتــى	
تاريــخ	اســتالمي	لــه	مــن	قبــل	اللجنــة	املشــكلة	هــو	مائــة	وأربعــة	وتســعون	
ألفــًا	وخمســمائة	وســبعة	وســبعون	ريــااًل	كمــا	أن	املســتحق	مــن	فاتــورة	
الكهربــاء	هــو	مبلــغ	ألــف	وخمســمائة	وواحــد	وعشــرون	ريــااًل	وخمــس	
وثمانــون	هللــة	وأن	تكلفــة	اإلعــالن	يف	اجلريدتــن	تبلــغ	ألفــًا	وســبعمائة	
ريــال	واهلل	العظيــم	فبنــاًء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	وملــا	ورد	يف	إفــادة	
اجلنائــي	 والبحــث	 التحريــات	 شــعبة	 مديــر	 وخطــاب	 املنطقــة	 أمــارة	
وشــهادة	 بعاليــه	 إليهــا	 املشــار	 والصكــوك	 الصحيفــة	 يف	 واإلعــالن	
الشــاهدين	املعدلــن	شــرعًا	وبنــاًء	علــى	ميــن	االســتظهار	التــي	بذلهــا	
املدعــي	وألن	مــن	املقــرر	شــرعًا	أن	مــا	ثبــت	بزمــان	يحكــم	ببقائــه	مالــم	
يوجــد	املزيــل	)	مجلــة	األحــكام	العدليــة	مــع	شــرحها	صفحــة	24	املــادة	
رقــم	10	(	وألن	األصــل	يف	عقــد	اإلجــارة	اللــزوم	والعمــل	علــى	اســتصحابه	
قــال	اإلمــام	الونشريســي	يف	املعيــار	)	األصــل	بقــاء	مــا	كان	علــى	مــا	
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كان	وهــو	املســمى	يف	العــرف	األصولــي	باســتصحاب	احلــال	وهــو	أصــل	
ــار	املعــرب	 مــن	أصــول	الشــريعة	تــدور	عليــه	مســائل	وفــروع	أ0هـــ	(	املعي
واجلامــع	املغــرب	424/4	طبعــة	دار	الغــرب	اإلســالمي	بيــروت	1401هـــ	
وألن	مــن	آثــار	لــزوم	عقــد	اإلجــارة	اســتحقاق	األجــرة	بالتمكــن	مــن	
االنتفــاع	قــال	صاحــب	الــزاد	)	فصــل	:	وهــي	عقــد	الزم	فــإن	أجــرة	شــيئًا	
ومنعــه	كل	املــدة	أو	بعضهــا	فــال	شــيء	لــه	وإن	بــدأ	اآلخــر	قبــل	انقضائهــا	
فعليــه	األجــرة	(	160/3	بنــاًء	علــى	ذلــك	فقــد	حكمــت	علــى	املدعــى	
عليــه	.....	بــأن	يدفــع	للمدعــي	.....	املبلــغ	املدعــى	بــه	البالــغ	مائــة	وســبعة	
وتســعن	ألفــًا	وســبعمائة	وثمانيــة	وتســعن	ريــااًل	وخمســة	وثمانــن	هللــة	
وبذلــك	حكمــت	واعتبرتــه	غيابيــًا	يف	حــق	املدعــى	عليــه	وســوف	يتــم	
إبالغــه	بنســخة	منــه	لتقــدمي	مــا	لديــه	حيالــه	مــن	اعتــراض	خــالل	ثالثــن	
وبــاهلل	 والغائــب	علــى	حجتــه	متــى	حضــر	 تاريــخ	االســتالم	 مــن	 يومــًا	
التوفيــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	حــرر	يف	

1433/11/15هـ	.	
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	لــدي	أنــا	.....	القاضــي	باحملكمــة	العامــة	مبكــة	
املكرمــة	خلــف	فضيلــة	الشــيخ	.....	القاضــي	األســبق	بهــذه	احملكمــة	
ــة	مــن	محكمــة	االســتئناف	باخلطــاب	رقــم	 وحيــث	عــادت	أوراق	املعامل
32612647	يف	1434/6/11هـــ	رفقهــا	قــرار	مالحظــة	الدائــرة	احلقوقيــة	
اخلامســة	يف	محكمــة	االســتئناف	مبكــة	املكرمــة	رقــم	34231636	
يف	1434/6/5هـــ	املتضمــن	)وبدراســة	احلكــم	وصــورة	ضبطــه	والئحتــه	
االعتراضيــة	تقــرر	إعادتهــا	خللــف	ناظــر	القضيــة	أو	القائــم	بعملــه	إلنفــاذ	
.إ.هـــ.	 1434/4/10هـــ(	 34184839	يف	 رقــم	 املرفــق	 القــرار	 مقتضــى	
وباالطــالع	علــى	قــرار	مالحظــة	الدائــرة	احلقوقيــة	اخلامســة	يف	محكمــة	
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االســتئناف	مبكــة	املكرمــة	رقــم	34184839	يف	1434/4/10هـــ	وجــد	
يتضمــن	)وبدراســة	احلكــم	وصــورة	ضبطــه	تقــرر	إعــادة	املعاملــة	لناظــر	
القضيــة	حيــث	احلكــم	غيابيــا	ولــم	جنــد	يف	الصــك	أو	ضبطــه	مــا	يــدل	
علــى	أنــه	جــرى	محاولــة	تســليم	املدعــى	عليــه	صــورة	مــن	احلكــم	وال	بــد	
مــن	ذلــك	وإحلاقــه	بالضبــط	والصــك	لتتــم	الدراســة(	.إ.هـــ.	عليــه	أجيــب	
بجريــدة	 اإلعــالن	 جــرى	 بأنــه	 االســتئناف	 قضــاة	 الفضيلــة	 أصحــاب	
عــن	 لإلعــالن	 1434/7/25هـــ	 يف	 	18304 رقــم	 عددهــا	 يف	 املدينــة	
احلكــم	الصــادر	للمدعــي	.....	ضــد	.....		غيابيــا	بدفــع	أجــرة	العقــار	مبلــغ	
مائــة	وســبعة	وتســعون	ألــف	وســبعمائة	وثمانيــة	وتســعون	ريــال	وخمســة	
وثمانــون	هللــة	مبوجــب	الصــك	رقــم	33477870	يف	1433/12/26هـــ	
فعلــى	املذكــور	أو	مــن	يعــرف	عنــه	شــيئا	مراجعــة	احملكمــة	خــالل	شــهر	
ــراض	ثالثــن	يومــا	مــن	 ــأن	موعــد	مــدة	اإلعت ــه	علمــا	ب ــخ	إعالن مــن	تاري
ــا	أحــد	 تاريــخ	اإلعــالن	.إ.هـــ.	وانتهــت	املــدة	احملــددة	وزيــادة	ولــم	يراجعن
عليــه	أمــرت	برفــع	أوراق	املعاملــة	حملكمــة	االســتئناف	بعــد	اإلجــراء	
آلــه	 نبينــا	محمــد	وعلــى	 التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	 وبــاهلل	 األخيــر	

وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف	1434/9/17هـــ	.
ـ	 	: وبعــد	 	، اهلل	 رســول	 علــى	 والســالم	 والصــالة	 	، وحــده	 احلمــد	هلل	
فقــد	جــرى	مّنــا	نحــن	قضــاَة	االســتئناف	بالدائــرة	احلقوقيــة	اخلامســة	
يف	محكمــة	االســتئناف	مبنطقــة	مكــة	املكرمــة	االطــالُع	علــى	هــذا	
احلكــم	الصــادر	مــن	فضيلــة	الشــيخ	/	.....	القاضــي	يف	احملكمــة	العامــة	
مبكــة	املكرمــة		املســجل	بعــدد	33477870	وتاريــخ	1433/12/26هـــ	
املتضمــن	دعــوى	/	.....		ضــد.....	احملكــوم	فيـــه	مبــا	دون	باطــن	الصــك	،	
وبدراســة	احلكــم	وصـــورة	ضبطـــه		تقــرر	املوافقــة	علــى	احلكــم	والغائــب	
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علــى	حجتــه	إذا	حضــر	.	وبــاهلل	التوفيــق	،		وصلـــى	اهلل	علـــى	نبينــا	محمــد	
وعلـــى	آلـــه	وصحبـــه	وسلم	.
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:	3443385	تاريُخه:	1434/2/20هـ		 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	32350279

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
34201660	تاريخه:	1434/4/30هـ

 إجــارة - إجــارة عمــارة ســكن حجــاج -  مطالبــة بإعــادة أجــرة مدفوعــة 
لتعــذر إخــراج تصريــح إســكان حجــاج - إقــرار بالعقــد واســتالم املبلــغ 
وإعــادة بعضــه وإنــكار تعــذر إخــراج التصريــح - إقــرار خطــي - الدفــع 
بأنــه نــزع منــه بالقــوة - عــدم البينــة علــى الدفــع - إلــزام املدعــى عليــه 
تبليــغ  لتعــذر  االســتئناف  حملكمــة  احلكــم  رفــع  األجــرة-  باقــي  بــرد 

املدعــي عليــه باحلكــم.

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

تقــدم	املدعــي	بدعــوى	ضــد	املدعــى	عليه	بأنه	اســتأجر	عمارة	لالســتفادة	
منهــا	يف	موســم	احلــج	بأجــرة	معلومــة	محــددة	وســلم	بعضــه	وبقــي	البعــض	
إال	أنــه	ظهــر	بأنــه	ال	ميكــن	االســتفادة	منهــا	للتأجيــر	علــى	احلجــاج	لوجــود	
مخالفــة	بنــاء	يف	الــدور	العلــوي	مــن	العمارة	مما	يتعــذر	معه	خروج	تصريح	
إلســكان	احلجــاج	لــذا	فقــد	طلــب	مــن	املدعــى	عليــه	إعــادة	اجلــزء	املســلم	
مــن	األجــرة	فأعــاد	بعضــه	ووعــد	بتســليم	الباقــي	إال	أنــه	امتنــع	لــذا	فقــد	
طلــب	إلزامــه	بــرد	باقــي	األجــرة	املســلمة،	أقــر	املدعــى	عليــه	بالدعــوى	
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إال	أنــه	أنكــر	وجــود	مخالفــة	وتعــذر	االســتفادة	منهــا	إلســكان	احلجــاج	
ودفــع	بــأن	عــدم	خــروج	تصريــح	إســكان	احلجــاج	كان	بتفريــط	مــن	
املدعــي	وأمــا	رده	لبعــض	األجــرة	فــكان	جبــرا	خلوفــه	مــن	تهديــده	ويطلب	
رد	طلــب	املدعــي،	بعرضــه	علــى	املدعــي	قــرر	بــأن	الصحيــح	مــا	ورد	يف	
دعــواه	وبطلــب	البينــة	منــه	أبــرز	ســندات	قبــض	كمــا	أبــرز	إقــرارًا	محررا	
مــن	املدعــى	عليــه	مضمونــه	إقــرار	املدعــى	عليــه	بــأن	يــرد	للمدعــي	املبلــغ	
املدعــى	بــه	باقــي	األجــرة	املســلمة،	بعــرض	اإلقــرار	احملــرر	علــى	املدعــى	
عليــه	دفــع	بأنــه	نــزع	منــه	بالقــوة	فطلبــت	البينــة	علــى	دفعــه	فطلــب	مهلــة	
إال	أنــه	لــم	يحضــر	يف	اجللســة	التــي	أجلــت	لــه	لذلــك،	عليــه	وألن	املدعــى	
عليــه	وكالــة	أقــر	بصحــة	اإلقــرار	الصــادر	مــن	موكلــه	واملتضمــن	بــأن	
بذمتــه	لصالــح	املدعــي	أصالــة	املبلــغ	املدعــى	بــه	وأن	آخــر	دفعــة	مــن	هــذا	
املبلــغ	تســلم	يف	1431/8/30هـــ	ولدفــع	املدعــى	عليــه	وكالــة	بــأن	هــذا	
اإلقــرار	قــد	أخــذ	منــه	بالقــوة	واإلكــراه	وطلــب	مهلــة	لســؤال	موكلــه	عن	
البينــة	ولتخلفــه	عــن	اجللســة	املقــررة	وألن	تخلفــه	يعــد	نكــواًل	عــن	اجلــواب	
وبنــاء	علــى	املــادة	اخلامســة	واخلمســن	والفقــرة	الثانيــة	مــن	الئحــة	املــادة	
ــة	املدعــى	 ــة	مــن	نظــام	املرافعــات	الشــرعية	وألن	وكال ــة	بعــد	املائ الثالث
عليــه	تخولــه	حــق	اإلقــرار	لذلــك	فقــد	حكمــت	الدائــرة	علــى	املدعــى	
عليــه	حضوريــًا	بــأن	يدفــع	للمدعــي	املبلــغ	املدعــى	بــه،	جــرى	بعــث	صــورة	
مــن	احلكــم	للمدعــى	عليــه	بواســطة	محضــر	اخلصــوم	فعــادت	اإلفــادة	
بأنــه	مت	الوصــول	إلــى	عنوانــه	ولــم	يعثــر	عليــه	وبالســؤال	عــن	كفيــل	
املدعــى	عليــه	أفــاد	أحــد	العاملــن	بأنــه	خــارج	مكــة	وباالتصــال	علــى	
الهاتــف	لــم	يــرد	عليــه	أحــد	ولتعــذر	تســليم	املدعــى	عليــه	لشــخصه	نســخة	
مــن	إعــالم	احلكــم	وبنــاء	علــى	املــادة	5/176	مــن	نظــام	املرافعــات	فقــد	
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تقــرر	رفــع	كامــل	املعاملــة	حملكمــة	االســتئناف	لتدقيــق	احلكــم	حســب	
املتبع،صــدق	احلكــم	مــن	محكمــة	االســتئناف.

احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	...................			القاضــي	يف	احملكمــة	
ــة	 ــا	مــن	فضيل ــة	لن ــة	احملال ــى	املعامل ــاء	عل العامــة	مبكــة	املكرمــة			وبن
رئيــس	احملكمــة	العامــة	مبكــة	املكرمــة	برقــم	32137953	وتاريــخ	
وتاريــخ	 	32350279 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 	 هـــ	 	1432/04/23
1432/04/08	هـــ		ففــي	يــوم		األربعــاء	املوافق1433/05/12	هـ	افتتحت	
.....................	ســعودي	 اجللســة	الســاعة		احلاديــة	عشــرة	وفيهــا	حضــر	
اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	....................	بصفتــه	وكيــاًل	عــن	
......................	مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة	العــدل	الثانيــة	
حــق	 فيهــا	 ولــه	 1429/7/13هـــ	 	يف	 	37937 برقــم	 املكرمــة	 مبكــة	
املرافعــة	واملدافعــة	واإلقــرار	ومراجعــة	احملاكــم		واإلنــكار	والتنــازل	
ســعودي	 	...................... معــه	 احلاضــر	 علــى	 وادعــى	 الــخ	 	... والصلــح	
اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	.....................	بصفتــه	وكيــاًل	
عــن	.................	مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة	العــدل	الثانيــة	
مبكــة	املكرمــة	برقــم	13872	يف	1431/4/25هـــ	اجللــد	4498	ولــه	
فيهــا	حــق	املرافعــة	واملدافعــة	وحضــور	اجللســات	واإلقــرار	واإلنــكار....	
الــخ	قائــاًل	يف	دعــواه	عليــه	لقــد	مت	االتفــاق	بــن	موكلــي	و..................	
علــى	أن	يســتأجر	موكلــي	العمــارة	الكائنــة	يف	حــي	....مبكة	املكرمة	
وذلــك	ملوســم	حــج	عــام	1429هـــ	مببلــغ	وقــدره	ثالثمائــة	وخمســون	ألــف	
ــك	للمدعــو	 ــال	وذل ــة	وتســعون	ألــف	ري ــغ	وقــدره	مائ ــال	مت	تســليم		مبل ري
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ســنوات	 لعــدة	 	....... املدعــو	 اســتأجرها	 وقــد	 لـــــ......	 واململوكــة	 	......
ولكــن	موكلــي	لــم	يســتلم	العمــارة	املذكــورة	ولــم	ينتفــع	بهــا	وذلــك	
ــم	اســتخراج	 ــم	يت ــوي	مــن	العمــارة	ول ــدور	العل ــاء	يف	ال لوجــود	مخالفــة	بن
تصريــح	إســكان	مــن	جلنــة	احلــج	وقــد	طلــب	موكلــي	مــن	املدعــى	عليــه	
إعــادة	املبلــغ	املذكــور	والــذي	اســتلم	املدعــى	عليــه	جــزء	منــه	وذلــك	
ــال	 ــغ	وقــدره	خمســون	ألــف	ري ــي	مبل بتفويــض	مــن	..........	فأعــاد	ملوكل
ثــم		اتضــح	بعــد	ذلــك	أن	املدعــو	...........	ليــس	لــه	ســوى	االســم	يف	العمــارة	
وصاحــب	املنفعــة	هــو	املدعــى	عليــه	وقــد	التــزم	املدعــى	عليــه	بإعــادة	
املبلــغ	املتبقــي	وقــدره	مائــة	وأربعــون	ألــف	ريــال	لذلــك	فموكلــي	يطلــب	
إلــزام	املدعــى	عليــه	بإعــادة	املبلــغ	املذكــور	يف	الدعــوى	هــذه	دعــواي	
ــاًل	مــا	ذكــره	املدعــي	 ــى	املدعــى	عليــه	أجــاب	قائ وبعــرض	الدعــوى	عل
ــى	أن	 ــي	عل ــه	وموكل ــه	مت	االتفــاق	بــن	موكل ــة	يف	دعــواه	مــن	أن وكال
يســتأجر	العمــارة	الكائنــة	يف	....وذلــك	ملوســم	حــج	عــام	1429هـــ	وذلــك	
مببلــغ	وقــدره	ثالثمائــة	وخمســون	ألــف	وذلــك	مبوجــب	ســندات	قبــض	
واململوكــة	لـــ................	وقــد	اســتأجرها	املدعــو	...............	لعــدة	ســنوات		
فهــذا	صحيــح	ولكــن	موكلــي	شــريك	مــع	املدعــو	...............	يف	هــذه	
العمــارة	ومــا	ذكــره	املدعــي	وكالــة	مــن	املبالــغ	التــي	اســتلمها	موكلــي	
ــه	لــم	 ــم	لــي	بــه	وأمــا	مــا	ذكــره	املدعــى	عليــه	مــن	أن	موكل فهــذا	ال	عل
ــي	قــد	ســلم	العمــارة	 ــح	ولكــن	موكل يســتفد	مــن	العمــارة	فهــذا	صحي
املذكــورة	للمدعــي	أصالــة	ولــم	مينعــه	مــن	االنتفــاع	بهــا	وقــد	تأخــر	عــن	
التقــدمي	للجنــة	إســكان	احلــج	ولــم	يســتطع	ذلــك	وأمــا	مــا	ذكــره	املدعــي	
وكالــة	مــن	وجــود	مخالفــة	علــى	العمــارة	املذكــورة	فهــذا	غيــر	صحيــح	
ومــا	ذكــره	املدعــي	وكالــة	مــن	أن	موكلــي	أعــاد	ملوكلــه	مبلــغ	وقــدره		
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خمســون	ألــف	ريــال	فهــذا	صحيــح	ولكــن	ذلــك	بعــد	التهديــد	واإلجبــار	
وقــد	مت	أخــذ	املبلــغ	منــه	بغيــر	وجــه	حــق		ومــا	طلبــه	املدعــي	وكالــة	مــن	
إعــادة	املبلــغ	فموكلــي	غيــر	مســتعد	بذلــك	هكــذا	أجــاب	وبعــرض	ذلــك	
علــى	املدعــي	وكالــة	أجــاب	قائــاًل	الصحيــح	مــا	ذكــرت	ولــدي	البينــة	
علــى	ذلــك	هكــذا	قــرر	وبطلــب	البينــة	مــن	املدعــي	وكالــة	أبــرز	ســندات	
قبــض	:	األول	برقــم	45951	يف	1429/9/16هـــ	وفيــه	مبلــغ		تســعون	
ألــف	ريــال	وذلــك	مقابــل	الدفعــة	األولــى	مــن	إيجــار	العمــارة	الكائنــة	....
واملســتلم	...............	والثانــي	برقــم	1204	يف	1429/9/14هـــ	وفيــه	مبلــغ	
عشــرة	آالف	ريــال		وذلــك	عبــارة	عــن	عربــون	إيجــار	العمــارة	الكائنــة	
....واملســتلم	................	والثالــث	برقــم	45966	يف	1429/11/6هـــ	وفيــه	
مبلــغ	عشــرة	آالف	ريــال	وذلــك	مقابــل	عمــل	أشــغال	يف	عمــارة	....واملســتلم	
برقــم	1225	يف	1429/9/27هـــ	وفيــه	مبلــغ	خمســة	 	 ...........	والرابــع	
وثالثــون	ألــف	ريــال		وذلــك	مقابــل	إيجــار	العمــارة	الكائنــة	....واملســتلم	
.......	أهـــ	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	وكالــة	قــرر	قائــاًل	أطلب	مهلة	
لعــرض	ذلــك	علــى	موكلــي	وســؤاله	عــن	املبالــغ	التــي	اســتلمها	كمــا	
أبــرز	إقــرار	صــادر	مــن	املدعــى	عليــه	ونصــه	كمــا	يلــي	:	أقــر	أنــا	املدعــو	
.............	بنغالديشــي	اجلنســية	مبوجــب	إقامــة	رقــم	............	بأنــه	يف	ذمتــي	
لصالــح	...........	مائــة	وأربعــون	ألــف	ريــال	)140.000	ريــال	(	وذلــك	نظيــر	
إعــادة	إيجــار	العمــارة	التــي	ســبق	أن	اســتأجرها	املدعــو	............	مــن	األخ	
.................	الكائنــة	....حيــث	إننــي	أنــا	صاحــب	الصالحيــة	بهــذا	املبنــى	
واملدعــو	.........	لــه	االســم	وفائــدة	بســيطة	مــن	قبلــي	ومســتعد	بإرجــاع	
املبلــغ	هــذا	علــى	دفعــات	بتاريــخ	1430/11/30هـــ	مبلــغ	وقــدره		عشــرة	
وبتاريــخ	 ريــال	 ألــف	 عشــرون	 1430/12/30هـــ	 وبتاريــخ	 ريــال	 اآلف	
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1431/8/30هـــ	مبلــغ	وقــدره	)110.000	ريــال	)		مائــة	وعشــرة	اآلف	
ــة	تأخــري	عــن	دفــع	أي	دفعــة	مــن	الدفعــات	عــن	تاريخهــا	 ــال	ويف	حال ري
احملــدد	وملــدة	يومــن	يصبــح	كامــل	املبلــغ	واجــب	الدفــع	كامــاًل	دون	
ــة	أو	تأخيــر		كمــا	أقــر	بــأن	كامــل	املبلــغ	املذكــور	مســئوليتي	 مماطل
ــة	كمــا	ذكــرت	ســابقًا	ومذيــل	اإلقــرار	بتوقيــع	املقــر	 مســؤولية	كامل
علــى	 وبعرضــه	 	................... والشــاهد	 ............و..............	 فيــه	 مبــا	
املدعــى	عليــه	وكالــة	صــادق	عليــه	وقــرر	قائــاًل	إن	هــذا	اإلقــرار	صــادر	
مــن	موكلــي	ولكنــه	قــد	أخــذ	منــه	باإلكــراه	والقــوة	اجلبريــة	وقــد	وضــع	
موكلــي	إبهامــه	عليــه	وهــو	ال	يعلــم	مضمونــه	هكــذا	قــرر	وبعــرض	ذلــك	
علــى	املدعــي	وكالــة	قــرر	قائــاًل	مــا	ذكــره	املدعــي	وكالــة	مــن	أنــه	مت	
أخــذ	اإلقــرار	بالقــوة	اجلبريــة	فهــذا	غيــر	صحيــح	هكــذا	قــرر	وبســؤال	
املدعــى	عليــه	وكالــة	هــل	لــدى	موكلــك	بينــة	علــى	أنــه	مت	أخــذ	هــذا	
اإلقــرار	باإلكــراه	واإلجبــار	فأجــاب	قائــاًل	أطلــب	مهلــة	لســؤال	موكلــي	
املدعــي	 وقــرر	وبســؤال	 أجــاب	 القادمــة	هكــذا	 اجللســة	 واإلجابــة	يف	
وكالــة	متــى	مت	مطالبــة	املدعــى	عليــه	بإعــادة	املبلــغ	فأجــاب	قائــاًل	مت	
مطالبتــه	بإعــادة	املبلــغ	قبــل	احلــج	يف	1429/11/15هـــ	هكــذا	أجــاب			
وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	وكالــة	قــرر	قائــاًل	مــا	ذكــره	املدعــي	
وكالــة	غيــر	صحيــح	فاملدعــي	أصالــة	لــم	يطالــب	موكلــي	باملبلــغ	إال	بعد	
نهايــة	احلــج	هكــذا	قــرر	وبســؤال	املدعــى	عليه	وكالة	هــل	لدى	موكلك	
بينــة	علــى	تســليم	العمــارة	للمدعــي	أصالــة	فأجــاب	قائــاًل	أطلــب	مهلــة	
لعــرض	ذلــك	علــى	موكلــي	واإلجابــة	يف	اجللســة	القادمــة	هكــذا	أجــاب	
وقــرر	ولطلــب	املدعــى	عليــه	وكالــة	فقــد	رفعــت	اجللســة	ويف	يــوم		األحــد	
املوافــق1433/11/21	هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة		الثانيــة	عشــرة	ظهــرًا	
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وفيهــا	حضــر		املدعــي	وكالــة	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	وال	مــن	ينــوب	
عنــه		وقــد	جــرى	طلبــه	عــن	طريــق	محضــري	اخلصــوم		بخطابنــا	رقــم	
ــى	اخلطــاب		 ــا	منهــم	شــرحًا	عل 331398291	يف		1433/7/26هـــ		فوردن
بتبلــغ	املوظــف	لــدى	املؤسســة	واســمه		.........		ومذيــل	احملضــر	بتوقيــع	
محضــر	اخلصــوم		.......		ورئيــس	قســم	محضــري	اخلصوم	وبســؤال	املدعي		
وكالــة	هــل	لديــك	مــا	تريــد		إضافتــه		فأجــاب	بالنفــي		فبنــاء	علــى	مــا	
تقــدم		مــن	الدعــوى	اإلجابــة		ومبــا	أن	املدعــى	عليــه	وكالــة		قــد	أقــر	
بصحــة		اإلقــرار		الصــادر		مــن	موكلــه	واملتضمــن		أن	بذمتــه		لصالــح	
املدعــي	أصالــة		املبلــغ	املدعــى	بــه			وأن	آخــر	دفعــة		مــن	هــذا	املبلــغ		تســلم	
يف	1431/8/30هـــ		ولدفــع		املدعــى	عليــه	وكالــة	بــأن	هــذا	اإلقــرار		قــد	
أخــذ		منــه	بالقــوة			واإلكــراه		وطلــب	مهلــة	لســؤال		موكلــه	عــن	البينــة	
ولتخلفــه	عــن	اجللســة		املاضيــة	وهــذه	اجللســة		وألن	تخلفــه	يعــد	نكــواًل	
عــن	اجلــواب		وبنــاء	علــى	املــادة		اخلامســة	واخلمســون		والفقــرة	الثانيــة	
مــن	الئحــة	املــادة		الثالثــة		بعــد	املائــة			مــن	نظــام	املرافعــات		الشــرعية		
وألن		وكالــة	املدعــى	عليــه	تخولــه		حــق		اإلقــرار		لذلــك	فقــد	حكمــت	
علــى	املدعــى	عليــه		حضوريــًا	بــأن	يدفــع	للمدعــي	مبلــغ		وقــدره	مائــة	
وأربعــون	ألــف	ريــال	وبعــرض	احلكــم		علــى	املدعــي	وكالــة	قــرر	قناعتــه	
باحلكــم	وانتهــت	اجللســة	الســاعة		الثانيــة	عشــرة	والنصــف		..	وبــاهلل	
التوفيــق،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	

يف		1433/11/21	هـــ	
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد		لــدي	أنــا	......................	القاضــي	باحملكمــة	
العامــة	مبكــة	املكرمــة	والقائــم	بعمــل	الشــيخ	.....................	أنــه	يف	يــوم	
االثنــن	املوافــق	1434/4/1هـــ	افتتحــت	اجللســة	وقــد	وردنــا	خطــاب	مدير	
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احملضريــن	باحملكمــة	برقــم	34498523	يف		1434/2/27هـــ		بشــأن	
إبــالغ	املدعــى	عليــه	الغائــب	عــن	مجلــس	احلكــم	...............			واملتضمــن	
بأنــه	مت	الوصــول	إلــى	عنــوان	املذكــور	أعــاله	ولــم	جنــده	وبالســؤال	عــن	
كفيــل	املدعــى	عليــه	أفــاد	أحــد	العاملــن	إنــه	خــارج	مكــة	وباالتصــال	
علــى	الهاتــف	لــم	يــرد	علينــا	أحــد	أهـــ		ومذيــل	احملضــر	بتوقيــع	احملضــر	
تســليم	 تعــذر	 وحيــث	 	.................... 	 احملضريــن	 قســم	 ورئيــس	 	.......
املدعــى	عليــه	لشــخصه	نســخة	مــن	إعــالم	احلكــم	وبنــاء		علــى	املــادة	
5/176	مــن	نظــام	املرافعــات	فقــد	أمــرت	بضبــط	ذلــك	وإحلاقــه	بصكــه	
وســجله	ورفــع	كامــل	املعاملــة	حملكمــة	االســتئناف	لتدقيــق	احلكــم	
حســب	املتبــع	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	

وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1434/04/01	هـــ	
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	ويف	يــوم		األحــد					املوافــق		1434/5/26	هـــ	
افتتحــت	اجللســة	وقــد	وردتنــا	املعاملــة	اخلاصــة	بدعــوى	..................	ضــد	
املدعــى	عليــه	.......................				مــن	الدائــرة	احلقوقيــة	الســابعة	مبحكمــة	
االســتئناف	مبكــة	املكرمــة		واملتضمــن	احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فقــد	
1434/2/20هـــ				 	يف	 	 	 	 	 	3443385 	 رقــم	 الصــك	 هــذا	 علــى	 اطلعنــا	
الصــادر	مــن	فضيلــة	الشــيخ	/	...........................	القاضــي	باحملكمــة	
يف	 	 	 	 	34201660 رقــم	 القــرار	 وأصدرنــا	 املكرمــة	 مبكــة	 العامــة	
1434/4/30هـــ		املتضمــن	املوافقــة	علــى	احلكــم	أهـــ		.	عضــو	....	ختمــه	
وتوقيعــه		عضــو	....		ختمــه	وتوقيعــه	رئيــس	الدائــرة		.....	ختمــه	وتوقيعــه		
عليــه	فقــد	أمــرت	بضبــط	ذلــك	وإحلاقــه	بصكــه	وســجله	حتــى	ال	يخفــى			
وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	

وســلم	.	حــرر	يف		1434/5/26	هـــ	



383

احلمــد	هلل	وحــده،	والصــالة	والســالم	علــى	مــن	ال	نبــي	بعــده،	وبعــد:	
-	فقــد	جــرى	منــا	نحــن	قضــاَة	الدائــرة	احلقوقيــة	الســابعة	مبحكمــة	
االســتئناف	يف	منطقــة	مكــة	املكرمــة	االطالُع	علــى	املعاملة	الواردة	من	
ــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	مبكــة	املكرمــة	برقــم321090281		 فضيل
وتاريــخ	22	/	04		/1434هـــ	املرفــق	بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	فضيلــة	
املكرمــة	 العامــة	مبكــة	 باحملكمــة	 القاضــي	 	................... الشــيخ/	
املتضمــن	 /20هـــ	 	02 	/ 	1434 	 	 وتاريــخ	 	3443385 	 برقــم	 املســجل	
دعــوى/	.......................	ضــد/	..........................	بنجالديشــي	اجلنســية،		
وبدراســة	الصــك	وصـــورة	ضبطـــه	تقـــررت	املوافقـــة	علـــى	احلكــم.	واهلل	

املوفــق	وصلـــى	اهلل	علـــى	نبينــا	محمــد	وعلـــى	آلـــه	وصحبـــه	وســلم	.
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:	33413944			تاريُخه:	1433/9/17هـ		 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	32516254

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
3420773	تاريخه:	1434/1/24هـ

عقــد -  إجــارة -إخــالء عقــار مــن غائــب - األصــل التخليــة بــن املالــك 
وملكــه وعــدم احليلولــة بينهمــا -  أســاس امللــك االختصــاص واملنــع 
والتعامــل - البينــة مبوجــب صــك ملكيــة العقــار وعقــد اإليجــار وميــن 
املدعــي - احلكــم علــى املدعــى عليــه بإخــالء العــن محــل الدعــوى - 
احلكــم يف حــق املدعــى عليــه حضــوري لتبلغــه - األحــكام احلضوريــة 

يبلــغ بهــا احملكــوم عليــه .

1. الالئحة األولى للمادة 55 من نظام املرافعات الشرعية.
2. الالئحة الرابعة للمادة 176 من نظام املرافعات الشرعية.

3. املادة 178من نظام املرافعات الشرعية.
4. الالئحة الرابعة للمادة 56 من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــى	املدعــي	ضــد	املدعــى	عليــه	الغائــب	عــن	مجلــس	احلكــم	بأنــه	قــام	
بتأجيــر	املدعــى	عليــه	شــقة	يف	عمارتــه	والواقعــة	يف	...	وذلــك	ملــدة	ســنة	
واحــدة	بأجــرة	ســنوية	قدرهــا	أربعــة	عشــر	ألــف	ريــال	غيــر	أن	املدعــى	
ــة	تاريــخ	العقــد	املبــرم	معــه	ويطلــب	احلكــم	 عليــه	لــم	يخــل	العقــار	بنهاي
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علــى	املدعــى	عليــه	بإخــالء	العقــار	و	تســليمه	لــه	كمــا	اســتلمه	هكــذا	
ادعــى،	لــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	مــع	تبلــغ	أهلــه	الســاكنن	معــه	وتبلــغ	
أخيــه	مــن	أمــه	الســاكن	معــه		فجــرى	ســماع	الدعــوى	غيابيــًا،	بينــة	
املدعــي	صــك	ملكيــة	العقــار	وعقــد	اإليجــار،	حلــف	املدعــي	اليمــن	
علــى	صحــة	دعــواه	بعــد	طلبهــا	منــه،	للصــك	املثبــت	ملكيتــه	للعــن	محــل	
ــه	املتكــرر	عــن	حضــور	 ــف	املدعــى	علي الدعــوى	ولعقــد	اإليجــار	ولتخل
وألن	 بعاليــه	 املذكــور	 النحــو	 علــى	 اليمــن	 املدعــي	 ولبــذل	 اجللســات	
األصــل	التخليــة	بــن	املالــك	وملكــه	وعــدم	احليلولــة	بينهمــا	وألن	أســاس	
امللــك	االختصــاص	واملنــع	والتعامــل	فهــو	االختصــاص	احلاجــز	الــذي	مينــع	
غيــر	املالــك	مــن	االنتفــاع	بــه	أو	التصــرف	فيــه	إال	عــن	طريــق	مالكــه	،ملــا	
تقــدم	صــدر	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	بإخــالء	العــن	محــل	الدعــوى	
وتســليمها	للمدعــي	كمــا	اســتلمها،	ويعــد	هــذا	احلكــم	حضوريــًا	يف	
حــق	املدعــى	عليــه	بنــاًء	علــى	الالئحــة	األولــى	للمــادة	اخلامســة	واخلمســن	
مــن	نظــام	املرافعــات	الشــرعية	،	وســوف	يتــم	إبالغــه	باحلكــم	وإفهامــه	
مبــدة	االعتــراض	وذلــك	بنــاًء	علــى	الالئحــة	الرابعــة	مــن	املــادة	السادســة	
ــة	مــن	النظــام	 ــة	والســبعن	بعــد	املائ ــادة	الثامن ــة	وامل والســبعن	بعــد	املائ
املشــار	إليــه	وبنــاء	علــى	الالئحــة	الرابعــة	للمــادة	السادســة	واخلمســن	مــن	
نظــام	املرافعــات	الشــرعية	،	قنــع	املدعــي	باحلكــم	،	صــدق	احلكــم	
مــن	الدائــرة	احلقوقيــة	اخلامســة	مبحكمــة	االســتئناف	مبنطقــة	مكــة	

املكرمــة.
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احملكمــة	 يف	 القاضــي	 	 	........ أنــا	 فلــدي	 وبعــد	 وحــده	 هلل	 احلمــد	
العامــة	مبكــة	املكرمــة	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	
رئيــس	احملكمــة	العامــة	مبكــة	املكرمــة	برقــم	32516254	وتاريــخ	
وتاريــخ	 	321422463 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 1432/11/11هـــ	
1432/11/11	هـــ		املتعلقــة	بدعــوى	........		ضــد	........		ففــي	هــذا	اليــوم	
االثنن	1433/05/17هـ	افتتحت	اجللســة	الســاعة	53	:	09	وفيها	حضر	
ــم	أذنــت	للمدعــي	يف	 ــه	ث ــه	و	ال	مــن	ميثل ــم	يحضــر	املدعــى	علي املدعــي	ول
حتريــر	دعــواه	فأدعــى	قائــال	لقــد	قمــت	بتأجيــر	املدعــى	عليــه	شــقة	يف	
عمارتــي	التــي	أملكهــا	مبوجــب	الصــك	الصــادر	مــن	احملكمــة	العامــة	
	والواقعــة	يف	 	برقــم	10/109		يف	1393/6/15هـــ	 مبكــة	املكرمــة	
...	وذلــك	ملــدة	ســنة	إجاريــة	واحــده	مــن	تاريــخ	1431/10/1هـــ	بأجــره	
ســنويه	قدرهــا	أربعــة	عشــر	ألــف	ريــال	غيــر	أن	املدعــى	عليــه	لــم	يخلــي	
العقــار	بنهايــة	تاريــخ	العقــد	املبــرم	معــه	إذ	الزال	يف	العــن	لــذا	فإنــي	
أطلــب	احلكــم	علــى	املدعــى	عليــه	بإخــالء	العقــار	و	تســليمه	لــي	كمــا	
اســتلمه	هــذه	دعــواي	وأســأله	اجلــواب	وكانــت	قــد	وردتنــا	ورقــة	التبليــغ	
ذات	الرقــم	33399562	يف	1433/2/29هـــ	وتتضمــن	مت	الوصــول	إلــى	
العنــوان	والتــردد	علــى	املنــزل	ألكثــر	مــن	مــره	ولــم	جنــد	مــن	يــرد	علينــا	
.أ.هـــ.	وحيــث	ســبق	وأن	جــرى	تبليغــه	مبوعد	يوم	األحــد	1433/01/02هـ	
بــدون	يف	1432/11/11هـــ	 مبوجــب	خطــاب	محضــري	اخلصــوم	رقــم	
1432/11/14هـــ	 يف	 وتســليمه	 باملوعــد	 تبليغــه	 جــرى	 أنــه	 املتضمــن	
وخطــاب	برقــم	33/18060	يف	1433/1/3هـــ	املتضمــن	أنــه	مت	الوصــول	
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إلــى	العنــوان	مــع	املدعــي	واتضــح	أن	الشــخص	املذكــور	أعــاله	نائــم	
بــدون	 أهلــه	 إلــى	 الطلــب	 مــن	 تســليم	صــورة	 ومت	 أهلــه	 إفــادة	 حســب	
توقيــع	وخطــاب	رقــم	33399562	يف	1433/02/29هـــ	املتضمــن	أنــه	مت	
الوصــول	إلــى	العنــوان	والتــردد	علــى	املنــزل	ألكثــر	مــن	مــرة	ولــم	جنــد	
مــن	يــرد	علينــا	وخطــاب	رقــم	33/775251	يف	1433/4/25هـــ	املتضمــن	
أنــه	مت	الوصــول	إلــى	العنــوان	مــع	املدعــي	ولــم	جنــد	املذكــور	أعــاله	
وســلمت	صــورة	مــن	الطلــب	إلــى	أخيــه	مــن	جهــة	األم	الســاكن	معــه	يف	
املنــزل	واســتعد	بإبالغــه	وخطــاب	رقــم	33/936553	يف	1433/5/18هـــ	
املتضمــن	أن	مت	الوصــول	إلــى	العنــوان	مــع	الوكيــل	الشــرعي	ولــم	جنــد	
مــن	يــرد	علينــا	ألكثــر	مــن	صــورة	ويف	أوقــات	مختلفــة	والعمــدة	يكتفــي	
بالتوصيــف	.إ.هـــ.	ثــم	ســألت	املدعــي	عــن	البينــة	علــى	دعــواه	فأبــرز	مــن	
يــده	صــكا	يحمــل	الرقــم	1/109	يف	1393/6/15هـــ	ويتضمــن	ثبــوت	
متلــك	........			للعقــار	املوصــوف	يف	الدعــوى	وقــد	جــرى	االستفســار	عنــه	
باخلطــاب	رقــم	33/777394	يف	1433/4/25هـــ	فوردنــا	جــواب	مديــر	
1433/4/27هـــ	 يف	 	33/777394 برقــم	 احملكمــة	 بهــذه	 الســجل	
املتضمــن	أنــه	ال	يوجــد	علــى	ســجله	ســوى	مــا	شــرح	عليــه	حتــى	تاريخــه	
يف	1433/4/27هـــ	ثــم	أبــرز	مــن	يــده	صــورة	عقــد	إجــار	رقــم	0018	يف	
1431/9/23هـــ	ثــم	ســألته	عــن	أصلهــا	فأجــاب	بقولــه	إنــه	ليــس	بحوزتــي	
اآلن	ولكــن	أطلــب	مهلــة	إلحضــاره	ويف	يــوم		األحــد	1433/09/03	هـــ	
افتتحــت	اجللســة	وفيهــا	حضــر	املدعــي	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	وال	
ــه	ثــم	ســألت	املدعــي	عمــا	اســتمهل	ألجلــه	فأبــرز	مــن	يــده	عقــد	 مــن	ميثل
ايجــار	مــؤرخ	يف	1431/9/23هـــ	ويتضمــن	االتفــاق	بــن	........		و........			
علــى	اســتئجار	الثانــي	لشــقة	واقعــة	يف	العمــارة	املوصوفــة	يف	الدعــوى	
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ملــدة	ســنة	مــن	1431/10/1هـــ	إ.هـــ.	ثــم	ســألت	املدعــي	هــل	لديــه	زيــادة	
بينــة	فأجــاب	بالنفــي	ثــم	عرضــت	عليــه	اليمــن	فاســتعد	ببذلهــا	فحلــف	
قائــاًل	)	واهلل	العظيــم	الــذي	ال	إلــه	إال	هــو	عالــم	الغيــب	والشــهادة	بأنــي	
أجــرت	املدعــى	عليــه	العقــار	املوصــوف	يف	الدعــوى	واململــوك	لــي	وذلــك	
ملــدة	ســنة	إيجاريــة	واحــدة	تبــدأ	مــن	تاريــخ	1431/10/1هـــ	وإنــي	لــم	أقــم	
بتجديــد	العقــد	للمدعــى	عليــه	وأنــه	الزال	يف	العــن	إلــى	اآلن	لــم	يخلهــا	
واهلل	العظيــم	(	هكــذا	حلــف	فبنــاًء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	الدعــوى	ولطلــب	
املدعــي	اإلخــالء	وللصــك	املثبــت	ملكيتــه	للعــن	محــل	الدعــوى	ولعقــد	
االيجــار	ولتخلــف	املدعــى	عليــه	املتكــرر	عــن	حضــور	اجللســات	ولبــذل	
املدعــي	اليمــن	علــى	النحــو	املذكــور	بعاليــه	وألن	األصــل	التخليــة	بــن	
املالــك	وملكــه	وعــدم	احليلولــة	بينهمــا	وألن	أســاس	امللــك	االختصــاص	
واملنــع	والتعامــل	فهــو	االختصــاص	احلاجــز	الــذي	مينــع	غيــر	املالــك	مــن	
االنتفــاع	بــه	أو	التصــرف	فيــه	إال	عــن	طريــق	مالكــه	بنــاًء	علــى	ذلــك	
ــى	املدعــى	عليــه	........		بإخــالء	العــن	محــل	الدعــوى	 فقــد	حكمــت	عل
وتســليمها	للمدعــي	........		كمــا	اســتلمها	واعتبرتــه	حضوريــًا	يف	حــق	
بنــاًء	علــى	الالئحــة	األولــى	للمــادة	اخلامســة	واخلمســن	 املدعــى	عليــه	
مــن	نظــام	املرافعــات	الشــرعية	وســوف	يتــم	إبالغــه	بنســخة	منــه	لتقــدمي	
مــا	لديــه	حيالــه	مــن	اعتــراض	خــالل	ثالثــن	يومــًا	مــن	تاريــخ	االســتالم	
فــإن	حقــه	يف	االســتئناف	يســقط	ويكتســب	 لــم	يفعــل	خاللهــا	 فــإن	
احلكــم	القطعيــة	وذلــك	بنــاًء	علــى	املــادة	4/176	واملــادة	178	مــن	النظــام	
املشــار	إليــه	وبذلــك	حكمــت	بنــاء	علــى	الالئحــة	املــادة4/56	مــن	نظــام	
وبــاهلل	 بــه	 قناعتــه	 قــرر	 املدعــي	 علــى	 وبعرضــه	 الشــرعية	 املرافعــات	
التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	
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حــرر	يف		1433/09/03	هـــ
ـ	 	: وبعــد	 	، اهلل	 رســول	 علــى	 والســالم	 والصــالة	 	، وحــده	 احلمــد	هلل	
فقــد	جــرى	مّنــا	نحــن	قضــاَة	االســتئناف	بالدائــرة	احلقوقيــة	اخلامســة	
يف	محكمــة	االســتئناف	مبنطقــة	مكــة	املكرمــة	االطــالُع	علــى	هــذا	
احلكم	الصادر	من	فضيلة	الشــيخ	/	........		الـــقـــاضــــــي	فـــــي	احملكمة	
ــخ	 ــدد	33413944	وتـــاريــــ ــل	بـــعــــ العامــة	مبكــة	املكرمــة		الـــمــســـجـــ
1433/9/17هـــ	املتضمــن	دعــوى	........		ضــد	........		احملكــوم	فيـــه	مبــا	
دون	باطــن	الصــك	،	وبدراســة	احلكــم	وصـــورة	ضبطـــه		تقــرر	املوافقــة	
علــى	احلكــم		.	وبــاهلل	التوفيــق	،		وصلـــى	اهلل	علـــى	نبينــا	محمــد	وعلـــى	

آلـــه	وصحبـــه	وســلم	.
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:	3456301		تاريُخه:	1434/3/4هـ		 كِّ َرْقُم	الصَّ
	َرْقُم	الدعوى:	32595864

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
34241813	تاريخه:1434/6/14هـ

 عقــد - إجــارة - إخــالء عقــار - ال عبــرة بتعديــل العقــد مــا لــم يكــن 
بحضــور ورضــا طــريف العقــد - وجــوب الوفــاء بالعقــود - عــدم دفــع 
األجــرة موجــب لطلــب اإلخــالء - احلكــم باإلخــالء إلخــالل بشــرط 

مــن شــروط العقــد.

ْيَن َآَمُنْوا َأْوُفْوا ِبالُعُقوِد{. َها الذِّ 1. قوله تعالى }َيا َأيُّ
2. قوله صلى اهلل عليه وسلم: )املسلمون على شروطهم(.

ادعــى	املدعــي	أصالــة	ووكالــة	ضــد	املدعــى	عليــه	بأنــه	قــد	اســتأجر	مــن	
موكلــه	أحــد	احملــالت	التجاريــة	املقامــة	علــى	األرض	اململوكــة	ملورثهــم	
بأجــرة	ســنوية	قدرهــا	 اعتبــارا	1431/10/26هـــ	 ثــالث	ســنوات	 ملــدة	
ســتون	ألــف	ريــال	تدفــع	مقدمــا	لــكل	ســتة	أشــهر	وقــد	ســلم		املدعــى	
عليــه	مبلغــًا	وقــدره	ثالثــون	ألــف	ريــال	مقدمــا	لســتة	األشــهر	األولــى	ولــم	
يســلم	لــه	أو	ألحــد	مــن	الورثــة	أي	شــيء	خــالف	هــذا	املبلــغ	حتــى	تاريخــه	
ويطلــب	إلــزام	املدعــى	عليــه	بإخــالء	هــذا	العقــار	وتســليمه	هكــذا	ادعــى	
-	أجــاب	املدعــى	عليــه	باملصادقــة	علــى	الدعــوى	ودفــع	بــأن	املســتأجر	هي	
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والدتــه،	أنكــر	املدعــي	ذلــك	وأن	العقــد	موقــع	مــن	قبــل	املدعــى	عليــه	
بصفتــه	الشــخصية	ثــم	أبــرز	املدعــي	أصالــة	ووكالــة	نســخة	مــن	العقــد	
املبــرم	بــن	الطرفــن	ومــدون	يف	خانــة	املســتأجر	اســم	املدعــى	عليــه،	
أقــر	املدعــى	عليــه	بصحــة	العقــد	إال	إنــه	راجــع	املكتــب	بعــد	ذلــك	وقــام	
بإضافة	اســم	والدته	بعد	اســمه	ألنه	وكيل	عنها	وأبرز	نســخة	أصل	من	
العقــد	بعــد	التعديــل	عليــه،	نفــى	املدعــي	علمــه	بالتعديــل،	طلــب	املدعــي	
مهلــة	لســداد	األجــرة	ويتعهــد	بــأن	يلتــزم	بســداد	مــا	يحــل	مــن	األجــرة	يف	
وقتــه	مســتقبال،		طلــب	املدعــي	إلــزام	املدعــى	عليــه	بإخــالء	العقــار	فــورًا	
عمــاًل	بالفقــرة	الثالثــة	مــن	العقــد	والتــي	توجــب	علــى	املســتأجر	بإخــالء	
املأجــور	إذا	حصــل	منــه	تقصيــر	يف	دفــع	اإليجــار	حســب	االتفــاق	-	مبــا	
أن	املدعــى	عليــه	أقــر	بصحــة	العقــد	املبــرم	بينهمــا	كمــا	أقــر	بتخلفــه	عــن	
دفــع	األجــرة	ملــدة	ســنتن،	وألنــه	أقــر	بــأن	التعاقــد	مــع	املدعــي	مت	ابتــداء	
باســمه	ثــم	قــام	بتعديلــه	إلــى	اســم	والدتــه	عــن	طريــق	املكتــب،	ومبوجــب	
الفقــرة	الثالثــة	مــن	العقــد	ســالف	الذكــر،	ولعمــوم	قولــه	تعالــى	))َيــا	
ْيــَن	َآَمُنــْوا	َأْوُفــْوا	ِبالُعُقــوِد((	وقولــه	النبــي	صلــى	اهلل	عليــه	وســلم:	 َهــا	الذِّ َأيُّ
)املســلمون	علــى	شــروطهم(	،	ملــا	تقــدم	صــدر	احلكــم	بإلــزام	املدعــى	
عليــه	بإخــالء	العــن	املؤجــرة	املوصوفــة	يف	الدعــوى	وتســليمها	للمدعــي	،	
قنــع	املدعــي	باحلكــم	واعتــرض	املدعــى	عليــه	بالئحــة	،	صــدق	احلكــم	
مــن	الدائــرة	احلقوقيــة	الثانيــة	مبحكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية.
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احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	فلــدي	أنــا	........		القاضــي	املنــدوب	باحملكمــة	
العامــة	باخلبــر	مبوجــب	قــرار	معالــي	رئيــس	املجلــس	األعلــى	للقضــاء	رقــم	
القضائــي	 املكتــب	 بعمــل	 والقائــم	 وتأريــخ	1433/12/26هـــ	 	23336
	3460289 رقــم	 احملكمــة	 رئيــس	 فضيلــة	 قــرار	 مبوجــب	 الثامــن	
مــن	فضيلــة	 لنــا	 املعاملــة	احملالــة	 علــى	 وبنــاء	 هـــ	 وتأريــخ	1434/1/7	
وتاريــخ	 برقــم	32595864	 املســاعد	 باخلبــر	 العامــة	 رئيــس	احملكمــة	
وتاريــخ	 	321606693 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 	 هـــ	 	1432/12/23
ــوم	األثنــن	املوافــق	1434/1/19	هـــ	افتتحــت	 1432/12/23	هـــ		ويف	ي
اجللســة	الســاعة	التاســعة	والنصــف	صباحــا	وفيهــا	حضــر	........		ســعودي	
اجلنســية	بالســجل	املدنــي	رقــم	........		باألصالــة	عــن	نفســه	وبالوكالــة	
عــن	........		و........		و........		مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة	مــن	كتابــة		عــدل	
اخلبــر	الثانيــة	برقــم	37969	يف	تأريــخ	1429/12/29	هـــ	والتــي	تخولــه	
احلــق	يف	االســتئجار	والتأجيــر	واســتالم	األجــرة	وإخــالء	املســتأجرين	
وذلــك	فيمــا	يخــص	تركــة	مورثهــم	كمــا	حضــر	........		ســعودي	بالســجل	
املدنــي	رقــم	........		وقــرر	بقولــه	أننــي	أقمــت	املدعــي	وكيــال	ينــوب	عنــي	
يف	مطالبــة	املدعــى	عليــه	بإخــالء	العقــار	العائــد	لنــا	مــن	مورثنــا	واملرافقــه	
واملرافعــة	واملطالبــة	واإلقــرار	والصلــح	وقبــول	احلكــم	واإلعتــراض	عليها	
هكــذا	قــرر	واملدعــي	وموكلــوه	هــم	جميــع	ورثــة	........		مبوجــب	صــك	
حصــر	األرث	الصــادر	مــن	احملكمــة	العامــة	باخلبــر		برقــم	148/7	يف	
ــم	 ــه	ول ــه	وال	أي	وكيــل	عن ــم	يحضــر	املدعــى	علي 1429/11/21	هـــ		ول
تردنــا	أي	إفــادة	بتبلغــه	باملوعــد	لهــذا	اليــوم	ويف	جلســة	أخــرى	حضــر........		



393

ســعودي	بالســجل	املدنــي	رقــم	........		أصالــة	عــن	نفســه	ووكالــة	عــن	
مــن	 الصــادرة	 الوكالــة	 ........		مبوجــب	 	 ورثــة	 	 و........	 	 و........	 	 	........
كتابــة	عــدل	اخلبــر	الثانيــة	برقــم	37969	وتاريــخ	1429/12/29هـــ	اجللــد	
ــه	التوكيــل	يف:	املرافعــة	واملدافعــة	واملطالبــة	وحضــور	 2038	واملتضمن
واإلقــرار	 والتنــازل	 والصلــح	 وســماعها	 الدعــاوي	 وإقامــة	 اجللســات	
واحلجــز	 الســفر	 مــن	 واملنــع	 والتعديــل	 واجلــرح	 واإلجابــة	 واإلنــكار	
الشــهود	والبينــات	والرضــا	واالعتــراض	وتنفيــذ	االحــكام	 وإحضــار	
واالســتئناف	واالجابــة	والتنــازل	واملذكوريــن	هــم	ورثــة	...	مبوجــب	صــك	
الرابــع	 املجلــد	 1429/11/21هـــ	 وتاريــخ	 	7/148 رقــم	 الورثــة	 حصــر	
صحيفــة	153	ســوى	...الــذي	لــم	يوكلــه		وأدعــى	علــى	احلاضــر	معــه	يف	
مجلــس	احلكــم	/	........		ســعودي	بالســجل	املدنــي	رقــم	........		ثــم	أدعــى	
املدعــي	بقولــه	إن	مــن	اجلــاري	يف	ملــك	مورثــي	األرض	املوصوفــة	بالصــك	
الصــادر	مــن	كتابــة	عــدل	اخلبــر	برقــم	2/473	وتاريــخ	1391/08/22هـــ	
ومــا	أقيــم	عليهــا	مــن	بنــاء	وقــد	اســتأجر	املدعــى	عليــه	مــن	موكلــي	أحــد	
احملــالت	التجاريــة	املقامــة	علــى	هــذه	األرض	ملــدة	ثــالث	ســنوات	اعتبــارا	
1431/10/26هـــ	بأجــرة	ســنوية	قدرهــا	ســتون	ألــف	ريــال	تدفــع	مقدمــا	
لــكل	ســتة	أشــهر	وقــد	ســلم	لــي	املدعــى	عليــه	مبلــغ	وقــدره	ثالثــون	ألــف	
ريــال	مقدمــا	لســتة	األشــهر	األولــى	ولــم	يســلم	لــي	أو	ألحــد	مــن	الورثــة	أي	
شــيء	خــالف	هــذا	املبلــغ	حتــى	تاريخــه	ولــذا	فأنــا	أطالــب	بإلــزام	املدعــى	
عليــه	بإخــالء	هــذا	العقــار	وتســليمه	لنــا	وقــد	أقمنــا	دعــوى	مســتقله	بشــأن	
األجــرة	وبســؤاله	عــن	وكالتــه	عــن	أخيــه	...قــال	:	إن	أخــي	املذكــور	هــو	
ــة	 ــا	يف	هــذه	الدعــوى	وقــد	ســبق	وأن	حضــرت	يف	اجللســة	املاضي وكيلن
وقمــت	بتوكيلــه	أيضــا	يف	اجللســة	املاضيــة	إال	أنــه	حصــل	لــه	ظــرف	
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طــارئ	ولــم	يتمكــن	مــن	احلضــور	وبعــرض	الدعــوى	علــى	املدعــى	عليــه	
وســؤاله	اجلــواب	قــال	إن	مــا	جــاء	يف	هــذه	الدعــوى	صحيــح	ســوى	أننــي	أنــا	
املســتأجر	فالصحيــح	أن	املســتأجر	هــي	والدتــي	........		ســعودية	بالســجل	
املدنــي	رقــم	........		وأنــا	وكيــل	عنهــا	مبوجــب	الوكالــة	الصــادرة	مــن	
كتابــة	عــدل	املدينــة	املنــورة	برقــم	68028	وتاريــخ	1429/11/17هـــ	
وحضــور	 واملدافعــة	 املرافعــة	 	: يف	 التوكيــل	 واملتضمنــه	 	5201 اجللــد	
اجللســات	وإقامــة	وســماع	الدعــاوي	والصلــح	والتنازل	واإلقــرار	واإلنكار	
ــة	واجلــرح	والتعديــل	واحلجــز	وتوريــد	الشــهود	والبينــات	والرضــا	 واإلجاب
اليمــن	وبعــرض	 واالعتــراض	وتنفيــذ	االحــكام	واالســتئناف	وطلــب	
ذلــك	علــى	املدعــي	أصالــة	ووكالــة	قــال	الصحيــح	أن	املدعــى	عليــه	هــو	
املســتأجر	والعقــد	موقــع	مــن	قبلــه	بصفتــه	الشــخصية	وقــال	املدعــى	عليــه	
إننــي	أطلــب	مهلــة	ملراجعــة	والدتــي	بشــأن	هــذه	الدعــوى	خــالل	اســبوعن	
وإن	لــم	أحضــر	يف	اجللســة	القادمــة	فأنــا	قانــع	بإلزامــي	بإخــالء	العقــار	
فأجبتــه	لطلبــه	ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	/	........		املثبــت	صفتــه	ووكالته	
ســابقا	وحضــر	حلضــوره	/	........		ســعودي	بالســجل	املدنــي	رقــم	........		
املثبــت	صفتــه	ووكالتــه	ســابقا	وقــد	قــدم	لــي	املدعــي	أصالــة	ووكالــة	
نســخة	مــن	العقــد	املبــرم	بــن	الطرفــن	ومــدون	يف	خانــة	املســتأجر	اســم	
املدعــى	عليــه	وبعرضــه	علــى	املدعــى	عليــه	قــال	إن	هــذا	العقــد	صحيــح	
ــك	وقمــت	بإضافــة	اســم	........			بعــد	 ــب	بعــد	ذل ــي	راجعــت	املكت إال	إنن
اســمي	ألننــي	وكيــل	عنهــا	مبوجــب	الوكالــة	املرصودة	يف	جلســة	ســابقة	
وأبــرز	لــي	نســخة	أصــل	مــن	العقــد	بعــد	التعديــل	عليــه	وبعرضــه	علــى	
املدعــى	عليــه	أصالــة	ووكالــة	قــال	إن	هــذا	التعديــل	مت	بــدون	علمنــا	
أو	أذن	منــا	ونســخة	العقــد	التــي	بيدنــا	ال	تتضمــن	هــذا	التعديــل	كمــا	



395

يتضــح	لفضيلتكــم	وباالطــالع	عليهــا	وجــدت	مطابقــة	ملــا	ذكــر	ثــم	قــال	
املدعــى	عليــه	إننــي	أطلــب	مهلــة	ألســدد	للمدعــن	املبلــغ	احلــال	مــن	األجــرة	
وقــدره	مائــة	وعشــرون	ألــف	ريــال	ألننــي	تقدمــت	بطلــب	قــرض	مــن	أحــد	
املصــارف	وإذا	حصلــت	عليــه	فســأقوم	بســداد	األجــرة	املتخلفــة	لهــم	وأنــا	
أتعهــد	بــأن	ألتــزم	بســداد	مــا	يحــل	مــن	األجــرة	يف	وقتــه	مســتقبال.أ.هـ	
وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــي	أصالــة	ووكالــة	قــال	أننــي	وموكلــي	غيــر	
موافقــن	علــى	ذلــك	ونطلــب	إلــزام	املدعــى	عليــه	بإخــالء	العقــار	فــورًا	
عمــال	بالفقــرة	الثالثــة	مــن	العقــد	والتــي	تنــص	علــى	أن	)للمؤجــر	احلــق	يف	
تكليــف	املســتأجر	بإخــالء	املأجــور	إذا	حصــل	مــن	املســتأجر	تقصيــر	
يف	دفــع	اإليجــار	حســب	االتفــاق(	وبعــرض	ذلــك	علــى	املدعــى	عليــه	قــال	
ــة	بإلزامــي	بإخــالء	العقــار	 ــة	ووكال ــب	املدعــي	أصال ــى	طل ال	أوافــق	عل
ألننــي	خســرت	علــى	تهيئتــه	وجتهيــزه	وإحضــار	البضائــع	مــا	يزيــد	علــى	
خمســمائة	ألــف	ريــال	ولــم	يبــدأ	العمــل	يف	احملــل	حتــى	اآلن	بســبب	تعثــر	
اســتخراج	التأشــيرات	مــن	قبــل	وزارة	العمل.أ.هـــ	فبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	مــن	
الدعــوى	واإلجابــة	ومبــا	أن	املدعــى	عليــه	أقــر	مبــا	جــاء	يف	دعــوى	املدعــي	
مــن	أنــه	اســتأجر	منــه	ومــن	موكليــه	احملــل	التجــاري	املوصــوف	بالدعوى	
باألجــرة	املذكــورة	للمــدة	املذكــورة،	وألنــه	أقــر	بصحــة	العقــد	املبــرم	
بينهمــا	كمــا	أقــر	بتخلفــه	عــن	دفــع	األجــرة	ملــدة	ســنتن،	وألنــه	أقــر	
بــأن	التعاقــد	مــع	املدعــي	مت	ابتــداء	باســمه	ثــم	قــام	بتعديلــه	إلــى	اســم	
والدتــه	عــن	طريــق	املكتــب،	وألن	الفقــرة	الثالثــة	واملشــار	إليهــا	بعاليــه	
تتضمــن	اشــتراط	املؤجــر	أن	يكــون	لــه	احلــق	يف	إخــالء	العقــار	إذا	حصــل	
مــن	املســتأجر	تقصيــر	يف	دفــع	اإليجــار	حســب	االتفــاق،	ولعمــوم	قولــه	
ْيــَن	َآَمُنــْوا	َأْوُفــْوا	ِبالُعُقــوِد	((	وقولــه	النبــي	صلــى	اهلل	 َهــا	الذِّ تعالــى	))	َيــا	َأيُّ
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عليــه	وســلم:	)املســلمون	علــى	شــروطهم(	ولــكل	مــا	تقــدم	فقــد	ألزمــت	
املدعــى	عليــه	بإخــالء	العــن	املؤجــرة	املوصوفــة	يف	الدعــوى	وتســليمها	
املدعــي	 علــى	 بــه	 حكمــت	 مــا	 وبعــرض	 حكمــت	 وبذلــك	 للمدعــي	
أصالــة	ووكالــة	قــرر		قناعتــه	بــه	كمــا	قــرر	املدعــى	عليــه	اعتراضــه	
علــى	احلكــم	بالئحــة	اعتراضيــة	فجــرى	إفهامــه	مبراجعــة	احملكمــة	
يــوم	غــد	الســتالم	نســخة	مــن	إعــالم	احلكــم	وأن	مــدة	االعتــراض	ثالثــون	
يومــًا	تبــدأ	مــن	يــوم	غــد	فــإذا	لــم	يقــدم	الئحتــه	االعتراضيــة	خاللهــا	فــإن	
حقــه	يف	طلــب	االســتئناف	يســقط	ويكتســب	احلكــم	القطعيــة	وبــاهلل	
التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	

حــرر	يف		1434/03/03	هـــ
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	.	.	.	فقــد	اطلعنـــا	نحــن	قـضـــاة	الدائـــرة	احلقوقيــة	
املعاملــة	 علــى	 الشــرقية	 باملنطقــة	 االســتئناف	 محكمــة	 يف	 الثانيــة	
هـــ		 وتاريــخ	1434/5/21	 برقــم341240644	 لــدى	احملكمــة	 املقيــدة	
الــواردة	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	مبحافظــة	اخلبــر		برقــم	
321606693	وتاريــخ		5/14	/1434هـــ	املرفــق	بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	
فضيلــة	القاضــي	باحملكمــة	الشــيخ/........		املســجل	برقــم	3456301	
وتاريــخ	1434/3/4هـــ	بشــأن	دعوى/ورثــة	........		ضــد/........		يف	قضيــة	
حقوقيــة	وقــد	تضمــن	الصــك	حكــم	فضيلــة	القاضــي	مبــا	هــو	مــدون	
ومفصــل	فيــه	.	وبدراســة	الصــك	وصــورة	ضبطــه	والالئحــة	االعتراضيــة	
وأوراق	املعاملــة	قررنــا	املصادقــة	علــى	احلكــم	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	

ــه	وســلم	حــرر	يف1434/6/14هـــ	. ــه	وصحب ــا	محمــد	وآل ــى	نبين عل



397

:	33430420		تاريُخه:	1433/10/18هـ	 كِّ َرْقُم	الصَّ
َرْقُم	الدعوى:	33199624

رقم	قرار	التصديق	من	محكمة	االستئناف	:	
34361182	تاريخه:1434/11/18هـ

إجــارة - إخــالء عقــار مــن غائــب - ســماع الدعــوى غيابيــا لتعــذر تبليــغ 
املدعــى عليــه - ينتهــي عقــد اإليجــار مبضــي مدتــه وال يفتقــر إلــى 
ــات العــن يف  حكــم بذلــك - وجــوب الوفــاء بالعقــود - حفــظ محتوي
بيــت املــال - بيــع مــا يخشــى تلفــه وإيــداع ثمنــه يف بيــت املــال - احلكــم 
غيابــي بانتهــاء العقــد وفتــح العــن وجــرد محتويتهــا والغائــب علــى 

حجتــه متــى حضــر .

1- قوله تعالى }يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود{.
2- املادة 55 من نظام املرافعات الشرعية.

3- املادة )164( من نظام املرافعات الشرعية.

ادعــى	املدعــي	وكالــة	ضــد	املدعــى	عليــه	الغائــب	عــن	مجلــس	احلكــم	
بــأن	موكلــه	قــد	أجــر	علــى	املدعــى	عليــه	ورشــة	يف	)...(	ملــدة	ســنتن	مــن	
2010/7/10م	وقــد	أغلــق	هــذه	الورشــة	منــذ	ســبعة	أشــهر	ولــم	يدفــع	
األقســاط	األخيــرة	وترتــب	يف	ذمتــه	مبلــغ	تســعون	ألــف	ريــال	لقــاء	األجــرة	
وحيــث	ماطــل	يف	دفــع	األجــرة	يطلــب	إلزامــه	بإخــالء	الورشــة	وتســليمها	
ملوكلــه	هكــذا	ادعــى	،	لــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	ولــم	يتبلــغ	لعــدم	
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العثــور	عليــه	ثــم	جــرى	الكتابــة	للمحافظــة	لتبليغــه	ولــم	تــرد	اإلفــادة	
فجــرى	ســماع	الدعــوى	غيابيــًا	بنــاء	علــى	املــادة	)55(	مــن	نظــام	املرافعــات	
ــه	صــورة	مــن	عقــد	اإليجــار	وأصــل	صــك	 الشــرعية	،	قــدم	املدعــى	بينت
ــل	 ــه	اخت ــق	دعــواه	،	مبــا	أن ــة	كمــا	أحضــر	شــاهدين	شــهدا	طب امللكي
عــن	 املســتأجر	 بتغيــب	 اخلــاص	 الثامــن	 البنــد	 وهــو	 العقــد	 بنــود	 أحــد	
احملــل	إضافــة	إلــى	أن	العقــد	انتهــى	ســريانه	يف	2012/7/10م	ومبــا	أن	
ــوا	 ــن	آمن ــا	أيهــا	الذي ــه	تعالى:}ي ــه	ولقول ــى	تغيب ــه	عل املدعــي	أحضــر	بينت
أوفــوا	بالعقــود{	،	فقــد	ثبــت	انتهــاء	عقــد	اإليجــار	بــن	املدعــي		واملدعــى	
عليــه	يف	الورشــة	محــل	الدعــوى	واإلذن	بفتــح	الورشــة	وجــرد	محتوياتهــا	
واألمــر	بتكويــن	جلنــة	لذلــك	مــن	احملكمــة	والشــرطة	واحملافظــة	لفتــح	
الورشــة	وجــرد	محتوياتهــا	ثــم	حفــظ	محتوياتهــا	يف	بيــت	املــال	إن	كانــت	
ــه	 ــة	احلفــظ	أو	بيعهــا	وحفــظ	قيمتهــا	يف	بيــت	املــال	واملدعــى	علي ممكن
الغائــب	علــى	حجتــه	إذا	حضــر	،	احلكــم	يف	حق	املدعى	عليه	غيابي،	مت	
رفعــه	حملكمــة	االســتئناف	لتدقيقــه	لتعــذر	تبليــغ	املدعــى	عليــه	،	صــدق	
احلكــم	مــن	دائــرة	األحــوال	الشــخصية	األولــى	مبحكمــة	االســتئناف	

باملنطقــة	الشــرقية	.

احلمــد	هلل	وحــده	أمــا	بعــد	فلــدي	أنــا	..........	القاضــي	يف	احملكمــة	العامة	
باخلبــر	وبنــاء	علــى	املعاملــة	احملالــة	لنــا	مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	
العامــة	يف	اخلبــر	املســاعد	برقــم	33199624	وتاريــخ	1433/03/20هـــ		
ــخ	1433/03/20هـــ		ففــي	 ــدة	باحملكمــة	برقــم	33529259	وتاري املقي
يــوم		الســبت	املوافــق	1433/06/14هـــ	افتتحــت	اجللســة	الســاعة	06	:	09		
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وفيهــا	حضــر	..........	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب		الســجل	املدنــي	رقــم	...	
رصفتــه	وكيــال	عــن	...	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	
)...(	بالوكالــة	رقــم	)40767(	يف	1432/12/26هـــ	الصــادرة	من	كتابة	
عــدل	اخلبــر	الثانيــة	واملخــول	لــه	فيهــا	إقامــة	الدعــاوى	واملرافعــة	وإقامــة	
البينــة	وقبــول	احلكــم	واالعتــراض	عليــه	واإلقــرار	وطلــب	اليمــن	وقبولها	
وردهــا	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	وقــد	كتــب	خطــاب	للمحافظــة	لتبليغــه	
املــادة	)18/ط(	 بنــاء	علــى	 لكونــه	غيــر	معلــوم	محــل	اإلقامــة	وذلــك	
	33612184 رقــم	 باخلطــاب	 وذلــك	 الشــرعية	 املرافعــات	 نظــام	 مــن	
رقــم	 احملكمــة	 أمــن	 قســم	 رئيــس	 خطــاب	 ووردنــا	 يف1433/4/3هـــ	
817/7/21/م	د	يف1433/5/13هـــ	املتضمــن	أنــه	مت	اســتخراج	برنــت	
للمذكــور	وهــذا	لــم	يفدنــا	يف	تبلغــه	شــيئا	ولــم	يقومــوا	بالواجــب	املنــاط	
التعليمــات	 تبليغــه	حســب	 ألجــل	 إليهــم	 الكتابــة	 إعــادة	 وســتتم	 بهــم	
ورفعــت	اجللســة	لذلــك	ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	املدعــي	وكالــة	املثبتــة	
هويتــه	ووكالتــه	ســابقا	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	...	وقــد	كتــب	خطاب	
لتبليغــه	عــن	طريــق	احملافظــة	برقــم	331112700	يف	1433/6/22هـــ	
ــادة	)55(	مــن	 ــى	امل ــاء	عل ــا	أي	إفــادة	عــن	تبلغــه	مــن	عدمــه	فبن ــم	تردن ول
ــا	فادعــى	 نظــام	املرافعــات	الشــرعية	فقــد	قــررت	ســماع	الدعــوى	غيابي
عليــه	 املدعــى	 علــى	 أجــر	 قــد	 موكلــي	 إن	 دعــواه	 يف	 قائــال	 املدعــي	
الغائــب	عــن	مجلــس	احلكــم	...	ورشــة	يف	صناعيــة	...	ملــدة	ســنتن	مــن	
2010/7/10م	وقــد	أغلــق	هــذه	الورشــة	منــذ	ســبعة	أشــهر	ولــم	يدفــع	لنــا	
األقســاط	األخيــرة	وترتــب	يف	ذمتــه	مبلــغ	تســعن	ألــف	ريــال	لقــاء	األجــرة	
وحيــث	ماطــل	يف	دفــع	األجــرة	فأطلــب	إلزامــه	بإخــالء	الورشــة	وتســليمها	
ملوكلــي	واحلكــم	عليــه	بذلــك	هكــذا	ادعــى	وحيــث	إن	املدعــى	عليــه	
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لــم	يحضــر	ولــم	تردنــا	أي	إفــادة	لتبلغــه	مــن	عدمــه	فقــد	قــررت	رفــع	
اجللســة	لتبليغــه	ويف	جلســة	أخــرى	حضــر	املدعــي	وكالــة	املثبتــة	هويتــه	
ووكالتــه	ســابقا	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	وقــد	كتــب	خطــاب	لتبليغــه	
عــن	طريــق	احملافظــة	برقــم	331420538	يف	1433/7/30هـــ	ولــم	يردنــا	
مــا	يفيــد	عــن	تبلغــه	مــن	عدمــه	فبنــاء	على	املــادة	)55(	من	نظــام	املرافعات	
الشــرعية	فقد	قررت	االســتمرار	يف	نظر	الدعوى	غيابيا	فســألت	املدعي	
وكالــة	عــن	بينتــه	علــى	دعــواه	فأبــرز	صــورة	عقــد	اإليجــار	بــن	موكلــه	
وبــن	املدعــى	عليــه	الغائــب	ملســتودع	يف	صناعيــة	...	واحملــرر	علــى	أوراق	
مكتــب	........	للعقــار	واملتضمــن	تأجيــر	املدعــي	للمدعــى	عليــه	املســتودع	
بأجــرة	 	2012/7/10 حتــى	 	2010/7/10 مــن	 ســنتن	 ملــدة	 املذكــور	
ســنوية	قدرهــا	تســعون	ألــف	ريــال	وقــد	تضمــن	البنــد	الثامــن	مــن	العقــد	
أنــه	يف	حالــة	غيــاب	املســتأجر	عــن	ســداد	اإليجــار	أكثــر	مــن	شــهر	ولــم	
يعــرف	الســبب	فــإن	املالــك	يخبــر	الســلطات	احملليــة	بطلــب	إخــالء	محلــه	
ويســلم	األثــاث	للحكومــة	وللمؤجــر	احلــق	يف	حتصيــل	االيجــار	مــن	قيمــة	
األثــاث	كمــا	أبــرز	أصــل	صــك	متلــك	موكلــه	للموقــع	وذلــك	بالصــك	
رقــم	312	يف	1409/5/5هـــ	الصــادر	مــن	كتابــة	عــدل	اخلبــر	واملذيــل	
عليــه	بتملــك	........	لــألرض	املذكــورة	يف	1420/1/23هـــ	هكــذا	أبــرز	
فجــرى	االطــالع	علــى	العقــد	والصــك	ووجــدا	مطابقــن	ملــا	ادعــى	بــه	
بعاليــه	فطلبــت	منــه	بينــة	علــى	تغيــب	املدعــى	عليــه	وأن	الورشــة	مقفلــة	مــن	
قبــل	عــدة	أشــهر	فاســتعد	بذلــك	ورفعــت	اجللســة	لذلــك	ويف	جلســة	أخــرى	
حضــر	املدعــي	أصالــة	...	ســعودي	اجلنســية	مبوجــب	الســجل	املدنــي	رقــم	
...	ولــم	يحضــر	املدعــى	عليــه	وقــد	كتــب	خطــاب	لتبليغــه	عــن	طريــق	أمــن	
احملكمــة	باخلطــاب	رقــم	33/1733207	يف	1433/9/19هـــ	ولــم	يردنــا	
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مــا	يفيــد	تبلغــه	مــن	عدمــه	فجــرى	ســؤال	املدعــي	هــل	أحضــر	بينتــه	علــى	
دعــواه	فقــال	نعــم	أحضــرت	شــاهدين	وأطلــب	ســماع	مــا	لديهمــا	هــذا	
وقــد	حضــر	يف	هــذه	اجللســة	كل	مــن	)...(.و	)...(	ولــدى	استشــهادهما	
شــهد	كل	واحــد	منهمــا	مبفــرده	قائــال	أشــهد	أن	املدعــي	قــد	أجــر	علــى	
املدعــى	عليــه	الغائــب	...	ورشــة	وهــذه	الورشــة	مغلقــة	منــذ	قرابــة	الســنة	
واهلل	علــى	مــا	أقــول	شــهيد	هكــذا	شــهدا	ومت	تعديلهمــا	مــن	قبــل	)...(	و	
)...(	وقــد	جــرى	االطــالع	علــى	كامــل	أوراق	املعاملــة	وعلى	صك	امللكية	
وعقــد	اإليجــار	املشــار	إليهمــا	ســابقا	فبنــاء	علــى	مــا	تقــدم	وبعــد	ســماع	
دعــوى	املدعــي	وبيناتــه	علــى	دعــواه	ومبــا	أنــه	اختــل	أحــد	بنــود	العقــد	وهــو	
البنــد	الثامــن	اخلــاص	بتغيــب	املســتأجر	عــن	احملــل	إضافــة	إلــى	أن	العقــد	
انتهــى	ســريانه	يف	2012/7/10م	ومبــا	أن	املدعــي	أحضــر	بينتــه	علــى	
ــوا	أوفــوا	بالعقــود{	ولــكل	مــا	 ــا	أيهــا	الذيــن	آمن ــه	تعالى:}ي تغيبــه	ولقول
ســبق	فقــد	حكمــت	بفســخ	عقــد	اإلجــارة	بــن	املدعــي	...	واملدعــى	عليــه	
...	النتهــاء	العقــد	بينهمــا	وأذنــت	بفتــح	الورشــة	وجــرد	محتوياتهــا	وأمــرت	
بتكويــن	جلنــة	لذلــك	مــن	احملكمــة	والشــرطة	واحملافظــة	لفتــح	الورشــة	
وجــرد	محتوياتهــا	ثــم	حفــظ	محتوياتهــا	يف	بيــت	املــال	إن	كانــت	ممكنة	
احلفــظ	أو	بيعهــا	وحفــظ	قيمتهــا	يف	بيــت	املــال	وهــذا	اإلذن	يكــون	ســاريا	
بعــد	تصديقــه	مــن	محكمــة	االســتئناف	واحلكــم	بحــق	املدعــى	عليــه	
ــغ	يف	أي	جلســة	مــن	اجللســات	وقــررت	رفــع	هــذه	 ــم	يتبل غيابــي	لكــون	ل
املعاملــة	حملكمــة	االســتئناف	مباشــرة	لتعــذر	تبليغــه	باحلكــم	وبعرضــه	
علــى	املدعــي	قنــع	بــه	وبــاهلل	التوفيــق	،	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	

وعلــى	آلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف		1433/10/16هـــ
احلمد	هلل	وحده	أما	بعد	فقد	عادت	املعاملة	من	محكمة	االستئناف	يف	
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املنطقــة	الشــرقية	بخطــاب	رئيســها	رقــم	34555136	يف	1434/6/20هـــ	
وبرفقــه	قــرار	دائــرة	األحــوال	الشــخصية	األولــى	يف	محكمة	االســتئناف	
رقم	34241842	يف	1434/6/14هـ	ونص	احلاجة	منه	)وبدراسة	الصك	
وصــورة	ضبطــه	وأوراق	املعاملــة	لوحــظ	مــا	يلــي	أوال:	جــاء	يف	الصــك	)ولم	
يحضــر	املدعــى	عليــه	وقــد	كتــب	خطــاب	للمحافظــة..(	قبــل	تدويــن	اســم	
املدعــى	عليــه	وال	بــد	مــن	بيــان	أســماء	أطــراف	القضيــة	قبــل	الشــروع	يف	
إجــراءات	املرافعــة.	ثانيــا:	لــم	يقــرر	فضيلتــه	يف	حكمــه	علــى	الغائــب	أن	
الغائــب	علــى	حجتــه	وال	بــد	مــن	ذلــك	ثالثــا:	جــاء	يف	حيثيــات	احلكــم	أن	
عقــد	اإليجــار	انتهــى	النتهــاء	مدتــه	وحكــم	فضيلتــه	بفســخ	عقــد	اإليجار	
وهــذا	يف	غيــر	محلــه	لكــون	العقــد	املنتهــي	ال	يفتقــر	إلــى	حكم	بالفســخ	
واملتعــن	احلكــم	بفتــح	الورشــة	وحفــظ	مــا	للمدعــى	عليــه	فيهــا	وتســليمها	
املرفقــة	 الضوئيــة	 الصــورة	 تصديــق	 يتــم	 لــم	 رابعــا:	 املؤجــر	 ملالكهــا	
لوكالــة	املدعــي	باملطابقــة	ألصلهــا	وال	بــد	مــن	ذلــك	حســب	التعليمــات	
خامســا	مت	تدويــن	عبــارات	يف	الصــك	محلهــا	الضبــط	وليــس	الصــك	
كالنــص	علــى	افتتــاح	اجللســات	والتاريــخ	والوقــت	واملتعــن	االقتصــار	
علــى	تدويــن	ذلــك	يف	الضبــط	دون	الصــك	وفقــا	للتعميــم	رقــم	32/12/ت	
يف	1404/2/29هـــ	التصنيــف	املوضوعــي	املجلــد	الرابــع	ص73	ملالحظــة	
ذلــك	مســتقبال	فعلــى	فضيلتــه	مالحظــة	مــا	أشــير	إليــه	وإحلــاق	مــا	يجــد	
يف	الصــك	وضبطــه	وســجله	ومــن	ثــم	إعــادة	املعاملــة	إلكمــال	الزمهــا	
واهلل	املوفــق(	انتهــى	نــص	احلاجــة	منــه	عليــه	فأقــول	جوابــا	علــى	ذلــك	أمــا	
ــه	ســقط	ســهوا	يف	أول	الصــك	 ــى	فــإن	اســم	املدعــى	علي امللحوظــة	األول
علمــا	أنــه	مت	ذكــر	اســمه	يف	الصــك	قبــل	ســماع	الدعــوى	وســيتم	تــاليف	
مــا	ذكــر	مســتقبال	بــإذن	اهلل،	وأمــا	امللحوظــة	الثانيــة	فقــد	ســقطت	
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اإلشــارة	إلــى	ذلــك	يف	احلكــم	ســهوا	لذلــك	فإننــي	أقــرر	بــأن	املدعــى	عليه	
الغائــب	علــى	حجتــه	متــى	مــا	حضــر	وأمــا	امللحوظــة	الثالثــة	فقــد	وهمــت	
يف	زيــادة	عبــارة	فســخ	العقــد	وقــررت	تعديــل	احلكــم	ليكــون	كالتالــي	
)فقــد	ثبــت	لــدي	انتهــاء	عقــد	اإليجــار	بــن	املدعــي	...	واملدعــى	عليــه	
...	يف	الورشــة	محــل	الدعــوى	وأذنــت	بفتــح	الورشــة	وجــرد	محتوياتهــا	
وأمــرت	بتكويــن	جلنــة	لذلــك	مــن	احملكمــة	والشــرطة	واحملافظــة	لفتــح	
الورشــة	وجــرد	محتوياتهــا	ثــم	حفــظ	محتوياتهــا	يف	بيــت	املــال	إن	كانــت	
ــه	 ــة	احلفــظ	أو	بيعهــا	وحفــظ	قيمتهــا	يف	بيــت	املــال	واملدعــى	علي ممكن
الرابعــة	فقــد	جــرى	 امللحوظــة	 وأمــا	 إذا	حضــر(	 الغائــب	علــى	حجتــه	
اســتيفاؤها	وأمــا	امللحوظــة	اخلامســة	فســيتم	تالفيهــا	مســتقبال	علمــا	أنــه	
لــم	يــرد	ذكــر	للتاريــخ	والســاعة	إال	يف	اجللســة	األولــى	فقــط	وهــي	مبثابــة	
الديباجــة	للصــك	فــإذا	كان	النظــام	قــد	نــص	فيــه	علــى	ذكــر	تاريــخ	
النطــق	باحلكــم	يف	الصــك	كمــا	يف	املــادة	)164(	مــن	نظــام	املرافعــات،	
وهــي	آخــر	جلســة	فيقــاس	عليهــا	تاريــخ	افتتــاح	أولــى	جلســة،	وال	يعــدو	
أن	يكــون	األمــر	اختــالف	وجهــات	نظــر	يف	أمــور	حتســينية	ال	عالقــة	
لهــا	باحلكــم	مــن	قريــب	وال	بعيد،وبذلــك	مت	اجلــواب	عــن	ملحوظــات	
أصحــاب	الفضيلــة	وقــررت	إعــادة	املعاملــة	حملكمــة	االســتئناف	لتدقيــق	
احلكــم	بعــد	التعديــل	األخيــر	وبــاهلل	التوفيــق	حــرر	يف	1434/7/10هـــ	

وصلــى	اهلل	وســلم	علــى	نبينــا	محمــد.
احلمــد	هلل	وحــده	وبعــد	.	.	.	فقــد	اطلعنـــا	نحــن	قـضـــاة	دائـــرة	األحــوال	
الشــخصية	األولــى	يف	محكمــة	االســتئناف	باملنطقــة	الشــرقية	علــى	
وتاريــخ	 34/1821189/ش1	 برقــم	 باحملكمــة	 املقيــدة	 املعاملــة	
1434/7/26هـــ	الــواردة		مــن	فضيلــة	رئيــس	احملكمــة	العامــة	مبحافظــة	
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اخلبــر	املكلــف	برقــم	34/1522174	وتاريــخ	1434/7/18هـــ	املرفــق	
ــة	القاضــي	بهــا	الشــيخ	...	املســجل	برقــم	 بهــا	الصــك	الصــادر	مــن	فضيلـ
ضــد/...	 بدعــوى/...	 اخلــاص	 1433/10/18هـــ	 وتاريــخ	 	33430420
رقــم	 الدائــرة	 بقــرار	 عليــه	 املالحــظ	 مالــي.	 يف	قضيــة	مطالبــة	مببلــغ	
34241842	وتاريــخ	1434/6/14هـــ.	وباإلطــالع	علــى	مــا	أجــراه	فضيلــة	
القاضــي	جوابــًا	علــى	قــرار	الدائــرة	املشــار	إليــه	قررنــا	املوافقــة	علــى	
احلكــم	بعــد	اإلجــراء	األخيــر	واهلل	املوفــق	وصلــى	اهلل	علــى	نبينــا	محمــد	

وآلــه	وصحبــه	وســلم	.	حــرر	يف	10	/1434/11هـــ
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