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�حلمد هلل وحده فلدي �أنا �س���الح بن �س���ليمان �لعقالن رئي�ش �ملحكمة �لعامة باخَلرْب�ء 
وريا�س���ها وبن���اًء على �ملعامل���ة �ملحالة لنا برق���م ..... وتاري���خ   /  /1433ه� �ملقيدة 
باملحكم���ة برقم ..... وتاري���خ   /  /1433ه� ففي يوم �الأحد �ملو�فق   /   /1434ه� 
�فتتحت �جلل�س���ة �ل�ساعة 9.30 وفيها ح�رشت ..... �سعودية �جلن�سية مبوجب �ل�سجل 
�مل���دين رقم ..... و�دعت عل���ى �حلا�رش معها لدينا باملجل�ش �ل�رشعي ..... �س���وري 
�جلن�س���ية رقم �الإقامة ..... قائلة يف دعو�ها عليه �أنني �تفقت مع �حلا�رش على �أن يقوم 
ببناء م�سجد �أوقاف يف مدينة ..... مب�ساحة 10م *15م وم�سجد ن�ساء 10 م *5م مع 
منارة بارتف���اع 14 مرت�ً على �أن يقوم �ملدعى عليه ببناء �مل�س���جد �ملذكور كاماًل ويوؤمن 
�الأدو�ت على �أن تكون �ملو�د �أ�سليه وذلك مببلغ مقطوع وقدره ثالثمائة �ألف ريال, وقد 
�نتهى �لعمل يف �مل�س���جد �ملذكور ثم �ت�س���ح يل بعد ��س���تالمي �أن �مل�سجد فيه غ�ش يف 
�الأدو�ت, وذلك �أنه قام برتكيب �أدو�ت �سباكة �سعودية مع �أن �التفاق على �أن �الأدو�ت 
تكون �أملانية كما �أن �الأقفال غري �أ�سلية علماً �أنه خرجت جلنة مكونة بطلب �ملحكمة, وقد 
قررت هذه �للجنة �الأخطاء �لتي ذكرتها يف دعو�ي كما �أن �ملدعي عليه تاأخر يف ت�سليم 
�مل�سجد, حيث �أنه مل ي�سلمه �إال بعد �سنتني من تاريخ �التفاق مع �أن �التفاق معه على �أن 
ي�سلمه بعد �ستة �أ�سهر علماً �أنه مل يبق له �سوى مبلغ 11.700 �إحدى ع�رش �ألف و�سبعمائة 
ري���ال, �أطلب �حلكم على �ملدعى عليه باإعادة مائة وثمانني �ألف ريال, وذلك لقاء تاأخره 



367 العدد  |64| رجب 1435هب    

عن ت�س���ليم امل�سجد يف املوعد املحدد ح�سب ال�رشط اجلزائي املتفق عليه، هذه دعواي 
وب�س���وؤ�ل �ملدعى عليه �أج���اب قائاًل: ما ذكرته �ملدعية يف دعو�ه���ا من �أنني �تفقت معها 
على بناء م�سجد فهذ� �سحيح ولكن �لتاأخري ب�سبب تاأخري تاأمني �ملو�د و�عتمادها من قبل 
وكيل �ملدعية علماً �أنني خ�رشت يف هذ� �مل�س���جد مبل���غ وقدره مائة �ألف ريال من مايل 
�خلا�ش رغبة يف �الأجر و�أطلب ح�س���ور وكيل �ملدعي���ة ..... �لذي كان يتابع معي يف 
مو�س���وع �مل�سجد وعليه رفعت �جلل�سة حل�س���ور �ملدعو ..... وذلك حتى يوم �الثنني 
�ملو�فق   /  /1434ه� �ل�س���اعة �لتا�س���عة وباهلل �لتوفيق, و�س���لى �هلل على نبينا حممد 

وعلى �آله و�سحبه و�سلم. حرر يف   /  /1434ه�.

�حلمد هلل وحده ففي يوم �الثنني �ملو�فق   /  /1434ه� فتحت �جلل�سة وح�رش �ملدعى 
عليه �أ�س���الة كما ح�رش ..... يحمل �س���جل �ملدين رقم ..... ب�سفته وكياًل عن �ملدعية 
مبوجب �لوكالة �ل�سادرة من كتابة عدل ..... برقم ..... وتاريخ   /   /1432ه� وقد 
جرى تالوة ما �س���بق �س���بطه عليه ف�سادق عليه كما �أ�س���اف �ملدعي باأن مدة �لتاأخري من 
قبل �ملدعى عليه هي �ستة ع�رش �سهر�ً فيكون �ملبلغ �ملطالب به هو مائة و�ستون �ألف ريال 
ح�س���ب ال�رشط اجلزائي الذي بني موكلتي وبني �ملدعى عليه وهذ� �حلا�رش �سوه �سمعة 
موكلت���ي باأنها ال توؤمن حقه كما �أن موكلتي تطالب بدفع تكاليف �ملحاماة كما �أنه خالف 
����رشوط العقد الذي بيننا وبين���ه حيث اأنه مل يقم برتكيب املواد املتفق عليها من �س���باكة 
وكهرب وبالط ثم اأبرز لنا العقد املوؤرخ يف   /  /1431ه� ون�س���ه ما يلي:  )�حلمد هلل 
رب �لعاملني و�ل�سالة و�ل�سالم على �أ�رشف �الأنبياء و�ملر�سلني نبينا حممد �سلى �هلل عليه 
و�س���لم وعلى �آله و�س���حبه �أجمعني بعون �هلل مت �التفاق بني �لطرفني طرف �أول ..... 
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للمقاوالت وميثلها ..... طرف ثاين: ..... على �أن يقوم �لطرف �الأول باإن�ساء م�سجد 
..... يف حمافظة ..... حي ..... على �أر�ش م�ساحتها 1600م �لتابع للطرف �لثاين 
ح�سب �ملخطط �ملعد وبامل�ساحات و�الأبعاد �ملو�سحة و�لت�سطيبات �لتالية: م�سجد رجال 
مبقا�ش 10م *15م مك�س���ي بالقرميد م�س���جد ن�ساء مبقا�ش 8م *4م مك�سي بالقرميد مع 
حم���ام خارجي عد �ثنني دور�ت مياه مبقا�ش 8م *4م بعدد 6 حمامات ومو�س���اً خز�ن 
ماء �أر�س���ي مبقا�ش 2*5,2*5*2 خندق �رشف )بيارة(  من �ملباين و�س���قف خر�س���انة 
3.5*2*2 منارة بارتفاع 14م ط مربعة ال�س���كل �س���ور بطول 40م ط* 40م ط ارتفاع 
2مرت مع �س���يك مفرغ يتم تركيب �ل�سري�ميك د�خل �مل�سجد بارتفاع 0.80�سم على �أن 
ال يتجاوز �س���عر �رش�ء �ملرت 25ريال �لدهانات �لد�خلية و�خلارجية ر�س���ة مع وجه �أ�سا�ش 
ووجهني دهان �لكهرباء جميع �لتمديد�ت �إجنليزي و�ملفاتيح MK وملبات جنف ويكون 
هناك عدد �ثنان فتحة جد�رية للمكيفات وعدد 4 ��سبلت للرجال وو�حد ��سبلت للن�ساء 
�ل�سباكة جميع �لتمديد�ت �أملاين و�ملغا�سل و�لكر��سي �لعربي و�الإفرجني ب�سعر ال يتجاوز 
300 ريال + خالطات و�س���طافات ب�سعر ال يزيد عن 100 ريال للو�حد + خز�ن علوي 
من �لفيرب جال�ش ب�سعة 2.000 لرت + م�سخة لرفع �ملياه دينمو )1( و�حد �إح�سان علماً 
باأن عدد �ل�س���خانات 3 �س���خانات وعدد �خلالطات 8 خالطات ومغ�سلة عدد 2 + توريد 
وتركيب �س���خان لكل حمام �س���عة 50 لرت من النوع الغري قابل لل�س���داأ. البالط: جميع 
اأر�سيات احلو�ض بالط موزايكوا فوق الدفان مبا�رشة و�سرياميك للمباين الداخلية بالط 
�حلمامات بارتفاع 2م من �س���ري�ميك وقي�س���اين كذلك ب�س���عر ال يتجاوز 25 ريال للمرت 
+ زنار لكل حمام ح�س���ب رغبة �لطرف �لثاين �لدرج و�ملدخل رخام من نوع �س�س���ليا. 
�الأبو�ب: مدخل �لرجال �لرئي�س���ي ومدخل �لن�ساء ح�سب رغبة و�ختيار �لطرف �لثاين 
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�أبو�ب خ�سبية �أن وجد من �خل�سب �ل�سويدي كب�ش �سوري + كالون لكل باب ال يتجاوز 
�س���عره 50 ريال �ل�سبابيك: يتم عمل �سبك حماية ح�سب رغبة و�ختيار �لطرف �لثاين + 
�س���بابيك �أملنيوم �أبي�ش حليبي + زجاج 6مم و�للون لل�س���بابيك و�لزجاج ح�سب رغبة 
�لطرف �لثاين مالحظة �لطرف �الأول غري م�سوؤول عن �ملكيفات و�الإذ�عة و�لفر�ش وغري 
م�سوؤول مادياً عن �إجر�ء�ت �ملاء و�لكهرباء �أو متابعتهم مالحظة �أي تغري يف �ملو��سفات 
�أو �إ�سافات يتم �التفاق عليها جمدد�ً قبل بد�أ �لعمل �تفق �لطرفان على �أن يكون �ل�سعر 
�إجم���ايل ثالثمائة �ألف ريال 300.000 على �أن تكون �لدفعات كالتايل: دفعة 20% عند 
توقيع �لعق���د دفعة 20% بعد �النتهاء من �مليد�ت وجدر�ن �خل���ز�ن و�لبيارة دفعة %15 
بع���د �النتهاء من �لعمر�ن و�ملباين و�س���قف �خلز�ن و�لبيارة دفع���ة 15% بعد �النتهاء من 
�أ�س���قف �ملباين دفعة 10% بعد �النتهاء من مو�د �لكهرباء �جلد�رية و�لليا�س���ة دفعة %10 
بعد االنتهاء من البالط وال�س���رياميك دفعة 5% بعد �النتهاء من �الأعمال �ل�س���حية دفعة 
5% بع���د �النته���اء من جميع �الإعمال علماً باأن مدة �لتنفيذ 6 �أ�س���هر من تاريخ ��س���تالم 
�ملوقع هكذ� �تفق �لطرفان و�هلل �ملوفق �لهادي �إلى �س���وء �ل�سبيل و�حلمد هلل رب �لعاملني 
طرف ثاين �ل�س���يدة ..... طرف �أول ..... ملقاوالت �ملدير �لعام ..... وبعر�ش ذلك 
على �ملدعى عليه قال �إنني تاأخرت عن ت�سليم �مل�سجد ب�سبب �أن �ملدعي مل يقم باعتماد 
�ملو�د يف وقتها مما �أدى �إلى �لتاأخري هكذ� �أجاب وب�س���وؤ�ل �ملدعي هل لديه بينة على �أن 
�لتاأخري هو من �ملدعى عليه قال نعم �س���وف �أح�رشها يف �جلل�س���ة �لقادمة وعليه رفعت 
�جلل�س���ة ومت حتدي���د موعد يوم �الثنني �ملو�فق   /  /1434ه� �ل�س���اعة �لتا�س���عة وباهلل 

�لتوفيق و�سلى �هلل على نبينا حممد حرر يف   /  /1434ه�.
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�حلم���د هلل وح���ده ففي يوم �الثنني �ملو�فق   /   /1434ه� فتحت �جلل�س���ة �ل�س���اعة 
�لتا�س���عة وفيها ح�رش �لطرفان وب�س���وؤ�ل �ملدعي عن بينته قال �أن بينتي هي �إقر�ر �ملدعى 
علي���ه �مل���وؤرخ يف   /  /1432ه���� باأن �إذ� مل ي�س���لم �لعمل خالل �س���هرين فاإنه يتحمل 
�لتعوي�ش على �لتاأخري جلميع �ملدة �ملا�س���ية �بتد�ء من تاريخ �نتهاء مدة �لعقد �الأ�س���ا�ش 
�أي بتاري���خ  /  /1432ه���� ومل ي�س���لم �لعمل خ���الل هذه �ملدة و�إمنا �س���لمه بتاريخ  /  
/1433ه� بعد �س���تة ع�رش �س���هر�ً من تاريخ �نتهاء �ملهلة فيكون �ملبل���غ �ملطالب هو مائة 
و�س���تون �ألف ريال وب�س���وؤ�ل �ملدعى عليه قال �أن �لتاأخري ب�سبب عدم �عتماد �ملو�د كما 
�أن �ملدعي مل يقدم دعو�ه �إال بعد �س���تة �أ�س���هر من تاريخ �نتهاء �لعقد �الأخري �أي بتاريخ   
/  /1433ه� كما �أن تاأخري �عتماد �ملو�د كان ب�سبب �ملدعى عليه وق�سده �ملماطلة لكي 
األ���زم بال�رشط اجلزائي علماً اأن ال�رشط اجلزائي وافقت عليه مرغماً كما اأن ال�رشط مبالغ 
فيه و�أطلب ح�س���ور �للجنة�لتي وقعت على �مل�س���جد وهم ..... وعليه رفعة �جلل�س���ة 
حل�س���ور �ملذكورين ومت حتديد يوم �الأحد �ملو�فق   /  /1434ه� �ل�ساعة �حلادية ع�رشة 
موعد�ً الإكمال �لنظر يف �لق�سية وباهلل �لتوفيق و�سلى �هلل على نبينا حممد حرر يف   /  

/1434ه�.
�حلم���د هلل وحده وبعد ويف هذ� �ليوم �الأحد �ملو�فق   /  /1434ه� فتحت �جلل�س���ة 
وفيه���ا ح����رش �لطرفان كما ح�رش ..... يحمل �س���جل مدين رقم ..... ولدى �س���وؤ�له 
عم���ا لديه قال �أنه �س���بق �أن وقفنا على �مل�س���جد حمل �لنز�ع �أن���ا و..... وذلك بتاريخ   
/  /1434ه���� وذلك بعد �أن طلبنا من �ملقاول �إكمال �لنو�ق�ش �لتي يف �مل�س���جد وكان 
�ملقاول قد �أكملها بتاريخ   /  /1434ه� وكان �مل�س���جد مكتمل وقام �ملدعي با�س���تالم 
امل�س���جد من املقاول يف ذلك التاريخ واأما بالن�س���بة لل�رشط اجلزائي فال عالقة لنا به وال 
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نعلم عنه �سيئاً و�إمنا �أُمرنا يف �لوقوف �مل�سجد و�إي�ساح �لر�أي فيه هذ� ما لدي وقد طلبت 
م���ن �ملدعي زيادة بين���ه على مدة �لتاأخري و�أن �ملدعى عليه �س���بب ذلك و�أفهمته باأن عليه 
�إح�س���ار موكلته �أ�سالة يف �جلل�س���ة �لقادمة وعليه رفعت �جلل�سة ومت حتديد يوم �لثالثاء 
�ملو�فق   /   /1434ه� �ل�س���اعة �لعا�رشة موعد�ً الإكم���ال �لنظر يف هذه �لدعوى وباهلل 

�لتوفيق و�سلى �هلل على نبينا حممد حرر يف  /  /1434ه�.

�حلمد هلل وحده وبعد ويف هذ� �ليوم �لثالثاء �ملو�فق   /  /1434ه� فتحت �جلل�س���ة 
وح����رشت �ملدعية �أ�س���الة ..... حتمل �س���جل مدين رقم ..... وجرى تالوة ما �س���بق 
�س���بطه عليها فقررت رف�ش �الإجابة �إال بعد ح�س���ور وكيلها �ل�سابق, وحيث �أن �لوكيل 
�ل�سابق مت �إفهامه بعدم قبول وكالته لتلفظه على خ�سمه باألفاظ خارجه عن نطاق �لدعوى 
ولع���دم قبول وكالته ولعدم جتاوبه وجت���اوب موكلته مع ما يطلب منهم وبناًء على �ملادة 
�لثالثة و�ل�ستني من نظام �ملر�فعات �ل�رشعية, لذ� فقد حكمت ب�رشف �لنظر عن دعوى 
�ملدعية, هذ� ما ظهر يل وبه حكمت وبعر�س���ه على �لطرف���ني قرر �ملدعى عليه �لقناعة, 
�أما �ملدعية فقررت عدم �لقناعة وطلبت رفعه ملحكمة �ال�س���تئناف لتدقيقه و�أفهمتها باأن 
لها مدة �س���هر لتقدمي الئحة �عرت��سية على �حلكم ففهمت ذلك وباهلل �لتوفيق و�سلى �هلل 

و�سلم على نبينا حممد حرر يف   /  /1434ه�.

�حلم���د هلل وحده وبع���د ففي ي���وم �الثنني �ملو�ف���ق   /  /1434ه� فتحت �جلل�س���ة 
وح�رشت �ملدعية و��س���تلمت ن�س���خة من �حلكم لالعرت��ش علي���ه و�أفهمتها باأن لها مهلة 
تنتهي يف   /  /1434ه� ففهمت ذلك وعليه جرى �لتوقع و�سلى �هلل على نبينا حممد 
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حرر يف   /  /1434ه�.
�حلم���د هلل وحده وبعد ويف هذ� �ليوم �الأحد �ملو�فق   /  /1434ه� فتحت �جلل�س���ة 
و�أح�رش �ملدعى عليه �لالئحة �العرت��سية و�ملقيدة لدينا برقم ..... يف   /   /1434ه� 
وقد جرى �الطالع عليها ومل �أجد فيها ما يوؤثر على ما حكمت به و�أجريته و�أمرت برفع 
�ملعاملة �إلى حمكمة �ال�س���تئناف ح�سب �ملتبع وباهلل �لتوفيق و�سلى �هلل و�سلم على نبينا 

حممد حرر يف   /  /1434ه�.

�حلمد له وحده وبعد ويف يوم �الأحد �ملو�فق   /  /1434ه� �فتتحت �جلل�سة وكانت 
�ملعاملة قد عادت من حمكمة �ال�ستئناف مبنطقة �لق�سيم برقم ..... يف   /  /1434ه� 
�ملقيدة لدينا برقم ..... يف    /   /1434ه� وقد ظهر على �سك جل�سة �حلكم مبا ن�سه 
)�حلمد وحده وبعد فقد �طلعنا على هذ� �ل�س���ك رق���م ..... وتاريخ   /   /1434ه� 
�ل�سادر من ف�سيلة �ل�سيخ �سالح بن �سليمان �لعقالن و�أ�سدرنا �لقر�ر رقم ..... وتاريخ   

/  /1434ه� �ملت�سمن �مل�سادقة على �حلكم(.

قا�صي ا�صتئناف عبداهلل بن �صالح املحيميد توقيعه واخلتم اخلا�س

قا�صي ا�صتئناف حبيب عبداهلل احلبيب توقيعه واخلتم اخلا�س 

رئي�س الدائرة د/اأحمد بن عبدالرحمن اخل�صري توقيعه واخلتم اخلا�س

    
وباهلل �لتوفيق و�سلى �هلل على نبينا حممد حرر يف   /  /1434ه�




